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Van links naar rechts: Philippe Raets, Aniel Ramawadh, Marloes de Vries en Remco Verwaijen voor de roze caravan tijdens de jaaropening 2020-2021

We pakken kansen tijdens de crisis 
We zijn diep ontroerd door de inzet en kracht van 
onze medewerkers en studenten. De crisis heeft veel 
van ons gevraagd, maar we lieten ons niet kennen. 
We waren creatief en zetten door. We werkten aan 
onze ontwikkeling, digitaal onderwijs, toekomst-
gericht onderwijs en groei. 
 
In slechts twee dagen maakten we het onder-
wijs  geschikt voor online lessen. Vervolgens 
 specialiseerden we ons in onderwijs op afstand. 
Iedereen werd voorzien van een laptop om het 
 thuiswerken en leren mogelijk te maken. En we 
bouwden met elkaar studio’s en XL-lokalen waarin 
we online onderwijs geven. 
 
We hebben versneld trainingen aangeboden om 
medewerkers te ondersteunen bij de overgang  
naar afstandsonderwijs. Ook nam een expertgroep 
afstandsonderwijs het voortouw in de digitale  
ontwikkeling en nam zij collega’s daarin mee. 

We behalen mooie resultaten 
De resultaten van onze creatieve manier van werken 
mogen er zijn. In ons jaarverslag staan verschillende 
voorbeelden. We hebben mooie verhalen over hoe 
zeer onze studenten hun docenten waarderen.  
Hoe de diplomakandidaten van 2020 Zadkine  
verlieten zonder achterstanden op te lopen door 
corona. Hoe we een dikke voldoende kregen van de 
onderwijsinspectie. Hoe tevreden onze medewerkers 
zijn en hoeveel studenten kozen voor een opleiding 
van Zadkine. Tipje van de sluier: het zijn er meer  
dan vorig jaar. 

En dan zijn we ook nog ontzettend trots op de 
 implementatie van de kwaliteitsagenda die in de 
hele organisatie is ingezet; tijdens inspirerende 
 kwartaalsessies worden de resultaten gedeeld.
 
En staan samen sterk 
Samen kregen we deze resultaten voor elkaar.  
We zijn dan ook enorm trots op onze studenten en 

medewerkers! Het ‘samen’ zochten we bewust op.  
In consultatiesessies, live events, taakgroepen en  
in werkgroepen. Nooit eerder hoorden we zo vaak  
‘ik mis mijn klasgenoten’ en ‘ik mis mijn collega’s’. 
Hopelijk veranderen die zinnen in 2021 en zijn we 
weer écht samen. Want dit jaar bleek duidelijker  
dan ooit: samen maken we Zadkine. 
 
College van Bestuur
Philippe Raets, voorzitter 
Marloes de Vries, lid 
Aniel Ramawadh, lid 

Wat een bijzonder jaar was 2020. Een jaar waarin we allemaal hard zijn geraakt 
door de coronacrisis. In maart sloten onze locaties tijdens een intelligente 
lockdown. Het was het begin van een samenleving op anderhalve meter 
afstand. Een samenleving waarin we thuiswerkten, thuis lessen gaven én 
volgden en alle ballen in de lucht probeerden te houden. 

1 – VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR

DE CRISIS HEEFT VEEL 
VAN ONS GEVRAAGD, 
MAAR WE LIETEN ONS 
NIET KENNEN.
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2020 IN CIJFERS

We willen bijdragen aan het geluk van onze studenten, 
door ze de grootste kans op succes te bieden bij hun 

vervolgstap naar een baan of vervolgopleiding. 

HOE VER WIL 
JIJ KOMEN?

STRATEGISCHE 
PROGRAMMA’S4MISSIE

ONDERWIJSVISIE

          KERNWAARDEN

Persoonlijke groei
Vragen naar de 

onbekende weg

Innovatie
Buiten de 

gebaande paden

Flexibel en op maat
Een persoonlijk 

carrièrepad uitstippelen

Merkwaarden

KLEURRIJK
ONDERNEMEND

KANSRIJK
SAMEN

Toekomstgericht onderwijs

Professionalisering

Groei

InnovatieInnovatief Passie voor onderwijs Eigenaarschap

Het aantal
opleidingen 

binnen Zadkine 
(incl. cursussen)

TWEEDE JAAR 
OP RIJ IS ZADKINE 
GEGROEID IN AANTAL 
STUDENTEN.

215 Zadkine heeft  in 2020 een 
geweldige prestatie geleverd! 
De onderwijsinspectie heeft  
op alle indicatoren een 
voldoende afgegeven.

12 ZADKINE 
COLLEGES

OVER ZADKINE

+3003 LANDELIJKE FINALES 
SKILLS HEROES 2020

Medewerkerstevredenheid

2019 2020

Bevlogenheid 7,1 7,4

Betrokkenheid 6,5 7,2

Tevredenheid 6,2 6,7

Werkgeverschap 6,1 6,8

Studenttevredenheid

Studenten zijn tevreden over deze thema’s:

• Onderwijs en begeleiding

• Omgeving, sfeer en veiligheid

• Stages, met uit zondering van informatie 
en stagebegeleiding (BOL) 

Totaal aantal medewerkers 
Zadkine in loondienst

Totaal aantal studenten 

Resultaat

Solvabiliteit Rentabiliteit

HuisvestigingsratioCurrent ratio

1714

17.000

15 67

De man/vrouw-verhouding
is binnen Zadkine evenwichtig
Aandeel vrouwen:  53,1%
Aandeel mannen:  46,9%

MEDEWERKERS ONZE STUDENTEN FINANCIËLE KENGETALLEN

De gemiddelde 
leeft ijd van onze 
medewerkers

48,3

6.5% ziekteverzuim

SAMEN MAKEN 
WE ZADKINE

Onze studenten zijn jongeren en 
volwassenen tussen de 15 en 67 jaar.

“ WELK 
SCHOOL CIJFER 
GEEF JE JE 
SCHOOL?” 6,3

opleidingen aangemeld 
voor deze wedstrijd.

deelnemers (van 7 opleidingen) 
behaalden de finale.

3 zilveren en 1 bronzen medaille 
binnen, de hoogste medaillescore ooit.

19 8

€ 1,4 mln.

37,1%

0,55

0,9%

9,3%



2. WIJ ZIJN 
ZADKINE
Wij zijn Zadkine, een regionaal opleidingencentrum (roc). Wij zijn 
er voor de bakkers en de kappers. Voor de stewardessen en de 
heftruckchauffeurs. Voor de verkopers en de verpleegkundigen. 

Voor al deze vakmensen in wording verzorgen wij beroepsonderwijs 
en volwassenenonderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

In dit hoofdstuk lees je over: 
• Onze missie, visie en strategische programma’s
• Onze aanpak van het coronavirus (COVID-19)
• Ons risicomanagement
• Onze visie op duurzaamheid

Studenten van Zadkine Brood & Banket College en Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College 92 – Wij zijn Zadkine2 – Wij zijn Zadkine8



2.1 – TWAALF COLLEGES, 200 MBO-OPLEIDINGEN  
EN TRAININGEN

Zadkine is de trotse aanbieder van ruim 200 
mbo-opleidingen voor beroepsonderwijs en 
volwassenenonderwijs, verspreid over twaalf colleges.  
We geven onderwijs op onze locaties in Rotterdam,  
Capelle aan den IJssel, Hoogvliet, Spijkenisse, Schiedam 
en Schoonhoven. Daarnaast werken we samen met het 
Albeda College binnen Techniek College Rotterdam  
en het VAVO Rijnmond College. 

Onze studenten zijn jongeren en volwassenen tussen de 15 en 67 jaar. Wij leiden 
hen op tot flexibele, proactieve en trotse vakmannen en -vrouwen. Wij bieden  
iedere student de beste kansen, afgestemd op hun eigen ambities en unieke 
talent, en op de actuele en toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. We onder-
steunen studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling en trekken daarbij samen  
op met bedrijven en overheidsinstellingen in de regio. 

2.2 – PERSOONLIJKE GROEI STAAT CENTRAAL
De afgelopen jaren maakten we grote stappen op 
het gebied van groei, innovatie, digitalisering en 
professionalisering. Noodzakelijke stappen. Met deze koers 
van het College van Bestuur groeit niet alleen het aantal 
studenten, maar vernieuwen we ook ons onderwijs, maken 
we ons aanbod digitaler en richten we ons bovendien op 
de ontwikkeling en groei van onze medewerkers. 

Om alle medewerkers enthousiast te maken en mee te nemen in deze beoogde  
en gewenste veranderingen, gaven we meer betekenis aan onze missie, visie en 
strategie. Ook introduceerden we onze drie nieuwe kernwaarden: innovatief, 
 eigenaarschap en passie voor onderwijs. 

MISSIE 
Wij willen bijdragen aan het geluk van onze studenten, door ze de grootste kans  
op succes te bieden bij hun vervolgstap naar een baan of een vervolgopleiding. 

Om deze missie waar te maken, hebben we met elkaar onze onderwijsvisie 
 opgesteld en concreet handen en voeten gegeven. 

ONDERWIJSVISIE 
De persoonlijke groei van studenten staat centraal in álles wat we doen. We vragen 
studenten niet alleen: wat wil je bij ons leren, maar ook: hoe ver wil je komen?  
Om die belofte waar te kunnen maken, blijven we investeren in onze kennis,  
in nieuwe vormen van leren en begeleiden, en in het bieden van maatwerk. 

Onze onderwijsvisie geeft richting aan de manier waarop we ons onderwijs willen 
vormgeven en verbeteren. Hierin staan voor ons centraal:  

• Persoonlijke groei (vragen naar de onbekende weg) 
• Innovatie (buiten de gebaande paden) 
• Flexibel en op maat (een persoonlijk carrièrepad uitstippelen) 

VISIE OP AFSTANDSONDERWIJS
In 2020 ontwikkelden we onze visie op afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs past 
bij de veranderende maatschappij en de ontwikkelingen in de (internationale) 
arbeidsmarkt. Deze nieuwe vorm van onderwijs maakt het makkelijker om met 
elkaar te leren, onafhankelijk van plaats en tijd. Vanwege de impact van het co-
ronavirus hebben we eerder en sneller onze focus gelegd op de vraag hoe wij ons 
afstandsonderwijs in de praktijk het beste kunnen en wíllen vormgeven. 

STRATEGIE EN STRATEGISCHE PROGRAMMA’S 
Om onze missie en onderwijsvisie waar te maken in de praktijk, hebben we een 
strategie uitgestippeld. Aan deze strategie hangen vier strategische programma’s: 

• Toekomstgericht onderwijs 
• Innovatie 
• Groei
• Professionalisering 

Op deze vier terreinen hebben we ons het afgelopen jaar doorontwikkeld en 
 vooruitgang geboekt. Op de volgende pagina een korte opsomming van de resul-
taten. In de hoofdstukken Ons onderwijs, Onze studenten en Onze medewerkers 
lees je meer over de resultaten die we op deze terreinen hebben behaald.
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TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
In dit programma werken we aan thema’s als 
 onderwijsvernieuwing, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), 
keuzedelen en afstandsonderwijs. In 2020 hebben we:  

• Diverse onderwijsvernieuwingstrajecten binnen de 
colleges ondersteund

• Een intern netwerk internationalisering opgezet waarin kennis en 
 informatie worden gedeeld

• Het digitale keuzedeel Personal Branding ontwikkeld voor elke student, 
ongeacht college

• Een visie op afstandsonderwijs geformuleerd en afspraken gemaakt  
waar een goede online les aan moet voldoen

• Zowel binnen als buiten de organisatie gesprekken gevoerd over  
Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

GROEI
Het strategische programma Groei is nu ruim twee jaar 
actief. Met dit  programma willen we nieuwe studenten 
aan ons binden en bestaande  studenten enthousiast 
bij ons houden. In 2020: 

• Steeg het aantal studenten
• Gingen we studenten intensiever begeleiden, bijvoorbeeld studenten die 

wilden switchen
• Boden we vaker maatwerk, omdat het bindend studieadvies werd beperkt
• Besteedden we meer aandacht aan voorlichting op het voortgezet  

onderwijs
• Verbeterden we de intake-processen
• Begeleidden we jongeren en volwassenen actief bij bijscholen,  

omscholen of herscholen

INNOVATIE
Afgelopen jaar kwam de invoering van het afstands-
onderwijs in een stroomversnelling. De nadruk lag 
daarom op ‘blended/extended classroom’, digitale 
didactiek en het lokaal van de toekomst. In 2020:
 
• Hebben we een Expertgroep Afstandsonderwijs opgezet
• Zijn we gestart met het project ‘Proeflokalen Afstandsonderwijs’

PROFESSIONALISERING 
Het programma Professionalisering richt zich op de 
ontwikkeling van medewerkers. In 2020 hebben we 
verschillende activiteiten ondernomen waarin de 
focus ligt op de (toekomstige) ontwikkeling van onze 
 medewerkers. Dit hebben we bereikt binnen ons 
 strategische programma: 

• We hebben de volgende kernwaarden vastgesteld: innovatief, 
 eigenaarschap en passie voor onderwijs (aangevuld met het gedrag  
dat we voor ogen hebben)

• We hebben de Gesprekscyclus Zadkine verbeterd, waarin de ontwikkeling 
van de medewerker centraal staat

• We hebben rondom de versnelde overgang naar afstandsonderwijs 
 studiemiddagen georganiseerd voor onderwijzend personeel, zodat zij 
hun functie kunnen uitoefenen op afstand

• We hebben studiemiddagen met trainingen georganiseerd rondom het 
thema ‘vitaal en duurzaam online werken’

• We zijn gestart met de Expertgroep Afstandsonderwijs om de kwaliteit 
en innovatie van afstandsonderwijs te verbeteren. Het doel: een expert 
aanstellen binnen elk onderwijsteam

MERKWAARDEN 

KLEURRIJK      •       ONDERNEMEND      •       KANSRIJK      •       SAMEN
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ZADKINE EN IK 
Om de beoogde veranderingen te laten slagen en onze beloftes waar te maken, is 
het essentieel dat we kunnen rekenen op de inzet en het enthousiasme van onze 
medewerkers. Met het interne veranderprogramma ‘Zadkine en Ik’ helpen en 
 activeren we medewerkers om hun aandeel en betrokkenheid in de strategie te  
(h)erkennen. In 2020 hebben we verschillende bijeenkomsten en campagnes 
georganiseerd, zoals de Jaaropening, de Zadkine en Ik-dag en diverse acties. 
We zijn er trots op dat we de resultaten hiervan terugzien in het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek. Medewerkers zijn trotser op Zadkine, en meer betrokken 
bij wat we als organisatie doen en willen bereiken. 

Zadkine en Ik-dag 2020
Op 14 februari 2020 kwamen we met zo’n 850 collega’s bij elkaar in de Van Nelle 
Fabriek. Hoofddoelen van deze Zadkine en Ik-dag waren het creëren van trots en 
betrokkenheid en het verankeren van onze missie, onderwijsvisie en strategie. 

Tijdens het ochtendprogramma deelden collega’s wat de missie, onderwijsvisie en 
strategie voor hen betekent. De leden van het College van Bestuur en een aantal 
directeuren lichtten de koers toe die Zadkine vaart. 

In de middag deelden we kennis met elkaar en was er ruimte voor verbinding. 
Vanuit de strategische programma’s Groei, Professionalisering, Innovatie en 
Toekomstgericht onderwijs werden er workshops aangeboden, bijvoorbeeld 
over de nieuw te bepalen kernwaarden. Natuurlijk was er ook genoeg tijd voor 

ontspanning op de picknickweide en tijdens leuke activiteiten. Medewerkers  
beoordeelden deze dag met een 8.

Samen ondanks afstand
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. In 2020 wilden we onze mede-
werkers een hart onder de riem steken en de afstand, die ontstond door het 
coronavirus, kleiner maken. 

We hebben hiervoor een aantal acties en uitingen opzet: 
• In april ontvingen alle collega’s thuis een kaart met zaadjes voor vergeet- 

me-nietjes. Hierin benadrukten we dat we trots zijn dat we intensief samen-
werken om onze studenten toch hun studie te laten volgen, ondanks alle 
coronamaatregelen. 

• Voor de meivakantie ontvingen alle collega’s een bedankje voor hun inzet 
tijdens de eerste hectische maanden. We stuurden een selectie van 10 e-books 
met de boodschap dat het belangrijk is om rust te nemen om vitaal te blijven. 

• Voor de zomervakantie ontvingen alle collega’s een roze Zadkine en Ik-frisbee 
met daarbij de oproep om in een korte vlog te vertellen hoe zij het verschil 
 maken voor onze studenten en waar zij het meest trots op zijn. Door die oproep 
te beginnen en eindigen met het vangen en gooien van de frisbee, kregen we 
een inspirerende compilatie van vlogs die de verbinding tussen alle collega’s  
liet zien. 

• In verschillende series op ons intranet Zadkine Portaal bleven we met elkaar 
in verbinding. Collega’s vertelden in een interview hoe hun werkplek eruitziet, 
studenten werden gevolgd en geïnterviewd door de Volkskrant en het College 
van Bestuur moedigde medewerkers aan via blogs en vlogs. 

Jaaropening
Het schooljaar 2020-2021 openden we spectaculair met een online live-uitzending. 
De leden van het College van Bestuur kwamen symbolisch terug van vakantie  
(ze stapten uit het Zadkine vliegtuig, onze leslocatie aan het Benthemplein in  
Rotterdam). In drie programmaonderdelen zetten ze onze missie, onderwijsvisie 
en strategie duidelijk uiteen. Daarmee werd de jaaropening een gezamenlijk  
startmoment voor het volgen van onze koers. 

Minister van Engelshoven, Patrick van de Jagt en burgemeester Ahmed Aboutaleb 
deelden mooie boodschappen voor het personeel. Zo zei Aboutaleb: “Houd je blik 
op de toekomst. Stilstand kan niet!”. Onze nieuwe bestuurder Aniel Ramawadh 
onderstreept dat: “Digitalisering gaat door. We moeten blijven innoveren.” Ook 
studenten en docenten benadrukten het belang van de missie, onderwijsvisie en 
strategie in diverse interviews. 
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Verrassende voorstellingen tijdens de Zadkine en Ik-dag 2020

ZADKINE EN IK
DAG 2020

Impressie Zadkine en Ik-dag
Met zo’n 850 collega’s waren we op 14 februari 2020 
bij elkaar in de Van Nelle Fabriek. En wat een mooie, 
inspirerende dag was het! De dag werd met maar  
liefst een 8 door de medewerkers gewaardeerd!  
Het ochtenddeel werd ingevuld met boeiende, soms 
heel persoonlijke gesprekken met collega’s over wat 
de missie, visie en strategie voor hen betekent. 
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Het is een bijzonder schooljaar geweest voor 
Nicole Anzion (26). Ze is bevallen van een dochter 
en geslaagd voor de mbo-opleiding Medewerker 
Evenementenorganisatie (Wentink Event Academy). 
“Ik ben altijd doorgegaan. Dat is de Rotterdamse 
niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit.” 

Nu kan ze erom lachen maar voor Nicole was het een stressvol jaar.  
Ze dacht niet dat ze het zou halen. Door de coronacrisis volgde ze 
 onderwijs op afstand, terwijl ze thuis ook voor haar dochter moest  
zorgen. “Ik heb de laatste weken wel wat nachtjes doorgehaald,  
gelukkig had dat resultaat”, glimlacht ze. 

Een opvallende bus rijdt de straat van Nicole in. Een dj draait plaatjes  
en de muziek knalt uit de boxen. Docenten in jaren zeventig disco- 
outfits springen de bus uit. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen 
 diploma-uitreikingen op school. Daarom komen docenten met  
de  disco-diploma-bezorgservice naar studenten toe. 

DOCENT TROTS OP NICOLE
“We maken er per student een feestje van”, zegt docent Marjolein in ‘t 
Veld. Ze heeft voor deze gelegenheid een glitterpak aan met afro-pruik. 
Ze is trots op Nicole. “Ze heeft goed werk verricht, ondanks dat ze veel 
thuis moest zijn met haar dochter. Ze heeft drie jaar hard gewerkt en met 
resultaat. Ze kan goed plannen en dat is een goede eigenschap voor deze 
evenementenopleiding.” 

Na het ondertekenen van haar diploma doet Nicole nog een dansje met 
haar oud-docenten. Rook en confetti gaan de lucht in. Nicole is nog niet 
klaar met studeren. Ze gaat de hbo-studie Social Work volgen. “Ik zit  
nu toch nog in een studie-flow. Hopelijk over vier jaar weer een 
 diploma-uitreiking met een discobus.” 

NICOLE IS BEVALLEN  
EN GESLAAGD VOOR 
HAAR MBO-DIPLOMA

Dit is een bewerkte versie. Het oorspronkelijke  
artikel is gemaakt door RTV Rijnmond en 
 gepubliceerd op 10 juli 2020 op rijnmond.nl “Ik heb de laatste 

weken wel wat 
nachtjes doorgehaald,  

gelukkig had  
dat resultaat.”

– Nicole Anzion

Docenten komen met de disco-diploma- bezorgservice naar studenten toe. Nu kan ze erom lachen maar voor Nicole was het een stressvol jaar. 192 – Wij zijn Zadkine2 – Wij zijn Zadkine18

https://www.rijnmond.nl/nieuws/197135/Nicole-is-bevallen-van-een-dochter-en-toch-geslaagd-voor-haar-MBO-diploma
https://www.rijnmond.nl/nieuws/197135/Nicole-is-bevallen-van-een-dochter-en-toch-geslaagd-voor-haar-MBO-diploma


2.3 – ZADKINE EN CORONA: ONZE AANPAK
Begin maart 2020 werd steeds duidelijker dat  
COVID-19 een grote impact zou gaan hebben op onze  
hele organisatie. Binnen enkele dagen gingen we over van 
fysiek onderwijs naar online onderwijs en thuiswerken. 
Daarom stelden we direct een taakgroep Corona samen. 
Deze taakgroep bestaat uit medewerkers van verschillende 
afdelingen, waaronder: Marketing & Communicatie, 
Algemene Ondersteuning, HRM, Arbo & Veiligheid en 
Onderwijs & Kwaliteit. 

Het doel van de taakgroep: het uitvoeren van, communiceren over en toezien  
op het naleven van de maatregelen die vanuit de overheid en het RIVM  
worden gesteld. 

Regels en middelen
Collegedirecties en locatieverantwoordelijken, inclusief die van Techniek   
College Rotterdam en VAVO Rijnmond College, ontvingen handelingsprotocollen 
(regels) en  middelen. Ook werden zij ondersteund in de communicatie naar  
personeel,  studenten en andere partijen. 

Omvormen van onderwijs
Dit schooljaar kregen introductie- en wervingsactiviteiten extra aandacht.  
‘Echte’ lessen werden omgevormd tot digitale lessen, maar tegelijkertijd bleef  
(en blijft) er behoefte aan echt, fysiek onderwijs. In overleg met de Veiligheidsregio 

 maakte de taakgroep de richtlijnen voor deze fysieke lessen. Binnen deze regels is 
er ontheffing gegeven om ook fysiek onderwijs te blijven geven. 

Verbinding
Juist in tijden van corona is verbinding maken belangrijker dan ooit. Dit jaar 
besteedden we veel aandacht aan de zichtbaarheid van het College van Bestuur 
en de verbinding met medewerkers. Zo organiseerden we wekelijks live-events 
over de effecten van corona op ons onderwijs. Daarnaast schreef het College van 
Bestuur maandelijks blogs en maakte ze vlogs om medewerkers een hart onder de 
riem te steken. Dat heeft geleid tot positieve reacties. Zo is het vertrouwen in het 
College van Bestuur gestegen en zijn medewerkers trotser. 

Positieve besmettingen
De taakgroep registreert structureel meldingen van positieve COVID-19-besmet-
tingen. Ze onderhoudt contact met de GGD’s en geeft advies aan collega’s welke 
acties zij moeten nemen. 

In 2020 was er sprake van een (dreigende) uitbraak met meer dan drie besmette 
personen op school. Tijdens deze uitbraak gingen we over op aanvullende maat-
regelen. De crisis werd door de taakgroep Corona snel en met succes afgehandeld.

EXTRA TAAKGROEP: ONDERWIJS & EXAMINERING
De impact van het coronavirus op ons onderwijs en examinering bleek erg groot. 
Daarom is, naast de taakgroep Corona, een extra taakgroep opgericht: Onderwijs 
& Examinering. 

Deze taakgroep bespreekt alle inhoudelijke vraagstukken die gaan over onderwijs 
en examinering. In de taakgroep zit het CvB-lid met de portefeuille onderwijs, de 

secretaris van het College van Bestuur, de directeur IT/IM, de directeur Algemene 
Ondersteuning, de directeur Onderwijs & Kwaliteit en de directeur HRM. 

De servicedocumenten van de MBO Raad zijn leidend bij de opdrachten die  
deze taakgroep deelt met de organisatie. Uiteraard blijft het bevoegd gezag altijd 
 verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

In april 2020 publiceerde de MBO Raad een servicedocument (5.0 COVID-19 
mbo-aanpak) over de mogelijkheid om het vak rekenen en de keuzedelen niet  
te examineren. Dat bood ruimte voor studenten die studievertraging opliepen.  
De taakgroep haalde feedback op en schreef een voorstel. 

We besloten om wél de examens van keuzedelen af te nemen, tenzij dat in een 
uiterst geval echt niet haalbaar blijkt. Zo’n situatie moet dan goed onderbouwd 
worden gemeld aan het College van Bestuur. 

Communicatie 
Via posters, flyers, nieuwsbrieven en berichten op het medewerkersportaal  
werden alle medewerkers op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. 
Ook werden hier belangrijke documenten gedeeld met de rest van de organisatie. 

Studenten en ouders werden structureel geïnformeerd over onze corona -
maatregelen. Dat deden we via het studentenportaal, mail, de Zadkine-app  
en de website. 

Zicht op kwaliteit met COVID-19-rapportage
De taakgroep stelde een COVID-19-rapportage op over het waarborgen van de 
kwaliteit van het onderwijs en de eventuele obstakels hierin, zodat het bestuur 
daarvan op de hoogte bleef. Elke twee weken werden onderwijsdirecteuren 
geïnterviewd over onderwerpen als: hoe gaat het met medewerkers, studenten, 
het online lesgeven en de aanwezigheid van studenten? De resultaten uit deze 
gesprekken werden gebundeld in de COVID-19-rapportage. 

Grenzen en afspraken
In de loop van 2020 werd duidelijk dat de coronacrisis nog niet voorbij zou zijn bij 
de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021. Daarom stelde de taakgroep aan de 
hand van de RIVM-richtlijnen kaders op voor coronamaatregelen in het onderwijs. 

Een van die kaders is: we werken in groepen van maximaal negen studenten, 
omdat dat het maximaal aantal studenten is dat past in een ruimte volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Dit wijkt af in praktijklokalen waar soms meer en soms 
minder ruimte is. 

Toekomst na COVID-19
De taakgroep richtte zich in de tweede helft van 2020 ook op de lange termijn: de 
periode na de coronacrisis. De onderwijsvisie blijft de koers van de organisatie. 
Door de crisis ontwikkelden sommige thema’s zich sneller. Zo is er sneller dan 
gepland een sterke visie op afstandsonderwijs geformuleerd en vastgesteld. 
Afstandsonderwijs heeft ook een vaste plek gekregen in het strategisch 
 programma Toekomstgericht onderwijs. In dit programma wordt alles rondom 
afstandsonderwijs samengevoegd en worden er verbindingen gelegd tussen 
verschillende projecten. De input gebruiken we om de toekomst van ons onderwijs 
verder vorm te geven, waarbij we de positieve opbrengsten van de coronacrisis 
meenemen. 
 

ZORG GOED 
VOOR JEZELF
EN VOOR
ELKAAR!
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2.4 – RISICOMANAGEMENT & INTERNE BEHEERSING
Zadkine onderschrijft de governance code en heeft 
aandacht voor de beheersing van risico’s op alle niveaus 
in de organisatie. Het College van Bestuur laat zich 
informeren over de voortgang van het behalen van 
doelstellingen en de beheersing van risico’s onder  
andere door:

• Regelmatig gesprekken met directeuren te voeren over de kwaliteit van 
 onderwijs, financiën en medewerkers. Deze gesprekken voeren ze aan de hand 
van een vaste agenda en vooraf opgestelde rapportages. De gesprekken zijn een 
logisch vervolg op de jaarplan- en begrotingscyclus

• Een onafhankelijke Audit & Control-afdeling die een belangrijke rol speelt in de 
toetsing op het naleven van de wet- en regelgeving rondom onderwijskwaliteit 
en bekostiging

• Financiële maandrapportages, project- en programmarapportages, uitkomsten 
van externe audits en andere informatievoorzieningen

• Een klokkenluidersregeling
• Onafhankelijke vertrouwenspersonen
• Een bestuursreglement en daarvan afgeleid financieel reglement en een 

treasurystatuut
• Maandelijkse rapportages over de coronacrisis

Een belangrijke ontwikkeling die we vorig jaar hebben ingezet (en die doorloopt 
in 2021) is dat de control-functie nog meer integraal plaatsvindt in plaats van per 
beleidsterrein of onderwerp. 

JAARPLAN
Om onze missie en visie in de praktijk te brengen, hebben we een aantal 
 maat regelen genomen, zoals het uitbrengen van de kaderbrief 2020 met daarin 
een Zadkine-breed jaarplan (A3). In dit jaarplan vertaalden we onze missie en visie 
naar strategische doelen. En deze strategische doelen vertaalden we vervolgens 
naar toetsbare indicatoren en concrete acties. Verder staan in dit jaarplan welke 
resultaten Zadkine verwacht te behalen op het gebied van studenten, medewer-
kers, samenleving, financiën en compliance. 

We gebruiken de verbetermethode PDCA-cyclus om onze missie en visie te 
 realiseren. De afdeling Onderwijs & Kwaliteit heeft de PDCA-cyclus opnieuw onder 
de loep genomen. Ze analyseerden de huidige stand van zaken rondom de PDCA- 
cyclus door documenten van colleges te verzamelen, door te nemen en te ver-
gelijken. Ook hebben ze onderzoek gedaan naar best practices zowel binnen als 
buiten het mbo. 

De nadruk ligt op het onderwijs, maar de andere beleidsgebieden van Zadkine zijn 
ook in het proces opgenomen, zodat alle aspecten van het jaarplan (A3) een plek 
hebben. 
  
Personele risico’s zijn toegelicht in hoofdstuk 6. 
Financiële risico’s zijn verder toegelicht in hoofdstuk 7. 

2.5 – SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME WERELD
Wij streven naar een duurzame wereld, waarin mens, 
milieu en winst hand in hand gaan. Dat doen we door in te 
spelen op belangrijke thema’s, zoals klimaatverandering, 
circulariteit, diversiteit en inclusiviteit. 

We zoeken samenwerkingen op met gemeentes en bedrijven om duurzame 
 initiatieven op te zetten. Zo hebben we samen met GOM de trash roulette geplaatst 
in onze kantines, om recyclen te stimuleren. En samen met andere organisaties 
en Techniek College Rotterdam hebben we de windturbine PowerNEST in gebruik 
genomen. In onze huisvesting besteden we bovendien aandacht aan energie-
besparing, circulariteit en het programma Frisse Scholen. 

Maar we gaan verder dan alleen duurzame onderwijslocaties. We willen onze 
studenten inspireren en vinden het belangrijk dat studenten maatschappelijk 
betrokken zijn. Met ons toekomstgerichte onderwijsaanbod spelen wij daarom in 
op belangrijke trends en ontwikkelingen. Zo zorgen we ervoor dat studenten klaar 
zijn voor de toekomst.

Diversiteit en inclusiviteit zijn voor ons ook belangrijke thema’s. We richten ons 
sterk op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Eind 2020 zijn we ten slotte gestart met het opstellen van een duurzaamheidsvisie 
en werkten we ons duurzaamheidsbeleid verder uit. Ons doel is om duurzaam-
heid in alle lagen van de organisatie te verweven. In dit beleid werken we uit wat 
duurzaamheid betekent voor ons onderwijs, onze studenten, onze medewerkers 
en onze onderwijslocaties. Samenwerken staat hierin centraal. 
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2.6 – IN GESPREK MET DE VOORZITTER VAN  
DE RAAD VAN TOEZICHT LEENDERT BIKKER 
TROTS EN DANKBAAR
De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
De samenwerking is te zien als een ballet van betrokkenheid en distantie. 
 Betrokkenheid in een motiverende en uitdagende rol en zonder bemoeizucht. 
Distantie in een juist afwachtende rol, omdat dat soms beter is. De choreografie 
deugt, dat hebben we laten zien het afgelopen jaar. 
 
Van het ene op het andere moment ging het College van Bestuur in crisisstand.  
De leden hebben het fantastisch gedaan in het afgelopen jaar, ze hebben de 
 benodigde stappen in de juiste volgorde gezet. Het is een moeilijke perio-
de  geweest die heen en weer ging van plannen maken tot uitvoeren en weer 
 verbeteren. Je weet pas hoe plannen werken als de student binnenkomt. Af en  
toe souffleer je wat als Raad van Toezicht, maar het College van Bestuur heeft 
 autonoom en verantwoord gehandeld. Dat is erg goed gegaan en daar zijn wij als 
Raad van Toezicht trots op. 
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig informeel contact met de 
voorzitter van het College van Bestuur. De andere leden van de Raad van Toezicht 
hebben contact met de andere bestuurders via de commissies (remuneratie-
commissie, onderwijscommissie, commissie audit & control) en daar past wat 
meer distantie van de voorzitter. De intensiteit van samenwerken is in 2020 niet 
minder geworden, ook al hebben we alleen online vergaderd in het afgelopen jaar. 
 
Er is nu bestuurlijke rust bij Zadkine. Er zijn gekwalificeerde bestuurders en  
de introductie van de derde bestuurder in het najaar is zeer soepel verlopen.  
Het College van Bestuur handelt vanuit collegialiteit richting de Raad van Toezicht.  
Dat is het kenmerk van een goed team. 

HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
Als Raad van Toezicht hebben we elkaar eenmaal fysiek ontmoet, in september 
2020, voor onze zelfevaluatie. Deze hebben we één jaar overgeslagen door een forse 
wisseling van leden. De zelfevaluatie is onder begeleiding van een externe  gedaan. 
Ter voorbereiding zijn de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het Colle-
ge van Bestuur individueel geïnterviewd. De leden van de Raad van Toezicht hebben 
vervolgens een set documenten ontvangen met de inbreng van het College van 
Bestuur en referentiedocumenten waaronder selecties uit branchecode, statuten, 
bestuursreglement en het rapport ‘Governance in het mbo’. 

Citaat uit het verslag van de zelfevaluatie: 

“ De vernieuwde Raad van Toezicht is divers samengesteld en biedt 
een passende mix van kennisgebieden en competenties. De financiële 
deskundigheid is sterk  vertegenwoordigd. De onderwijsexpertise is ruim 
aanwezig. Er is ruimte voor aanvulling op het gebied van vernieuwende 
digitale (leer)concepten. De remuneratie is goed belegd.” 

Dat laatste blijkt onder andere uit het feit dat er op soepele wijze een derde 
bestuurder is aangesteld. We zijn trots op hoe dat proces verlopen is en dat we nu 
een divers bestuur hebben. Ook het gesprek met de onderwijsinspectie verliep 
open en transparant. De  voldoende beoordeling is in onze ogen de beloning van 
acht jaar hard werken. 
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn een hecht team die in goede sfeer met  elkaar 
samenwerken en transparant zijn. We zijn dan ook verheugd dat we de nieuwe voor-
zitter uit ons midden hebben kunnen rekruteren: Hans Gennissen maakt sinds 2019 

deel uit van de commissie audit & control van de Raad van Toezicht.  
Hij start op 1 juli 2021 als voorzitter.

TROTS 
We voelen echte trots en dankbaarheid naar iedereen die voor de klas staat en alle 
medewerkers eromheen. Iedereen heeft het fantastisch gedaan in een tijd waar 
waarin niets normaal viel te organiseren en te plannen. De Zadkine en Ik-dag, op 
14 februari 2020, was een mooi cadeau voor het personeel na de verbeterslag die 
we hebben geleverd. Kort daarna startte de eerste lockdown en hebben we elkaar 
niet meer gezien vanwege de pandemie. 

Onze studenten zijn ons aandachtspunt: ze kunnen ’s avonds niet naar buiten, 
volgen bijna alle lessen online. Dit kan grote consequenties hebben voor onze 
jongeren. De hersteltijd in sociale en culturele zin kan lang duren. 

Maar we zijn trots op de vastberadenheid binnen onze organisatie: we stralen uit 
dat we dit kunnen oplossen en dat we er zijn voor onze studenten. Ook al weten 
we niet hoe de volgende dag eruit ziet. Natuurlijk zijn er ook zaken fout gegaan 
en zijn zaken overgedaan, maar de school was er! Samenvattend kun je zeggen: 
Zadkine is veerkrachtig, we hebben meer voor elkaar gekregen dan we mochten 
verwachten, er is veel doorzettingsvermogen. 

Zadkine is onherkenbaar veranderd. Het is weer de warme school die het was, 
waar het gaat om onderwijs en studenten. We hebben gemotiveerde docenten en 
we doen weer mee met het maatschappelijk gesprek. 

In de afgelopen acht jaar zijn we in de eerste termijn (van vier jaar) heel kritisch 
geweest op bedrijfsvoering en financiën, waarbij aandacht is besteed aan de  
doelmatigheid van de ter beschikking gestelde middelen. Dat was ook nodig.  
In de tweede termijn was er meer aandacht voor de cultuur, de waardering  
voor docenten, het overdragen van vertrouwen en het zorgen voor successie. 
We hebben veel nieuwe onderwijsdirecteuren gekregen, ook heeft vernieuwing 
plaatsgevonden in de lagen daaronder. 

De veranderde samenstelling van de Raad van Toezicht heeft eveneens een rol 
gespeeld: in de eerste termijn was er meer aandacht voor financieel economische 
zaken, in de tweede termijn is er met de nieuwe samenstelling meer aandacht 
gekomen voor onderwijskwaliteit. Alle zaken worden besproken in de commissies. 
De leden zijn mensen die weten waar het over gaat. En de commissies passen bij 
de portefeuilles van het College van Bestuur. Zo maken we met betrokkenheid en 
distantie de organisatie beter. We controleren, stimuleren, consulteren en signa-
leren, de leden van het college van het bestuur kunnen daar goed mee om gaan 
en herstel ook goed motiveren. Dat is een compliment. We zijn tenslotte samen 
verantwoordelijk. 

Tot slot 
Ik ben trots en dankbaar dat mensen hun werk in vertrouwen kunnen doen.  
Die rust hebben we nu gecreëerd. 

Uit het verslag van de zelfevaluatie RvT 20 oktober 2020

BLIK VOORUIT 
Tot ieders tevredenheid is het College van Bestuur na de recente benoeming 
van de bestuurder bedrijfsvoering compleet en in balans. De bestuurder 
onderwijs kan haar gelouterde kennis en ervaring inzetten voor succesvolle 
vernieuwing van het onderwijs. De nieuwe bestuurder bedrijfsvoering kan 
met een frisse blik de processen, organisatie en financiële besturing verder 
brengen. De voorzitter kan zich als enthousiast boegbeeld concentreren op 
de strategie, het stakeholdersveld en de groei van het College van Bestuur als 
bestuurlijk team. De Raad van Toezicht verheugt zich erop om toe te zien op 
dit proces en dit te ondersteunen. Samen willen we nu “meters gaan maken”, 
met onderwijsvernieuwing als topprioriteit. Succesfactoren zijn: - veranke-
ring van kwaliteitszorg - verankering van afstandsonderwijs - versterking van 
de binding met het bedrijfsleven met de focus op kansrijke beroepen. 
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2.7 – IN GESPREK MET DE VOORZITTER VAN  
DE ONDERNEMINGSRAAD JEROEN ALTENA 
Jeroen Altena, voorzitter van de ondernemingsraad (OR), 
blikt terug op een turbulent jaar. In 2020 trad de nieuw 
verkozen raad aan met maar liefst 13 medewerkers 
van Zadkine. De raad werd vaker betrokken, wist zijn 
achterban sneller te vinden, er kwam een onderzoek 
naar werkdruk en er werd groen licht gegeven voor een 
vernieuwde gesprekscyclus.

Net als andere jaren stond ook 2020 in het teken van het geven van kwalitatief 
goed onderwijs. Een uitdaging, want fysiek onderwijs was dit jaar nauwelijks 
mogelijk.

“Onder docenten, opleidingsmanagers en studenten zijn er zorgen 
over de kwaliteit van het onderwijs”, vertelt Jeroen. “Het zou helpen als 
onderwijsteams meer betrokken zouden worden bij beslissingen over het 
onderwijs. Voorbeeld: het digitale programma LOB wordt in de klas fysiek 
aangeboden, terwijl een vak als rekenen online plaatsvindt. Zowel docenten 
als studenten geven aan om dit liever andersom te doen. De raad pleit daarom 
dat teams veel meer zeggenschap krijgen over de vormgeving en organisatie 
van het  onderwijs, zeker in coronatijd. Studenten zouden ook bevraagd 
 moeten  worden over wat zij nodig hebben om zich goed te ontwikkelingen.  
Het  gevaar van ‘noodmaatregelen tijdens de pandemie’ is dat er te veel 
besluiten  genomen worden op basis van aannames en niet op feiten.” 

90 VRAGEN VAN MEDEWERKERS
Gelukkig wisten medewerkers de raad ook in coronatijd goed te vinden. De OR 
werd dit jaar ruim 90 keer benaderd met vragen over bijvoorbeeld: inzetbaarheid 
(Pvl), regelingen voor oudere werknemers, conflicten, besluitvorming buiten 
het team om, veiligheid, vitaliteit, niet naleven van CAO MBO of slechte klimaat-
beheersing op de werkplek. Jeroen:

“Als OR moeten we erop letten dat we niet de functie van vertrouwenspersoon 
op ons nemen. Vanuit onze rol behartigen we geen individuele zaken, daar 
is de WOR helder in. Als we vaker signalen krijgen, nemen we contact op met 
betreffende leidinggevende. We passen hoor en wederhoor toe. Als dat niet 
leidt tot een resultaat, dan adresseren we dat bij het College van Bestuur.” 

Verschillende punten die collega’s inbrachten heeft de raad geagendeerd, zoals de 
promotiekansen voor het personeel, klimaatbeheersing, veiligheid van studenten 
en personeel en duurzame inzetbaarheid. Ook zette de raad meer in op team-
ontwikkeling, professionalisering en de reductie van werkdruk. 

VERNIEUWDE GESPREKKENCYCLUS
De raad constateerde samen met het College van Bestuur dat de afgelopen jaren 
functionerings- of beoordelingsgesprekken niet altijd werden gevoerd. Daarom 
werd er in 2020 groen licht gegeven voor een vernieuwde gesprekkencyclus:  
de Zadkine-en-ik-dialogen. 

Ook stuurde de OR opnieuw dit jaar aan op het verminderen van de werkdruk.  
Het College van Bestuur heeft in het voorjaar een onderzoek laten uitvoeren naar 

de werkdruk bij medewerkers (Next School). Een gedegen onderzoek, wat de  
raad betreft, dat als bouwsteen kan dienen om tot een structureel beleid te 
 komen. Hierna volgde een beleidsplan. In dit beleidsplan ontbraken concrete,  
en voor medewerkers voelbare maatregelen om de werkdruk omlaag te brengen.  
Daarom heeft de raad niet ingestemd met dit beleidsplan. 

BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN IN 2021
Het is het tweede jaar op rij dat het studentenaantal van Zadkine groeit.  
Goed nieuws. Jeroen:

“Aan de andere kant zullen we als Zadkine moeten anticiperen op  
het feit dat er binnen tien jaar een groot percentage van het personeel met 
pensioen gaat. Hoe houd je mensen tot het einde van de rit vitaal met   
vol doende arbeidssatisfactie?” De raad pleit al jaren voor een levensfase 
 gebonden personeelsbeleid. Dat is tot nu toe nog niet opgepakt door het  
College van Bestuur. 

Met het oog op onderwijsvernieuwingen stelt de raad dat er ingespeeld moet  
worden op de ontwikkelingen in de markt. Dit na gedegen marktonderzoek.  
Het streven is om te komen tot een goed uitgebalanceerd onderwijsportfolio. 
Daarna is het de kunst om studenten te verleiden én te motiveren voor een 
 opleiding met voldoende perspectief op werk. 

In 2020 werd het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. 
In 2021 wil de raad een aanvullend onderzoek uitvoeren waarbij de focus ligt  
op de  kwaliteit van het onderwijs en begeleiding op afstand. Jeroen:

“Ieder jaar komt de instemming over de hoofdlijnen van de begroting aan de 
orde. Net als een advies op de begroting voor komend jaar. Dit jaar  verliep 
dit proces vrij soepel, omdat de raad in alle fases van de totstand koming 
betrokken is geweest.” 

Voor het complete jaarverslag 2020 van de OR verwijzen we naar het  
Zadkine Portaal.

GELUKKIG WISTEN MEDEWERKERS 
DE RAAD OOK IN CORONATIJD  
GOED TE VINDEN. DE OR WERD  
DIT JAAR RUIM 90 KEER BENADERD 
MET VRAGEN.
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2.8 – IN GESPREK MET DE VOORZITTER VAN  
DE STUDENTENRAAD NAOUFAL AKTAHAB 
Naoufal Akhatab is voorzitter van de centrale 
studentenraad. Hij begon dit jaar in zijn eentje en  
heeft de studentenraad uitgebouwd naar acht personen.  
Hij vindt het mooi hoe de studentenraad zich inzet  
voor de studenten van Zadkine. 

Naoufal is eerstejaars student Onderwijsassistent. Hierna wil hij de leraren-
opleiding doen. In januari 2020 zat hij nog met drie leden in de studentenraad, 
maar vlak voor de zomer behaalden twee van hen een diploma. Naoufal bleef 
alleen over. Samen met een coach ging hij aan de slag om nieuwe leden te werven. 

Hij startte een promotiecampagne en maakte leuke filmpjes. Hij vond zeven 
 andere studenten die zich bij de studentenraad wilden voegen. Daarna maakten  
ze zich verder bekend. “We hebben ons gepresenteerd bij de directeuren van 
 colleges en we hebben verteld over ons werk. We zijn weer zichtbaar op Instagram 
en hebben ons mailaccount nieuw leven ingeblazen. De ontwikkelingen rondom 
de deelraden hebben ook geholpen.” 

DEELRADEN 
We zijn bezig om in elk college een deelraad op te zetten. Vanuit elke deelraad zit 
een persoon in de centrale studentenraad. De meeste deelraden zijn inmiddels 
gestart, sommige zijn nog in ontwikkeling. 

HOE WERKT DE STUDENTENRAAD?
Drie van de acht leden vormen het dagelijks bestuur. In de studentenraad zijn  
er vijf portefeuilles (thema’s): examinering, onderwijs in coronatijd, deelraden,  
webinar en ledenwerving. Deze thema’s zijn verdeeld onder de leden. 

“We overleggen op een vaste dag in de week”, vertelt Naoufal. De ene 
week  alleen met het dagelijks bestuur en de week erop met iedereen uit 
de studenten raad. We kijken of we oplossingen en verbeteringen kunnen 
 bedenken voor problemen van studenten die ze niet goed met een ander 
 kunnen bespreken. En we kijken naar verzoeken van studenten.” 

SAMENWERKEN MET HET COLLEGE VAN BESTUUR
De studentenraad overlegt vijf keer per jaar met het College van Bestuur.  
De studentenraad maakt de agenda en leidt de bespreking. 

“We zetten dingen op de agenda die wij belangrijk vinden, maar ook punten 
die we zelf niet kunnen oplossen, zoals een vraag of een probleem van 
studenten. Door het overleg met het College van Bestuur hebben we nu  
een eigen pasje en een eigen ruimte waar we dingen kunnen bespreken.” 

En de studentenraad heeft een vast contactpersoon bij de afdeling Marketing & 
Communicatie. 

ACTIVITEITEN IN 2020 
In januari deden de leden van de studentenraad mee aan de tweedaagse met de 
leden van het College van Bestuur en de leden van de ondernemingsraad. 

“We waren nog een beetje afwachtend, maar we zagen dat bestuursleden  
en mensen van de ondernemingsraad ook ‘gewone’ mensen zijn”, zegt Naoufal. 
“We zijn voor veel Zadkine-activiteiten gevraagd. We werden betrokken bij het 
aannemen van een bestuurslid, we spraken met de onderwijsinspectie en we 
werden gevraagd bij de Zadkine en Ik-dag. Ook mochten we meedoen met het 
studentencoronapanel.” 

In dit panel spraken de leden over het onderwijs in coronatijd. Ze mochten hun 
ervaringen delen over afstandsonderwijs en dachten na over oplossingen.  
Naoufal vertelt in een interview aan de Volkskrant dat hij het belangrijk vindt dat 
een leraar zijn leerlingen in de ogen kan aankijken. Hij vindt dat onderwijs draait 
om de band tussen docent en student. Als docenten hun studenten niet zien,  
kunnen ze hun leven ook niet veranderen, denkt hij. 

Andere studenten vertelden in het panel dat ze het moeilijk vinden om hun 
 motivatie vast te houden. Daarom besluit de studentenraad om een webinar te 
organiseren met gastsprekers en docenten. Een soort Zadkine en Ik-dag, maar  
dan voor studenten. 

BEGROTING: ‘BEST MOEILIJKE STOF’ 
De studentenraad heeft ook een rol bij de begroting. Dat is best moeilijke stof, 
vindt Naoufal. 

“We kregen daar een workshop over en we mogen regelmatig praten met 
de directeur van Finance, Planning en Control. Dat is fijn.” Met de directeur 
Algemene Ondersteuning praat de studentenraad over het lessenrooster. 

JOB
De studentenraad is ook lid van JOB en de leden volgen daar workshops. 

“We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe je de resultaten van een enquête kunt 
lezen. Ook leren we hoe je studenten enthousiast kunt maken om mee te doen 
en denken.” 

Drie keer per jaar overlegt de studentenraad met de Raad van Toezicht. 

TROTS EN LEERZAAM 
Naoufal is trots dat de studentenraad nu bestaat uit acht personen terwijl hij in  

zijn eentje begon. De raad is bekend onder de studenten en de ontwikkeling 
van de deelraden gaat goed. Het is mooi hoe de studentenraad zich inzet voor 
de  studenten van Zadkine. Het kost erg veel tijd en dat is soms wel moeilijk, dat 
 bespreken de leden ook met de Raad van Toezicht. 

“Maar”, zegt Naoufal tot slot, “het is zinvol om deel te nemen aan de 
studentenraad, je ontwikkelt je enorm. Ik vind de organisatie leuk en voel 
me er erg thuis”. 

HET IS ZINVOL OM  
DEEL TE NEMEN AAN  
DE STUDENTENRAAD,  
JE ONTWIKKELT JE ENORM.
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2.9 – ONZE ORGANISATIESTRUCTUUR
JURIDISCHE STRUCTUUR 
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine (hierna de Stichting 
Zadkine) is juridisch eigenaar van ValentineZ B.V. 

ECONOMISCHE STRUCTUUR 
De Stichting Zadkine is door overheersende zeggenschap economisch eigenaar 
van de volgende stichtingen die zeer beperkt in omvang zijn: 
 
• Stichting Zadkine Fonds: richt zich op materiële ondersteuning van financieel 

niet voldoende draagkrachtige studenten
• Stichting Dutch Gemmological Institute: Nederlands instituut voor 

edelsteenkunde
 
De zeggenschap uit zich door personele verbindingen: bestuurders van  Zadkine 
hebben een meerderheid aan stemrecht in het bestuur van genoemde  stichtingen. 
Tot slot heeft de Stichting Zadkine voor 50 procent zeggenschap over de 
 Vereniging van Eigenaren Technikon. 

GOVERNANCE 
Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de Stichting Zadkine  
en is belast met het besturen van de stichting. In 2020 heeft een wisseling  
plaatsgevonden in de samenstelling. Het CvB bestaat uit de volgende leden:  
de heer Ph. Raets (voorzitter), mevrouw M. de Vries (lid), de heer C. in ’t Veld  
(lid a.i. tot 1 juli 2020) en de heer A. Ramawadh (lid per 1 september 2020). 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het CvB en de 
 algemene gang van zaken, met inachtneming van de Branchecode goed bestuur  
in het mbo. In het jaarverslag van de RvT legt de RvT verantwoording af over  
het gehouden toezicht. 
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3. ONS  
ONDERWIJS
Elke student start bij ons op een ander punt in zijn leven en op zijn 
eigen niveau. Wij richten ons op de toekomst. Wat wil een student 
bereiken? Hoe ver wil een student komen? En past ons onderwijs bij 
de huidige arbeidsmarkt? We willen dat studenten Zadkine verlaten 
met een baan of vervolgopleiding en dat ze terugkijken op een 
geweldige tijd bij ons. Daar richten we ons onderwijs op in. 

In dit hoofdstuk lees je over: 
• Onze strategische programma’s 
• Hoe wij ons onderwijs inrichten
• Hoe wij examineren
• Wat de Inspectie van ons vindt
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3.1 – STRATEGISCH PROGRAMMA:  
TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS 
We geven invulling aan onze onderwijsvisie met het 
strategische programma Toekomstgericht onderwijs. 
In dit programma werken we aan thema’s als 
onderwijsvernieuwing, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), 
keuzedelen en afstandsonderwijs. 

In 2020 hebben we: 
• Diverse onderwijsvernieuwingstrajecten binnen de colleges ondersteund
• Een intern netwerk internationalisering opgezet waarin kennis en  

informatie worden gedeeld
• Het digitale keuzedeel Personal Branding ontwikkeld voor elke student,  

ongeacht college
• Een visie op afstandsonderwijs geformuleerd en afspraken gemaakt  

waar een goede online les aan moet voldoen
• Zowel binnen als buiten de organisatie gesprekken gevoerd over  

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

INTERNATIONALISERING
We vinden het een voorwaarde om studenten voor te bereiden op een wereld  
die steeds verder globaliseert. Landen werken vaker samen, bedrijven vestigen 
zich overal ter wereld en culturen lopen in elkaar over. Daarom hebben we in  
onze visie opgenomen: 
 
 

We vinden dat internationalisering toegankelijk moet zijn voor iedereen:  
voor studenten, docenten en andere medewerkers, ongeacht hun opleidings-
niveau of achtergrond. Daarom kan iedereen bij Zadkine internationale leer-
ervaring  opdoen. In het buitenland of gewoon thuis. Want veel internationale 
bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond werken in een internationale context. 

Helaas liepen de ontwikkelingen rondom internationalisering in 2020 anders 
vanwege het coronavirus. In maart zijn de studenten die in het buitenland zaten, 
teruggehaald naar Nederland. 

WE VERBINDEN ONS MET DE  
WERELDPLEK ROTTERDAM  
WAAR ALLE INTERNATIONALE  
BEDRIJVEN EN CULTUREN 
SAMENKOMEN, EN BENUTTEN  
DEZE KANSEN TEN VOLLE. 

Als het gaat over internationale stages nemen we het advies over van het   
Netwerk Internationalisering (MBO Raad). Dat betekent: niet reizen in verband  
met  internationalisering tot einde schooljaar 2020-2021. Vanwege de pandemie  
is het te onzeker om op dit moment te reizen naar het buitenland.

Netwerk internationalisering
Maar we hebben niet stilgezeten op het gebied van internationalisering.  
In januari 2020 organiseerden we de eerste bijeenkomst van het  netwerk 
internationa lisering. In dit netwerk worden alle colleges van Zadkine 
 vertegenwoordigd door één persoon. Zij wisselen ervaringen uit en bereiden 
alvast voor wat ze kunnen doen als studenten en medewerkers wél weer  
naar het buitenland mogen reizen. 

In 2020 zetten we ook de eerste stappen in het oprichten van een virtual 
 international office. Dat is een online plek waar studenten en medewerkers 
 informatie vinden om met internationalisering aan de slag te gaan. Ze vinden  
hier informatie over werken en studeren in het buitenland (zodra het weer mag  
en kan) en informatie om te gebruiken in de lessen over internationalisering.  
Onze focus ligt op Internationalisation at Home (I@H): het opdoen van 
 inter nationale ervaring in de eigen of de schoolomgeving.

FLEXIBEL ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN
We kregen een subsidieaanvraag toegekend voor het ontwikkelen van een  
flexibel traject voor volwassenen. Samen met onze partners Noorderpoort,  
Technicom en Randstad zijn we daarmee gestart. In twee jaar tijd gaan we een 
leerarrangement ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. 

In dit leer arrangement slaan we een brug tussen informeel leren (leren door te 
doen) en formeel leren (via een opleiding). Dat doen we met verschillende werk-
vormen die aansluiten bij de doelgroep. Dit leerarrangement zal model staan voor  
andere opleidingen die ook flexibeler hun onderwijs willen aanbieden. 

KEUZEDELEN 
Studenten kiezen bij ons uit een uitgebreid aanbod van keuzedelen. Elk college 
bepaalt zelf welke keuzedelen zij aanbieden. Hieronder vind je de meest gekozen 
keuzedelen. 

Zadkine Originals: nieuwe keuzedelen
In 2020 ontwikkelden we twee nieuwe keuzedelen: Personal Branding en Urban 
Creative Thinking. We noemen deze keuzedelen Zadkine Originals, omdat alle 
studenten van Zadkine deze keuzedelen mogen kiezen. Ongeacht hun college of 
opleiding. 

We ontwikkelden de keuzedelen zelf, samen met Brainstud en met collega’s, 
 bedrijven en studenten. Op deze manier zijn we eigenaar van de inhoud.  
De keuzedelen worden geplaatst in de Allyoucanlearn-omgeving. 

Personal Branding
In dit keuzedeel leert de student zichzelf beter kennen, presenteren en onder-
scheiden van anderen. Op 29 oktober was de kick-off van dit keuzedeel. Hierna is 
op een aantal colleges een pilot gestart, waaronder het Beauty & Fashion College 
en Business College. 

Urban Creative Thinking 
Dit keuzedeel ging eind 2020 van start. In dit keuzedeel leert de student inspelen 
op veranderingen en staat de wereldplek Rotterdam centraal. 

Meest gekozen keuzedelen: top 5
1. Digitale vaardigheden basis 
2. Ondernemend gedrag (niveau 3 en 4) 
3. Voorbereiding hbo 
4. Digitale vaardigheden gevorderd
5. Oriëntatie op ondernemerschap 
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Examinering
In het servicedocument van de MBO Raad was aangekondigd dat het examineren 
van keuzedelen achterwege gelaten mocht worden voor het behalen van een 
diploma. Dit zou ruimte bieden aan studenten die een studievertraging hadden 
opgelopen. 

Het standpunt van het College van Bestuur hierin was om de examens van keuze-
delen wél af te nemen, tenzij dit echt onmogelijk was. In dat geval werd dat goed 
onderbouwd gemeld aan het College van Bestuur.

Niet-gekoppelde keuzedelen 
Wij merken dat studenten steeds vaker vragen om niet-gekoppelde keuzedelen. 
Twee voorbeelden: 
• Bij de Horecaopleidingen kwamen er 30 aanvragen binnen voor niet- 

gekoppelde keuzedelen, zoals voor het keuzedeel Leidinggeven K0061 
Ook volgden onze studenten andere keuzedelen in de Allyoucanlearn-omgeving

• Bij de Veiligheidsacademie volgden studenten de niet niet-gekoppelde 
 keuzedelen Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers en praktijkopleider

EXTRA OPMERKINGEN
Een mbo-school mag afwijken van de keuzedeelverplichting in het kader van 
 culturele vorming. Wij hebben geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

We hebben een Zadkine-format beschikbaar voor het uitgeven van een 
 mbo-certificaat voor een keuzedeel. 

Er werd in 2020 geen cursorisch aanbod van (keuzedelen-)certificaten 
 aan geboden. Dat betekent dat we geen keuzedelen op de vrije markt als  
cursus hebben aangeboden. 

3.2 – STRATEGISCH PROGRAMMA:  
INNOVATIE EN DIGITALE DIDACTIEK
De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor hoe we ons 
programma Innovatie hebben kunnen uitvoeren. Zo kwam 
bijvoorbeeld de invoering van het afstandsonderwijs 
in een stroomversnelling. De nadruk lag het afgelopen 
jaar daarom op ‘blended/extended classroom’, digitale 
didactiek en het lokaal van de toekomst. 

Het belangrijkste doel voor ons was dat we ook bij online lesvormen de kwaliteit 
van ons onderwijs konden waarborgen. We hebben daarom verschillende werk-
vormen en tools ontwikkeld. Zo houden we al ons onderwijs kwalitatief sterk, 
uitdagend en aantrekkelijk.

Sinds december hebben we daarnaast ingezet op het faciliteren van afstands-
onderwijs in de vorm van Microsoft Teams. 

We hebben dossiers en andere processen deels gedigitaliseerd. De tools die we in 
eerdere experimenten hebben ontwikkeld, hebben we toegepast in verschillende 
colleges en onderwijsteams.

We hebben het afgelopen jaar het online samenwerken en samenkomen vorm-
gegeven in webinars, online open dagen en andere evenementen. In 2021 gaan we 
kijken hoe we deze nieuwe werkvormen nog beter en centraler kunnen inrichten 
Vanuit het programma Innovatie leverden we een bijdrage aan de visie op 
afstandsonderwijs.

EXPERTGROEP AFSTANDSONDERWIJS
In 2020 is de Expertgroep Afstandsonderwijs in het leven geroepen. In deze groep 
zitten experts uit ieder onderwijsteam, met als doel om digitalisering en digitale 
didactiek naar een hoger niveau te tillen. De expertgroep houdt zich bezig met 
technische, organisatorische en didactisch-pedagogische vraagstukken die leven 
binnen de organisatie. 

De experts doen ook mee aan klankbordgroepen en werkgroepen waarin nieuwe 
applicaties, technologieën en methodes worden getoetst. 

De afdelingen Onderwijs & Kwaliteit (toekomstgericht onderwijs), HRM 
 (professionalisering) en IT/IM (innovatie) werken in 2021 met elkaar samen om  
de expertrol verder uit te rollen. Ze ontwikkelen gezamenlijk de iCoach:  
een college-overstijgend ICT-didactisch contactpersoon. 

PROEFLOKALEN AFSTANDSONDERWIJS
Vanaf de tweede helft van 2020 werkten we samen in het project ‘Proeflokalen 
Afstandsonderwijs’. We bekijken of bepaalde lokalen geschikt zijn voor afstands-
onderwijs volgens een nieuwe systematiek. En we richten ons op facilitaire en 
technische middelen die ons onderwijs het beste kunnen ondersteunen. 

In 2021 pakken we de werkzaamheden uit 2020 weer op. We richten ons dan weer 
meer op nieuwe technologie en het verkennen van nieuwe onderwijsvormen en 
onderwijsondersteuning.
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3.3 – LOOPBAAN, BURGERSCHAP, TAAL EN REKENEN
LOOPBAAN EN BURGERSCHAP 
De persoonlijke groei van onze student staat centraal in alles wat we doen.  
Deze ambitie wordt zichtbaar in ‘Expeditie Persoonlijke Ontwikkeling Student’ 
(voorheen ‘Expeditie Loopbaanleren). We richten ons op persoonlijke ontwikkeling 
in vakken als burgerschap, loopbaan, taal en rekenen. Maar ook in de  begeleiding 
en ondersteuning van studenten. Door dit met elkaar te vervlechten  
in een doorlopende leerlijn creëren we meer impact voor onze studenten. 

Dat doen we in verschillende fases. Drie vragen staan centraal in de expeditie:
• Wat is jouw droom? 
• Wat is jouw kracht? 
• Wat heb je nodig? 

De colleges krijgen ruimte om gericht invulling te geven aan deze vragen. 

De Expeditie Persoonlijke Ontwikkeling Student is ingezet in alle colleges.  
Ieder college volgt hierin zijn eigen route. De persoonlijke groei van studenten 
staat altijd centraal. We delen onze kennis in het Expeditieteam. Hier is ieder  
college vertegenwoordigd door een zogenaamde ‘scheepsmaat’. 

In 2020 hebben we de koers verder bepaald. Het directieteam omarmt de  
uitgangspunten, waardoor het programma stevig staat. We hebben ook gekeken 
hoe we deze uitgangspunten concreet kunnen maken binnen de colleges. Dit jaar 
willen we verder handen en voeten geven aan de persoonlijke ontwikkellijn van de 
student. Daar is maatwerk voor nodig. 

In 2020 hebben we vanuit de Expeditie samengewerkt met andere strategische 
programma’s binnen Zadkine, zoals Groei en Professionalisering. Zo is bijvoor-
beeld de MBO Experience ontstaan. In dit samenwerkingsproject ligt de focus op 

de overstap van een leerling uit het voortgezet onderwijs naar het mbo. We kijken 
samen met leerlingen naar hun loopbaan en de studiekeuze die daarbij hoort. 

Expeditie in de praktijk BURGERSCHAP 
In 2020 hebben we het vak Burgerschap vanuit de onderwijsvisie verder ingevuld.

Kennis delen
In onze organisatie is er een kopgroep/adviesgroep burgerschap die de grote 
lijnen en projecten rondom burgerschap verder uitwerkt. Sinds mei 2020 zijn de 
leden van deze kopgroep ook aangesloten bij Expeditie Persoonlijke Ontwikke-
ling  Student. Ze komen maandelijks bij elkaar en geven samen invulling aan het 
 traject. Techniek College Rotterdam is sinds september opnieuw aangehaakt. 

Daarnaast is er een Platform Burgerschap met vertegenwoordigers van verschil-
lende colleges, met als voorzitter een beleidsadviseur van Onderwijs & Kwaliteit. 
De leden van dit platform komen vier keer per jaar bij elkaar om te praten over 
landelijke ontwikkelingen en good practices. Ook maken ze samen afspraken over 
de kaders en de gezamenlijke projecten en activiteiten. 

Op de pagina over burgerschap op ons intranet staan beleidsdocumenten, infor-
matie over gastsprekers en FAQ’s. En via een digitale nieuwsbrief delen we nieuwe 
ontwikkelingen rondom burgerschap met docenten op verschillende locaties. 

Ontwikkelingen
We werkten een visie (koersdocument) over burgerschap uit. Hierin hebben we 
extra aandacht besteed aan onderwerpen als democratisch burgerschap, vrijheid, 
digitaal burgerschap, financiële redzaamheid en het voorkomen van schulden, 
gezonde leefstijl, diversiteit, voorkomen van radicaal gedrag, en kunst en cultuur. 
Op deze thema’s worden programmalijnen uitgewerkt en professionaliserings-
bijeenkomsten georganiseerd. 

Op 10 maart was er bijvoorbeeld een kenniswerkplaats in de Raadszaal met als 
titel ‘Burgerschap in Rotterdam: de school als oefenplaats’. Op 29 september was 
er een online bijeenkomst over ‘burgerschap online’. Op 10 december werd er in 
de klas een bijeenkomst over kunst en cultuur georganiseerd samen met KCR.  
We droegen ook bij aan enkele sessies van KCR Debatmeester. En we stimuleerden 
docenten om mee te doen aan bijeenkomsten van Kennispunt MBO en RADAR. 

Persoonlijke ontwikkeling bij het Business College
Solliciteren is een mooi voorbeeld van de Expeditie, vindt Mijiza Jonas,  
loopbaanbegeleider bij Zadkine. “Bij het vak Nederlands leren studenten  
hoe ze een goede brief schrijven. Vervolgens behandelen we solliciteren ook  
bij vakken als Burgerschap,  Loopbaan en Ondernemend Gedrag. Elk vak geeft 
zijn eigen meerwaarde aan het onderwerp.”

Vanuit Burgerschap kijken studenten bijvoorbeeld naar de rechten en 
 plichten die ze hebben op de arbeidsmarkt en ze behandelen het arbeids-
contract. Bij Loopbaan oefenen ze hun elevator pitch en voeren ze een 
 sollicitatiegesprek. En vanuit Ondernemend Gedrag leren ze om zelf een 
stageplek of vacature te zoeken. Zo vallen alle puzzelstukjes in elkaar en 
versterken de vakken elkaar. De student ziet meer samenhang, omdat alles 
rondom een bepaald thema wordt samengevoegd in verschillende lessen. 

Personal Branding: een nieuw keuzedeel
In het nieuwe keuzedeel ‘Personal branding’ zetten we studenten aan  
het denken over wie ze zijn, wat ze willen en wat ze met hun eigenschappen 
en talenten te bieden hebben aan hun omgeving. 

Studenten leren zichzelf op een moderne manier presenteren, zodat ze zich 
(nu en in de toekomst) onderscheiden van anderen op de arbeidsmarkt en  
in de samenleving. 

Dit keuzevak biedt de student tools voor een leven lang leren en ontwikke-
len, omdat de student zelfbewust wordt en zichzelf in verschillende (werk)
situaties op verschillende manieren leert neerzetten. 
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We hebben de ambitie om dat nog meer te gaan doen: werken vanuit een 
 thema en deze aan laten sluiten bij de actualiteit. We hebben een menukaart 
gemaakt waarop themaweken/dagen centraal staan, inclusief de connectie met 
lesmateriaal.

We willen bovendien de verbinding tussen onderwijs en Kunst & Cultuur 
 versnellen, en daarom is er een platform Kunst & Cultuur actief. 

In 2021 zal het thema Digitaal Burgerschap meer ruimte krijgen. In maart 2021 
wordt er bijvoorbeeld een workshop voor docenten georganiseerd. 
 
Projecten 
We pakken de invulling van het thema burgerschap meer projectmatig aan,  
waarbij we ook inzetten op een sterkere vakkenintegratie: 

Young Impact
Young impact heeft een vervolg gekregen en het aantal deelnemers aan dit 
 programma is gegroeid. Van de 650 mbo-studenten - verdeeld over Zadkine  
en Albeda - hebben 585 studenten meegedaan, waarvan 425 studenten van  
Zadkine. Voor 2020 en de volgende jaren is een aanvraag toegekend om de  
maatschappelijke diensttijd uit te breiden naar 80 uur (maatschappelijke  
diensttijd nieuwe stijl). 

The hate u give
Samen met collega’s van taal en Bibliotheek Rotterdam gaven we vorm aan 
het project ‘the hate u give’. Bibliotheek Rotterdam ontwikkelde samen 
met andere bibliotheken een project over racisme en discriminatie rondom 
het gelijknamige boek. Het gaat om een combinatie van lezen, schrijven en 
burgerschap en het bestaat uit leesteksten, online workshops, video’s en 
schrijfworkshops. 

Jaar van de vrijheid
Het schooljaar 2019/2020 stond in het teken van Jaar van de vrijheid.  
We spraken met elkaar over wat vrijheid is en ondernamen verschillende 
activiteiten met alle studenten van Zadkine. Waaronder:  

• Beleving van niet-vrij zijn 
• Elkaars werelden binnenkomen en begrijpen
• Interactieve workshop vluchtelingen en veteranen 
• Het Nationale Gesprek met Sigrid Kaag op 24 november 2020
• In de week van 11 mei organiseerde we samen met NJR, Prodemos  

en  Voxpop de Week van de democratie met gastlessen en Q&A’s met 
 kamerleden en rechters

• Studenten deden mee in de online sessies van VOX POP Academy waarbij 
 studenten van verschillende scholen met elkaar in gesprek gingen over 
het thema vrijheid (meer dan 500 studenten deden mee)

• RADAR is bij verschillende teams ingezet met het programma ‘Hot topics’
• Samen met Museum 40/45 bereidden we het project ‘Het nieuwe  

herdenken’ voor over het thema vrijheid

Eyou van NJR Europa & jongeren
Studenten doen mee aan Eyou van de NJR Europa & Jongeren. De eerste 
bijeenkomst was met studenten van het Business College. In 2020 maakten 
we hierover afspraken. De uitvoering vond plaats in de tweede week van 
januari 2021. 

Coronamaatregelen 
Vanwege de impact van het coronavirus op ons onderwijs hebben we onze lessen 
over burgerschap grotendeels digitaal uitgevoerd. Deze manier van lesgeven 
stelde ons voor nieuwe uitdagingen, zoals de vraag ‘hoe houden we studenten 
geboeid?’ Maar de maatregelen hadden ook inhoudelijk consequenties voor ons 

programma. Excursies gingen slechts beperkt door en met gastsprekers moesten 
we de vertaalslag maken naar een digitale betrokkenheid via MS Teams. 

• We maakten afspraken met theatergroep Drang over de voorstelling ‘Rebel with 
a cause’ over radicalisering. Slechts een deel van de voorstellingen ging door. 

• In de Week van het Geld begon de lockdown, hierdoor ging een aantal geplande 
activiteiten niet door.

• Wel gingen de gastlessen van de Gemeentelijke Kredietbank door en waren er 
digitale lessen over studiefinanciering.

SAMENWERKINGEN
We werken samen met verschillende partijen in de regio. Zo doen we mee  
met overleggen tussen de gemeente en het mbo over de vormgeving van 
 ‘democratisch burgerschap’. We werken op deze manier ook samen met  
andere Rotterdamse mbo-scholen. 

Met Stichting Lokaal werken we samen om lessen over burgerschap volgens 
de Socratische dialoog ‘durf te denken’ in te richten. En sinds 2018 werken we 
samen met diverse kunstinstellingen in een community of practice. Enkele colleges 
hebben een cultuurcoach van een culturele instelling die samen met docenten 
inspirerende lessen geeft. 

Gemeente Rotterdam
We werken nauw samen met de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft 
 burgerschap hoog op de politieke agenda staan en wil met het onderwijs 
 afspraken maken over het betrekken van jongeren bij de Rotterdamse  
samen leving en politiek. 

• In 2020 zijn studenten en raadslieden twee keer met elkaar in gesprek geweest 
• Op 13 december bracht de wethouder onderwijs een bezoek en sprak 

hij met studenten en docenten over ‘de school als oefenplaats voor 
burgerschapsonderwijs’

• RADAR is door de gemeente Rotterdam uitgekozen om mbo-scholen te 
 ondersteunen; we hebben hen in een aantal teams ingezet

• De gemeente stelde voor schooljaar 2020-2021 een ROB-subsidie beschikbaar 
voor onder andere burgerschap

Manifest
In Rotterdam hebben alle onderwijssectoren samen met de gemeente een 
 manifest opgesteld: ‘Rotterdamse scholen: veilige oefenplaats voor burger-
schap’. In dit manifest zijn zes afspraken opgenomen over de invulling van het 
vak  burgerschap. Het idee hierachter is dat alle scholen gezamenlijk afspreken 
om  lastige  onderwerpen bespreekbaar te maken, op een manier die past bij 
de  student en bij de school. En dat we docenten steunen in deze (soms lastige) 
 opgave. Het manifest is een product van gesprekken tussen docenten, school-
bestuurders, beleidsmakers en studenten. 

Landelijke activiteiten 
• We zijn actief lid van de klankbordgroep Burgerschap van de MBO Raad en 

 deden mee in de projectgroep diversiteit (tot de zomervakantie 2020)
• Een lid van de kopgroep is Aanvoerder Digitaal Burgerschap bij Sambo ICT
• De beleidsadviseur van Onderwijs & Kwaliteit is ook contactpersoon van de 

MBO Raad
• Sinds mei 2020 is het aantal contactpersonen uitgebreid (op verzoek van MBO 

Raad) en heeft elk college een contactpersoon opgegeven
• We nemen deel aan landelijke bijeenkomsten

TAAL EN REKENEN 
De meeste aandacht ging in 2020 uit naar afstandsonderwijs, maar we hebben ook 
geprobeerd om speerpunten uit het beleidskader Taal & Rekenen 2019-2022 op de 
agenda te houden. 

Afstandsonderwijs
Het jaar 2020 stond in het teken van afstandsonderwijs. Onze docenten taal en 
rekenen sprongen in het diepe en leerden zwemmen waar het ging om het geven 
van digitaal onderwijs. Wat de resultaten daarvan zijn, is nu nog niet te overzien. 
We hebben trainingen georganiseerd om docenten wegwijs te maken in het online 
lesgeven. In juni namen we een enquête af om na te gaan hoe we docenten het 
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HEEL
ZADKINE
LEEST
BOEKENKAST

Als je veel leest, word je beter in taal! Pak daarom een boek
of een tijdschrift en ga lekker lezen. Leg je het weer terug als je 
het uit hebt? Of nog beter: geef het dan door aan iemand anders!

beste kunnen ondersteunen. Uit de enquête bleek dat er voor- en nadelen zitten 
aan het online lesgeven. 

De voordelen: 
• Efficiënte lestijd
• Meer rust / minder verstoringen
• Bevordering van de autonomie van studenten

De nadelen: 
• Gebrek aan contact en interactie 
• Passiviteit en gebrek aan motivatie bij studenten
• Technische storingen en gebrek aan goede apparaten bij studenten

Over het algemeen hadden docenten behoefte aan professionalisering op 
 technisch gebied en trainingen over online vakdidactiek.

Heel Zadkine Leest
In het schooljaar 2019-2020 
 begonnen we met het project  
Heel Zadkine Leest om ervoor te 
 zorgen dat studenten met plezier 
lezen en zo hun taalniveau ver-
hogen. Lezen in de vrije tijd heeft 
een positief effect op de taalontwik-
keling. Door te lezen  ontwikkelen 
studenten een grotere woorden-
schat, leren ze meer over de wereld, 
ontwikkelen ze  in levingsvermogen 
en verbeeldingskracht en leren ze 
zich beter te concentreren. 

Samenwerking met Bibliotheek Rotterdam
Samen met Bibliotheek Rotterdam organiseerden we 
verschillende projecten, zoals die rondom het boek Echte 
Amerikaanse jongens met o.a. een live-event met de schrijver, 
en rondom het boek The hate u give met o.a. een workshop 
van spoken word-artiesten. 

Hulpfonds voor het Rotterdamse Onderwijs
Van het Hulpfonds voor het Rotterdamse Onderwijs kregen we €14.000,-  
voor het aanschaffen van boeken voor onze leeskisten in de klas. We plaatsten  
boekenkasten in kantines met tweedehands boeken die studenten gratis mee 
mochten nemen. En we namen in taalplatform mbo-hbo het initiatief voor  
Heel Rotterdam Leest. 

Aandacht voor Nederlands als tweede taal 
Diverse opleidingen vragen om extra ondersteuning voor anderstalige studenten. 
Deze studenten zijn vaak nog kort in Nederland. Opleidingen proberen hen zelf 
bijlessen te geven. Ook scholen ze docenten bij, zodat zij de studenten taal-
ontwikkelend les kunnen geven. Verder bieden we Remedial Teaching aan en  
er is een vakantieschool voor studenten met extra aandacht voor Nederlands. 

Maar voor veel studenten is deze inzet onvoldoende. Daarom hebben we onder-
zocht hoe groot de behoefte van studenten is en wat we hieraan kunnen doen.  
Dat willen we in 2021 verder vormgeven. 

Rekenen 
In 2019 schafte de Tweede Kamer de centrale rekentoets af. 
Daarna hebben we in de MBO Raad meegedacht over hoe 
rekenen eruit mag zien in het mbo. Op basis van deze wensen 
formuleerde een expertgroep in 2020 nieuwe rekeneisen voor 
het mbo. Alle colleges zijn met deze eisen aan de slag gegaan. 
Het uitstel met een jaar van de invoering van rekenen in de 
zak/slaagbeslissing, geeft ons de kans om de nieuwe eisen uit 
te proberen met het cohort* dat start in 2021. 

Werkgroepen: Doorlopende  Leerlijnen (DLL)
In 2020 deden we mee aan werk groepen Doorlopende Leerlijnen (DLL) 
 Nederlands, Engels en rekenen voor het economisch domein. 

Voor het vak rekenen gebruikten we een bij spijkerprogramma voor rekenen/
wiskunde. Dit programma is ontwikkeld door de Rotterdam  Academy en wordt 
gebruikt in hun AD-opleidingen (Associate Degree). 

De werkgroep DDL Nederlands maakte een boekje met tips en aanbevelingen 
voor docenten. In dit boekje beantwoorden ze vragen als: welke plaats heeft het 
vak Nederlands in het mbo en hbo? Hoe geven we les? Welke eisen stellen we? 
En hoe examineren we? De werkgroep wisselt informatie uit en organiseerde een 
 inspiratiesessie voor docenten uit het economisch domein. 

Centrale vaststellingscommissie voor de talen 
Alle opleidingen maken gebruik van de centrale vaststellingscommissie voor de 
talen. Colleges maken zelf hun instellingsexamens voor spreken, gesprekken voe-
ren en schrijven. De vaststellingscommissie bestaat uit ervaren docenten uit alle 
colleges die elkaars examens beoordelen en vaststellen als het een goed examen 
is. Er is een centrale databank waarin alle instellingsexamen voor alle talen zijn 
opgeslagen. De examens blijven twee jaar geldig, daarna worden ze verwijderd. 

BEROEPSPRAKTIJKVORMING: MEER INZICHT IN KANSEN
In 2019 bleek uit interne audit dat het proces van beroepspraktijkvorming 
(BPV) over het algemeen goed verloopt, maar dat de verbinding met boven-
liggende  lagen onvoldoende is. Hierdoor ontbreekt het inzicht in de kansen en 
 bedreigingen. In 2021 gaan we dit proces verbeteren. 

Corona impact op stage
Door het coronavirus dreigde er een enorm tekort aan stageplaatsen in de regio 
Rotterdam-Rijnmond. Vooral in de luchtvaart, horeca, cultuur- en evenementen-
branche en traditionele retail. Veel leerbedrijven konden geen stageplekken 
bieden vanwege sluiting, onvoldoende tijd of onvoldoende begeleiding vanwege 
het verplichte thuiswerken. 

Stagelopen is voor mbo-studenten belangrijk, sterker nog: het is een voor-
waarde om een diploma te halen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen 
samen met Albeda, SBB, MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW en de gemeente 
 Rotterdam. In Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond werken we aan 
creatieve ideeën om studenten alsnog stage te laten lopen. 

We gingen onder andere op zoek naar stageplekken bij bedrijven die nog niet 
 erkend zijn. Het invoeren van de digitale handtekening op de Praktijkovereen-
komst (POK) bleek een grote vooruitgang. Dit hielp om het proces te versnellen, 
zodat de overeenkomst rechtsgeldig werd. 

CORONACRISIS: IMPACT OP UREN ONDERWIJS
Onze studenten hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. 
We houden daarvoor altijd de minimale urennorm voor het mbo aan. Vanwege de 
coronacrisis was het voor veel opleidingen noodzakelijk om daarvan af te wijken. 
Het onderwijs werd daardoor anders uitgevoerd dan beschreven in de opleidings-
wijzer. Dit is besproken met het team en de studenten waarvoor verantwoording 
wordt afgelegd (conform service document 5.0). 

Bijvoorbeeld: er werd minder begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming 
aangeboden en deze uren werden vervangen door zelfstudie. 

In nauw contact met de MBO Raad, MBO Brigade, OCW en de Inspectie kwamen we 
tot andere creatieve en verantwoorde opties om toch onderwijs te kunnen bieden. 

Open en duidelijk 
We vinden het belangrijk om open en duidelijk te zijn naar studenten, hun ouders 
en collega’s over de impact van corona op het onderwijs. Daarom deelden we met 
de colleges een document met veelgestelde vragen. Ook houden we alle aan-
passingen en wijzigingen bij. Bij elk college halen we op waar ze zijn afgeweken, 
waarom en welke alternatieve mogelijkheden ze hebben overwogen. 

*Groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan volgt. 433 – Ons onderwijs3 – Ons onderwijs42



3.4 – JAARVERSLAG EXAMINERING 
Het afnemen van toetsen en examens vormt een  
belangrijk onderdeel van ons werk. In dit subhoofdstuk 
vertellen we meer over onze aanpak, delen we onze 
bevindingen en verbeteracties en gaan we in op onze  
drie examenstandaarden. 
 
EXAMENSTANDAARD 1: KWALITEITSBORGING EN DIPLOMERING
Zo ziet onze examenorganisatie eruit
Op de afbeelding vind je een overzicht van onze examenorganisatie. Wat is er 
 veranderd? Het Business College heeft nu één examencommissie (voorheen drie) 
met één centraal aangestuurd examenbureau. 

Het kwalificatiedossier Dienstverlening 23189 is sinds schooljaar 2020-2021 
herverdeeld onder de examencommissies HTFB (Medewerker facilitaire dienst-
verlening 25499), PWOP (Helpende zorg en welzijn 25498) en SBAGVP  
(Medewerker Sport en recreatie 25500). 

Examencommissies  
We werken met decentrale examencommissies die verbonden zijn aan onze 
 colleges. In deze commissies zitten vooral docenten. Per examencommissie is 
minimaal één lid afkomstig van buiten Zadkine. De examencommissies worden 
ondersteund door examenbureaus. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zitten er geen lijnmanagers meer in de examen-
commissies. De onafhankelijkheid was al ondergebracht in het huishoudelijke 
reglement. 

Voor sommige branches is het lastig om externe leden te vinden; soms ontstaan 
er tijdelijk vacatures zoals bij Sociaal werk, Maatschappelijke Zorg en Verzorgende 
(Sw MzVz). 

Binnen alle examencommissies is een taakverdeling gemaakt. Examen commissies 
geven aan dat de taakinvulling van het externe lid soms extra aandacht nodig 
heeft. 

Dit zijn onze examencommissies:  
Onze 12 colleges
• Examencommissie HTFB (Horeca College, Travel & Leisure College, Dienst-

verlening & Facility College, Brood & Banket College) 
• Examencommissie Business College 
• Examencommissie Beauty & Fashion College 
• Examencommissie Veiligheidsacademie 
• Examencommissie Logistiek College 
• Examencommissie Vakschool Schoonhoven  
• Examencommissie Startcollege
• Drie aparte examencommissies voor Gezondheid, Welzijn & Sport College (GWS) 

en Optiek College: 
• Examencommissie Sociaal werk, Maatschappelijke zorg, Verzorgende 
• Examencommissie Pedagogisch werk en Optiek 
• Examencommissie Sport & Bewegen, Assistent Gezondheidszorg, 

Verpleegkunde 
 
Overig onderwijs
• Educatie: deze examencommissie valt onder de nadere regelgeving 

 examencommissies mbo. Er is geen extern lid vanuit de beroepspraktijk,  
maar wel een externe voorzitter

ONZE EXAMENORGANISATIE
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GWS
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Beauty & 
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College

GWS
SbAgVp

GWS
SwMzWz Educatie

Examen-
bureau 
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Examen-
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• Techniek College Rotterdam: zes examencommissies gekoppeld  
aan de zes werelden.  

• VAVO Rijnmond College 

Commissieleden benoemen
We benoemen onze commissieleden volgens de richtlijnen van het Service-
document benoemingsprocedure. Alle benoemingsbrieven en onderliggende 
‘bewijslast’ is opgenomen in onze AFAS InSite. De tekenbevoegdheid is per 
examencommissie vastgelegd in EduArte. Techniek College Rotterdam en VAVO 
Rijnmond hebben een eigen benoemingsprocedure. 

De kwaliteitsborgingscyclus 
We bewaken de kwaliteit op verschillende niveaus. Allereerst natuurlijk binnen de 
examencommissies zelf en in de examenorganisatie per college. Zij maken hun 
eigen PDCA-cyclus door. 

Daarnaast houden het platform en de stuurgroep bij wat er gebeurt binnen de tien 
examencommissies. Zij rapporteren en adviseren hierover het College van Bestuur. 
Ook op instellingsniveau wordt een PDCA-cyclus doorlopen. 

Jaarverslagen 
De examencommissies werken met een jaarverslag (dat anders van opzet is dan 
het organisatiebrede jaarverslag). De jaarverslagen leveren goed inzicht in de 
samenstelling van de examencommissies. En in de manier waarop ze (samen)
werken. In ieder jaarverslag ronden de examencommissies de PDCA-cyclus af. 
De aandachtspunten die daarin naar voren komen, worden opgetekend in een 
ambitiedocument met verbeteracties. In een plan van toezicht staan de checks 
beschreven die afgenomen gaan worden.

Resultaat
In de Stuurgroep Examineren worden de jaarverslagen elk jaar geanalyseerd en 
vergeleken. De verslagen laten goed zien welke activiteiten de commissies hebben 
ondernomen, welke checks er zijn uitgevoerd en welke scholingen zijn aan-
geboden. Maar de jaarverslagen maken ook inzichtelijk hoe examencommissies 

het afnemen van examens beoordelen op basis van de standaarden E1, E2 en E3, 
en welke verbeteracties ze hebben benoemd. En ten slotte bieden de verslagen 
natuurlijk op een heldere manier inzicht over het aantal behaalde diploma’s, 
 vrijstellingen, klachten en bezwaren. 

De examencommissies werken nu drie jaar in deze samenstelling en zijn duidelijk 
gegroeid in hun rol. Zo laten de jaarverslagen bijvoorbeeld zien dat de commissies 
op een eerlijke en kritische manier kunnen kijken naar het eigen functioneren.  
Een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteitszorg.

In verbinding met elkaar
Elk college heeft een adviseur examinering. Deze persoon is meestal ook secretaris 
van de examencommissie en ondersteunt bovendien het examenbureau. In het 
platform Adviseurs Examinering komen de adviseurs samen om veranderingen in 
de regelgeving door te nemen en om procedures met elkaar af te stemmen. 

Deze informatie delen ze met de Stuurgroep Examinering. Dit team bereidt 
 adviezen voor aan het College van Bestuur en het directieteam. De stuurgroep 
maakt een samenvatting van de jaarverslagen en een risicoanalyse.

De voorzitters van de examencommissies komen twee keer per jaar samen met 
een lid van het College van Bestuur. Er is ook regelmatig overleg tussen het College 
van Bestuur en de voorzitter van de stuurgroep en de beleidsadviseur examine-
ring. Examinering is ook een vast onderwerp van gesprek bij de management-
gesprekken. Als daar behoefte aan is kan het betreffende lid van het College van 
Bestuur de verschillende examencommissies een bezoek brengen. 

Informatie delen over examineren
We delen op verschillende manieren informatie over allerlei onderwerpen die  
met examineren te maken hebben. Niet alleen om alle informatie toegankelijk  
te maken voor iedereen, maar ook om van elkaar te horen en met elkaar in 
 verbinding te blijven.

KWALITEITSBORGING EXAMENPROCESSEN

• Monitoring uitvoering  examinering
• Casussen/knelpunten  agenderen, 

bespreken, besluiten
• Uitvoering scholingen
• Ondersteunende processen
• Uitvoering projecten

• Audits/ inspectierapporten
• Analyse jaarverslagen
• Risicoanalyse
• Examenverslag

• Mitigerende maatregelen

• Ambitiedocument
• Verbeterplan
• Plan van toezicht
• Scholingsplan

• Afstemming met MT en team 
borgen/zorgen

• Procesinstructies
• Monitoring uitvoering  examinering
• Uitvoering diplomeringsproces
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• Checks/steekproeven
• Analyse resultaten
• Zelfevaluatie
• Audits/inspectieverslag
• Jaarverslag Risicoanalyse

• Verbeterdoelstellingen
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• Verbeterplan
• Auditplan
• Plan Zadkinebrede scholingen
Procedures en processen:
• Handboek examinering
• Examenreglement
• Protocollen
• Servicedocumenten
• Vertaling regelgeving
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• Op ons portaal delen we procedures en processen 
• Via de Toolbox vind je het handboek en instrumenten
• We sturen regelmatig een nieuwsbrief examinering
• Elk college heeft een kerndocent examinering als schakel tussen  

examen commissie en team
• Examencommissies en het management van het college overleggen regelmatig

Wijzigingen examenreglement en procedure
Bij het afnemen van examens gebruiken we het Handboek Examinering en het 
 examenreglement. In 2020 hebben we het examenreglement opnieuw vast-
gesteld. De werkwijze van examencommissies is vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement. 

In het schooljaar 2020-2021 hebben we de procedure aangepaste examinering 
aangepast. Uit de risicoanalyse (DPIA) AVG bleek namelijk dat te veel medewerkers 
informatie over diagnoses konden inzien. Nu kunnen medewerkers alleen nog 
de toegekende hulpmiddelen zien. De zorgprofessional vraagt een aanpassing of 
hulpmiddel aan; de examen commissie geeft akkoord. 

Examen- en Kwalificatie Besluit beroepsopleidingen (EKB)
We hebben de minimale normen voor vrijstelling voor de vakken taal en rekenen 
afgestemd met het Albeda, met het oog op de concurrentierelatie en de samen-
werking met Albeda in Techniek College Rotterdam. 

Kerngroep Centrale Examinering (CE-kerngroep)  
In de CE-kerngroep komen de afnameplanners van de centrale examenlocaties 
van Zadkine en Techniek College Rotterdam bij elkaar. Samen stemmen ze  
procedures af, bespreken ze praktische planningsvraagstukken en lossen  
ze eventuele storingen op. 

Inrichting van beslisbomen
We hebben de beslisbomen van de examenresultaten in het registratie systeem 
(de summatieve structuur) verder ingericht. Functioneel beheer EduArte, 
 Informatiemanagement en de beleidsadviseur examinering hebben hierover 

 regelmatig overleg. Ze overleggen ook over de vormgeving van de diploma’s en  
de resultaatoverzichten. 

Meer aandacht voor EVC-certificaten
Binnen onze colleges is er steeds meer aandacht voor het verzilveren van EVC- 
certificaten. EVC staat voor ‘eerder verworven competenties’. Bij Techniek College 
Rotterdam werkten ze al eerder met EVC-trajecten, en ook bij het Gezondheid, 
 Welzijn & Sport College en de Veiligheidsacademie konden studenten EVC- 
certificaten al verzilveren. Het Logistiek College doet op dit moment onderzoek 
naar het erkennen van leerervaringen binnen hun pilot ‘Flexibilisering’. 

Inspectie examinering
In 2020 heeft de Inspectie herstelonderzoek en verificatieonderzoek gedaan. 
 Vanwege COVID-19 kozen ze ervoor om de examinering niet apart te  onder zoeken. 
Die keuze kon ook worden gemaakt omdat we op dit punt in 2018 al een 
 voldoende scoorden. 

De examinering van het Logistiek College is wel onderzocht (E1) in het kader van 
herstelonderzoek, en is met een voldoende beoordeeld. 

Audits 
Het College van Bestuur gaf opdracht tot een aantal audits om het hele proces van 
examinering te onderzoeken. Dit leverde een compleet beeld op van hoe we hierin 
te werk gaan en hoe we de kwaliteit waarborgen. Deze audits zijn uitgevoerd: 
• Audit examinering alle commissies beroepsonderwijs: rapport per examen-

commissie en een overkoepelend rapport 2018-2019 
• Audit examinering Educatie 2018 
• Audit examenplannen 2019-2020 
• Audit samenstelling examencommissie en benoemingen examencommissie 2019 

De uitkomsten
De twee belangrijkste uitkomsten zijn: 
• We moeten op tijd op zoek gaan naar nieuwe leden: intern en extern. 
• We zien dat het externe lid niet altijd tot zijn recht komt in de taakverdeling.

Risicoanalyse 2020
• We zien dat grotere examencommissies en examenbureaus beter in  

staat zijn om de continuïteit te bewaken. We willen onderzoeken of  
we organisatorische verbeteringen kunnen vinden om deze mogelijke  
kwetsbaarheid te verminderen.

• Examencommissies zijn volop bezig met het optimaliseren van de eigen 
PDCA cyclus. Doordat de commissies zelf prioriteit en focus aanbrengen,  
zien we verschil in gebieden van ontwikkeling. Dit proces kunnen we 
ver snellen en verbeteren door meer samen op te trekken en te leren van 
elkaar en de voorlopers op diverse gebieden te laten delen met de andere 
commissies.

• De toetreding van externe leden in de commissies is van groot belang 
voor onze kwaliteit. We zien dat externe leden/examencommissies op 
 verschillende manieren invulling geven aan de rol van extern lid en willen op 
basis van de ervaringen de rol verder duiden om maximaal effect te behalen.

• De examenorganisatie wordt gekenmerkt door diverse onderdelen die nauw 
samenwerken. we zien dat de onderdelen op zich grote vorderingen hebben 
gemaakt in de uitvoering van de eigen taken en dat nu de focus meer verlegd 
wordt naar de onderlinge samenwerking. Dit is een ander proces met een 
andere dynamiek dat wellicht ondersteuning vraagt vanuit andere gremia. 

We willen in overleg gaan om te kijken hoe we de onderlinge samenwerking 
verder kunnen uitbouwen en taken en werkzaamheden kunnen afstemmen.

• De rol van voorzitter en secretaris van een examencommissie is een 
 belangrijke verantwoordelijkheid. Deze posities worden nu vervuld door 
 geschoolde en bekwame collega’s. We zien dat we deze collega’s nog beter 
kunnen inzetten door meer ondersteuning te realiseren.

• De afgelopen jaren heeft Zadkine veel geïnvesteerd in de scholing van 
 beoordelaars in de praktijk, dit moeten we blijven doen om de kwaliteit  
van de beoordeling van de praktijk te waarborgen.

• We maken steeds meer gebruik van externe leveranciers voor examen-
instrumenten. Om processen van examenplannen en instellingsexamens 
 efficiënt te kunnen doorlopen willen we deze beter afstemmen op de 
 processen en dynamiek van de externe leveranciers.

• We zien kansen in de digitalisering van examinering en willen hier proactief 
binnen de examenorganisatie mee aan de slag gaan, door meer aandacht te 
schenken aan het thema en aan de punten van de IBP-E.

Verbeteracties examencommissies in 2020
Elke examencommissie heeft een eigen verbeterplan opgesteld.  
Een aantal  zaken pakken we Zadkine-breed op. Deze verbeteringen  
voerden we door in 2020:
• We scherpten het format van het examenplan verder aan:  

het is nu voorzien van toelichting en daarmee duidelijker
• In het platform bespraken we de PDCA-cyclus en deelden  

we voorbeelden

• We deelden een format plan van toezicht en de examencommissies en 
 bespraken met elkaar de jaarverslagen 2019

• We bewaken benoemingstermijnen, zodat we op tijd op zoek gaan naar  
nieuwe leden

• We onderzoeken hoe we de kwetsbaarheid van examencommissies en 
 bureaus kunnen verminderen
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Digitale examens: nieuwe ontwikkelingen
We namen in 2020 steeds vaker digitale examens af. Dat biedt nieuwe kansen en 
mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen en risico’s. Denk aan de examen-
ruimtes, de beveiliging, AVG en persoonsgegevens, het versturen en downloaden 
van gegevens en het inzien van digitale examens en de kwetsbaarheid van  kleine 
leveranciers. Maar we zien genoeg kansen om de manier waarop we digitaal 
 examens afnemen te verbeteren. 

We bereiden een programma voor rondom de digitalisering van examen processen. 
Dit omvat de digitale examinering zelf, maar ook de processen eromheen, zoals 
communicatie met examencommissies en digitale archivering (kaders zoals de 
IPB-E nemen we hierin mee). 

We zijn alvast gestart met een ‘proof of concept’: het digitale programma 
OER-knal/Formuleer. Met dit programma maken we examenplannen en een 
Opleidingswijzer. 

Bij het Gezondheid, Welzijn & Sport College gebruikten we het programma 
LearnSharp voor de instellingsexamens taal. Met dit programma bouw je zelf een 
professionele digitale toetsomgeving voor studenten. In 2020 besloten we om een 
licentie aan te schaffen voor heel Zadkine, zodat andere colleges LearnSharp ook 
kunnen gebruiken.

We zijn ook gestart met de pilot ‘Schoolyear’. Dat is een programma waarmee we 
computers beveiligen en waarmee we fraude willen voorkomen. Dit programma 
zorgt er namelijk voor dat studenten tijdens digitale examens geen andere apps 
kunnen gebruiken. 

SCHOLING
Op ons intranet hebben we een register voor alle scholingen van examen-
functionarissen. Dit register wordt bijgehouden door de adviseur examinering  
in samenwerking met de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. 

We bieden scholingen voor examencommissies, trainingen voor medewerkers van 
examenbureaus, en trainingen voor constructeurs, vaststellers en assessoren.  
In de jaarverslagen van de examencommissies vind je een overzicht van de  
aan geboden scholingen. 

Taal
Voor taalassessoren organiseert Zadkine samen met Albeda centrale trainingen. 
Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten taal en rekenen waarbij examinering op de 
agenda staat. 

In het najaar waren er online scholingen voor examencommissieleden over de 
Toolkit examinering. Deze werden uitgevoerd door IVA. 

En ten slotte schaffen we voor de scholing van externe assessoren in de beroeps-
praktijk een specifiek op hen gerichte online omgeving aan. 

EXAMENSTANDAARD 2: EXAMENINSTRUMENTARIUM 
We kopen onze examenproducten in, tenzij we geen inkoopmogelijkheid  
hebben. Of als de examencommissie de kwaliteit van de examenproducten  
onvoldoende vindt. 

In zo’n geval onderzoekt elk college of ze toegang heeft tot route 2: een eigen 
 constructie volgens collectieve afspraken. Op dit moment zijn er alleen bij het 
Techniek College Rotterdam nog crebo’s die geen toegang hebben tot route 2. 

Als er geen passende examens kunnen worden ingekocht, worden ook de examens 
van keuzedelen zelf samengesteld. De keuzedelen vallen nog niet onder  
de valideringseis. 

Instellingsexamen taal: een uitzondering
Onze colleges maken zelf hun instellingsexamen voor taal, zoals het examen 
voor spreken, gesprekken voeren en schrijven. Deze examens maken we volgens 
collectieve en vaste regels en afspraken binnen het mbo. We maken gebruik van 
de centrale vaststellingscommissie. Deze commissie bestaat uit ervaren docenten 
uit alle colleges die elkaars examens beoordelen. We slaan de instellingsexamens 
op in een centrale databank en stellen deze beschikbaar via een geautoriseerde 
examenbank op Sharepoint. De examens blijven twee jaar geldig, daarna worden 
ze verwijderd. 

Ook beroepsgerichte examens stellen we zelf samen als er geen inkoopmogelijk-
heden zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de creatieve ambachten van Vakschool 
Schoonhoven. 

Examenproducten voldoen aan de kwaliteitseisen
Uit de beoordeling van examenproducten door de examencommissies blijkt dat de 
producten voldoen aan de kwaliteitseisen. 

Verbeteracties
In het onderzoeksrapport van 2018 vermeldde de Inspectie dat de cesuur (de grens 
tussen geslaagd en niet geslaagd zijn) niet overal 50 procent zou zijn. Dat hebben 
we in alle formats van de taalexamens aangepast. 

In de audit examinering uit 2018 waren er opmerkingen geplaatst bij de 
 beroepsgerichte examens van Vakschool Schoonhoven. Inmiddels heeft  
Vakschool Schoonhoven de examens aangepast. 

Ingekochte examens of taalexamens die ‘ter advies’ al werden vastgesteld door 
de vaststellingscommissie, werden niet altijd ook formeel vastgesteld door de 
examencommissie. In het platform zijn daar nu afspraken over gemaakt. 

EXAMENSTANDAARD 3: AFNAME EN BEOORDELING 
De examencommissies houden de afname en beoordeling van examens bij.  
Ze doen steekproeven in examendossiers en voeren een officiële inspectie 
 (visitatie) uit bij de afname van de examens zelf. 

Kerndocenten examinering geven instructies over het afnemen van examens.  
Dat doen ze op basis van het handboek en de instructies bij examens zelf. 

Afname en beoordeling krijgt voldoende
Uit de audits, het inspectiebezoek en de jaarverslagen blijkt dat de standaard  
afname en beoordeling een voldoende krijgt. De gebreken uit eerdere audits  
waren terug te voeren op onduidelijkheden in het examenplan of incidentele  
tel- of omzettingsfouten. De onderbouwing van beoordelingen kunnen in een 
aantal gevallen uitgebreider. 

Verbeteracties
• We hebben het format van het examenplan, de extra toelichting en de 

slaag-zakbeslissing aangepast
• Er is extra controle op tellingen gekomen, we gebruiken hiervoor Excel
• Er ligt extra nadruk op de onderbouwing bij assessoren
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De uitbraak van het coronavirus kwam in een 
spannende tijd voor afstuderende scholieren.  
De eindexamens voor leerlingen in het middelbaar 
onderwijs werden geschrapt, maar mbo-studenten 
doen de komende periode wel praktijkexamen. 
Zo wordt bij Zadkine aan het Benthemplein druk 
gebakken, gekookt, geknipt en bediend. 

PRAKTIJKEXAMEN IN 
CORONATIJD: ‘ABSOLUUT 
EEN VOORDEEL’

Het oorspronkelijke artikel is gemaakt 
door RTV Rijnmond en gepubliceerd 
op 27 mei 2020 op rijnmond.nl “Ik denk dat wij  

er alleen maar voordeel  
van hebben gehad”

– Frank Homan, bakkersdocent

Een van de studenten is Carel Jannick. Hij doet de opleiding brood en banket en 
had vorige week zijn eerste examen. “Voor mij was dat niet heel anders, het ging 
eigenlijk zelfs beter dan tijdens gewone lessen”, legt hij uit. “Ik heb suikerbrood, 
boterkoek en slagroomschnitt gemaakt. Nu nog een ander examen, een paar  
opdrachten en dan ben ik klaar.”

Volgens bakkersdocent Frank Homan kunnen de examens afgenomen worden 
zoals de docenten het voor ogen hadden. Sterker nog, het coronavirus heeft vol-
gens hem positieve effecten op het toetsingsmoment. “Het examen is met minder 
studenten, in een afgesloten ruimte waar niemand binnenkomt. Wij hebben hier 
veel van geleerd. Ik denk dat wij er alleen maar voordeel van hebben gehad.  
Zeker de studenten, maar ook voor ons gaf het rust. Absoluut een voordeel.”

OPENBAAR VERVOER
Een andere grote puzzel voor de onderwijsinstellingen is het openbaar vervoer. 
Metro’s, trams, bussen en treinen rijden vanaf volgende week weer volgens een 
normale dienstregeling, maar de capaciteit is een stuk minder dan voorheen. Met 
zijn allen vanaf 09:00 uur lessen volgen, is dus geen strak plan.

“In Rotterdam zijn alleen al vijftigduizend mbo-studenten. Ons is gevraagd om hun 
vervoersbewegingen tussen 11:00 uur en 15:00 uur te doen. Als al die studenten op 
hetzelfde tijdstip met het openbaar vervoer gaan, moeten we wel uitkijken dat we 
geen nieuwe piek creëren.” 

“Veel studenten waren nerveus over hoe het zou lopen met de  examens”, zegt 
bestuursvoorzitter Philippe Raets. “Ze hebben drie jaar lang hard gewerkt om een 
diploma te halen, en dan zouden ze vlak voor de finish struikelen. Wij zetten alles 
op alles om ervoor te zorgen dat deze studenten de komende weken examen kun-
nen doen en straks een diploma krijgen.”

Voor veel studenten hield een paar maanden geleden abrupt hun stage op.  
“Je zou maar voor kok studeren, in een restaurant stagelopen en het restaurant 
gaat vervolgens dicht”, zegt Raets. Hij laat dat geen reden zijn om geen diploma  
te krijgen.

“Studenten zijn vaak al drie jaar bezig, onder meer met stages, en hebben al  
veel examens in the pocket.” Hun examens gaan wel door. “Koks konden bij-
voorbeeld deels thuis verder oefenen. Hier en daar hebben we de school ook 
opengesteld voor wat aanvullend praktijkonderwijs, want dat mocht weer.”

BETER EXAMEN
En dus is het onder meer deze week vlammen geblazen voor de studenten.  
De werkruimtes zijn aangepast op de coronaregels. “In onze keukens kunnen nor-
maal acht studenten tegelijk koken en examen doen. Nu zijn dat er maximaal twee 
per examen. Het was logistiek een hele operatie.”
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Bedrijfsleven betrekken
Het verschilt per sector waar het afnemen van het examen plaatsvindt: in de 
praktijk of op school. Bij Gezondheid, Welzijn & Sport College en het Startcollege 
worden alle examens in de beroepspraktijk afgenomen. 

Bij het Logistiek College, Beauty & Fashion College, Brood & Banket College en 
Horeca College worden de examens vaker op school afgenomen. Bij het Business 
College en Vakschool Schoonhoven zijn er examenprojecten die op het stage-
bedrijf worden uitgevoerd en op school worden beoordeeld. We proberen hierbij 
zoveel mogelijk de beoordelaars uit de beroepspraktijk te betrekken.

Examineren in tijden van corona
De MBO Raad gaf in servicedocumenten en handreikingen aan welke maatregelen 
waren toegestaan. Het College van Bestuur heeft op basis van deze informatie 
 keuzes gemaakt en kaders gesteld voor het afnemen van examens.  
Deze maat regelen hebben we genomen: 

• We hebben geen examens afgenomen voor rekenen en keuzedelen van april tot 
juli, tenzij dat nodig was voor de doorstroom. Dit had te maken met  beperkte 
capaciteit. Ondanks deze maatregel, konden examenkandidaten wel hun 
 diploma halen. In EduArte is een lijst beschikbaar met kandidaten die onder 
deze aangepaste examenregeling 2020 vielen. 

• Mondelinge examens, zoals gesprekken voeren, spreken en CGI’s, zijn vanaf 
april grotendeels digitaal via MS Teams afgenomen. 

• Bij alle examens op school (inclusief het CE) zijn extra coronamaatregelen 
genomen, denk aan hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand. Dat beteken-
de ook: minder studenten per afname, minder capaciteit en meer inzet van 
examenpersoneel. 

• Studenten die wilden doorstromen naar het hbo maar nog niet alle examens 
konden afronden, kregen in 65 gevallen een afrondingsadvies van de examen-
commissie. Met dit advies hadden ze toegang tot het hbo en konden zij hun 
mbo-opleiding afronden. Slechts één student kon zijn opleiding niet op tijd 
afronden voor 1-1-2021.

Het was een uitdaging voor veel opleidingsteams, maar gelukkig konden de 
 meeste geplande diploma-uitreikingen doorgaan. Daar waar aanpassingen 
 hebben plaatsgevonden in het examenplan zijn addenda gemaakt. 

3.5 – OPLEIDINGSPORTFOLIO 
In 2020 ontwikkelden we een portfoliomodel dat we ook 
in gebruik namen. Het model is een (interne) benchmark. 
In dit model vergelijken we de interne en marktprestaties 
van een opleiding ten opzichte van alle andere opleidingen 
binnen Zadkine. 

ACTUEEL AANBOD, AFGESTEMD OP BEDRIJFSLEVEN
Met dit model willen we de opleiding uitdagen om beter te presteren. Zo willen 
we het volledige portfolio van Zadkine verdiepen. Het model biedt kansen om het 
opleidingsaanbod door te ontwikkelen, nieuwe kansen op te pakken en samen 
met de arbeidsmarkt nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen. 

Om keuzes te maken in het portfolio houden we de ontwikkelingen op de 
 arbeidsmarkt, onderwijsmarkt en regionale omgeving goed in de gaten. 
We  hebben veel contact met landelijke en regionale bedrijfstakgroepen, 
 markt segmenten, sectorkamers, gemeente en andere mbo-instellingen. 

Bij het ontwerpen van nieuwe opleidingen vormen de wensen en behoeften  
van de arbeidsmarkt, de jongeren en volwassenen onze basis. 

VERANDERINGEN OP DE ARBEIDSMARKT
Als gevolg van de coronapandemie zijn de arbeidsomstandigheden drastisch 
 veranderd in 2020. Het gaat om een momentopname, na de pandemie kan de 
 situatie weer anders zijn. In dit overzicht zie je welke sectoren en beroepen 
 kansrijk waren in 2020 en waar er juist een krimp plaatsvond. 

Sector/beroep  Kansrijk 
(UWV Kansrijke 
 beroepen, december 
2020, middelbaar  
beroepsniveau) 

Krimp 
(UWV Arbeidsmarkt-
informatie, novem-
ber 2020) 

Broodbakkers 

Overheid (w.o. defensie) 

Transport en Logistiek 

Veiligheid (o.a. BOA’s, 
 wobjectbeveiliging) 

Verkoop 

Zorg 

Beveiliging (m.b.t. horeca, 
events) 

Cultuur, sport & recreatie. 
Luchtvaart 

Detailhandel - non-food  

Facility management 

Horeca  

(specialistische)  
Zakelijke dienstverlening 

HET WAS EEN UITDAGING  
VOOR VEEL OPLEIDINGSTEAMS,  
MAAR GELUKKIG KONDEN DE  
MEESTE GEPLANDE DIPLOMA-
UITREIKINGEN DOORGAAN.
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VAN KLASLOKAAL NAAR MS TEAMS 
Een van de grote veranderingen binnen ons onderwijs in 2020 was de verschuiving 
van fysiek onderwijs naar afstandsonderwijs. Oftewel: van klas- of praktijklokaal 
naar MS Teams. Deze nieuwe ontwikkeling vergde een grote inspanning van onze 
organisatie. 

VERANDERINGEN EN VERNIEUWINGEN IN 2020
• Het Brood & Banket College zette de BBL-opleiding Boulanger in de markt
• Het Beauty & Fashion College startte opleidingen in de Wasserij. In dit 

 verzamelgebouw werken zo’n vijftig professionals uit de modebranche.  
In deze leerwerkplaats krijgen leerlingen van de mode-opleidingen les 

• Het Logistiek College introduceerde de opleiding Leidinggevende Team/Project.
• Het Startcollege startte met de opleidingsvariant Assistent Verkoop in  

Art & Design
• Het Startcollege startte met het concept Back2School Nissewaard
• De Sportopleiding verhuist naar de campus Hoogvliet
• Het Dienstverlening & Facility College heeft het brede dossier dienstverlening 

opnieuw gepositioneerd
• Het Business College ontwikkelt nieuw onderwijs samen met meer dan  vijftig 

bedrijven en studenten. In dit nieuwe onderwijs staat de persoonlijke en 
 professionele ontwikkeling van de student centraal

3.6 – EEN VOLDOENDE VAN DE INSPECTIE
De Inspectie van het Onderwijs kwam in de periode van september tot en met 
oktober langs om een herstelonderzoek uit te voeren. In 2018 had de Inspectie een 
aantal tekortkomingen opgemerkt. Het herstelonderzoek in 2020 werd uitgevoerd 
op twee niveaus: op bestuursniveau en op opleidingsniveau. Vanwege COVID-19 
heeft de Inspectie (in goed overleg) de werkwijze van het onderzoek aangepast. 
Het herstelonderzoek vond in gecomprimeerde vorm plaats.

BESTUUR
Bij het bestuur richtte het onderzoek zich op de standaarden Kwaliteitszorg  
en  Verantwoording en Dialoog. De Inspectie constateerde dat de kwaliteitszorg 
 binnen Zadkine een enorme verandering en verbetering heeft ondergaan.  
Het wordt nu als open en lerend ervaren en beschreven. 

Zo weet het College van Bestuur (CvB) beter dan in 2018 hoe de colleges en de 
opleidingen presteren. Het CvB is in staat om, waar nodig, tijdig de juiste maat-
regelen te nemen. Er is een duidelijke onderwijsvisie ontwikkeld en de organisatie 
van de kwaliteitszorg is anders ingericht.

De Inspectie zag dat we de samenwerking met het bedrijfsleven en andere scholen 
in de omgeving hebben verstevigd. Deze samenwerking helpt onze studenten om 
hun plek en een baan te vinden in de samenleving. 

OPLEIDINGEN
Bij de opleidingen bekeek de Inspectie documenten en voerde ze gesprekken met 
sleutelfiguren binnen de organisatie. Ook spraken ze met studenten en docenten. 
De Inspectie gaf aan dat de opleidingen die zij opnieuw bezocht, zichtbaar zijn 
 verbeterd in kwaliteit. Ze voldoen aan de standaarden. Het is voor opleidings-
teams duidelijk wat goed onderwijs betekent en ze weten wat er van hen verwacht 
wordt bij het verbeteren van het onderwijs. 

RAPPORT
Het College van Bestuur is heel trots op Zadkine en op de voldoende. Een 
 prachtige uitkomst die recht doet aan de ontwikkelingen die we de afgelopen 
jaren hebben doorgemaakt. De uitkomst van het herstelonderzoek zien we als  
een stimulans om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen. 

In juni 2021 zal het CvB in gesprek gaan met de Inspectie om hen te informeren 
over de ontwikkelingen op het gebied van studiesucces, de PDCA-cyclus en de 
samenstelling van de studentenraad. 

Zadkine heeft in 2020 een geweldige 
prestatie geleverd!  
De onderwijsinspectie heeft op alle 
 indicatoren een voldoende afgegeven.

De Wasserij, een nieuwe Fashion Hub in Rotterdam wordt thuishaven van studenten Mode. 
Fotograaf: Frank Hanswijk
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Diplomaresultaat per niveau

Jaarresultaat per niveau

Startersresultaat per niveau

62,1% 66,0% 66,3%

64,4%

78,6%

69,6%

79,3%

70,5%

79,4%

60,3% 65,7% 63,1%

54,9%

78,1%

60,4%

78,0%

61,0%

76,2%

65,7% 70,0% 70,6%

62,1%

79,6%

66,6%

80,9%

67,5%

81,2%

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

 2017 – 2018  2018 – 2019  2019 – 2020

3.7 – ONDERWIJSRESULTATEN
We zien verbetering in de resultaten rondom studiesucces. We vergelijken de 
resultaten van teljaar 2019-2020 met 2018-2019. Als we kijken naar het driejarige 
gemiddelde (de inspectiebril) dan zien we een stijging in het jaarresultaat en een 
daling in het diploma- en startersresultaat. 

De stijging in éénjarig studiesucces op alle indicatoren en de daling van twee  
indicatoren op driejarig studiesucces wordt veroorzaakt door een relatief goed 
teljaar 2016-2017 dat niet meer meetelt in het driejarig gemiddelde van 2019-2020. 
 
Als we naar de opleidingsniveaus kijken zien we dat niveau 2 en niveau 4 een 
stijging laten zien op alle indicatoren (éénjarig). Niveau 3 daalt op de indicatoren 
diplomaresultaat en startersresultaat. 

Wat valt bij nadere analyse op?
• Op jaarresultaat deden de meeste colleges het beter dan een jaar eerder.  

Er is een significante verbetering te zien bij Dienstverlening & Facility College, 
 Gezondheid, Welzijn & Sport College, Horeca College en Optiek College 

• Op diplomaresultaat deden vijf colleges het beter dan een jaar eerder, met als 
positieve uitschieters Dienstverlening & Facility College en Horeca College. Terwijl 
het diplomaresultaat bij Brood & Banket College en Logistiek College omlaagging 

• Op startersresultaat was het beeld wisselend, onder andere Gezondheid, 
 Welzijn & Sport College, Horeca College en Logistiek College deden het beter 
dan een jaar eerder, met als positieve uitschieter Vakschool Schoonhoven.  
Bij zeven colleges ging het startersresultaat omlaag

 
Binnen de afdeling Onderwijs & Kwaliteit is een werkgroep opgericht die een 
 voorstel gaat doen voor de herinrichting van de prestatieanalyse binnen Zadkine. 
De nadruk ligt op het verbinden van verscheidene Zadkine-brede initiatieven met 
het herijken van de P&C-cyclus. 

4. KWALITEITS-
AGENDA
In de kwaliteitsagenda laten wij zien op welke manier wij inspelen op 
belangrijke en actuele vragen in ons werkgebied. De kwaliteitsagenda maakt 
onderdeel uit van onze strategie: de implementatie en voortgang versterken 
onze missie en visie. Zo blijven we scherp op het verbeteren van de kwaliteit 
van ons onderwijs. Het College van Bestuur is trots, betrokken en tevreden 
als het gaat over de kwaliteitsagenda. “De uitwisseling van ervaringen, de 
resultaatbesprekingen en de monitoring geeft ons veel vertrouwen.” 

In dit hoofdstuk lees je meer over: 
• COVID-19 
• Interne beheersing
• De vier maatschappelijke speerpunten
• Monitoring van domeinen
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KWALITEITSAGENDA 2019-2022

AAN DE SLAG 
MET VIER 
SPEERPUNTEN
Elke dag werken we aan 
toekomstgericht en uitdagend 
onderwijs, zodat iedere 
student de beste kansen krijgt. 
Een persoonlijk carrièrepad, 
afgestemd op de eigen 
ambities, interesses, talenten 
én groeipotentie.

Samen
Om de doelen uit de kwaliteitsagenda 
te  bereiken moeten we samenwerken. 
We hebben iedereen hard nodig, zowel 
onze medewerkers als onze externe 
stakeholders. Alleen met elkaar kunnen 
we iedere dag een beetje beter  onderwijs 
verzorgen.

SPEERPUNT 1: JONGEREN IN EEN 
KWETSBARE POSITIE

• Pedagogisch-didactische vernieuwing niveaus 2, 3 en 4
• Passend alternatief bij een negatief bindend 

studieadvies
• VSV-convenant
• Verbeteren aansluiting van niveau 1 op niveau 2
• Monitoren van loopbanen kwetsbare jongeren
• Aanpassingen in portfolio, inhoud en sturen 

van studiekeuze

SPEERPUNT 3: OPLEIDEN VOOR DE ARBEIDS-
MARKT VAN DE TOEKOMST

• Ontwikkeling nieuwe opleidingen en opleidings-
concepten in co-creatie met bedrijfsleven

• Sturen op opleidingsomvang
• Richten van studiekeuze naar opleiding met 

 gunstige arbeidsmarktperspectief
• Inrichting infrastructuur voor versterkte connectie 

met bedrijfsleven
• Ontwikkeling van bbl-opleidingen in tekortsectoren
• Bevorderen van deelname keuzedeel: 

Ondernemend gedrag

SPEERPUNT 2: GELIJKE KANSEN IN 
HET ONDERWIJS

• Versterken van samenwerking met vo
• Versterken van samenwerking met hbo
• Inrichten van specifieke doorstroomprogramma’s 

mbo-hbo
• Ontwikkelen van loopbaanleren
• Versterken van identiteitsontwikkeling en 

 burgerschap
• Stimuleren van excellentie

SPEERPUNT 4: DUURZAME INZETBAARHEID 
MEDEWERKERS

• Gezondheid op peil houden
• Bijblijven met verwachtingen in de werkomgeving
• Kwaliteit slimmer benutten in de organisatie

1

3

2

4

4.1 – ALGEMEEN 
De goedgekeurde kwaliteitsagenda 2019-2022 vormt de basis 
waarover verantwoording wordt afgelegd over de tussentijdse 
resultaten ten behoeve van de tussentijdse beoordeling door de 
CKMBO, de zogenaamde midterm review. Het door de Commissie 
CKMBO positief ervaren informerend overleg van september 2020, 
met betrekking tot de voortgang, en de positieve feedback over 
de verantwoording van de kwaliteitsagenda in het Geïntegreerd 
Jaardocument (GJD) 2019 in combinatie met de adviezen en 
aanbevelingen van de Commissie CKMBO, vormen dan ook mede  
de basis voor deze verslaglegging en verantwoording. 

REFLECTIE OP DE KWALITEITSAGENDA DOOR HET COLLEGE VAN BESTUUR: 

“Trots, betrokkenheid en tevredenheid zijn woorden die uitdrukken hoe het College 
van Bestuur de implementatie van de kwaliteitsagenda heeft ervaren en nog steeds 
ervaart. Met de inspirerende kwartaalsessies, in het teken van de speerpunten uit de 
kwaliteitsagenda, voor diverse geledingen uit onze organisatie is er eigenaarschap 
ontstaan. De uitwisseling van ervaringen, de gezamenlijke besprekingen van de 
resultaten en de gedegen monitoring geeft het College van Bestuur vertrouwen.” 

TROTS, BETROKKENHEID
EN TEVREDENHEID ZIJN 
WOORDEN DIE UITDRUKKEN  
HOE HET CVB DE 
IMPLEMENTATIE VAN DE 
KWALITEITSAGENDA ERVAART.
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4.2 – VERANKERING EN VERDUURZAMING 
Zadkine ziet de implementatie en voortgang van de kwaliteitsagenda in het 
 algemeen als versterking van haar eigen visie en strategie. Tevens als kans om 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het gesprek over kwaliteit te 
 bevorderen in alle geledingen van de organisatie. De kwaliteitsagenda wordt 
dus gezien als onderdeel van de strategie van Zadkine. Dit betekent dat, naast 
 genoemde activiteiten in de kwaliteitsagenda, reeds bestaande of ingezette 
 activiteiten en interventies van invloed kunnen zijn. 

Deze zijn beschreven in college- en teamplannen. De kwaliteitsagenda is daarmee 
een extra bron van inspiratie en bevordering van het kwaliteitsdenken en geeft 
een extra focus/aandacht voor studenten in kwetsbare posities. Hierdoor is de 
kwaliteitsagenda volledig en wordt geïntegreerd en geborgd in de reguliere (PDCA) 
planning & controle processen. 

De aandacht voor en de wijze van implementatie en voortgang van de kwaliteits- 
agenda bevordert bovendien de professionalisering, kwaliteitsborging en  
kwaliteitscultuur. De actieve betrokkenheid van het College van Bestuur en  
directieteam ondersteunen en bevorderen in grote mate het gesprek over  
en de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. Het is helder dat duurzame  
kwaliteitsverandering en - verbetering alleen maar kan en effectief is, als er sprake 
van (gedeeld) eigenaarschap. Daardoor is de kwaliteitsagenda niet iets externs  
of er ‘bovenop’, maar een belangrijk onderdeel van het dagelijkse proces van  
het onderwijs aan en met studenten, docenten en bedrijfsleven.

4.3 – EFFECTEN COVID-19 
Het coronavirus heeft ook gevolgen gehad voor het onderwijs. De effecten  waren 
bijvoorbeeld: het wegvallen van stageplaatsen, het opstarten van online lessen, 
digitale (on)vaardigheden van studenten/ docenten, onwerkbare thuissituaties 
voor studenten en docenten, wegvallen bindend studie advies (BSA), de aan- 
afwezigheid van studenten, enzovoorts. Wat de effecten precies zullen zijn  
voor bijvoorbeeld VSV, studiesucces en andere rendementscijfers is nu nog  
niet te overzien. Wij hebben daarom besloten onze ambities niet aan te passen,  
maar COVID-19 als factor in onze beschouwingen mee te nemen. Bovendien,  
de  echte effecten zullen pas met name in 2021/2022 zichtbaar worden, vanwege 
de na-ijleffecten, zoals doorstroom vmbo-studenten zonder centraal examen,  

geen negatief BSA. COVID-19 bood ook mogelijkheden, zoals het versneld invoeren 
van afstandsonderwijs, digitaal vergaderen, vergroten van flexibiliteit docenten  
en teams en snellere sharing van informatie en good practices en het opzetten  
van het expertise platform afstandsonderwijs. Ongemerkt heeft COVID-19 ook  
bij gedragen aan de wendbaarheid van Zadkine als organisatie en daarmee aan 
een opdracht uit het bestuursakkoord 2018-2022. Je zou kunnen zeggen dat het 
zelf  organiserend vermogen van de collega’s van de Zadkine colleges en diensten  
groot is. Waar zinvol zal per speerpunt de (vermeende) COVID-19 effecten  
worden benoemd. 

4.4 – INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN 
KWALITEITSAGENDA 
Zadkine heeft, conform de kwaliteitsagenda, een programmamanager 
 kwaliteitsagenda aangesteld, die direct aan het College van Bestuur rapporteert. 
De programmamanager is verantwoordelijk voor de actieve monitoring van de 
voortgang van ambities en resultaten zoals afgesproken in de kwaliteitsagenda. 
Tevens draagt hij bij aan het vergroten van eigenaarschap, kwaliteitsbewustzijn 
c.q. kwaliteitscultuur en leren van elkaar (professionalisering). Het voorgaande 
wordt gerealiseerd in een jaarlijkse update van de ambitie-indicatoren (meetbaar), 

kwartaalbijeenkomsten over ambitie-maatregelen (voelbaar & merkbaar), tussen-
tijdse themabijeenkomsten (professionalisering), studenten-docenten en bedrijfs-
leven arena’s (voelbaar & merkbaar) en in deze midterm review verantwoording 
(verklaarbaar). 

De volgende domeinen voor monitoring zijn benoemd: 

Monitoring domein Aspect Bijbehorende vragen 

Ambities Doel/ resultaat • Wat was het beoogde effect? 
•  Wat waren de voorgenomen maatregelen? 
•  Wat is de stand van zaken en waarom? 

Stakeholders Merkbaar/ meetbaar •  Wat hebben de stakeholders ervaren? 

Financieel Return on investment •  Zijn de investeringen in verhouding met de opbrengsten? 
•  Hebben er grote wijzigingen plaatsgevonden? 

Lerende organisatie Ontwikkeling/ groei •  In hoeverre zijn we als organisatie door ontwikkeld? 

Proces Continu verbeteren •  Hoe effectief is het ingezette KWA proces/ organisatie geweest? 

Reality check Reality check •  In hoeverre komen  gerapporteerde resultaten overeen met de werkelijkheid?  
( Doormiddel van  gesprekken en studenten-/  docenten&bedrijfsleven-arena’s.) 

 
In wat volgt worden de diverse domeinen nader toegelicht.
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4.5 – MONITORING DOMEIN 1: AMBITIES 
In het onderdeel ambities beantwoorden we de vragen: wat was de ambitie  
(het beoogde effect) en de voorgenomen maatregel, wat is de stand van zaken 
(resultaten) en waarom? 

In de gekleurde kaders worden studenten, docenten of vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven of andere stakeholders geciteerd. Deze komen uit de gehouden 
studenten- docenten en bedrijfsleven arena’s. Arena’s zijn feedback bijeen komsten 
waarin beide partijen kijken naar wat gaat goed en wat beter kan op een progres-
siegerichte manier. 

We beginnen met de ‘harde’ meetbare indicatoren. In de tabel wordt een  
korte verklaring gegeven per indicator. Vervolgens worden de indicatoren en  
bij behorende maatregelen per speerpunt kort uitgewerkt. In de bijlagen wordt,  
waar nodig en zinvol de doelbereiking systematisch verder uitgewerkt.

Kwaliteitsagenda Zadkine 2019-2022 Nulmeting Resultaten  
t/m 2020

Beoogde resultaat 
2020

Verklaring  
afwijkingen

Beoogde resultaat 
2022

Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare posities

Ambitie: Uitval op minimaal het huidige lage niveau behouden

Niveau 1: 25,82%
Niveau 2: 10,34%
Niveau 3: 6,21%
Niveau 4: 5,21%

Totaal: 6,89%

Niveau 1: 23,9%
Niveau 2: 12,4%
Niveau 3: 5,5%
Niveau 4: 4,6%

Totaal: 6,8%

Handhaven 
VSV 2017-2018

  Totaal Conform  
ambitie 2020  
N1, 3, 4 zelfs beter.  
N2 blijft achter.

Handhaven  
VSV 2017-2018

Ambitie: Vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt door betere abeidsmarktperspectief op niveau 2.

Doorstroom niveau 1 naar 2 68% 71% 69%  Boven ambitie 71%

Arbeidsmarktperspectief gediplomeerden op niveau 2 61% 67% 64%  Boven ambitie 67%

Kwaliteitsagenda Zadkine 2019-2022 Nulmeting Resultaten  
t/m 2020

Beoogde resultaat 
2020

Verklaring  
afwijkingen

Beoogde resultaat 
2022

Speerpunt 2: Gelijke kansen

Ambitie: Vergroten van kansen door overgangen in de beroepskolom te versoepelen

Startersresultaat niveau 2 78,7% 79,8% 79,0%  Boven ambitie 80,0%

Startersresultaat niveau 3 78,7% 79,0% 80,0%  Nog niet op ambitie 81,5%

Startersresultaat niveau 4 79,5% 81,5% 80,5%  Boven ambitie 82,0%

Succes doorstromers in eerste jaar hbo 68,0% 71% 69,0%  Boven ambitie 70,0%

Ambitie: Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent.

Gemiddelde tevredenheid in de Job-monitor op thema  
‘studieloopbaanbegeleiding’

3,5 3,5 3,6  Nog niet op ambitie 3,6

Aantal deelnemers aan vakwedstrijden. 15 21 19  Boven ambitie 24

Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Ambitie: Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief

Gemiddeld arbeidsmarktperspectief van gediplomeerden 69,0% 76% 70,0%  Boven ambitie 71,0%

Ambitie: Groei in Leven Lang Ontwikkelen.

Aantal BBL-studenten 30+ 447 1.118 475  Boven ambitie 500

Ambitie: Bevorderen van ondernemend gedrag

Aantal studenten dat het keuzedeel ‘ondernemend gedrag’ volgt. 1.153 1.341 1.250  Boven ambitie 1.375

Speerpunt 4: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Ambitie: Zadkine-medewerkers zijn duurzaam inzetbaar

Gemiddelde score van thema’s in het MTO:
• Betrokkenheid
• Werkgeverschap
• Vitaliteit

6,6 6,8 6,7  Boven ambitie 6,9

 Boven ambitie  Conform ambitie  Nog niet op ambitie
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Wat opvalt in de tabel, is dat nagenoeg alle tussendoelen behaald zijn.  
De onderwijskwaliteit en de aandacht daarvoor is toegenomen evenals  
het (gedeelde) eigenaarschap. In hoofdstuk 3: Ons onderwijs zien we dat  
de resultaten worden bevestigd in de onderwijsresultaten. 

Voordat we per speerpunt de resultaten (voelbaar, merkbaar en verklaarbaar)  
van de maatregelen toelichten toont onderstaande tabel daar een compacte 
 samenvatting van. 

Omschrijving beoogd doel Maatregelen Ingezet Behaald 
2020 deel

Stand van zaken

Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare posities

Pedagogisch-didactisch vernieuwing niveaus 2,3,4 ✓ ✓ Progressiegericht werken steeds meer ingezet. Studentgerichte innovaties zoals N2werk, 
Beauty & design Lab.

Passend alternatief bij een negatief BSA ✓ On hold Vanwege COVID-19 zijn de BSA’s opgeschort. 

VSV-convenant ✓ ✓ Klas als werkplaats en extra studiebegeleiding (in combi met speerpunt 2) 

Verbeteren aansluiting n1 à n2 ✓ ✓ Toegenomen Zadkine breed en door innovaties N2werk, Startacademie. 

Monitoren loopbanen kwetsbare jongeren ✓ ✓ Uitstromende jongeren zonder diploma wordt samengewerkt met gemeente en  
gespecialiseerde partners in het toeleiden naar de arbeidsmarkt, daarnaast initiatieven  
zoals Back2school. 

Aanpassingen in portfolio, inhoud en sturen van studiekeuze ✓ ✓ Zie speerpunt 3. 

Speerpunt 2: Gelijke kansen

Versterken van samenwerking met VO ✓ ✓ Inzet relatiemanager, decanendagen. Relatie versterkt. Inzet 100 dagen en MBO-Experience. 

Versterken van samenwerking met HBO ✓ ✓ Ingezet op relatieverbetering, met succes. 

Inrichten specifieke doorstroomprogramma’s mbo-hbo ✓ deels Specifieke HBO-sector doorstroomprogramma’s nog niet, wel inzet ‘heel Zadkine leest’. 

Ontwikkeling loopbaanleren ✓ ✓ Expeditie persoonlijk ontwikkeling student actief. Loopbaan- leren, burgerschap, begeleiding 
ed. worden geïntegreerd. 

Versterken van identiteitsontwikkeling en burgerschap ✓ ✓ Zie hiervoor; Hiretime, sollicitatie-app; Professionaliseringsbijeenkomsten, Young Impact, 
inzet Kunst&Cultuur instellingen. 

Stimuleren van excellentie ✓ ✓ Studenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan vakwedstrijden en ze te organiseren. 

Omschrijving beoogd doel Maatregelen Ingezet Behaald 
2020 deel

Stand van zaken

Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Ontwikkelen nieuwe opleidingen en opleidingsconcepten in 
co-creatie met bedrijfsleven 

✓ ✓ Diverse initiatieven zijn in co-creatie met bedrijfsleven actief: de startups E-commerce; 
Bar-academy; Business brede innovatie; Beauty & design LAB RIF aanvraag. 

Sturen op opleidingsomvang ✓ ✓ Portfolio-beleid zie hoofdstuk 2 – Missie, visie, strategie. 

Richten studiekeuze naar opleidingen met gunstig arbeids-
marktperspectief 

✓ ✓ Expeditie persoonlijk ontwikkeling (zie speerpunt 2) en door in co-creatie met bedrijfsleven 
opleidingen te ontwikkelen. 

Inrichten infrastructuur voor versterkte connectie met be-
drijfsleven 

✓ ✓ Inzet bedrijfsgerichte trajecten (maatwerk) als infrastructuur voor LLO, LWA. Aanstelling 
programma-manager. 

Ontwikkelen van BBL-opleidingen in tekortsectoren ✓ ✓ BBL-trajecten infomarkten opzet, Flexibilisering beroepsonderwijs. 

Bevorderen van deelname keuzedeel ondernemend gedrag ✓ ✓ Studenten nemen massaal deel aan het keuzedeel. 

Speerpunt 4: Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Gezondheid op peil houden ✓ ✓ Werkplek roulerend fruit; stoelmassage; fysio op afspraak; ergo-coaching; werkgroep corona 
& vitaliteit 

Bijblijven met verwachtingen in de werkomgeving ✓ ✓ Oprichten Zadkine academie in combi met Leermanagementsysteem (LMS). 

Kwaliteiten slimmer benutten in de organisatie ✓ ✓ Doorontwikkelen talenten, anticiperend op omgevingsveranderingen en vergroten  
eigenaarschap (persoonlijk leiderschap). 

In bijlage 1.2 wordt per college de stand van zaken aangegeven m.b.t. inzet van de 
maatregelen. 

Algemeen kan gezegd worden dat de genomen maatregelen de resultaten op een 
positieve manier beïnvloeden. We weten bijvoorbeeld, dat aandacht en interesse 
tijdens begeleiding van invloed is op de motivatie en eigenaarschap van de student. 
Er is dus een verband, maar of er een op een oorzakelijk verband is, is (nog) niet 
onderzocht. 
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4.6 – MAATREGELEN SPEERPUNT 1:  
JONGEREN IN KWETSBARE POSITIES 

AMBITIE: 
Uitval op minimaal het huidige lage niveau behouden. 

AMBITIE: 
Vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare posities  
op de arbeidsmarkt door beter arbeidsmarktperspectief op niveau 2. 

Als we de meetbare indicatoren bij dit speerpunt in ogenschouw nemen voldoen 
we aan het beoogd resultaat van de VSV-indicator voor het totaal en scoren we 
zelfs beter voor de niveaus 1, 3 en 4. Alleen niveau 2 blijft achter, zie bijlage 1.3 
speerpunt 1 voor nadere uitleg. De indicator doorstroom niveau 1 naar 2 scoort 
beter dan het beoogde resultaat namelijk 71% versus 69%. De arbeidsmarkt- 
indicator verbetert ook en is met 67% boven de ambitie. 
 
Voor wat het de voelbare en/of merkbare effecten van de maatregelen betreft,  
kan algemeen worden gezegd dat alle maatregelen in meer of mindere mate  
zijn ingezet. 

Het invoeren van methodieken zoals progressie gericht werken heeft positieve 
gevolgen voor het ‘binden’ van de student (eigenaarschap) aan zijn/haar toekomst 
en de school. De methodiek wordt ook gebruikt bij vergaderingen en grote  
bij eenkomsten en is in ongeveer 50% van de colleges (in teams of locaties) ingezet 

als pilot voor de betreffende colleges. Het progressiegericht werken wordt ook 
ingezet tijdens de zogenaamde Arena’s (studenten/docenten/bedrijfsleven) waarin 
 feedback wordt gevraagd, zie ook het monitordomein stakeholders. Initiator 
van deze methodiek is het Start (Entree) college waar de methodiek integraal 
is  ingevoerd. Zij combineren progressiegericht werken met de methodiek van 
de Klas als Werkplaats. De ‘spin-off’ nu is dat het als een olievlekwerking wordt 
 overgenomen/ uitgeprobeerd door andere colleges. 

VANUIT DE STUDENTEN-ARENA’S: 

Student: “Ik word gezien en gehoord. De docenten gaan uit van wat wel goed 
gaat en zijn blij als ik er ben. Ook al is dat maar twee dagen en ik ga proberen 
meer aanwezig te zijn en op tijd.” 

Een pilot ‘De Klas als Werkplaats’ (middelen vanuit VSV-convenant) voor de 
niveaus 2,3,4 bij de drie grootste colleges van Zadkine wordt in 2021 voortge-
zet, daarmee wordt getracht de uitval te voorkomen en het leerrendement te 
 ver beteren. Bij het Startcollege heeft de klas als werkplaats zich als methodiek al 
bewezen. Het VSV daalde van 28,5% (2017-2018) naar 23,9% (2019-2020). 

Een vervolg op Entreewerk (niveau 1) is niveau2werk waarin de transitie 
van  niveau 1 naar niveau2 wordt verkleind en waar jongeren onder dezelfde 
 begeleiding als bij niveau 1, leren in een arbeidsmarkt gerelateerde context.  
Het is de intentie om deze jongeren in kwetsbare positie duurzaam uit te laten 
stromen naar arbeid. 

Het initiatief van de Startacademie (Startcollege) is erop gericht om jongeren in 
kwetsbare posities toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het is een samenwerking 
tussen werkgevers en onderwijs, waarbij de arbeidsmarktsetting nog centraler 
staat en er sprake is van beroepscontexten met meerdere uitstroomrichtingen.  
Het komt voort uit het project Verbonden met Zuid, waarin succesfactoren vanuit 
dit project gebundeld zijn in de Startacademie (zie figuur verbonden met Zuid in 
bijlage 1.2). Het is overigens in deze corona-tijd een enorme uitdaging om werk-
gevers bereid te vinden die willen aansluiten. Daarnaast wordt veel aandacht be-
steed aan het bedrijvennetwerk, artikelen in het vakblad Ondernemen en pitches 
bij bedrijven, om ook tijdens deze COVID-19 tijd de aandacht vast te houden. 

Mede dankzij de aandacht vanuit de kwaliteitsagenda in de colleges en de boven-
genoemde projecten, is de doorstroom van niveau 1 naar niveau 2 Zadkine breed 
verbeterd. 

Er is nauw contact en samenwerking met de gemeente omdat het jongeren betreft 
met onderwijs arrangementen van bovengemiddelde zorg. Het gaat om Plus- en 
structuur-groepen, met extra ondersteuning van ENVER, en vanuit de WMI en 
dergelijke. We werken tevens nauw samen met onze concullega’s Albeda omdat 
we samen onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennen in 
deze. 

Het Bindend Studie Advies (BSA) is tijdens de corona-tijd ‘on hold’ gezet. 
 Studenten krijgen geen negatief BSA als mogelijk gevolg van zaken die met 
COVID-19 crisis te maken hebben zoals het afstandsonderwijs, ontbreken van 
 tageplaats. Er is juist extra begeleiding ingezet om studenten te helpen om hen 
 bijvoorbeeld te voorzien van een leen laptop en extra digitale vaardigheden 
training. 

MONITOREN VAN LOOPBANEN KWETSBARE JONGEREN 
Voor wat betreft de jongeren die uitstromen naar werk zonder diploma, is er nau-
we samenwerking met gemeente. Er vindt overdracht plaats aan externe partners 
zoals NPAZ, die gespecialiseerd zijn in deze jongeren op zoek naar werk. Punt van 
grote aandacht is en blijft de nazorg. 

Daarnaast is nog het project Back2school. In dit project wordt gericht op de onder-
kant van de entree opleidingen niveau1. Het gaat om jongeren die om wat voor 
reden dan ook niet meer in het onderwijs aanwezig zijn en ook geen opleiding 
hebben afgerond. Het doel van Back2school is om de leerbaarheid op te starten 
in de eigen omgeving van de studenten. Vaak is dit een dagbesteding. Het onder-
wijs komt dan naar de studenten toe, zodat er geen transitieprobleem ontstaat. 
 Back2school is een verbijzondering van praktijkleren(praktijkverklaringen). 

Je zou kunnen zeggen dat het voorgaande een (regionaal) vangnet oplevert voor 
jongeren in kwetsbare posities en daarmee de ambities realiseren.

Dit horen we terug vanuit de studenten-arena’s op de vraag:  
‘Waar ben je trots op?’ 

Student: “Mijn mentor en docenten, dat ze zo meelevend kunnen zijn.  
Leuke gesprekken en ondersteunend in de dingen die ik nodig heb.” 

BACK2SCHOOL
NISSEWAARD
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Als voorzitter van de centrale studentenraad  
weet student Naoufal Akhatab wat de coronacrisis 
betekent voor het mbo. Zijn grootste zorg:  
dat online-onderwijs blijvend is. ‘Ik weet hoe  
het is om niet gezien te worden.’

‘ALS EEN DOCENT ZIJN 
STUDENTEN NIET ZIET, 
KAN HIJ OOK HUN LEVEN 
NIET VERANDEREN’

Dit is een bewerkte versie van het artikel  
van Kaya Bouma. Het oorspronkelijke artikel  
is gepubliceerd op 18  december 2020 in  
de Volkskrant. “Een docent heeft  

mij opgemerkt en  
geholpen. Die ervaring  

gun ik iedereen.”
– Naoufal Akhatab

Je ziet elkaars gezichtsuitdrukking minder goed.’ Dat wil zeggen: áls docenten hun 
 studenten al zien, want de meesten hebben hun camera uit staan. Begrijpelijk, 
vindt de student. ‘Want je weet niet wat er aan de andere kant gebeurt.  
Of je  gefilmd wordt en de beelden straks rondgaan.’

Onderwijs draait om de band tussen docent en student. Die band staat nu onder 
druk. Tekenend voor de situatie: de meeste docenten van wie Akhatab les krijgt, 
heeft hij nog nooit in het echt heeft ontmoet. Ze zouden hem op straat voorbij 
kunnen lopen zonder hem te herkennen. Als docenten hun studenten niet zien, 
kunnen ze hun leven ook niet veranderen.

Als Naoufal Akhatab (18 jaar) vertelt waarom hij leraar op het vmbo wil worden, 
beginnen zijn donkere ogen te gloeien. Omdat hij scholieren met lage verwach-
tingen wakker wil schudden, zegt hij. Omdat hij ze wil laten inzien dat ze wel iets 
kunnen. Maar vooral: ‘Omdat ik weet hoe het is om niet gezien te worden.’

Als voorzitter van de centrale studentenraad zag hij deze week gebeuren waar  
hij al bang voor was: op de praktijklessen en de examens na moet al het onderwijs 
weer op afstand. 

GEEN RAAD MET DRUK GEDRAG
Akhatab doet de opleiding tot Onderwijsassistent. Het is een opstapje dat hij nodig 
heeft omdat hij van het vmbo komt, vertelt hij. Hierna wil hij de lerarenopleiding 
doen. Adhd is bij hem nooit vastgesteld, zegt de student, maar hij is wel een 
 ‘beweeglijke jongen’. En vooral: snel afgeleid.

Zijn docenten op het vmbo wisten daar geen raad mee. Als hij druk was – en dat 
gebeurde vaak – moest hij achter in de klas zitten met oorkappen op. ‘Zo’n ding 
dat bouwvakkers dragen.’ Zijn docenten hoopten dat hij zich zo beter zou kunnen 
concentreren. ‘Maar ik werd er alleen maar onrustiger van. Waarom moest ik dat 
ding op? Waarom was ik anders?’

Tot hij een docent Engels kreeg die het anders aanpakte. Akhatab moest van hem 
juist voor in de klas zitten. Als hij druk werd, mocht hij een rondje lopen op de 
gang. ‘Buiten de lessen praatte Ismail vaak met me. Hij vertelde dat hij zichzelf in 
mij herkende. Dat ik talent had. Dat ik bijvoorbeeld goed kon presenteren, voor de 
klas durfde staan en een verhaal kon vertellen. Dat zag ik toen nog niet.’

Een docent had hem opgemerkt en geholpen. Die ervaring gunt Akhatab iedereen. 
Daarmee komen we op zijn grootste zorg: dat onderwijs door corona voorgoed 
verandert. Dat online-onderwijs nooit meer weg gaat.

BAND TUSSEN DOCENT EN STUDENT 
Hoezeer de docenten ook hun best doen, lessen op afstand zijn noodgedwongen 
zakelijk, zegt Akhatab. ‘Je maakt nooit een praatje tussen de lessen door.  
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4.7 – MAATREGELEN SPEERPUNT 2: GELIJKE KANSEN 

AMBITIE:
Vergroten van kansen door overgangen in de beroepskolom te versoepelen. 

AMBITIE:
Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders talent. 

De resultaten van de indicatoren behorend bij dit speerpunt zijn allemaal positief 
en op of boven de ambitie van de midterm 2020, behalve het startersresultaat van 
niveau 3, dat blijft iets achter. Vaak betreft het studenten die doorgestroomd zijn 
vanaf niveau 2, waarbij de stap naar niveau 3 toch ‘een brug te ver’ blijkt te zijn. 

Daarnaast blijft de indicator tevredenheid studieloopbaanbegeleiding steken op 
3,5, volgens de recente tussentijdse job-meting feb/ mrt-2021 (vanwege verander-
de vragen JOB 2020 niet bruikbaar). Dit lijkt in tegenspraak met de verwachting 
dat de indicator zou toenemen, gezien de resultaten uit de studenten-arena’s en 
enquêtes en zal nog verder worden onderzocht. De tevredenheid over het aanbod 
van keuzedelen is wel toegenomen.

Hoewel kwalificatiewinst niet een van de opgegeven indicatoren is, willen we 
hier niet onvermeld laten, dat uit onderstaande tabel blijkt dat Zadkine met 
kwalificatie winst boven het landelijk gemiddelde uitkomt. Zadkine draagt hiermee 
bij aan het tegengaan van ongelijke kansen en maatschappelijke segregatie. 

Niveau 
(Bron: DUO) 

Kwalificatiewinst Zadkine 
in % 

Landelijk gemiddelde 
kwalificatiewinst in % 

Niveau 2 79,02 73,33

Niveau 3 77,95 71,22

Totaal 78,47 72,18

Centraal in de Zadkine onderwijsvisie staat de ontwikkeling en het leren van de 
student. Alle colleges nemen dan ook deel aan de Zadkine brede studieloopbaan-
begeleiding en de expeditie persoonlijke groei student. 
 
DOORSTROOM VO EN HBO 
Colleges zetten in op versterking van de relatie met het voortgezet onderwijs (vo) 
en het hbo. Voor de versterking met het vo is een relatiemanager aangesteld die de 
lokale contacten tussen de colleges en het vo versterkt. Tevens organiseert hij ook 
decanendagen, voorlichtingsmarkten en rondkijk- en meeloopdagen. Daarnaast 
zijn er experimenten zoals de pre-introductie, waarbij ingeschreven studenten 
in contact blijven met Zadkine totdat ze daadwerkelijk op school zijn. Het eerste 
100-dagen project zorgt ervoor dat de studenten beter zicht krijgen op wat van 
hen wordt verwacht, maar ook wat de student van de opleiding kan verwachten. 
Aansluiting op de loopbaan oriëntatie-activiteiten (LOB) van het vo zorgt voor 
‘warme overdracht’. COVID-19 heeft een extra impuls gegeven aan online loop-
baanbegeleiding in het vo. Daarnaast wordt het programma MBO-Experience 
geïntroduceerd. Het programma geeft extra aandacht aan een warm welkom en 
kennismaking met de opleiding voordat de keuze voor een opleiding is gemaakt. 
In combinatie met de online loopbaanbegeleiding zijn de MBO-Experience  
activiteiten makkelijker in te plannen. Zowel de colleges alsmede de studenten 
zijn zeer positief over het effect hiervan. 

De versterking met het HBO wordt bevorderd door middel van overleggen over 
 onder andere het studiesucces, aansluiting op het HBO-onderwijs van doorge-
stroomde mbo studenten. Het keuzedeel ‘doorstroomprogramma HBO’ wordt 
  ingezet. De ontwikkeling van de sectorspecifieke doorstroomprogramma’s, 
 evenals taalspecifieke doorstroom van het MBO naar het HBO is vanwege onder 
andere COVID-19 nog niet gestart of vertraagd. 

Om de kansen op doorstroming nog verder te bevorderen en te verstevigen is 
het taalproject ‘Heel Zadkine leest!’ ingezet. Doelstelling is het bevorderen van 
leesplezier bij studenten omdat dit aantoonbaar een positief effect heeft op de 
taalontwikkeling. Dit project is een samenwerking met Bibliotheek Rotterdam, 
waarbij ook samenwerking wordt gezocht met Albeda, Hogeschool Rotterdam en 
gemeente. (Zie bijlage 1.4 onderdeel Heel Zadkine leest voor extra informatie). 
Hoewel niet alle mbo-studenten bekend staan als fervente lezers, reageren zij 
positief op dit initiatief en willen soms langer blijven op school om verder te lezen. 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING STUDENT 
Expeditie loopbaanleren en  burgerschap is samengebracht onder Expeditie   
Persoonlijke  Ontwikkeling, omdat zowel loopbaanleren als burgerschap 
(identiteits ontwikkeling) de persoonlijke ontwikkeling van de student voor ogen 
hebben. De structuur is gelijk gebleven, elk college is vertegenwoordigd in deze 
groep. De focus in het thema persoonlijke ontwikkeling valt uiteen in de onder-
delen: burgerschap, Loopbaanontwikkeling, begeleiding en  ondersteuning 
 (Plusteams en zorg). In de bijlage 1.4 onderdeel expeditie  persoonlijke 
 ontwikkeling wordt op de verschillende onderdelen kort ingegaan. 

Persoonlijke ontwikkeling zit in alle facetten van ons onderwijs en daarom is 
 gekozen voor een integrale aanpak, zonder de specifieke expertise en ervaring 
van de afzonderlijke onderdelen uit het oog te verliezen. Het doel is zo optimaal 
en dicht mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling en behoefte van de student, 
zodat de student zich maximaal kan ontwikkelen. De Expeditie persoonlijke ont-
wikkeling student fungeert ook als platform voor kennisdeling en het verkrijgen 
en delen van wetenschappelijk inzicht. Daarnaast zijn er professionaliserings-
bijeenkomsten, Young Impact en de inzet van Kunst & Cultuurinstellingen. 

Hiretime is een ontwikkelde sollicitatie-app, waarbij studenten met een  compacte 
CV met videoboodschap kunnen solliciteren op stageplaatsen. Op deze wijze 
wordt een grote drempel voor studenten, het schrijven van een sollicitatie-
brief en CV vervangen door deze app. Het is eigentijds en sluit beter aan op hun 
belevingswereld. 

Uniek voor Zadkine is tevens dat de Vakschool Schoonhoven een functionerende 
mbo-studentenvereniging heeft die allerlei activiteiten onderneemt om studenten 
te verbinden met elkaar en om zich sociaal verder te ontwikkelen. 

Wat we terug horen vanuit de studenten-arena’s op de vraag:  
‘Waarin ben je veranderd de afgelopen jaren?’ 

Student: “Ik ben veel zelfstandiger geworden. Je moet wel nu, je moet 
zelfstandig zijn. Ik heb beter leren plannen en organiseren”. Andere student 
vult aan: “Het niet denken in problemen, maar in oplossingen”. 

Bij deze persoonlijke aanpak hoort ook excelleren. Zadkine stimuleert studenten 
om deel te nemen aan vakwedstrijden waaronder Skills masters, zodat zij kunnen 
laten zien wat ze ‘in huis’ hebben 
(excelleren) en succeservaringen op 
kunnen doen. Dit jaar waren er voor 
het eerst Skills Hero’s georganiseerd 
voor de entree-opleidingen (mede 
door Zadkine georganiseerd). In 
bijlage 1.4 onderdeel excelleren is 
een voorbeeld opgenomen van het 
Beauty & Fashion college van deel-
name aan vakwedstrijden.
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Dit is een gezamenlijk initiatief van 
Zadkine Beauty & Fashion College,
Zadkine Vakschool Schoonhoven 
en onze projectpartners

FYSIEKE
LOCATIE

LET’S MEET 
AT OUR  

BEAUTY & 
DESIGN LAB

ONLINE
PLATFORM

Living Lifestyle,
A magazine

BEAUTY 
& DESIGN
LAB

RIF-AANVRAAG4.8 – MAATREGELEN SPEERPUNT 3: OPLEIDEN VOOR DE 
ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST 

AMBITIE:
Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief. 

AMBITIE:
Groei in Leven Lang Ontwikkelen.

AMBITIE:
Bevorderen van ondernemend gedrag. 

 

Alle resultaatindicatoren scoren boven de ambitie midterm 2020. De ‘enorme” 
groei BBL 30+ is voor een belangrijk deel te verklaren door de corona pandemie.  
Er zijn namelijk meer mensen nodig in de zorg en mensen proberen hun 
 toekomst te verzekeren met (alsnog) een opleiding te volgen (LLO), o.a. gezond-
heids- en technische beroepen. Daarnaast zijn er allerlei projecten die BBL 30 + 
deelname bevorderen zie verderop in de tekst. Veel studenten met name in de 
 administratieve beroepen, gebruiken ondernemend gedrag om zich te ‘verbreden’ 
en zo hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Zadkinebreed worden studenten 
gestimuleerd om zich ‘breder’ te ontwikkelen dan sec hun beroep. 

Zadkine is erop gericht om met het bedrijfsleven nieuwe opleidingen en 

opleidingsconcepten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de wens van het 
bedrijfsleven om zo het arbeidsmarktperspectief te bevorderen en aantrekkelijk 
te zijn voor studenten. Verscheidene colleges gaan daarvoor nieuwe vormen van 
samenwerking aan. Mooie voorbeelden, voor Niveau2werk en de Startacademie 
zie speerpunt 1 en daarnaast de voorbeelden die hieronder zijn uitgewerkt: 

E-COMMERCE/ BAR-ACADEMY (010 ACADEMIES) 
010 Academies zijn nieuwe hybride opleidingen passend bij een veranderende 
en nieuwe arbeidsmarkt waar nieuwe beroepen ontstaan. In het in co-creatie-
proces staan de beroepspraktijk en de ontwikkelende samenleving centraal. Door 
co-creatie duurzaam en integraal vorm te geven, wordt zowel het opleidings-
concept als de opleidingscontent voortdurend geactualiseerd. Hierdoor kenmerkt 
het onderwerpproces zich door een structuur ‘van buiten naar binnen’. Studenten 
op een 010 Academy worden in een hybride leeromgeving in learning communities 
opgeleid binnen actuele professionele arbeidsmarktprofielen. 

Het curriculum is flexibel en responsief. Het onderwijs wordt in co-creatie met het 
bedrijfsleven verzorgd. Docenten en professionals zijn nieuwsgierig naar studen-
ten, inspireren studenten en bezorgen de studenten een geweldige tijd.  

De persoonlijke ontwikkeling van de student staat hierin centraal. Afstands-
onderwijs is integraal onderdeel van het onderwijscurriculum. 

Een 010 Academy heeft een onderscheidende positionering binnen de merken-
structuur van Zadkine door het zegel 010 en een unieke huisstijl. De 010 Academy 
krijgt vanuit de Huisvestingsvisie een fysieke positionering midden in de wereld-
stad Rotterdam, waarin de 010 Academy in een innovatie onderwijsomgeving 
tot 5 jaar de tijd heeft het onderwijsconcept, mogelijk aangevuld met concepten 
in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), door te ontwikkelen en te 
verduurzamen. 
 
Uit de docenten/ bedrijfsleven arena’s op de vraag:
‘Hoe loopt de samenwerking met bedrijven?’

Vertegenwoordiger bedrijfsleven: “Ik ben zeer te spreken over een 
bedrijvenavond, waar we werden gevraagd om mee te denken over  
een ‘student-paspoort’, om onderwijs en praktijk nog dichter bij elkaar  
te brengen. Je noteert daarin o.a. getoetste door ons voorgestelde  
belangrijke vaardigheden, een soort CV.” 

BEAUTY & FASHION COLLEGE
Met ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds creatieve industrie brengt het 
Beauty & Fashion College het onderwijs naar de werkomgeving. In de Wasserij,  
een plek waar modebedrijven en aan mode gelieerde bedrijven werken, wordt 
lesgegeven. Waarbij verschillende componenten belangrijk zijn te weten: 
1. Onderwijs (gemixte niveaus en cohorten 
2. Geografische ligging (in het bedrijfsleven) 
3. Ruimte (uitdagend multifunctioneel) 
4. Duurzaamheid 

Daarnaast heeft Beauty & Fashion College in samenwerking met Vakschool 
Schoonhoven, een RIF (Regionaal Investeringsfonds) aanvraag ingediend m.b.t. 
het “Beauty & Design Lab”. Het Beauty & Design Lab kent een online- component 
dat fungeert als een platform met een duidelijke programmering en een online 

Magazine. Daarnaast worden op een  fysieke 
locatie make-overs aangeboden door 
 studenten van de opleidingen Haarverzorging, 
Schoonheidsverzorging, Fashion, Juwelier, 
Uurwerktechniek en Goudsmid. Inclusie en 
diversiteit krijgen extra aandacht doordat de 
cliënten behandeld worden die zich  normaal 
gesproken financieel geen make-over  kunnen 
veroorloven. Samenwerking is er dan ook 
met sociale partners zoals Every Day  People, 
Dress For Succes en de Pauluskerk. Zo 
 leren  studenten samenwerken met andere 
 disciplines en maken ze kennis met andere 
rolmodellen dan ze mogelijk gewend zijn. 

BUSINESS COLLEGE HERONTWERP VAN ONDERWIJS 
Het Business College is in september gestart met een driejarig innovatietraject. 
In dit innovatietraject staat de persoonlijke- en professionele-ontwikkeling van 
de student centraal. Tevens is het doel om te komen tot een betere aansluiting 
bij de veranderende arbeidsmarkt én de veranderende student. Het onderwijs 
is gepersonaliseerd en hybride van vorm en wordt in co-creatie met het bedrijfs-
leven ontwikkeld. Waarbij de praktijk als uitgangspunt fungeert voor het onder-
wijs. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de reeds opgedane (werk) 
ervaring van studenten in (bij)baan en vrijwilligerswerk. Leren gebeurt namelijk 
altijd en overal. De invulling van de persoonlijke ontwikkellijn is collegebreed en 
wordt geïntegreerd gevormd door de onderdelen burgerschap, LOB, begeleiding, 
 studentondersteuning en ondernemend gedrag. 

Hierboven genoemde voorbeelden bevorderen in belangrijke mate de co-creatie 
tussen student, docent en bedrijfsleven. Bovendien zijn ze gericht op de toekomst 
(werkwijzen, co-creatie en technologie) en bevorderen bij de student eigenaar-
schap en creativiteit. De student ontwikkelt zich dus beroepsmatig alsmede 
 persoonlijk en heeft daarmee ‘bagage’ ontwikkeld om toekomstbestendig te zijn. 
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Vanuit de arena’s studenten/ docenten/ bedrijfsleven op de vraag: 
‘Waar ben je trots op bij Zadkine?’

De vertegenwoordiger van het bedrijfsleven: “De begeleiding vanuit  
school is ideaal. Men zit er kort bovenop, zijn goed bereikbaar en lossen 
problemen direct op. Helemaal top!” 

DIVERSE ANDERE PROJECTEN 
Vanuit het gezichtspunt van portfoliobeleid (zie hoofdstuk 2 – Wij zijn 
Zadkine) wordt ook gekeken naar arbeidsmarktperspectief en zetten we in op de 
verbetering van de match onderwijs – arbeidsmarkt. Daarnaast (zoals beschreven 
bij speerpunt 2) investeren we in de samenwerking met het voortgezet onderwijs 
en de loopbaanoriëntatie (LOB). 

Door in te zetten op bedrijfsgerichte trajecten ontstond een infrastructuur om 
een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), de behoefte aan omscholing, bijscholing 
en  nascholing onder te brengen. Het wordt ondergebracht bij het strategisch 
 programma Toekomstgericht onderwijs. De programmamanager fungeert als 
 linking-pin tussen interne en externe ontwikkelingen waaronder Leerwerk-
akkoorden (LWA) en LeerWerkLoket (LWL). 

Daarnaast is Zadkine penvoerder van het ontwikkelsubsidieproject ‘Flexibel 

beroepsonderwijs voor volwassenen’ in een samenwerkingsverband met MBO 
Amersfoort, Noorderpoort, Technicom en Randstad. Het samenwerkings verband 
stelt zich tot doel een leerarrangement te ontwikkelen voor de opleidingen 
 Logistiek medewerker en Logistiek teamleider. Dit samenwerkingsverband 
slaat een brug tussen informeel en formeel leren. Dit doet zij door nieuwe en 
 innovatieve lesmethodes te gebruiken die aansluiten bij de doelgroep werkenden, 
zij-instromers en herintreders. 
De te ontwikkelen flexibele en toekomstgerichte onderwijsprogramma’s zijn 
gericht op het behalen van een volledig mbo-diploma, maar tevens modulair 
te volgen. Tevens dient dit project als ‘blauwdruk’ en  voorbeeld voor de hele 
organisatie. 
 
Begin 2020 is deelgenomen aan de BBL-informatiemarkt in samenwerking met de 
gezamenlijke MBO-instellingen. 
Daarnaast is een pilot gestart met statushouders zowel bij Logistiek College als 
 Optiek College. Bij Optiek stromen relatief veel statushouders in met een medische 
achtergrond. Bij Business College Retail is een nieuwkomersklas gestart met extra 
Nederlands als tweede taal en taalontwikkelend leren. Met strategische partners 
als Aafje, Gom en Careyn ontwikkelt Zadkine samen passende opleidingen. Dit 
zorgt tevens voor de groei van BBL 30+ studenten. 

Uit de docenten/ bedrijfsleven arena’s op de vraag:
‘Wat waardeer je zeer of ben je trots op bij Zadkine?’ 

Vertegenwoordiger Bedrijfsleven: “Het meedenken over samenwerking  
in en ontwikkeling van de aansluiting tussen beroep en onderwijs,  
en daar dan ook mensen voor beschikbaar stellen.” 

4.9 – MAATREGELEN SPEERPUNT 4: DUURZAME 
INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS 

AMBITIE:
Zadkine-medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

 
De gemiddelde score van de MTO thema’s betrokkenheid, werkgeverschap en 
 vitaliteit scoort boven de ambitie midterm 2020. Dus halverwege de vier jaar 
waarin we aan deze kwaliteitsagenda werken hebben we onze ambities voor 
deze periode gehaald, zelfs meer dan dat. En daar zijn we trots op. Onder andere 
 onderstaande activiteiten dragen daaraan bij. Duurzame inzetbaarheid wordt 
 verder toegelicht in hoofdstuk 6 – Onze  medewerkers. De belangrijkste maat-
regelen die Zadkine heeft getroffen betreffen: 

GEZONDHEID OP PEIL HOUDEN 
Zadkine zet breed in op het bevorderen van de vitaliteit van haar   
medewerk(st)ers. Zoals o.a. roulerend fruit op de werkplek, fysiotherapie  
op afspraak, ergo- coaching, platform gezond leven, werkgroep corona & vitaliteit. 
Zie figuur op de volgende pagina. 

VERWACHTINGEN MANAGEN EN KWALITEITEN SLIMMER BENUTTEN IN DE 
ORGANISATIE 
Professionalisering wordt als hét instrument gezien voor de implementatie van de 
missie, visie en strategie, de ontwikkeling van de medewerk(st)er en de kwaliteit 
van onderwijs. Professionalisering draagt tevens bij aan een adequate en flexibele 
respons op de snel veranderende arbeidsveldomgeving waarin Zadkine opereert. 
Een gap-analyse met betrekking tot leren en ontwikkelen binnen Zadkine, heeft 

geresulteerd in de oprichting van de Zadkine Academie, ondersteund door een 
Leer Managementsysteem (LMS) waarin elke medewerk(st)er een eigen e-portfolio 
heeft. Op deze wijze wordt eigenaarschap, gebruik van talenten en het in kaart 
brengen daarvan en richting geven aan, mogelijk en gestimuleerd. 
 
Vanuit de docent-/bedrijfsleven arena’s op de vraag:
‘Waar ben je trots op?’

Docent: “Zadkine is een grote organisatie, maar ik word nog steeds gezien 
als persoon! Dit wordt zichtbaar in aandacht, kaartjes, krant & beker met 
je naam.” Docent vult aan: “De mogelijkheid en ruimte die je krijgt om je te 
ontwikkelen, zaken uit te proberen.” 
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4.10 – MONITORING-DOMEIN 2: STAKEHOLDERS 
Een belangrijk aspect van verbeteren en beheersen van kwaliteit is beter zicht 
krijgen op de wensen en behoeften van onze (externe) stakeholders. In co-creatie 
met het bedrijfsleven (en docenten/ studenten) ontwikkelen van onderwijs met de 
praktijk en betekenisvolle contexten als uitgangspunt, heeft hoge prioriteit voor 
Zadkine en voorbeelden daarvan lees je bij speerpunt 3. Besproken wordt het in 
dialoog gaan met elkaar en leren van elkaar in wederzijdse afhankelijkheid.  
Per college wordt tevens geïnventariseerd welke activiteiten plaats vinden met 
stakeholders. Zie overzicht bijlage 1.2 als voorbeeld. 
 
De acht arena’s die gehouden zijn (8, 10 en 19 maart 2021), waarvan drie arena’s 
met alleen studenten en drie arena’s met de combinatie docenten en bedrijfsleven 
en de arena’s van 25 september 2020 (die de CKMBO leden hebben bijgewoond), 
vormen de weerslag van hoe de kwaliteitsagenda activiteiten ‘landen’ bij de 
stakeholders (studenten, docenten en bedrijfsleven). Hieronder volgen de meest 
opvallende zaken, in de bijlage 1.5 een iets uitgebreidere samenvatting  
van de gesprekken. Tevens gebruiken we dit ook als een reality-check, zie ook  
4.14 –  Monitoring-domein 6. Reality check. 
 
STUDENTEN 
Het meest opvallende uit de studenten-arena’s is dat de studenten veel respect 
en waardering hebben voor de wijze waarop de docenten (Zadkine) de omslag 
gemaakt hebben naar online onderwijs. Daarnaast waarderen zij dat docenten 
en begeleiders bijna 24/7 beschikbaar zijn om feedback te geven en vragen te 
beantwoorden. 

Student: “Ze zijn meelevend en ook geïnteresseerd in het niet-school  
leven, geven je een duwtje in de goede richting indien nodig. Ze zijn  
echt geïnteresseerd in ons.” 

 

DOCENTEN/ BEDRIJFSLEVEN
Het meest opvallende uit de docenten- en bedrijfsleven arena’s is de grote 
 betrokkenheid bij de student. De passie van de docenten om de student te binden, 
boeien en behouden is groot. De persoonlijke aandacht voor de student en het 
kijken naar het hele plaatje valt op. En het progressiegericht werken en leren. 
Evenals het denken in mogelijkheden. 

Docent: “Dat het afgelopen jaar heel bewust waardering wordt uitgesproken 
vanuit Zadkine (CvB). Jullie worden gezien en we waarderen jullie.”

Het bedrijfsleven is zeer te spreken over de contacten met Zadkine, door 
 middel van de stagebegeleiders. De lijnen zijn kort en de antwoorden adequaat. 
 Stage begeleiders kijken ook vanuit hun eigen betrokkenheid en beroepshouding 
naar de student en wat deze nodig heeft aan begeleiding. 

SAMEN WERKEN AAN VITALITEIT
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4.11 – MONITORING-DOMEIN 3: FINANCIEEL 
De investeringsgelden ten behoeve van de kwaliteitsagenda zijn over de vier jaren 
gelijkelijk verdeeld. Er hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan en de 
 (tussen)resultaten zijn conform de ambities en bijbehorende investeringen. 

4.12 – MONITORING-DOMEIN 4: LERENDE ORGANISATIE 
(Continue) Leren en ontwikkelen is een belangrijke factor in kwaliteits verbetering 
en borging. Op alle lagen in de organisatie (directeuren, onderwijsadviseurs, 
opleidingsmanagers, docenten) komt terug dat ‘het er over hebben’ bijdraagt aan 
borging en verbetering van kwaliteit en wordt eigenaarschap bevorderd. In 2020 
is dan ook veel ruimte geweest voor dialoog. Deze ruimte houden we vast in de 
komende jaren. Zie ook 4.13 – Monitoring-domein 5: Proces (continu verbeteren). 

4.13 – MONITORING-DOMEIN 5: PROCES  
(CONTINU VERBETEREN) 
Het proces van monitoring van ambities en maatregelen is intensief, maar wordt 
wel steeds meer ingebed in de bestaande PDCA-cycli. Schematisch worden op 
college (en teamniveau) activiteiten en uitkomsten vastgelegd. Jaarlijks worden 
de ‘harde’ indicatoren geüpdatet en in de colleges besproken. De voortgang van 
de maatregelen en bijbehorende activiteiten worden ook besproken met de 
colleges. Daarnaast worden de viermaands bijeenkomsten gehouden. Dit zijn 
ochtendsessies waarbij het CvB, de college- en dienst-directeuren en (beleid)
adviseurs aanwezig zijn (51 personen). Het doel van deze sessies is om te leren 
van elkaar (best practices), nieuwe kennis op te doen en bijgepraat te worden over 
nieuwe ontwikkelingen. Tevens dienen de sessies als ‘aanjager’ om de ambities 

van de kwaliteitsagenda ‘op het netvlies’ te houden. Zo worden bijvoorbeeld de 
speerpunten één voor één behandeld. Daarnaast zijn er themasessies, bijvoor-
beeld over de kwaliteitsagenda-indicatoren; wat is de betekenis, hoe worden ze 
berekend, hoe interpreteer je de uitkomsten en wat doe je dan. Daarnaast is er een 
onderzoek gestart naar VSV en welke componenten hierop van invloed zijn en hoe 
je deze kunt beïnvloeden. 

Het voorgaande draagt bij aan een congruent beeld en aanpak van de kwaliteits-
agenda ambities. 

‘HET ER OVER HEBBEN’ 
DRAAGT BIJ AAN BORGING EN 
VERBETERING VAN KWALITEIT.

4.14 – MONITORING-DOMEIN 6: REALITY CHECK 
Om inzicht te krijgen of de inspanningen rondom de kwaliteitsagenda  
‘aankomen’ bij studenten, docenten en bedrijfsleven zijn arena’s gehouden. 
Arena’s zijn bijeenkomsten waarbij op progressiegerichte wijze deelnemers 
gevraagd wordt feedback te geven rondom een bepaald thema, in ons geval de 
merkbaarheid en voelbaarheid van kwaliteitsagenda maatregelen en activiteiten. 
Zie ook 4.10 –  Monitoring-domein 2: Stakeholders voor een samenvatting daarvan. 

De Arena’s zijn onze reality check of alle inspanningen van het onderwijs en de 
kwaliteitsagenda in het bijzonder merkbaar en voelbaar zijn bij de studenten, 
docenten en bedrijfsleven. We kunnen constateren dat de ingezette maatregelen 
en inspanningen ‘doorvertaald’ worden en in meer of mindere mate merkbaar en 
voelbaar zijn bij studenten, docenten & bedrijfsleven. 
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5. ONZE 
STUDENTEN
We zijn er voor Naoufal, voor Nicole, voor Remco, voor Najoua en voor al onze 
andere 17.000 studenten. Zij zijn de reden waarom we elke dag opstaan en naar 
ons werk gaan. We zijn nieuwsgierig naar hun ambities, interesses en talenten 
en we willen hen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het is onze 
missie om bij te dragen aan hun geluk, door ze de grootste kans op succes te 
bieden bij hun vervolgstap naar een baan of vervolgopleiding. Daarom staan 
onze studenten centraal in alles wat we doen. 

In dit hoofdstuk lees je over: 
• Het strategische programma Groei
• Ons toelatingsbeleid 
• Studenttevredenheid en klachten
• Begeleiding en passend onderwijs

• Vertrouwenspersonen
• Talentontwikkeling
• De studentenraad
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Kaya Bouma van de Volkskrant volgt onze studenten 
in coronatijd. Voor dit verhaal interviewt ze 
Remco Mourik, een van de twee stagiaires van de 
oncologie-afdeling van het Erasmus MC die mag 
meehelpen op de ic tijdens een pandemie. 

Eigenlijk loopt Remco Mourik (26), derdejaars student verpleegkunde, 
dit jaar stage op de oncologiekliniek van het Erasmus MC. Maar nu de 
tweede golf de zorg in de tang heeft is hij vijf weken ‘uitgeleend’ aan de 
intensive care, die vol ligt met coronapatiënten. Omdat ze zijn hulp hard 
kunnen gebruiken. En omdat het hem een waardevolle ervaring oplevert. 

STAGE LOPEN  
OP DE IC, TIJDENS  
EEN PANDEMIE

Dit is een bewerkte versie van het artikel  
van Kaya Bouma. Het oorspronkelijke verhaal  
is gepubliceerd in de Volkskrant op 
3 december 2020. “Wat ik als patiënt heb 

meegemaakt was heel naar,  
maar deze plek is eigenlijk  

heel mooi. Hier lopen mensen 
rond die je door een zware  

tijd heen slepen.”
– Remco Mourik

Tot hij 22 werd en alles kantelde. Mourik had zich net ingeschreven voor de 
opleiding tot meesterslager, toen tijdens een periodieke controle bleek dat het 
weer mis was. Non-hodgkinlymfoom cluster 4, luidde de diagnose dit keer. Een 
zeldzame vorm van lymfklierkanker. Mourik kreeg te horen dat hij nog een jaar te 
leven had. Meerdere operaties later bleek het toch anders te zitten. Hij heeft geen 
kanker, maar een zeldzame auto-immuunziekte. 

GEKNIPT VOOR HET VAK
Mourik ging anders naar de plek kijken waar hij al 24 jaar patiënt is. ‘Ik begon te 
beseffen: wat ik hier als patiënt heb meegemaakt was heel naar, maar deze plek 
is eigenlijk heel mooi. Hier lopen mensen rond die je door een zware tijd heen 
slepen.’

Stagebegeleider Dinie de Groot vindt ook dat Mourik geknipt is voor dit vak.  
‘Hij weet precies wat hij wil, staat stevig in zijn schoenen en hij heeft oog voor  
wat de patiënt nodig heeft. Juist omdat hij weet hoe het is.’ 

Dat alles kan hij nu inzetten bij coronapatiënten en hun familieleden. En ja,  
het is soms ‘best confronterend’ om te zien ‘hoe mensen liggen te happen naar 
adem’. Maar dat is precies waarom hij dit vak heeft gekozen. Omdat deze plek 
mensen nodig heeft die weten hoe ellendig het kan zijn. En dat het ook weer  
goed kan komen.

Op de Intensive Care assisteert hij andere verpleegkundigen. Hij helpt bijvoorbeeld 
bij het omdraaien van patiënten die aan de beademing liggen. Hij controleert of 
het zuurstofgehalte in orde is en of de juiste medicatie klaarstaat. ‘Heel leerzaam’, 
zegt Mourik. 

Dat juist Mourik op de Intensive Care is beland, is bijzonder. Van de bijna dertig 
studenten die stage lopen bij oncologie - van tweedejaars mbo tot vierdejaars hbo -  
werden slechts twee stagiaires geselecteerd. Maar vooral omdat hij weet hoe het is 
als je lot in de handen van verpleegkundigen en dokters ligt. 

HIJ ZOU GEEN VIJF JAAR WORDEN
Van zijn tweede tot zijn zevende leed Mourik aan acute lymfatische leukemie, 
een vorm van bloedkanker. ‘Het zag er zo slecht uit dat de verwachting was dat ik 
mijn vijfde levensjaar niet zou halen.’ Op zijn tiende werd hij wonderwel genezen 
verklaard. Hij probeerde het ziekenhuis zoveel mogelijk te mijden. 
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HET TWEEDE JAAR OP RIJ IS ZADKINE 
GEGROEID IN AANTAL STUDENTEN. +300

5.1 – STRATEGISCH PROGRAMMA GROEI: MEER STUDENTEN 
Het strategisch programma Groei is nu ruim twee jaar 
actief. Met dit programma willen we nieuwe studenten  
aan ons binden en bestaande studenten enthousiast bij 
ons houden. 

Voor het tweede jaar op rij is het aantal studenten gegroeid. Daar zijn we blij mee. 
Zeker omdat we een paar jaar geleden het studentenaantal nog zagen dalen. 
Toch zien we grote verschillen per college. We denken dat dit te maken heeft met 
de grote veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van het coronavirus. Zo zag 
het Travel & Leisure College het aantal studenten dalen. Terwijl het Gezondheid, 
Welzijn & Sport College, het Business College en de Veiligheidsacademie hun 
 studentenaantallen zagen groeien.

TEKORT AAN STAGEPLAATSEN
In bepaalde sectoren zijn door de lockdown geen of beperkte mogelijkheden  
om stage te lopen. Ook dat zorgde er bij sommige opleidingen voor dat minder 
studenten zich aanmelden. 

BOL-OPLEIDINGEN POPULAIR
In 2020 kozen studenten vaker voor een BOL-opleiding. Dat is een verschil met 
2019, toen studenten juist vaker voor een BBL-opleiding kozen. Een reden hiervoor 
kan zijn dat bepaalde BBL-contracten niet doorgingen of vertraging opliepen.  
Dat zagen we vooral bij de Veiligheidsacademie en bij het Gezondheid, Welzijn 
& Sport College. We denken dat deze verschuiving een effect is van de huidige 
 situatie op de arbeidsmarkt. 
 
De (lichte) stijging van het aantal studenten dat kiest voor een BOL-opleiding 
kan ook verklaard worden door de extra tijd en aandacht die we in 2020 hebben 

besteed aan voorlichting op het voortgezet onderwijs. Zowel fysiek als online.  
Ook hebben we de intake-processen verbeterd, zodat het voor studenten 
 makkelijker is om in te stromen op het mbo. 

MEER MAATWERK VOOR STUDENTEN
In 2020 zijn we studenten intensiever gaan begeleiden. Ook dat heeft een positief 
effect op de groei van ons studentenaantal, omdat meer studenten bij ons zijn 
gebleven. We konden ook vaker maatwerk bieden aan studenten die dat nodig 
hadden, omdat het bindend studieadvies werd beperkt. 

Verder zijn we in gesprek gegaan met studenten die van opleiding wilden  
switchen. Samen met de studenten keken we naar wat voor hen de best passen-
de opleiding zou zijn. We hebben studenten die wilden doorstromen naar een 
hoger niveau daar actief bij begeleid. En we hebben meer aandacht besteed aan 
studenten communicatie. Naast het geven van goede informatie aan studenten, 
richtten we ons ook op acties om studenten meer aan ons te binden. 

LEVEN LANG ONTWIKKELEN
We begeleiden jongeren en volwassenen actief bij het bijscholen, omscholen of 
herscholen. We doen bijvoorbeeld mee met het Rotterdamse Scholingsfonds. Hier-
mee sluiten we aan op de ontwikkelingen in de (regionale) arbeidsmarkt. 

5.2 TOELATINGSBELEID 
We hebben in 2020 veel aandacht besteed aan het 
toelatingsbeleid. Als onderdeel van het programma Groei 
hebben we daarin het afgelopen jaar nadrukkelijk in 
geïnvesteerd. Ons doel was en is om toelating, intake en 
plaatsing te optimaliseren. Een succesvolle plaatsing is 
voor alle colleges een speerpunt. Ze richten zich op een 
warm welkom en de juiste match tussen student  
en opleiding. 

In 2020 stonden de volgende thema’s centraal: 

IMPACT COVID-19
Ook hier heeft het coronavirus een impact gehad op onze werkwijze. Alle fysie-
ke intake-activiteiten hebben we omgezet naar telefonische of online intakes. 
We zagen het aantal no-shows dalen bij de intakegesprekken en we denken dat 
de  online intake hieraan bijdraagt. Voor veel teams is een online intake nu de 
 standaard geworden. De landelijke aanmelddatum verschoof van 1 april  
naar 1 mei. 

AANSCHERPEN VAN TOELATINGSPROCES
In 2020 hebben we ons toelatingsproces aangescherpt. We hebben met  
veel  opleidingsteams een scan uitgevoerd. In deze scan meten we het 
 toelatings proces aan de hand van zes succesfactoren voor een goede studenten-
plaatsing. De  uitkomst van deze scan helpt de teams om het intakeproces verder te 
verbeteren. 

Bij het plaatsingsproces staan we uitgebreid stil bij het beroepsbeeld dat een 
 student heeft bij de opleiding. We hebben de doorlooptijden verkort en gewerkt 
aan een succesvolle heroriëntatie. Ten slotte konden medewerkers ook een 
 training volgen over onder andere AVG/privacy. 

KENNISMAKEN EN BINDEN VAN STUDENTEN
In 2020 lanceerden we de MyStart-app voor studenten. In deze app kan een 
student alle activiteiten volgen vanaf de aanmelding tot aan de start van een 
opleiding. 

Ook nieuw in 2020 zijn de kennismakingsbijeenkomsten. Ieder team organiseert 
voor de zomervakantie een bijeenkomst voor studenten waar zij alvast informatie 
krijgen over de start van hun opleiding. 

We investeerden in 2020 ook in de relatie met het voortgezet onderwijs. We gaven 
meer online voorlichtingen en studiekeuzeworkshops om studenten te helpen met 
hun studiekeuzeproces. 

875 – Onze studenten5 – Onze studenten86



5.3 – STUDENTTEVREDENHEID EN HOE WE MET  
KLACHTEN OMGAAN 

STUDENTTEVREDENHEID: ZADKINE KRIJGT EEN 6,2 
Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor het meten van de 
 onderwijskwaliteit. We meten deze tevredenheid op verschillende momenten  
en op verschillende manieren. In 2020 is de landelijke JOB-enquête afgenomen.  
En in de medezeggenschapsstructuur was er extra aandacht voor de ‘stem van  
de student’. 

JOB-enquête
In de periode van december 2019 tot maart 2020 deden onze studenten mee aan 
de landelijke JOB-enquête. De respons van studenten bedroeg 47,95%  tegenover 
53,17% in 2018, toen de vorige landelijke enquête werd afgenomen. Maar het 
 vergelijken van deze resultaten is lastig, omdat de opzet van de JOB-enquête 
afweek van de JOB-enquête uit 2018.

Zadkine scoort een 6,3 op de vraag: ‘welk schoolcijfer geef je je school?’ De eigen 
opleiding scoort gemiddeld een 6,55. Het totaal aantal opleidingen dat laag scoort 
(<6) is gehalveerd. Daar staat tegenover dat geen opleiding hoger scoort dan een 8. 
Alle opleidingen scoren tussen de 5,4 en 7,8. 

Studenten zijn tevreden over deze thema’s: 
• Onderwijs en begeleiding 
• Omgeving, sfeer en veiligheid
• Stages, met uitzondering van informatie en stagebegeleiding (BOL) 

Als we de resultaten dieper analyseren, zien we deze mogelijke verbeteringen  
voor Zadkine: 
• Informatievoorziening over de aanschaf van lesmaterialen,  

boeken en schoolkosten
• Organisatie van de medezeggenschap

MEDEZEGGENSCHAP
In 2020 staken we extra tijd en energie in het verstevigen van de medezeggenschap 
van studenten. Dat gebeurde naar aanleiding van de uitslag van de JOB-enquête 
en het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. 

Dit hebben we onder andere gedaan:
• Op verschillende colleges zijn deelraden opgericht of versterkt
• De Centrale Studentenraad is uitgebreid
• De raadpleging van studenten is verder geanalyseerd

Uit de analyse blijkt dat bijna alle opleidingen in contact staan met hun studenten 
en hen op regelmatige basis raadplegen. Het knelpunt wordt met name ervaren in 
de terugkoppeling. Daarom hebben we in de herijking van de PDCA-cyclus extra 
aandacht voor de opvolging van de feedback van studenten.

KLACHT EN COMPLIMENT
We willen het voor studenten en hun ouders zo laagdrempelig mogelijk maken 
om een klacht in te dienen. Studenten kunnen terecht bij studentbegeleiders, via 
de opleiding en via de website van Zadkine. Met onze klachtenregeling willen we 
studenten helpen en ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Onze klachtenregeling bestaat uit deze stappen: 
• Oplossen in een informele setting 
• Bezwaarprocedure
• Beroepsprocedure

Voor klachten van grensoverschrijdend gedrag hebben we een aparte regeling  
en registratie. 

In 2020 gaven we studenten ook de mogelijkheid om een compliment te geven  
via de website. 

Meer over onze werkwijze met betrekking tot klachten en complimenten vind je op 
onze website, via: https://www.Zadkine.nl/over-Zadkine/klacht-en-compliment 

35 KLACHTEN GEREGISTREERD IN 2020
Onze lokale klachtencoördinator en examenadviseurs verzamelen de klachten  
die binnenkomen. Daarna worden de klachten geregistreerd in een gezamenlijk 
systeem. Dat geeft inzicht in de aard van de klacht. Het management heeft het 
recht om de klachten in te zien om daar verder op te kunnen anticiperen.  
Klachten over ongewenst gedrag die via vertrouwenspersonen binnenkomen, 
registreren we niet in dit systeem. 

In 2020 registreerden we 35 klachten, waarvan vier bezwaarprocedures. 
Ruim 65 procent van de geregistreerde klachten gaat over onderwijs  
en begeleiding. De overige klachten gaan over examens. Er zijn nog geen  
complimenten binnengekomen via de website. 

“ WELK  
SCHOOL CIJFER 
GEEF JE JE 
SCHOOL?” 6,3
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HET ZADKINE 
PLUSTEAM IS  
ER VOOR JOU!

5.4 – BEGELEIDING 
We begeleiden studenten niet alleen tijdens hun 
opleiding, maar waar nodig ook bij de volgende stap in 
hun loopbaan. We willen ze voldoende vaardig heden 
 meegeven om zich een leven lang te kunnen ontwikkelen. 
Het gaat dan om vaardigheden die studenten nodig 
hebben in hun beroep en loopbaan, maar ook binnen de 
samenleving. 

Iedere student krijgt studieloopbaanbegeleiding en heeft een eigen studie-
loopbaanbegeleider en/of mentor. Deze begeleider houdt de resultaten,  
de aanwezigheid en de studievoortgang van de student bij. 

In 2020 zijn we binnen Zadkine gestart met de Integrale studentondersteuning 
in het plusteam. Dat houdt in dat de begeleiders uit het onderwijs intensiever 
samenwerken met de professionals uit de plusteams. Elk college heeft een multi-
disciplinair team samengesteld. In dit team bundelen we de krachten van verschil-
lende expertises, zoals schoolmaatschappelijk werk, gedragswetenschappers, 
loopbaanbegeleiders, interne begeleiders en begeleiders van Time-4-you.

Een studieloopbaanbegeleider (mentor) schakelt het plusteam in als hij merkt  
dat de student ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat een student 
afwezig is of minder goed functioneert op school. De regie wordt gevoerd door de 
zorgcoördinator. Hij of zij zorgt voor de juiste ondersteuning en organiseert intern 
een zorgoverleg. In dit zorgoverleg bespreken begeleiders en ondersteuners van 
onderwijs en zorg de laatste stand van zaken. 

Deze samenwerking willen we verder vormgeven in het schooljaar 2020-2021  
en 2021-2022.

5.5 – STUDENTONDERSTEUNING EN PASSEND ONDERWIJS 
Zadkine biedt iedere student de beste kansen. Kansen 
die zijn afgestemd op de ambities, interesses, talenten 
en groeipotentie van de student; en op de actuele en 
toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. Elke startsituatie 
en iedere ontwikkeling van een student is anders.  
Wij stellen onze studenten daarom de vragen ‘hoe ver  
wil jij komen?’ en ‘wat heb jij hierbij nodig?’. 

Het antwoord op deze vragen bepaalt hoe we te werk gaan. Passend onderwijs is 
een onderdeel van de visie en aanpak van studentondersteuning. 

INTEGRALE STUDENTONDERSTEUNING 
Sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig om hun mbo-opleiding 
succesvol te kunnen afronden. Ze hebben bijvoorbeeld problemen in hun thuis-
situatie, ze voelen zich somber of hebben extra structuur nodig vanwege een 
stoornis of gedragsprobleem. 

We richten ons in de studentondersteuning op studenten met sociaal- emotionele 
problematiek, praktische belemmeringen, loopbaanvragen en vragen over 
 onderwijsondersteuning. Specifieke hulpvragen pakken de ervaren medewerkers 
binnen de plusteams op. 

DENKEN IN OPLOSSINGEN
In 2020 veranderden we ons denken over en onze aanpak van studentonder-
steuning. Voorheen werkten we op basis van medisch denken. Dat hield in: diverse 
loketten, meerdere hulpverleners voor een student en probleemgericht denken. 

In 2020 zijn we vanuit een generalistische aanpak gaan werken. We denken nu 
 oplossingsgericht. En de studentondersteuners vormen een netwerk om de 
 student heen. 

We gebruiken hiervoor ingrediënten uit de methode Klas als Werkplaats (KAW).  
In deze methodiek werken we samen met twee jeugdhulporganisaties. Een 
zorgmedewerker biedt ondersteuning aan studenten en hun studieloopbaan-
begeleider. Ze zien hoe studenten functioneren en kunnen zo op tijd door  ver-
wijzen naar externe partners. 

Het hoofddoel is om studenten een extra steuntje in de rug te geven: om hun 
 opleiding vol te houden en hun diploma te behalen. 

ELK COLLEGE EEN EIGEN INVULLING
We ontwikkelen per college een plan van aanpak om studenten te ondersteunen 
voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Deze aanpak per college past bij 
de vragen vanuit het college, de motivatie van medewerkers om hun expertise te 
verbreden en bij de opleidingsvisie. 

ORGANISATIE VAN STUDENTONDERSTEUNING 
Studentondersteuning valt onder de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Deze 
 afdeling geeft inhoudelijk advies aan het directieteam en College van Bestuur 
over de  verdere ontwikkeling van de begeleiding en ondersteuning (waarbij de 
 persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat). 

Drie keer per jaar organiseert de afdeling een bijeenkomst om kennis te delen 
en om te vertellen over de ontwikkelingen binnen Zadkine op het gebied van 
 ondersteuning. Voor de uitvoering van studentondersteuning zijn de onderwijs-
directeuren van de colleges verantwoordelijk. 
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5.7 – TALENTEN ONTWIKKELEN
We stimuleren onze studenten om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we 
onder andere door hen aan te moedigen om mee te doen aan vakwedstrijden. 

In 2020 werden de landelijke finales van Skills Heroes gehouden in Amsterdam. 
Skills Heroes is een wedstrijd voor mbo-studenten. In de landelijke finale strijden 
ze op de titel beste vakman/vakvrouw van Nederland in hun vakgebied. 

Wij meldden 19 opleidingen aan voor deze wedstrijd. Acht deelnemers van zeven 
opleidingen behaalden de finale. Zij sleepten maar liefst drie zilveren en een 
 bronzen medaille binnen, de hoogste medaillescore ooit. 

DEMONSTRATIEWEDSTRIJD
Zadkine, Albeda en Deltion College organiseerden samen een demonstratie-
wedstrijd voor het Startcollege. Studenten van de opleidingen horeca, bouwen 
en wonen lieten zien wat zij konden. Dankzij het succes wordt deze wedstrijd 
 opgenomen in het programma van Skills Heroes. 

STUDENTONDERSTEUNING IN DE PRAKTIJK
We vertellen op onze open dagen en op onze website welke studentondersteuning 
we bieden. Zo willen we (toekomstige) studenten een goed beeld geven van onze 
plusteams en onze werkwijze. 

Als een (toekomstige) student ondersteuning nodig heeft, kan hij dit tijdens de 
plaatsingsprocedure aangeven. In een persoonlijk gesprek met de studentonder-
steuner van het plusteam bespreekt de student welke extra ondersteuning bij hem 
of haar past. 

De afspraken over ondersteuning worden opgenomen in het addendum ‘Passend 
onderwijs’ en vastgelegd in het handelingsplan in EduArte. De studieloopbaan-
begeleider en de intern begeleider volgen de voortgang tijdens de opleiding 
samen met de student en de ouders. 

In 2020 hebben de plusteams een eerste stap gezet in het integreren van 
 begeleidingsvormen van diverse specialismes, zoals schoolmaatschappelijk werk, 
loopbaanbegeleiders, gedragswetenschappers, interne begeleiders en begeleiders 
van Time-4-You. De studentondersteuners werken generalistisch als rol en vanuit 
hun eigen specialisme. Alle medewerkers in de studentondersteuning werken met 
de Meldcode huiselijk geweld en doen SISA-meldingen. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING  
Zadkine ontving in 2020 € 2.026.546 vanuit het zogenaamde Gehandicaptenbeleid. 
Dit budget is verdeeld over de twaalf colleges van Zadkine en Techniek College 
Rotterdam. Hiermee worden kosten voor de uitvoering van passend onderwijs 
vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de interne begeleiding (zowel in groepsverband 
als individueel), de aangepaste examinering en aangepaste materialen. 

2000 studenten extra ondersteund
We konden hiermee officieel ruim 2000 studenten extra ondersteunen in het 
kader van passend onderwijs en we hebben dit geregistreerd in het begeleidings-
systeem. Maar in de dagelijkse praktijk merken we dat we meer studenten 
 bereiken dan alleen de studenten die passend onderwijs ontvangen. Het 

ondersteunen van studenten is een compleet onderdeel van de begeleiding 
geworden, waar alle studenten van profiteren. Daardoor is het te complex, maar 
bovendien onnodig om alle extra ondersteuning officieel te registreren.

Een voorbeeld
Stel: het onderwijsteam krijgt het advies om een student met een auditie-
ve beperking vóór in de klas de lesstof aan te bieden. De intern begeleider 
voert hierover één gesprek met de student en zijn ouders en brengt hierover 
advies uit aan het opleidingsteam. Hij start hiervoor geen traject op. De 
studieloopbaanbegeleider houdt de ontwikkeling bij en roept alleen de hulp 
in van de intern begeleider als dat nodig is. De ruimte die de Wet passend 
onderwijs hierin biedt, maakt het mogelijk veel meer studenten te onder-
steunen tijdens hun studieloopbaan. 

De extra ondersteuning wordt alleen in zeer bijzondere casuïstiek beschre-
ven. Dat doen we omdat het registreren ervan zorgt voor een bureaucra-
tische belasting voor het opleidingsteam. Dat is ook erkend vanuit de 
landelijke evaluaties passend onderwijs. 

Schoolmaatschappelijk werk
Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk had Zadkine voor 2020 € 850.000 
beschikbaar. De middelen zijn afkomstig uit de kwaliteitsgelden en subsidie van de 
gemeente Rotterdam. Dit jaar zijn 1.631 studenten begeleid door SMW. 51 procent 
daarvan is student van niveau 4. 

Als het gaat om de leeftijdscategorie is de groep studenten in de leeftijdscategorie 
van 18-20 jaar (met 46 %) het meest vertegenwoordigd. Daarnaast is er ruim   
€ 1,3 miljoen beschikbaar vanuit VSV-middelen die ingezet worden om het voor-
tijdig schoolverlaten binnen Zadkine nog verder te laten dalen. Het percentage 
vsv op niveau 1 daalt nog steeds en ligt nu onder het normpercentage niveau 1. 
Op niveau 2 blijft het percentage vsv gelijk en niveau 3 en 4 laten een voorzichtige 
daling zien.

5.6 – VERTROUWENSPERSONEN 
Studenten hebben een veilige omgeving nodig om te leren en zich te  ontwikkelen. 
Bij Zadkine heeft iedere student toegang tot een vertrouwenspersoon. Bij deze 
persoon kan een student terecht als hij te maken heeft met agressie, pesten, 
 seksuele intimidatie of discriminatie. 

Iedere onderwijsdirecteur wijst iemand aan als vertrouwenspersoon voor zijn 
of haar college. In 2019 volgden alle vertrouwenspersonen een cursus, zodat 

 iedereen over dezelfde basiskennis beschikt. Ook is er een netwerk Vertrouwens-
personen van start gegaan. In dit netwerk delen de vertrouwenspersonen kennis 
en ontwikkelingen. 

Vanwege de impact van het coronavirus hebben we in 2020 niet verder gewerkt 
aan de professionalisering van vertrouwenspersonen. In 2021 pakken we dit weer 
verder op.

3 zilveren en 1 bronzen medaille  
binnen, de hoogste medaillescore ooit.
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Onze medewerkers delen hun kennis tijdens de Zadkine en Ik-dag 2020

6. ONZE  
MEDEWERKERS
Onze medewerkers maken het verschil. Voor een student, voor een collega, 
voor de opleiding en voor het onderwijs in Nederland. Zij zijn degenen die de 
kansen pakken, hun mouwen opstropen en hun nek uitsteken. Zij durven te 
vragen naar de onbekende weg om studenten de grootste kans op succes te 
bieden. Samen met al onze 1.700 collega’s maken we Zadkine. 

In dit hoofdstuk lees je over: 
• Ons HRM-beleid 
• Onze weg naar professionalisering
• Verzuim
• De ontwikkeling van medewerkers
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Thuiswerken is voor veel van onze medewerkers 
voorlopig een blijvertje. Hoe gaan onze collega’s 
daarmee om? In deze rubriek krijgen we elke week 
een kijkje in de keuken (of huiskamer of zolder) van 
een collega. Dit keer vertelt Rico Verweire...

Wie ben je en wat doe je voor werk?
Ik ben Rico (Ricardo) Verweire, nu nog 36 jaar, half-Braziliaans, kwart 
Belgisch en Russisch (een levende non-alcoholic cocktail), vrij-gezellige 
man met twee prachtige kinderen Daniel Levi (7) en Lucas Benjamin (7). 
Wij wonen in Rotterdam-Zuid, zowat tegenover stadion De Kuip.

Ik werk nu al bijna zes jaar voor Zadkine voor de afdeling Algemene 
Ondersteuning als Coördinator Toezicht en Beveiliging. Ik ben bij Zadkine 
begonnen als Conciërge/Facilitair medewerker aan de William Boothlaan. 

DE WERKPLEK VAN  
RICO VERWEIRE

Dit is een bewerkte versie van het verhaal  
van Rico Verweire. Het oorspronkelijke  
verhaal is gepubliceerd op ons intranet. 

“Mijn complimenten  
aan iedereen!”

– Rico Verweire

Voor mij is het ook niet handig om thuis te werken. Het kan alleen op dagen dat er 
geen stagiaires zijn, maar dan vind ik het toch veel fijner om in mijn tweede huis 
(Zadkine Benthemplein) te zijn. Zo houd ik werk en privé het beste gescheiden. 

Wat mis je het meest aan werken op locatie?
De bedrijvigheid binnen Zadkine, onze studenten, onze docenten en onze 
 dagelijkse activiteiten van het onderwijs. En het klinkt gek, maar ik mis zelfs  
onze incidenten die een normale dag met zich mee kan brengen. 

Thuiswerken: een blijvertje voor een dag of toch weer fulltime naar locatie? 
Ik hoop dat we heel snel weer terug kunnen naar het normale leven, dus dat  
 iedereen weer fulltime aanwezig kan zijn. Knuffelen waar het kan, high fives en 
boxs geven aan elkaar. Ik denk dat als het voorbij is dat ik iedereen opzoek voor 
een knuffel, handshake of bodyslam. 

Wat is jouw ‘gouden tip’ om goed thuis te werken?
Het enige wat ik kan bedenken is dat het me best wel moeilijk lijkt: thuis is thuis. 
Daarom zeg ik: mijn complimenten aan iedereen! 

Ik werk bij Zadkine nog steeds met heel veel plezier. Iedereen die mij kent,  
kent mij altijd vrolijk, gedreven en zeer enthousiast. Zeker naar onze studenten  
en docenten toe. 

Als Coördinator Toezicht & Beveiliging houd ik mij bezig met veel verschillende 
werkzaamheden, zoals het coördineren van het team toezicht BHP, begeleiden van 
stagiaires in de beveiligingsdienst en overleggen met verschillende partijen, zoals 
de wijkagent. Bij incidenten ondersteun ik het onderwijs met het verzamelen van 
gegevens, beelden en rapportages. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met 
het afhandelen van de toiletbrand 0.063

Waar is jouw werkplek? Werk je aan een keukentafel of heb je een kantoortje?
Mijn werkplek is ruimte T.009, de controlekamer van Zadkine. Hier voeren 
 stagiaires werkzaamheden uit met ons mooie camerasysteem SeeTec. Maar ik  
zit ook heel graag achter de balie in ‘the spot’. Zeker in deze tijden. Gewoon  
lekker centraal, zodat je (bijna) iedereen ziet komen en gaan. Al zijn dat er op  
dit moment niet veel. 

Wat vind je fijn aan op afstand werken? En wat niet?
Het enige wat mij fijn zou lijken, is dat je geen reistijd meer hebt en dat je alleen 
van je bed naar je werkplek hoeft te rollen. Wel even tussendoor omkleden he! 
Nee, serieus, ik vind thuiswerken helemaal niet fijn. Thuis hoort thuis te zijn.  
Daar hoor je te werken aan je gezin, je kinderen en jezelf. Een plek om tot rust  
te komen. 
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6.1 – WERKGELUK, ONTWIKKELING, VITALITEIT EN 
LEIDERSCHAP
Hoe goed je ook bent, wij geloven erin dat je nooit in je 
eentje wint. Daarom werken we bij Zadkine vanuit de 
gedachte: samen leren, elkaar beter maken en elkaar 
helpen. Werken bij Zadkine betekent dan ook dat je 
betrokken bent bij anderen, dat je werkt aan verbinding  
en dat je opbouwend met elkaar in gesprek gaat.  
Niet vanuit een monoloog; maar in dialoog.

In ons HRM-beleid richten we ons op vier belangrijke punten: 
• Werkdruk/werkgeluk
• Professionalisering en talentontwikkeling
• Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
• Onderwijskundig Leiderschap en performance management

WERKDRUK/WERKGELUK
Onze organisatie ontwikkelt zich, functies ontwikkelen door en medewerkers 
 ontwikkelen zich ook. Wij richten ons op duurzaam werken en het duurzaam 
inzetten van medewerkers. Dat betekent dat medewerkers tevreden zijn over hun 
werk en dat de organisatie tevreden is met de uitvoering. Doel is om medewerkers 
minder snel te laten uitvallen, productiever te maken en zich meer betrokken te 
voelen bij onze gezamenlijke doelstellingen. 

PROFESSIONALISERING EN TALENTONTWIKKELING
Om onze ambities waar te maken en op de lange termijn succesvol te zijn, vinden 
we het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kent. En dat medewerkers de 
ruimte krijgen om deze maximaal in te zetten. We geven daarom prioriteit aan 
talentontwikkeling. Kwaliteit gaat boven alles, zeker als het om mensen gaat. 

DUURZAME INZETBAARHEID EN VITALITEIT
We willen graag elke dag met elkaar een beetje beter worden. Dat vraagt om 
toewijding, scherpte en de wil om te leren. Om ergens 100 procent voor te gaan en 
tegelijkertijd in staat te zijn om met tegenslagen om te gaan. Daarom richten wij 
ons op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP EN PERFORMANCE MANAGEMENT
Bij Zadkine werken we in verbinding met elkaar. We benutten elkaars krachten, 
we denken win-win en we gaan opbouwend met elkaar in gesprek. Niet vanuit een 
monoloog, maar vanuit een dialoog. Dat betekent ook dat we op een positieve 
manier het conflict aangaan. We maken goede en heldere afspraken met elkaar en 
spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag. 

Deze manier van samenwerken en samen groeien vraagt om een inspanning van 
onze medewerkers. Onze leidinggevenden hebben hierin een onderscheidende 
rol; zij handelen namelijk als coach. Ze vragen hun teamleden: waar sta je nu?  
Wat heb je nodig om verder te groeien? Hoe ga je dat realiseren? En hoe kunnen 
wij jou daarbij ondersteunen? Zo bieden we een samenwerkingscultuur waarin 
medewerkers zichzelf kunnen uitdagen om het iedere dag een beetje beter  
te doen.

6.2 – STRATEGISCH PROGRAMMA: PROFESSIONALISERING 
Professionalisering is een van de vier strategische 
programma’s. Een programma dat zich richt op de 
ontwikkeling van medewerkers. In 2020 hebben we 
verschillende activiteiten ondernomen waarin de focus ligt 
op de (toekomstige) ontwikkeling van onze medewerkers. 

De onverwachte komst van het coronavirus heeft veel van onze organisatie en 
medewerkers gevraagd. We moesten ons snel aanpassen aan de veranderende 
omgeving en de maatregelen vanuit het RIVM. Het vermogen om ons snel aan te 
passen aan veranderingen is voor ons bekend. We zijn als organisatie voortdurend 
voorbereid op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Het programma Professionalisering heeft geleid tot een nieuwe visie op leren 
en ontwikkelen. Dit houdt in dat iedere medewerker zich optimaal kan ontwik-
kelen als hij zich persoonlijk verbonden voelt met de missie, visie, strategie en 
 kernwaarden van Zadkine. We vinden het belangrijk dat een medewerker inzicht 
heeft in zijn eigen ambities, mogelijkheden en ontwikkelpunten. En dat hij toegang 
heeft tot een passend leeraanbod om zich hierin verder te ontwikkelen.  
We voorzien hierin met een Zadkine Academie en een strategisch 
professionalserings beleid en -aanbod. 

Dit hebben we bereikt binnen ons strategische programma: 
• We hebben de volgende kernwaarden vastgesteld: innovatief, eigenaarschap en 

passie voor onderwijs (aangevuld met het gedrag dat we voor ogen hebben).
• We hebben de Gesprekscyclus Zadkine verbeterd, waarin de ontwikkeling van 

de medewerker centraal staat.
• We hebben rondom de versnelde overgang naar afstandsonderwijs 

studiemiddagen georganiseerd voor onderwijzend personeel, zodat zij hun 
functie kunnen uitoefenen op afstand.

• We hebben studiemiddagen met trainingen georganiseerd rondom het thema 
‘vitaal en duurzaam online werken’.

• We zijn gestart met de Expertgroep Afstandsonderwijs om de kwaliteit en 
innovatie van afstandsonderwijs te verbeteren. Het doel: een expert aanstellen 
binnen elk onderwijsteam.

Activiteiten rondom professionalisering
• Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)
• MD-trajecten leidinggevenden 
• Potential programma 
• Project Samen Opleiden: Zadkine bood in 2020 aan 61 studenten een 

stageplaats 
• Leraar in Opleiding (LIO-er): in 2020 zijn bij Zadkine 14 LIO-ers aangesteld. 
• Programma Leraar van Buiten: gericht op het instromen van zij-instromers 

in het mbo als maatregel om het verwachte lerarentekort tegen te gaan. 
• Rotterdamse Lerarenbeurs: in 2020 hebben 33 medewerkers ontwikkel-

activiteit ondernomen op basis van dit programma.
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VITALE EN GEZONDE MEDEWERKERS 
In 2020 kreeg het thema vitaliteit veel aandacht. We richten ons sinds 2019 op  
een gezonde leefstijl van onze medewerkers. De coronapandemie geeft opnieuw 
aan hoe belangrijk het is om daarin fors te investeren. 

Zo ziet onze duurzame inzetbaarheid eruit:
• Medewerkers die gezonder leven, kunnen meer aan. Daarom moedigen we  

medewerkers aan om gezond te leven en zo hun gezondheid op peil te houden. 
• We houden de verwachtingen in de werkomgeving bij. Zo zorgen we ervoor dat 

medewerkers uitgedaagd worden, ook als ze zich in de tweede helft van hun 
loopbaan bevinden. 

• We willen elkaars kwaliteiten benutten tijdens het samenwerken. Daarom  
organiseren we een dialoog om te kijken hoe we op een duurzame manier  
met elkaar kunnen samenwerken. 

Medewerkers blij met aandacht voor vitaliteit
Onze medewerkers zijn tevreden over de aandacht die we geven aan vitaliteit.  
De aanpak mag wat hen betreft zelfs nog breder. Bijvoorbeeld door ook duurzame 
inzetbaarheid (nog) meer aandacht te geven. Dat blijkt uit ons medewerkers-
tevredenheidsonderzoek in 2020. 

Als het om vitaliteit gaat, focusten we ons in 2020 op: 
• Sporten en ontspannen 
• Fysieke en mentale gezondheid en leefstijl 
• ‘Vitaliteitsweek’ gericht op gezond werken en leven 
• Extra aandacht voor vitaliteit en gezondheid op de Zadkine en Ik-dag  

op 14 februari 
• Webinars over werkgeluk
• Fruit op de werkplek, stoelmassages en fysiotherapie - conform RIVM-richtlijnen 
• Divers coachingaanbod 
• Ergocoaching: extra hulp bij het instellen van de (thuis)werkplek 
• Een actieve portaalpagina ‘vitaliteit’ met berichten over gezondheid, vitaliteit, 

yoga, werkgeluk, coaching, livestreams, live events en filmpjes
• Nieuw werkplekconcept: over het werkgeluk van medewerkers naast het geluk 

van studenten
• Werkgroep corona & vitaliteit – om signalen van disbalans tijdig aan te pakken 

Een medewerker van Zadkine zegt hierover: 
“Fijn om te zien dat vitaliteit de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen 
binnen de organisatie. Kortingen op sportabonnementen, roulerend gratis 
fruit op de locaties, ergonoom coach enzovoorts; daarmee krijg je het gevoel 
dat de werkgever zijn werknemer waardeert en graag in goede gezondheid 
houdt. Verduurzamen vind ik sowieso interessant en belangrijk vanuit mijn 
werkveld en ook voor de toekomst van mijn eigen kinderen en de natuur etc.”

Vitaliteit in 2021 
In 2021 willen we het aanbod verder verruimen en beter vindbaar maken.  
We willen iedere gelegenheid waarbij alle medewerkers samenkomen hiervoor 
gebruiken, zoals de Zadkine en Ik-dag. 

6.3 – VERZUIM 
Het jaar 2020 is een belangrijk jaar geweest voor het thema 
verzuim. Het onderwerp ziekteverzuim en het verlagen 
daarvan stond prominent op de agenda. We wisselden van 
arbodienstverlener, we vernieuwden ons verzuimbeleid, 
we richtten onze systemen opnieuw in en trainden onze 
leidinggevenden. 

PERSOONLIJKE AANPAK VERZUIM
Per 1 januari 2020 werken we samen met een zelfstandig bedrijfsarts in plaats van 
een arbodienst. Op deze manier pakken we zelf de regie op de verzuimdossiers. 
We willen zo meer maatwerk bieden door beter aan te sluiten bij de behoeften van 
onze medewerkers. En we willen hen meer persoonlijk ondersteunen. Uiteraard 
werken we binnen de kaders van de privacywetgeving. 

ONZE VISIE OP VERZUIM
In ons vernieuwde beleid formuleerden we de volgende visie op verzuim  
en gezondheid: 
Met deze visie willen we de aandacht verschuiven van ‘reageren op verzuim’ naar 
het ‘bevorderen van de gezondheid’. We leggen de focus op regie en eigenaar-
schap, waarbij het einddoel altijd een duurzaam karakter heeft. 

DUIDELIJKE ROLVERDELING EN SYSTEEMINRICHTING
Uit het verzuimbeleid volgt een heldere rolverdeling tussen interne functionaris-
sen en externe deskundigen. Deze rolverdeling staat helder op papier en is volledig 
doorvertaald in ons personeelsinformatiesysteem. Daarmee is voor alle partijen 
duidelijk wat er moet gebeuren én ondersteunt het systeem ons in de uitvoering 
van de werkzaamheden binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Voor onze 
leidinggevenden zijn voor alle stappen in het proces bijhorende instructiefilmpjes 
beschikbaar. 

DE GEZONDE MEDEWERKER  
HEEFT PLEZIER IN HET WERK,  
VOELT ZICH UITGEDAAGD,  
HOUDT ER EEN GEZONDE LEEFSTIJL 
OP NA, WERKT IN EEN VEILIGE  
0MGEVING EN ERVAART EEN  
GOEDE WERKSFEER.
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ONS VERZUIMPERCENTAGE IS STABIEL
Ondanks de coronacrisis is ons verzuimpercentage stabiel. We verwachten  
op termijn een dalende trend te zien, dankzij de effecten van de bedrijfsarts,  
de focus op duurzaamheid en de duidelijke rolverdeling. 

Verzuim

2020 2019 2018 norm

Verzuimpercentage 6,5% 6,9% 7,6% 5,0%

Verzuimfrequentie 0,7 1,1 1,1 1,3

Nulverzuim 51,1% 40,4% 37,3% 40,0%

Verzuimduur 2020 2019 2018 Toelichting

Kort 0,4% 0,6% 0,6% 1 t/m 7 kalenderdagen

Middellang 0,8% 0,9% 1,0% 8 t/m 42 kalenderdagen

Lang 5,4% 5,4% 6,0% 43 en meer kalenderdagen

6.4 – VERTROUWENSPERSONEN 
In 2020 werkte ons team van vijf vertrouwenspersonen  
aan de binnengekomen meldingen. Deze meldingen 
gaan over onwenselijke issues als pesten, intimidatie, 
bedreigingen en een onveilig gevoel. Soms was een 
gesprek al voldoende om een collega te helpen de draad 
weer op te pakken of zelf verder naar een oplossing 
te zoeken. Andere zaken lopen door via de formele 
klachtenprocedure: dat kan op collegeniveau of op het 
niveau van het College van Bestuur. 

In 2020 zijn er in totaal 19 zaken gemeld en/of behandeld die betrekking hebben 
op ongewenst gedrag. Sommige zaken lopen door over een langere periode. Een 
melding die gedaan is in 2020 kan verder in behandeling genomen worden in 2021. 
Omdat het hier gaat over vertrouwelijke meldingen, gaan we daar in dit jaarver-
slag niet verder op in. 

IMPACT VAN DE CORONACRISIS
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de werkwijze voor ieder-
een veranderd. Het werken op afstand en het werken vanuit huis leveren andere 
 problemen op dan waar de vertrouwenspersonen normaal gesproken mee te 
maken krijgen. 

We verwachten dan ook dat de nasleep van deze pandemie ook zijn weerslag zal 
krijgen op onze taak als vertrouwenspersonen. Denk aan de toenemende werk-
druk, thuiswerken, online lesgeven, extra begeleiding en de mogelijke psychische 
effecten en gezondheidseffecten op studenten en medewerkers. 

6.5% ziekteverzuim
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6.5 – ALGEMENE BEZWARENCOMMISSIE ZADKINE ABC 2020
Zadkine heeft een interne geschillencommissie: de Algemene Bezwarencommissie 
Zadkine (ABC). Dit is in overeenstemming met artikel 12.3 van de CAO MBO.  
Als een werknemer een rechtspositioneel geschil heeft met Zadkine, kan hij of zij 
dit geschil voorleggen aan de ABC. De commissie kent een eigen reglement dat in 
samenspraak met de ondernemingsraad tot stand is gekomen.

Het College van Bestuur benoemt de leden van de ABC. De commissie bestaat 
uit drie leden en hun plaatsvervangers. Leden van de commissie hoeven niet per 
se een arbeidsrelatie met Zadkine te hebben. Eén lid (en diens plaatsvervanger) 
wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. De commissie kent een 
onafhankelijke externe voorzitter.

In 2020 heeft de ABC vijf bezwaarschriften afgehandeld. Het ging om bezwaren  
in een rechtspositionele kwestie, zoals het niet toekennen van een promotie,  
een herplaatsing en het toepassen van een disciplinaire maatregel.

De uitspraak van de ABC is een advies aan het College van Bestuur, dat de gedane 
uitspraak al dan niet kan overnemen.

6.6 – KLOKKENLUIDERSREGELING 
De Raad van Toezicht zorgt voor een transparante klokkenluidersregeling en een 
correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt gemaakt. Deze manier 
van werken wordt aanbevolen in de Branchecode goed bestuur mbo. De regeling is 
in 2014 vastgesteld door de Raad van Toezicht en goedgekeurd door de onderne-
mingsraad. De regeling is gepubliceerd op de website van Zadkine. 

De klokkenluidersregeling biedt onze medewerkers de mogelijkheid om een 
 melding te maken van een (vermeende) misstand, zonder dat ze worden 
 benadeeld door de organisatie. 

In 2020 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling en zijn er geen 
meldingen gedaan bij de klokkenluiderscommissie. 

6.7 – MEER MEDEWERKERS IN LOONDIENST
In 2020 is het aantal werknemers in loondienst toegenomen van 1.679  
naar 1.714. In de overzichten kun je zien hoe ons personeelsbestand zich  
in 2020 heeft ontwikkeld. 

Omvang personeel in loondienst
per ultimo kalenderjaar”   

Functiecategorie aantal personen / headcount  

2020 2019 2018

OP plus 1142 1126 1135

OBP 572 553 543

Totaal 1.714 1.679 1.678

Functiecategorie wtf

2020 2019 2018

OP plus 934 916 930

OBP 520 505 492

Totaal 1.454 1.421 1.422

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is iets gedaald naar 48,3 jaar.  
De instroom en uitstroom van medewerkers heeft geleid tot een minimale daling 
van de gemiddelde leeftijd. 

Gemiddelde leeftijd

2020 2019 2018

OT 49,9 50,0 49,8

BT 39,5 40,6 41,1

Totaal 48,3 48,5 48,5
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Leeftijdsopbouw
O.b.v. gemiddelde wtf kalenderjaar

2020 2019 2018

OP plus OBP totaal aandeel OP plus OBP totaal aandeel OP plus OBP totaal aandeel

< 25 12 4 15 1,1% 8 2 9 0,7% 5 1 7 0,5%

15 tot 25 54 12 66 4,6% 47 10 57 4,0% 48 7 55 3,9%

25 tot 30 80 23 103 7,2% 83 22 105 7,4% 85 23 108 7,7%

30 tot 35 108 49 157 11,0% 112 51 163 11,4% 108 47 156 11,1%

35 tot 40 99 63 162 11,3% 86 61 147 10,3% 84 60 143 10,2%

40 tot 45 102 63 165 11,6% 111 62 173 12,2% 113 65 179 12,7%

45 tot 50 117 83 200 14,0% 115 82 197 13,9% 113 94 206 14,7%

50 tot 55 147 107 254 17,8% 148 111 259 18,2% 152 97 250 17,8%

55 tot 60 155 81 237 16,5% 171 80 251 17,6% 164 82 246 17,5%

60 tot 65 47 23 70 4,9% 39 20 60 4,2% 40 15 55 3,9%

65 tot 70 1 0 1 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

> 75 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Totaal 922 508 1.430 100,0% 922 501 1.422 100,0% 913 492 1.405 100,0%

Gender balans en diversiteit 
De man/vrouw-verhouding is binnen Zadkine evenwichtig. In 2020 is het 
 percentage vrouwen weer iets toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 

Vrouw - Man
O.b.v. gemiddelde wtf kalenderjaar

2020 2019 2018

OP plus OBP totaal OP plus OBP totaal OP plus OBP totaal

Vrouw 478 282 760 465 276 741 455 268 723

Man 444 226 670 456 225 681 458 224 681

Totaal 922 508 1.430 922 501 1.422 913 492 1.405

Aandeel vrouwen 51,8% 55,5% 53,1% 50,4% 55,1% 52,1% 49,8% 54,5% 51,5%

Aandeel mannen 48,2% 44,5% 46,9% 49,5% 44,9% 47,9% 50,2% 45,5% 48,5%

De man/vrouw-verhouding 
is binnen Zadkine evenwichtig

Aandeel vrouwen:  53,1%
Aandeel mannen:  46,9%
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7. FINANCIËN EN 
 BEDRIJFSVOERING
Met trots kunnen we zeggen: Zadkine ligt op koers, ondanks de grote impact 
van het coronavirus. We maakten zelfs in vijf dagen een complete switch van 
klassiek klassikaal lesgeven naar digitaal lesgeven, waardoor de bedrijfsvoering 
kon doorgaan. We zijn financieel gezond de coronacrisis in 2020 doorgekomen 
en sluiten het jaar af met een positief resultaat. 

In dit hoofdstuk lees je over: 
• onze huisvesting 
• de impact van COVID-19
• onze financiële ontwikkelingen
• de financiële meerjarenraming
• de financiële risico’s en maatregelen
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7.1 – BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP HET  
GEBIED VAN HUISVESTING
ORGANISATORISCHE WIJZIGINGEN
In 2020 is de afdeling Huisvesting getransformeerd in de afdeling Facilitair, 
 Huisvesting & Vastgoedmanagement (FHVGM). Naast de onderwerpen huisvesting 
en vastgoedmanagement zijn binnen FHVGM ook alle centrale facilitaire zaken 
ondergebracht. 

STURING OP HUISVESTINGS- EN FACILITAIRE PROCESSEN
In 2020 is een Prestatie Management Systeem (PMS) ingevoerd binnen  Zadkine. 
Het PMS ondersteunt in bewaking van realisatie van de vastgestelde missie, 
 strategie en doelstellingen. Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) wordt 
 gestuurd op het behalen van de doelstellingen.

IMPACT COVID-19
Ondanks de coronapandemie is de reguliere bedrijfsvoering doorgegaan, maar is 
een aantal grootschalige investeringsprojecten bewust vertraagd. Deze  projecten 
worden in 2021 alsnog uitgevoerd. Het meerjarig onderhoudsplan is in 2020 
 geactualiseerd. Ook is in 2020 de aanpak van projecten geaudit. Het verbeterplan 
dat uit de audit naar voren is gekomen, wordt uitgevoerd in 2021. In de loop van 
2021 wordt de onderhoudsstrategie verder uitgewerkt.

IMPLEMENTATIE VAN DE HUISVESTINGSVISIE 
In 2019 is de huisvestingsvisie vastgesteld. In 2020 is deze verder geoperationali-
seerd wat resulteerde in het Zadkine Beeldkwaliteitsplan, het onderwijsconcept, 
het werkplekconcept en de onderwijsnormering op het gebied van huisvesting.  
In 2021 wordt gestart met de implementatie van dit nieuwe beleid. Hiernaast 
wordt in 2021 de huisvestingsstrategie verder geconcretiseerd. Vooruitlopend 
hierop is in 2020 de locatie aan de Prins Constantijnweg verkocht en is het besluit 
genomen om de locatie Koperpad te verkopen. De opleiding Sport & Bewegen 
verhuist als gevolg daarvan in 2021 naar de Campus van Hoogvliet.

DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen Zadkine in het algemeen.  
Dit werkt door in huisvesting en facilitaire zaken: Zadkine heeft begin 2020 een 
 inventarisatie gedaan van mogelijke energiebesparende maatregelen op basis 
van de landelijke Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Ook zijn 
energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Zo is er verlichting vervangen door 
ledverlichting en zijn cv-leidingen in diverse Zadkine gebouwen geïsoleerd om 
warmteverliezen tegen te gaan.

7.2 – BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP GEBIED VAN ICT
IMPACT CORONAVIRUS
ICT heeft door de coronacrisis een cruciale rol gehad in het mogelijk maken  
van onderwijs in het afgelopen jaar. Van de een op andere dag moest ICT ervoor 
zorgen dat Zadkine een switch kon maken van klassiek klassikaal lesgeven naar 
digitaal lesgeven. Aangezien binnen Zadkine reeds een digitale werkplek was  
ingericht waarbij tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden, is binnen  
vijf dagen een volledig digitale omgeving neergezet. In deze digitale omgeving 
konden docenten thuis lesgeven en de studenten het onderwijs online volgen.  
Er is veel tijd en energie gestoken in het beschikbaar stellen van instructievideo’s, 
 handleidingen en ondersteuning voor docenten om de lessen te kunnen geven. 

Om onze studenten de mogelijkheid te geven om de lessen thuis te kunnen volgen 
heeft Zadkine de mogelijkheid geboden om van Zadkine een laptop te lenen. Dit is 
in recordtempo georganiseerd.

Mede door de coronacrisis is een aantal projecten naar voren getrokken en 
 versneld geïmplementeerd, waaronder:
• Security upgrades die gepland stonden voor het netwerk en de applicatieserver
• Audits op het netwerk (in samenwerking met Microsoft) 
• Opzet van een security center, met de intentie om die in de komende jaren 

verder uit te bouwen 

OERKNAL EN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING 
In 2020 is er een “proof of concept” gedaan met Oerknal om de ontwikkeling van 
een nieuwe OER (onderwijs en examenreglement) op een gestructureerde wijze 
te laten plaatsvinden. Dit is succesvol geweest en wordt in 2021 verder uitgerold 
binnen Zadkine. 

Ook is er onderzoek gedaan naar de Elektronische Leer Omgeving (ELO/DLO) 
binnen Zadkine en naar de functionele behoefte van het onderwijs en de studen-
ten. Hieruit blijkt dat er behoefte bestaat aan een meer geïntegreerde ELO/DLO die 
binnen heel Zadkine uniform gebruikt wordt. Dit zal in 2021 verder beslag krijgen. 

Zadkine heeft een app voor studenten waar informatie over o.a. studie en roosters 
is opgenomen. Deze app is in 2020 verder doorontwikkeld. Tevens is een nieuwe 
app, My Choice, geïntroduceerd die de student ondersteunt in het inschrijfproces. 
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Mandy Fit schreef voor het NRC een artikel over 
stages in het mbo. Meer dan twintigduizend 
leerlingen kunnen geen stageplek vinden.  

Stages zijn cruciaal voor studenten die schoonheidsspecialist of sport-
instructeur willen worden. Maar door de coronacrisis kunnen veel 
mbo-studenten nauwelijks een volwaardige stage doen. Want de 
 kapperszaken zijn dicht en er zijn minder stewardessen nodig. 

SCHOMMELING MET DE LOCKDOWNS 
Sinds juni schommelt het landelijk tekort aan stageplekken en leerbanen 
in het middelbaar beroepsonderwijs rond de 20.000. Inmiddels is dat 
opgelopen tot 20.493 plekken, blijkt uit cijfers van de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

TEKORT AAN STAGE PLEKKEN 
VOOR HET MBO ONDERMIJNT HET 
ONDERWIJS VAN TIENDUIZENDEN

Dit is een bewerkte versie 
van het verhaal van  Mandy 
Fit. Het oorspronkelijke 
verhaal is gepubliceerd in 
NRC op 22 februari 2021. 

“Mijn moeder is de enige  
persoon van wie ik de haren  

nog mag föhnen.”
– Najaoua, student van het Zadkine Beauty & Fashion College  

kapsalon waar Najoua Hamzaoui (21) stage loopt. Die belooft haar dat ze terug mag 
komen. Zondagavond werd bekend dat de kappers waarschijnlijk weer open gaan. 
Tot grote opluchting van Hamzaoui, de afgelopen maanden kon ze ‘vrijwel niks. 
Dat is heel vervelend.’ Haar opleiding bestaat voor het overgrote gedeelte uit een 
leerwerkplek. Ze brengt haar dagen door met werken bij Albert Heijn en netflixen. 
Haar moeder profiteert er wel van. “Zij is de enige persoon van wie ik de haren nog 
mag föhnen.” 

Volgens Zadkine kan geen van hun 550 studenten uiterlijke verzorging nu een 
praktijkstage volgen. Dat duidt erop dat het probleem mogelijk groter is dan de 
ruim 900 tekorten die de SBB landelijk heeft becijferd voor uiterlijke verzorging 

CONTACT MET ONDERNEMERS 
Het zal niet alle studenten lukken de gemiste stage-uren later in te halen, zegt 
stagecoördinator Metselaar. Veel ondernemers zijn onzeker over het voortbestaan 
van hun bedrijf en kunnen weinig beloven. Metselaar: “Kapsalons moeten bijvoor-
beeld maar net genoeg financiën hebben voor de stagevergoedingen, en genoeg 
vierkante meters om anderhalve meter afstand te houden.” 

Het ministerie van Onderwijs maakte onlangs bekend dat het collegegeld voor 
alle studenten het komende jaar wordt gehalveerd, om hen te compenseren voor 
de mentale schade en vertragingen door corona. Dat haalt druk van de ketel, ook 
voor studenten die verwachten studievertraging op te lopen door de stageplek- 
tekorten. Daarnaast is de subsidie voor leerwerkplekken verhoogd. 

Noah Hajji, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), 
noemt dat een stap in de goede richting, die helaas alleen geldt voor studenten 
die een dag in de week naar school gaan en de andere dagen een leerwerkplek 
hebben. De grootste tekorten zitten echter bij studenten die vier dagen in de week 
naar school gaan, en een dag stage lopen. 

Hamzaoui droomt ervan om haar eigen kapsalon te openen. “Ik wil graag meer 
leren, mijn dagen zien er saai uit nu. Ik probeer wel instructiefilmpjes te kijken via 
YouTube. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk aan de slag.” 

De organisatie peilt sinds juni 2020 wekelijks bij stagecoördinatoren van alle 63 
mbo-scholen in Nederland hoeveel studenten die een stage of leerbaan zoeken 
geen plek kunnen vinden. De organisatie schrijft het gebrek aan plaatsen groten-
deels toe aan corona. Het tekort beweegt mee met de lockdowns. 

Vooral in de sectoren die onder druk staan door de coronacrisis, zoals de  
horeca en zorg, zijn de tekorten fors. Het gebrek aan stageplaatsen is in de zorg  
het grootst (3.650 studenten). Niet omdat er te weinig werk is, maar vanwege  
gebrek aan personeel. Er zijn te weinig geschikte begeleiders beschikbaar.  
Niet alle praktische sectoren kennen grote tekorten. De techniek en de bouw  
hebben genoeg plek voor stagiaires. 

CREATIVITEIT EN COULANCE 
De MBO Raad, de SBB en het ministerie van Onderwijs doen veel handreikingen 
om creatief en coulant om te gaan met de stages, bijvoorbeeld door de norm voor 
stage-uren naar beneden bij te stellen. Of door stages te stimuleren op school.

Maar tijdens praktijklessen worden studenten minder vaak geconfronteerd met 
onvoorspelbare situaties, waarvoor verschillende competenties nodig zijn, zegt 
Judith Metselaar, stagecoördinator van het Beauty & Fashion College op mbo-
school Zadkine in Rotterdam. “Als een student te laat komt en ik spreek diegene 
aan, krijg ik te horen: dit is toch maar school.” 

De problemen met de stages zijn groter dan een gebrek aan stageplaatsen.  
Zo zijn er studenten die een plek hebben bij een gesloten bedrijf. Zoals de 
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7.3 – FINANCIËLE INFORMATIE 2020 
Het jaar 2020 is afgesloten met € 1,4 mln. positief resultaat 
(begroot: € 0,3 mln. positief). Het resultaat is toegevoegd 
aan het eigen vermogen. De belangrijkste ontwikkelingen 
in de balans, resultaat en kasstromen zijn toegelicht in de 
jaarrekening. 

RESULTATEN SAMENGEVAT
Afgezet tegen de signaleringsgrenzen van OCW zijn de ratio’s van Zadkine 
voldoende: 

Ratio's OCW Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Begroting 
2020

Prognose 
2020

Solvabiliteit II > 30% 36,8% V 35,9% V 37,8% V 36,9% V

Liquiditeit > 0,5 0,55 V 0,54 V 0,22 X 0,53 V

Rentabiliteit 0,0% 0,9% V 0,2% V 0,2% V 0,9% V

Huisvestings-
ratio

< 0,15% 9,3% V 8,8% V 10,6% V 9,2% V

Bij de beoordeling van deze ratio’s moet rekening worden gehouden dat Zadkine in het  
verleden relatief veel geïnvesteerd heeft vanuit eigen middelen. Dit vertaalt zich in een  
relatief lage liquiditeit. 

TREASURY STATUUT EN NALEVING OCW REGELING  
‘BELEGGEN, LENEN EN DERIVATEN’ 
In 2020 is het treasury statuut herijkt. Vaststelling hiervan door het College van 
Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht heeft in 2021 plaatsgevonden. 

Zadkine voldoet aan de regeling ‘beleggen, lenen en derivaten’ van OCW 2016. 
Zadkine voorkomt risico’s die samen kunnen hangen met derivaten en  
beleggingen en derhalve is hier binnen Zadkine geen sprake van. In het oude  
statuut waren derivaten toegestaan mits ingezet om renterisico’s af te dekken  
op leningen. In het herijkte statuut is deze mogelijkheid niet langer opgenomen 
en is het uitgangspunt dat Zadkine geen gebruik maakt van derivaten. Dit mede 
omdat als het gaat om financiering, gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 
van Schatkist bankieren met vaste rentes. 

TOEKOMSTIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Financiële ontwikkelingen in 2021
Zadkine groeit en financiert deze groei voor door de t-2 bekostiging.  Desondanks 
is ook voor 2021 een sluitende begroting opgesteld. Op dit moment zijn er geen 
 indicaties dat het uiteindelijke resultaat van 2021 zal afwijken hiervan.  
Het  verwachte resultaat 2021 is derhalve 0. 

In 2020 was reeds een voornemen om meer langlopende financiering aan te 
 trekken. Door incidentele baten en temporisering van investeringen was  
aan vullende financiering niet noodzakelijk en is dit voornemen doorgeschoven 
naar 2021. In 2021 is Zadkine is voornemens om alsnog financiering aan te trekken 
middels een lening bij de schatkist. 

7.4 – CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: FINANCIËLE 
MEERJARENRAMING
UITGANGSPUNTEN
Zadkine heeft een financieel reglement opgesteld en uitgangspunten voor financieel beleid en beheer hierin opgenomen.  
De uitgangspunten ten aanzien van financiële ratio’s zijn:

Categorie Indicator Formule Norm Zadkine Grenzen OCW

Liquiditeit Current ratio

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

Totale netto kasstroom

(vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Saldo van inkomende en uitgaande geldmiddelen  
samenhangend met bedrijfsactiviteiten (excl. investeringen 
en mutaties in leningen)

Saldo van operationele kasstroom, investerings- en  
financieringsactiviteiten

> 0,5 

>  kasstroom uit investerings 
- activiteiten

Positief

> 0,5

N.v.t.

N.v.t.

Rentabiliteit Rentabiliteitsratio Netto Resultaat/ Totale baten > 0,5% 3-jarig > 0
2-jarig > -0,05
1-jarig > -0,10

Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (Eigen vermogen + Voorzieningen)/Totaal vermogen >30% >30%

Doelmatigheid Huisvestingsratio Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/
Totale lasten

< 12% <15%
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Basisgegevens studenten en wtf
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Andere uitgangspunten die doorwerken in de financiële meerjarenraming:

• Zadkine houdt vast aan het oorspronkelijke groeiscenario van 2000 deelnemers 
in de periode 2019-2021. In 2019 en 2020 is de groeistrategie succesvol ingezet. 
Dit blijft dan ook voor 2021 het uitgangspunt. Door optimalisatie van onderwijs-
processen is de verwachting dat deze groei voor 1/3 geabsorbeerd kan worden 
binnen de bestaande formatie. 

• Zadkine zet in op realisatie van de ambities zoals geformuleerd in de 
kwaliteitsagenda. 

• De ambities van Zadkine vereisen ruimte voor beleid en strategie 
 implementatie. Hiermee is rekening gehouden. Daarnaast is rekening  
gehouden met ruimte voor onvoorziene zaken en risico’s. 

• Arbeidsverzuim wordt beïnvloed door corona. Zadkine blijft zich inzetten  
voor een gezonde werkomgeving en duurzaam inzetbare medewerkers.  
Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat het percentage beheerst  
blijft de komende jaren. 

IMPACT CORONAVIRUS
COVID-19 en de maatregelen van de overheid hebben majeure effecten op 
 Zadkine. Dit is verder toegelicht in de paragraaf ‘Continuïteitsveronderstelling’  
en in de paragraaf ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening. De impact 
op het onderwijs en de studenten is in de eerdere hoofdstukken toegelicht. De 
impact op het financiële resultaat 2020 is € 1,6 mln. negatief. De gevolgen voor 
verdere midden- en lange termijn zijn op dit moment moeilijk in te schatten en 
zeker niet betrouwbaar te bepalen. Onze inschatting is dat het financiële effect in 
de  komende jaren, per jaar niet veel groter zal zijn dan in 2020. In de doorrekening 
van de meerjarenraming is dit vertaald in relatief lage overige opbrengsten en 
extra kosten voor digitaal onderwijs. De aard van Zadkine brengt met zich mee dat 
ruim 90% van de totale inkomsten relatief zeker zijn (Rijksbekostiging op basis van 
t-2) waardoor continuïteit van Zadkine door COVID-19 niet in gevaar is. Als gevolg 
van COVID-19 zijn in 2020 de contract- en de derde geldstroomactiviteiten afgeno-
men ten opzichte van voorgaande jaren. Voorzichtigheidshalve gaan wij er vanuit 
dat deze activiteiten de komende jaren op het 2020 niveau blijven.

BASISGEGEVENS
De basisgegevens die gehanteerd zijn, zien er als volgt uit: 

Uit de grafiek blijkt dat de groei van het aantal studenten leidt tot additionele inzet 
maar verder constant blijft. De ondersteunde personeelsformatie blijft gelijk wat 
bij groei van studenten leidt tot procentueel minder staf. 

Verhouding 
wtf

Realisatie 
2019

Realisatie 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Raming 
2025

OP 55% 54% 53% 53% 53% 53% 53%

BOBP 10% 10% 12% 12% 12% 12% 12%

AOBP  
(incl. MOBP)

35% 36% 35% 35% 35% 35% 35%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DE MEERJARENRAMING
Rekening houdend met de voornoemde uitgangspunten en met de basisgegevens 
ontwikkelt het resultaat zich volgens het meest waarschijnlijke scenario (groei) in 
de komende jaren als volgt: 

Winst en verlies Realisatie 2019 Realisatie 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025

Rijksbijdragen 142.383 144.152 144.844 147.151 149.112 149.429 149.677 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 4.840 3.520 4.493 4.493 4.493 4.493 4.493 

Cursusgelden 1.354 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 

Baten werk in opdracht van derden 4.626 3.903 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 

Overige baten 2.131 4.640 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 

Totaal bedrijfsopbrengsten 155.334 157.343 156.473 158.780 160.742 161.058 161.306 

Totaal personeelslasten  118.983  119.687  121.271  122.771  122.771  122.771  122.771 

Afschrijvingslasten 9.764 9.024 7.337 7.154 7.167 7.168 7.147 

Huisvestingslasten 10.971 11.280 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848 

Totaal overige lasten 14.815 15.518 16.587 15.253 16.615 16.931 17.180 

Dotatie en vrijval voorzieningen overige 29 0 0 0 0 0 0 

Totaal bedrijfskosten 154.562 155.510 156.043 156.026 157.401 157.717 157.946 

BEDRIJFSRESULTAAT 772 1.833 430 2.754 3.341 3.341 3.360 

Rente op financieringen -455 -397 -431 -490 -488 -486 -221 

Rente kredietinstellingen 0 0 0 0 0 0 0 

Rente derivaten 0 0 0 0 0 0 0 

Rente baten 14 36 0 0 0 0 0 

Bouwrente 0 0 0 0 0 0 0 

Financiële baten en lasten -441 -361 -431 -490 -488 -486 -221 

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING 331 1.471 -0 2.264 2.853 2.854 3.139 

* onder de overige baten zijn de wettelijke cursusgelden opgenomen 
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De belangrijkste ontwikkelingen blijven – evenals voorgaand jaar - groei van  
het aantal studenten en de doorwerking daarvan in de rijksbekostiging en in de 
 personele kosten. Dit werkt door in de personele kosten. Onder ‘personele kosten’ 
zijn tevens de ruimte voor beleid en middelen voor strategie implementatie  
opgenomen Afschrijvingen dalen door lagere investeringen. 

Behalve het meest waarschijnlijke scenario zijn in de financiële meerjarenraming 
2021 -2025 ook de scenario’s stabiel, optimistisch en negatief opgenomen.

De bijbehorende balansen tot en met 2025 zien er als volgt uit: 

Balans 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Materiële Vaste Activa

Gebouwen en terreinen 74.782 70.304 66.472 67.557 69.121 69.847 69.847 

Inventaris en apparatuur 0 0 19.287 16.547 15.316 14.923 15.476 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 11.951 14.792 0 0 0 0 0 

Machines en installaties 0 0 0 0 0 0 0 

Onderhanden werk 0 0 0 0 0 0 

Totaal materiële Activa 86.733 85.096 85.759 84.104 84.437 84.770 85.323 

Financiele Activa

TOTAAL VASTE ACTIVA 86.733 85.096 85.759 84.104 84.437 84.770 85.323 

Vlottende activa

Voorraden 150 91 91 91 91 91 91 

Debiteuren en overige vorderingen 4.373 4.147 12.647 12.647 4.147 4.147 4.147 

Liquide middelen 15.668 17.530 5.194 4.822 13.251 13.183 13.180 

Totaal Vlottende Activa 20.191 21.768 17.932 17.560 17.489 17.421 17.418 

TOTAAL ACTIVA 106.924 106.863 103.690 101.664 101.926 102.190 102.740 

Balans 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigen Vermogen

Publiek gefinancierd vermogen 20.349 21.938 21.937 24.201 27.054 29.908 33.048 

Vermorgen ontstaan uit private activiteiten 10.394 10.394 10.394 10.394 10.394 10.394 10.394 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 30.743 32.332 32.331 34.595 37.448 40.302 43.442 

Voorzieningen 7.688 7.313 6.830 6.730 6.630 6.530 6.430 

Langlopende Schulden 31.240 27.550 28.360 25.870 23.380 20.890 18.400 

Kortlopende Schulden

Crediteuren 3.745 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 

Vooruitontvangen opbrengsten 5.482 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.983 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 

Schulden terzake pensioenen 1.426 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 

Nog te betalen salarissen (eenmalige uitkering) 1.250 0 0 0 0 0 0 

Doorbetalingsverplichting zieken en transitievergoedingen 1.534 0 0 0 0 0 0 

Vakantiegeld en vakantiedagen 4.253 4.807 4.807 4.807 4.807 4.807 4.807 

Overige kortlopende schulden 5.112 11.013 11.013 11.013 11.013 11.013 11.013 

Overlopende passiva 5.778 8.224 4.224 4.224 4.224 4.224 4.224 

Aflossingsverplichting langlopende schulden 3.690 3.690 4.190 2.490 2.490 2.490 2.490 

Aflossingsverplichting langlopende schulden bestaand 3.690 3.690 3.690 1.990 1.990 1.990 1.990 

Aflossingsverplichting langlopende schulden nieuw 0 0 500 500 500 500 500 

Schulden aan kredietinstellingen 0 0 0 0 0 0 0 

Kortlopende Schulden 37.253 39.668 36.168 34.468 34.468 34.468 34.468 

TOTAAL PASSIVA 106.924 106.863 103.690 101.663 101.926 102.190 102.740 
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Rentabiliteit

Liquiditeit: Current ratio

Solvabiliteit II

Huisvestigingsratio
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Ontwikkelingen in de balansposities kunnen als volgt worden toegelicht: 
• Overige vorderingen zijn eind 2021 en 2022 incidenteel hoog door het vertraagd 

uitbetalen van de resultaatafhankelijke kwaliteitsgelden ad € 8,5 mln. 
• Eigen vermogen neemt toe door positieve resultaten. 
• In 2021 wordt een lening aangetrokken van € 5 mln. en verder is sprake van 

reguliere aflossingen op zowel de bestaande als de nieuwe lening. 
• Kortlopende schulden zijn relatief hoog eind 2020 door de vooruit ontvangen 

subsidie voor het inhalen van de effecten van COVID-19. 

Ook in de kasstromen komen deze ontwikkelingen terug:

Kasstroomoverzicht 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beginstand liquidemiddelen 15.630 15.668 17.403 5.194 4.822 13.251 13.183

Resultaat 320 1.462 -0 2.264 2.853 2.854 3.139 

+ Afschrijvingen & Amortisatie 9.764 9.024 7.464 7.154 7.167 7.168 7.147 

Mutatie voorzieningen -1.193 -375 -483 -100 -100 -100 -100 

Mutatie voorraden 90 59 0 0 0 0 0 

Mutatie vorderingen -433 226 -8.500 0 8.500 0 0 

Mutatie kortlopende schulden  
(excl. kredietinstell.)

4.796 2.415 -4.000 0 0 0 0 

Operationele kasstroom 13.344 12.812 -5.519 9.318 18.420 9.922 10.186 

Investeringen -9.867 -8.160 -8.000 -5.500 -7.500 -7.500 -7.700 

Desinvesteringen bestaande activa 59 900 0 0 0 0 0 

Mutatie financiele activa (deelnames) 200 0 0 0 0 0 0 

Investeringskasstroom -9.608 -7.387 -8.000 -5.500 -7.500 -7.500 -7.700 

Aflossingen leningen -3.690 -3.690 -3.690 -4.190 -2.490 -2.490 -2.490 

Storting leningen 0 0 5.000 0 0 0 0 

Mutatie leningen u/g 200 0 0 0 0 0 0 

Financieringskasstroom -3.490 -3.690 1.310 -4.190 -2.490 -2.490 -2.490 

TOTALE KASSTROOM 246 1.735 -12.209 -372 8.430 -68 -4

Eindstand liquidemiddelen 15.876 17.403 5.194 4.822 13.252 13.183 13.179 

Doorrekening van het voorgaande leidt tot de volgende ratio’s die in alle gevallen voldoen aan de normen van Zadkine en daarmee ook aan de ondergrenzen die OCW hanteert:
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7.5 – BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO’S  
EN BEHEERSINGSMAATREGELEN 
Zadkine wil een financieel gezonde organisatie zijn en hanteert daarom  financiële 
normen voor resultaat, vermogen en liquiditeit. De signaleringsgrenzen van 
OCW vormen de ondergrens. De normen zijn kaderstellend tijdens het jaarlijk-
se  begrotingsproces van Zadkine en tevens kaderstellend voor de meerjaren-
begroting. Naast financiële dashboards met relevante stuurinformatie wordt 
maandelijks gerapporteerd over de financiën aan het College van Bestuur, de 
directie en het management. In deze rapportages wordt aandacht besteed aan 

gerealiseerde en geprognosticeerde financiële resultaten en eventuele afwijkingen 
van de  begroting. Afwijkingen worden geanalyseerd en in maandelijkse gesprek-
ken besproken tussen het College van Bestuur en directeuren. Waar nodig worden 
maatregelen getroffen. 

Zadkine onderkent de volgende risico’s met potentieel significante financiële 
impact:

Risico Toelichting Beheersingsmaatregel

Realisatie van de doelstellingen  
geformuleerd in de kwaliteitsagenda

Een deel van de rijksbekostiging is afhankelijk van het realiseren 
van de doelen in de kwaliteitsagenda 2019-2022. Niet (volle-
dig)  realiseren van de doelstellingen kan effect hebben op het 
resultaat afhankelijke deel van de kwaliteitsgelden (€ 8,5 mln.  
per jaar in 2021 en 2022). 

Rondom de kwaliteitsagenda is een programma ingericht waar 
sturing op afgesproken resultaten onderdeel van uitmaakt. Uit de 
conceptverantwoording zoals opgenomen in het GJD 2020 blijkt 
dat Zadkine goed op koers ligt en de doelstellingen naar verwach-
ting zal realiseren (dit ondanks de impact van corona!) Een buffer 
voor risico’s is daarom niet langer opgenomen.

Interne financiële sturing Financiële resultaten zijn afhankelijk van de mate waarop de 
organisatie hierop stuurt. Het gaat om de beschikbaarheid van 
tijdige, betrouwbare stuurinformatie en om de acties die genomen 
worden op basis van deze informatie. 

Er is een digitaal dashboard beschikbaar waarin financiële 
 resultaten per organisatorische eenheid zichtbaar zijn. In 
aanvulling daarop worden maandelijks financiële rapportages 
opgesteld. Rapportages worden maandelijks besproken 
tijdens College van Bestuur vergaderingen maar ook tijdens de 
maandelijkse gesprekken tussen het College van Bestuur en 
collegedirecteuren. Op basis van de besprekingen worden waar 
nodig concrete acties genomen.

Risico Toelichting Beheersingsmaatregel

Beheersing van arbeidsverzuim Verzuimcijfers laten een dalende trend zien en bewegen richting 
de doelstelling van maximaal 5% arbeidsverzuim.

Verzuimbeleid is geïmplementeerd en verzuimrapportages 
zijn maandelijks beschikbaar. Daar waar rapportages daartoe 
aanleiding geven, worden zij besproken tijdens de overleggen 
tussen College van Bestuur en directeuren.

Hoogte van de rijksbekostiging:  
wijzigingen in beleid van OCW, het macro 
kader MBO en/of het marktaandeel van 
Zadkine

OCW heeft in het verleden diverse taakstellingen aan de sector 
opgelegd en deze in voorkomende gevallen een aantal jaren later 
weer (deels) ingetrokken. Dergelijke wijzigingen in beleid kunnen 
forse financiële consequenties hebben voor instellingen. Het 
marktaandeel bepaalt mede de hoogte van de rijksbekostiging.

FP&C sluit aan bij de bekostigingsoverleggen van de MBO Raad 
waarin ontwikkelingen hieromtrent worden besproken. De 
uitkomsten worden vertaald naar Zadkine in begrotingen en/of 
prognoses.

Ontwikkelingen op het gebied van Huis-
vesting en ICT

Zadkine heeft ambitie en dat is ook merkbaar als het gaat om 
huisvesting en ICT. Investeringen zijn op dit moment relatief 
laag. Aanpassing van het huidige investeringsniveau brengt qua 
exploitatie additionele afschrijvingslasten met zich mee en heeft 
ook direct effect op de liquiditeit en de daarmee samenhangende 
ratio’s.

Elk besluit met significante financiële impact wordt voorgelegd 
aan het College van Bestuur en voorzien van een businesscase.  
Afhankelijk van de materialiteit worden voorgenomen 
investeringsbesluiten ook voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  
In de businesscase worden de voorgenomen besluiten 
doorgerekend op het effect op de meerjarenbegroting zowel ten 
aanzien van de exploitatie als ten aanzien van kasstromen.
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8. ONZE SAMEN-
WERKINGSSCHOLEN
In Techniek College Rotterdam en VAVO Rijnmond College werken we  
samen met het Albeda College. In de samenwerkingsschool Techniek 
College Rotterdam bieden we techniek- en technologieopleidingen 
aan. En bij VAVO Rijnmond College krijgen studenten die 18 jaar of 
ouder zijn de kans om (alsnog) hun middelbare schooldiploma of 
bepaalde certificaten te behalen. 

In dit hoofdstuk lees je over de ontwikkelingen op beide samenwerkingsscholen. 

Studenten van Zadkine Horeca College en Zadkine Travel & Leisure College 1258 – Onze samen werkingsscholen8 – Onze samen werkingsscholen124



8.1 – TECHNIEK COLLEGE ROTTERDAM 
Techniek College Rotterdam heeft een turbulent 
en bijzonder 2020 achter de rug, net als de rest van 
Nederland. Een jaar waarin het onderwijs, medewerkers 
en studenten op de proef werden gesteld door de 
coronapandemie. Het was een jaar waarin Techniek 
College Rotterdam zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. 
De focus kwam te liggen op online lesgeven; de fysieke 
praktijklessen werden beperkt. 

Tegelijkertijd maakte Techniek College Rotterdam een mooie ontwikkeling door. 
Dankzij de flexibele houding van iedereen zijn er mooie initiatieven gestart om 
studenten het best mogelijke onderwijs te bieden. Uiteraard coronaproof. 

NIEUWE INITIATIEVEN
In het voorjaar van 2020 schakelden we binnen twee weken over op MS Teams, 
met behulp van de IT-afdeling. We digitaliseerden onze theorielessen en gingen 
online verder. Tegelijkertijd startten we met het Netwerk Afstandsleren, zodat we 
binnen Techniek College Rotterdam konden profiteren van nieuwe informatie en 
elkaars kennis en ervaring. 

Elke vrijdagmiddag organiseerde dit netwerk ‘De Werkplaats’. Hier konden 
 docenten hun ervaringen en wetenswaardigheden met elkaar uitwisselen.  
Zo werd na enkele weken duidelijk dat studenten het persoonlijke contact en de 
praktijklessen erg misten. Het werd daardoor voor hen zwaarder om het leren op 
afstand vol te houden. 

Goede studieloopbaanbegeleiding werd nog belangrijker. Daarom richtte Techniek 
College Rotterdam zich nog sterker op een goede begeleiding van de studenten.  
Er was extra aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van een studenten 
als die invloed hadden op hun studievoortgang of ontwikkeling. Voor studenten 
die dat nodig hadden, stelden we laptops beschikbaar. 

ONDERWIJSVISIE HERZIEN
Techniek College Rotterdam heeft een eigen onderwijsvisie. Deze visie is opgesteld 
in 2018 in het document ‘Integraal plan onderwijs’. In 2020 hebben we deze visie 
herzien naar de laatste pedagogische inzichten en prioriteiten. Om de onder-
wijsvisie en de kernwaarden van Techniek College Rotterdam te verduidelijken 
bij medewerkers, hebben we de onderwijsvisie centraal gezet in activiteiten met 
medewerkers. Zo kreeg de visie extra aandacht bij de digitale jaaropening en op de 
eerste studiedag voor al het personeel in het najaar. 

FOCUS OP FLEXIBILISERING ONDERWIJSPROGRAMMA’S 
Een positief neveneffect van de coronacrisis en de digitalisering, is dat 
 onderwijsprogramma’s flexibeler zijn geworden. Door de modulaire opzet van 
verschillende opleidingen, zoals Installatie- en Koudetechniek of Civiele techniek/
Infra, kan een student al tijdens het schooljaar met een opleiding starten.  
Binnen de onderwijsprogramma’s staat de individuele studievoortgang van de 
student centraal. 

MASTERCLASS ONDERWIJS 
In het vierde kwartaal organiseerde Techniek College Rotterdam de allereerste 
masterclass bij I-EM in Delft. I-EM Delft is een Kenniscentrum in de energie- en 
 mobiliteitstransitie. Verschillende sprekers informeerden en inspireerden een 
groep docenten en instructeurs over energietransitie en mobiliteit. Ze stimuleerden 
 docenten en instructeurs hierbij om projectgestuurd en multidisciplinair  onderwijs 
te verweven in verschillende bestaande curricula in schooljaar 2021-2022. 

MEER INSTROOM VOOR TECHNISCHE OPLEIDINGEN
Het werven van nieuwe studenten ging in 2020 anders dan gepland. Onze locaties 
werden gesloten voor grootschalig bezoek en daarom hebben we sterk ingezet op 
online werving. Toekomstige studenten konden een virtueel bezoek brengen aan 
onze vestigingen. En we gaven virtuele tours waarin we interviews hielden met 
studenten en docenten en potentiële studenten meer informatie gaven.

Met succes, want de instroom van nieuwe studenten bleef op hetzelfde niveau als 
in 2019. En dat in een krimpende markt waarin het absolute leerlingenaantal in 
de regio daalt en technische opleidingen nog altijd kampen met een hardnekkig 
imagoprobleem bij verschillende doelgroepen. 

VERBREDING OPLEIDINGSAANBOD MIDDELHARNIS
Om meer studenten te winnen voor techniek is het opleidingsaanbod in Middel-
harnis uitgebreid met BBL-opleidingen in metaal en installatie- koudetechniek. 
Met de verbreding van het technisch opleidingsaanbod op Goeree- Overflakkee 
komt Techniek College Rotterdam tegemoet aan de wens van het vmbo en 
ondernemers. Zij willen leerlingen lokaal de gelegenheid geven zich verder te 
 ontwikkelen in beroepen die nodig zijn in de energietransitie. 

VERHOGEN INSTROOM IN TECHNISCHE OPLEIDINGEN
In 2020 verbond Techniek College Rotterdam haar naam aan twee akkoorden: het 
leerwerkakkoord Bouw en Techniek en het Masterplan Techniek. Deze akkoorden 
richten zich op het verhogen van de instroom in technische opleidingen voor het 
bedrijfsleven in de regio Rijnmond. 

Masterplan Techniek zorgt voor nieuwe opleidingen die goed aansluiten op 
 ontwikkelingen in de regio, het beroep en de maatschappij. Zo ontstaat er een 
doorlopende leerroute vanuit het vmbo naar het mbo, eventueel via het hbo,  
naar een uitdagende carrière in de techniek. 

NOMINATIES EN PROJECTEN
Samen met de Cyberworkplace werd Techniek College Rotterdam genomineerd 
voor de Computable Awards 2020 in de categorie Opleiding & Training, met de 
training CSI-010: Digital Forensics.

Deze opleiding organiseerden we in samenwerking met het Rotterdamse bedrijfs-
leven én de politie. De training helpt jongeren om cybercrime op te sporen en te 
voorkomen. Twintig geselecteerde deelnemers verdiepten zich wekenlang in de 
kwetsbare en gevaarlijke koppelingen van het internet. Ze kregen hierbij steun 
van gastdocenten uit het veld. De studenten leerden basisvaardigheden digitaal 
forensisch onderzoek om online fraude, bedrijfsspionage, phishing of chantage te 
bestrijden. 

Goud op NK Skills Heroes
Op 6 maart behaalde onze student Abe van den Oever goud op de NK Skills Heroes 
als beste stukadoor. Onze studenten van opleiding Bouwkunde deden mee aan 
SMART Circulair Challenge, een wedstrijd waarin mbo- en hbo-teams project- 
plannen en ontwerpen maken om oude architectuur een nieuwe bestemming  
of functie te geven. Het team van Techniek College Rotterdam ontving de  
aan moedigingsprijs, en dat terwijl ze voor het eerst meededen. 

Cloud
Het practoraat ‘Cloud’ is gestart. Dit expertiseplatform heeft als doel om kennis 
en expertise van docenten, studenten en bedrijven aan elkaar te koppelen om zo 
de kennis van Cloud engineering en het ontwikkelen van nieuwe leervormen te 
versterken en te verdiepen.
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8.2 – VAVO RIJNMOND COLLEGE
Het VAVO Rijnmond College (VCR) is een samenwerkings-
school van Albeda en Zadkine. We verzorgen opleidingen 
mavo 4, havo 5 en vwo 6 voor (jong-) volwassenen die op 
het reguliere voortgezet onderwijs zijn gezakt, uitgevallen, 
dreigen uit te vallen of willen doorstromen naar een hoger 
niveau. Via VAVO Rijnmond College kunnen zij alsnog een 
diploma of certificaat halen. Studenten kunnen zowel 
overdag als ’s avonds onderwijs bij ons volgen. 

We kijken met gemengde gevoelens terug op 2020. Onze leerlingen stonden net 
aan het begin van hun derde schoolexamenperiode toen het coronavirus zijn 
 intrede deed. Met man en macht werkten we aan de uitvoering van de derde 
schoolexamenperiode, de inhaal- en herkansingstoetsen en de  daaropvolgende 
periode met resultaatsverbeteringstoetsen. Dit heeft veel gevraagd van onze 
 medewerkers en onze leerlingen. 

We zijn daarom trots dat al onze leerlingen, in een veilige omgeving,  
een vol waardig schoolexamen hebben afgelegd. 

HYBRIDE ONDERWIJS
Door de coronamaatregelen, zoals het 1,5 meter afstand houden, moesten we ons 
onderwijs anders organiseren. We kozen voor het onderwijsconcept ‘flipping the 
classroom’. Voor de zomervakantie bereidden we ons hierop voor door middel van 
een ontwikkelde inspiratiegids hybride onderwijs en trainingen voor docenten. 

MEDEWERKERSTEVREDENHEID
In 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. 80 procent van 
de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. Medewerkers blijken tevredener 
dan in 2018. We scoren boven de benchmark mbo met alle thema’s: betrokken-
heid, bevlogenheid, werkgeverschap, leiderschap, tevredenheid en efficiëntie.  
Dat is in een jaar waarin het coronavirus ons parten speelde een mooi resultaat.
Als antwoord op het lerarentekort zijn we actief betrokken bij het Trainees in 
Onderwijsprogramma. We hebben zeven trainees in dienst voor verschillende 
vakken. Ook zijn we partner in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Dit zijn 
belangrijke kweekvijvers voor nieuwe docenten en daarmee hopen een bijdrage te 
leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. 

40 PROCENT MINDER LEERLINGEN
We zijn al jaren een grote Vavo-school met gemiddeld zo’n 1.450 leerlingen. 
De coronapandemie heeft uiteraard een grote impact op onze organisatie.  
In onze aanmeldingen zien we het effect terug van de hoge slagingspercentages  
in het voortgezet onderwijs door het ontbreken van de centrale examens. 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 hebben we 40 procent minder leerlingen. 
Met name het aantal ‘Rutte-leerlingen’ is sterk gedaald; met zo’n 64 procent.  
Via de Rutte-regeling worden 16- en 17-jarigen ingeschreven. De leerling blijft 
 ingeschreven op zijn middelbare school en het VAVO Rijnmond College verzorgt 
het onderwijs en is verantwoordelijk voor de examinering en de diplomering. 

RESULTATEN
Het VAVO Rijnmond College voldoet wat betreft het verschil SE-CE aan de inspectie norm.  
Voor het CE-cijfer over alle vakken zien we een stijgende lijn vanaf 2017. 

Opbrengstgegevens 2017-2019 
(bron: inspectie)

CE-cijfer alle vakken norm inspectie 6,0

2017 2018 2019 driejaars gemiddelde 

mavo 6,13 6,00 5,83 6,00

havo 5,78 5,88 5,92 5,86

vwo 5,66 5,66 5,68 5,67

Opbrengstgegevens 2017-2019 
(bron: inspectie)

Verschil SE-CE norm inspectie 0,50

2017 2018 2019 driejaars gemiddelde 

mavo 0,10 0,14 0,15 0,13

havo 0,00 0,02 -0,06 -0,02

vwo 0,16 0,31 0,29 0,26
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9.1 – GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
9.1.1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

(x € 1.000) Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 85.095 86.733
Financiële vaste activa 2 0 0
Totaal vaste activa 85.095 86.733

Vlottende activa
Voorraden 3 91 150
Debiteuren en overige vorderingen 4 5.020 4.373
Liquide middelen 5 17.498 15.668
Totaal vlottende activa 22.609 20.191

Totaal activa 107.704 106.924

PASSIVA
Groepsvermogen 6
Publiek gefinancierd vermogen 21.459 20.349
Vermogen ontstaan uit private actviteiten 10.712 10.394
Totaal groepsvermogen 32.171 30.743

Voorzieningen 7 7.441 7.688
Langlopende schulden 8 27.550 31.240
Kortlopende schulden 9 40.542 37.253

Totaal passiva 107.704 106.924

9.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020 
(x € 1.000) Ref. Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Rijksbijdragen 10 144.823 139.351 142.383
Overige overheidsbijdragen en subsidies 11 3.876 3.396 4.840
College-, cursus- en examengelden 1.230 1.129 1.354
Opbrengsten werk in opdracht van derden 12 3.467 4.147 4.626
Overige bedrijfsopbrengsten 13 3.491 3.257 2.131
Som der bedrijfsopbrengsten 156.887 151.280 155.334

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 14 119.685 115.129 118.983
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15 9.023 9.925 9.764
Huisvestingskosten 16 11.279 10.600 10.971
Overige bedrijfskosten 17 15.065 14.910 14.844
Som der bedrijfslasten 155.052 150.564 154.562

BEDRIJFSRESULTAAT 1.835 716 772

Financiële baten en lasten 18 -398 -418 -441
Belastingen 19 -10 -11
RESULTAAT BOEKJAAR 1.427 298 320

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Publiek gefinancierd vermogen 1.110 298 299
Vermogen ontstaan uit private actviteiten 317 0 21

1.427 298 320

Een gedetailleerde verschillenanalyse is opgenomen bij 9.1.9.
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9.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 
(x € 1.000) Ref. 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat excl. financiële baten en lasten en belastingen 1.835 772

Aanpassingen voor:

• afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1, 15 9.023 9.764

• mutaties voorzieningen 7 -247 -1.193

8.776 8.571

Veranderingen in werkkapitaal:

• voorraden 3 59 90

• vorderingen 4 -647 -433

• kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 3.282 4.796

2.694 4.453

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.305 13.796

Ontvangen interest 18 0 14

Betaalde interest 18 -398 -474

-398 -460

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.907 13.336

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -8.158 -9.867

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 771 59

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.387 -9.808

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 8 0 0

Aflossing langlopende schulden 8 -3.690 -3.690

Mutatie leningen u/g 2 0 200

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -3.690 -3.490

Mutatie geldmiddelen 1.830 38

Stand geldmiddelen per 1 januari 15.668 15.630

Stand geldmiddelen per 31 december 17.498 15.668

Mutatie geldmiddelen 1.830 38

Toelichting: De analyse van de ontwikkeling van kasstromen ten opzichte van 
voorgaand jaar en ten opzichte van de begroting is opgenomen bij 9.2.9.

9.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

9.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine (hierna: Zadkine) is statutair 
en feitelijk gevestigd te Rotterdam. De belangrijkste activiteit betreft het verzorgen 
van beroepsonderwijs volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Zadkine staat 
aan het hoofd van de groep Zadkine.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling jaarverslag-
geving onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaar verslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva 
en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Op 15 maart 2020 heeft Zadkine besloten om tot en met 27 maart 2020 geslo-
ten te blijven. Op last van de overheid is er vervolgens op 16 maart 2020 besloten 
dat MBO instellingen gesloten moeten blijven tot minimaal 6 april, nadien ver-
lengd tot tenminste 28 april en inmiddels verlengd tot 15 juni 2020. Dankzij grote 

inspanningen van het personeel is relatief kort na 15 maart 2020 het onderwijs op 
afstand gestart. Het overgrote deel van het personeel heeft de werkzaamheden 
kunnen voortzetten en in principe vinden alle bedrijfsprocessen doorgang. Voor 
het primaire proces is dit ingrijpend omdat onderwijs zoveel als mogelijk digitaal 
en op afstand wordt gegeven. Dit heeft en vraagt nog steeds veel energie van 
zowel het primaire proces, ondersteunende diensten als de studenten. Digitaal 
onderwijs op afstand heeft als inherente beperking dat het praktijkgedeelte van 
onze beroepsopleidingen zeer beperkt gegeven kan worden. Ook stages van een 
groot aantal van onze studenten zijn stopgezet. Onze veronderstelling is dat het 
Ministerie van OCW coulance zal betonen aan de instellingen die actief zijn binnen 
het beroepsonderwijs en dat voorgaande niet zal leiden tot neerwaartse bijstelling 
van de rijksbekostiging van Zadkine.

De gevolgen voor onze financiële resultaten zijn vooralsnog beperkt maar zijn 
voor de verdere midden- en lange termijn moeilijk in te schatten, waaronder de 
ontwikkeling van de aanmelding van nieuwe studenten. Dit is onder andere afhan-
kelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus, het aanhou-
den van de huidige maatregelen en eventuele aanvullende maatregelen vanuit de 
overheid. Of en hoe groot de financiële impact in de verdere toekomst zal zijn is 
nu nog niet betrouwbaar te bepalen. Echter monitoren wij onze risico’s en die van 
onze partners continu. Overigens is de grootste inkomstenstroom (de Rijksbekos-
tiging op basis van t-2) de komende jaren vanaf 2021 verzekerd (en daarmee > 90% 
van de totale inkomsten van Zadkine), dit geldt ook voor de gelden uit hoofde van 
de OCW kwaliteitsafspraken sowieso tot en met 2021.

Wij verwachten dat de coronacrisis nauwelijks impact heeft op onze operatio-
nele kasstromen in 2021. Bovendien heeft Zadkine voldoende ruimte in de solva-
biliteit om aanvullende financiering op te kunnen nemen mocht dat noodzakelijk 
zijn. Daarnaast kan Zadkine overwegen om geplande investeringen te temporise-
ren om de kasstromen positief te beïnvloeden en -indien nodig- gebruik te maken 
van de kredietfaciliteit bij OCW.

Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van 
het COVID-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële 
conditie of liquiditeit. De jaarrekening 2020 is door het College van Bestuur dan 
ook opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
 opzichte van voorgaand jaar met uitzondering van hetgeen in de volgende 
 paragraaf is toegelicht.

Vergelijkende cijfers
Vergelijkende cijfers zijn ongewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2019.  
De cursusgelden van VAVO zijn apart zichtbaar gemaakt onder de overige  
kortlopende schulden (was vorig jaar onderdeel van de RC VAVO).

Stelselwijziging 
Gedurende 2020 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Schattingswijziging
Gedurende 2020 hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden met  
materiële effecten, dit i.t.t. 2019 waarbij de inschatting van de restwaarde  
van panden opnieuw is bepaald.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schat- 
tingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de  
herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management 
het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een 
aantal schattingen en veronderstellingen:
• Voorzieningen en reserveringen van kosten
• Levensduur en restwaarde van materiële vaste activa

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Zadkine zijn de financiële gegevens 
 verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechts-
personen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover 
de centrale leiding wordt gevoerd. Directe of indirecte overheersende zeggen-
schap kan uitgeoefend worden in Zadkine beschikt over de meerderheid van de 
stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten 
kan beheersen. Hierbij wordt rekening gehouden met potentiële stemrechten op 
balans datum. Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel Zadkine 
als de  geconsolideerde entiteiten.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen 
voor de waardering en de resultaatbepaling van Zadkine. Gegevens van geconso-
lideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar 
de grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelich-
ting vermelde redenen worden in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende 
grondslagen gehanteerd.

Groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Zadkine overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen en/of waarover zij de centrale leiding heeft, worden 
volledig betrokken in de consolidatie. Het aandeel van derden in het groeps-
vermogen en het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.  

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en 
schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door trans-
acties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen 
op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een 
bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschap-
pijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig 
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor 
de Groep.

In de jaarrekening zijn de financiele gegevens opgenomen van:

Naam Gevestigd te Laatst vastgestelde jaarrekening Toelichting op de zeggenschap en op de activiteiten van de entiteit

Eigen vermogen Resultaat

Zadkine Contract 
 Activiteiten B.V.

Rotterdam n.v.t. n.v.t. Zadkine bezat 100% van de aandelen en daaraan gekoppeld 100% van de stemrechten. Activiteiten 
betroffen opleidingsactiviteiten op basis van contracten met overheid, bedrijven en particulieren Op 
6 juli 2017 is besloten deze B.V. te liquideren. In april 2019 is dit uitgevoerd.

ValentineZ B.V. Rotterdam 2020: 206 2020:92 Zadkine bezit 100% van de aandelen en daaraan gekoppeld 100% van de stemrechten. De activitei-
ten bestaan uit educatieve en scholingstrajecten in meeste brede zin (in het bijzonder aan niet-hoog-
opgeleiden), inlenen van personeel en houdsteractiviteiten. 

VAVO Rijnmond College Rotterdam n.v.t. n.v.t. Dit is een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College waarbij onder gemeen-
schappelijke regie en naam het volwassenonderwijs in Rijnmond vorm wordt gegeven. Zadkine heeft 
overheersende zeggenschap waardoor sprake is van integrale verwerking. Albeda College brengt 
hun aandeel in de kosten in rekening bij Zadkine. Resultaatverdeling vindt plaats in de verhouding 
Zadkine 60 - Albeda College 40.

Techniek College  
Rotterdam (TCR)

Rotterdam n.v.t. n.v.t. Op 4 april 2016 is een samenwerkingsovereenkomst tussen Zadkine en Albeda College getekend 
waarin is afgesproken dat het techniekonderwijs in de regio Rijnmond voor gezamenlijke rekening en 
risico wordt verzorgd in de vorm van een samenwerkingscollege. TCR is geen rechtspersoon en heeft 
daardoor geen eigen BRIN nummer. Beide colleges van bestuur zijn integraal bestuurlijk verantwoor-
delijk (geen overheersende zeggenschap). Resultaten worden verdeeld op basis van de verhouding 
60 Zadkine - 40 Albeda College. 

Zadkine verwerkt TCR vanaf 2019 conform RJ215 Joint Ventures (proportionele verwerking).

Vereniging van  
Eigenaren Technikon 
(VVE)

Rotterdam 2019: 0 2019: 0 Dit is de Vereniging van Eigenaren waarin Zadkine en het Grafisch Lyceum Rotterdam participeren 
met als doel het beheren van het Technikongebouw (Benthemstraat) dat in gezamenlijk bezit is.  
In de VVE is het eigendom in de verhouding van 50-50 vastgelegd. Aanvullend is vastgelegd dat Zad-
kine voor 50% aansprakelijk is voor gemaakte kosten van de VVE. De laatst vastgestelde jaarrekening 
is 2019.

Wegens te verwaarlozen betekenis, is buiten beschouwing gelaten:

Stichting Zadkine 
Fonds

Rotterdam 2019:26 2019: -/- 15 De stichting richt zich op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van deelnemers doordat zij 
onvoldoende over financiële middelen beschikken. Ook voorziet de stichting in de materiële noden 
van deelnemers en verstrekt de stichting middelen voor studie aan deelnemers. Het gaat om deel-
nemers van 18 jaar of ouder.

Stichting Dutch 
 Gemmological Institute

Rotterdam n.v.t. n.v.t. De stichting verzorgt onderwijs aan en begeleidt studenten in het cursorisch onderwijs op het gebied 
van gemmologie (edelsteenkunde). Hieronder valt ook het verstrekken van leermiddelen.
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Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en 
passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap 
kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs 
bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor 
de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele 
 direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het netto-
bedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het 
meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de 
verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identi-
ficeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als 
 over lopende passiefpost opgenomen.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie 
opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats 
op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Verbonden rechtspersonen
Verbonden rechtspersonen zijn naast de genoemde groepsmaatschappijen en 
deelnemingen, rechtspersonen waar Zadkine invloed van betekenis kan uit-
oefenen met kapitaalbelangen of doordat Zadkine medewerkers bestuursfuncties 
uitoefenen in andere rechtspersonen. Deze bestuursfuncties komen voort uit het 
uitoefenen van hun functies binnen Zadkine.

Er hebben geen transacties met verbonden partijen plaatsgevonden die niet onder 
normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

9.1.4.2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgeno-
men, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten 
in de  balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en 
het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die eco-
nomische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de 
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet 
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als 
niet in de balans opgenomen verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen 
als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische 
 realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties 
 geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoorde-
ling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit 
wordt uit gegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waar-
schijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan 
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval 
direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele 
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. 
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit 
vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is 
van Zadkine. Alle bedragen zijn weergegeven als duizendtallen.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waar-
deverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die 
doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal wor-
den. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde 
en de  opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik 
zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 
opbrengst waarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van 
de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 
 
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waar-
de van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
 
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschat-
te kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Na de verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt de 
afschrijvingslast voor de toekomstige perioden herzien zodat de aangepaste boek-
waarde, verminderd met de eventuele restwaarde, stelselmatig over de resteren-
de levensduur wordt verdeeld.

Per balansdatum wordt beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies heeft opgehouden te bestaan 
of is verminderd. Indien een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseer-
bare waarde van dat actief (of de kasstroomgenererende eenheid) ingeschat.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of 
 lagere opbrengstwaarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen.  
 
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de 
 verwachte economische levensduur van het vast actief.

In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van 
elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruiks-
patroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings-  
of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de  verwachte 
 economische levensduur en rekening houdend met restwaarden. Er wordt 
 afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en  
op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven.  
 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 3,33 %.
• Terreinen in erfpacht 4,8 - 6,25%
• Renovaties gebouwen en terreinen 6,67%
• Verbouwingen 10-20%
• Installaties gebouwen 10%
• Inventarissen 10-20% 
• Vervoermiddelen 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als 
eenmalige bijdrage in de aanschaf danwel in de afschrijvingskosten, zijn deze in 
mindering gebracht op de investeringen.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering  geactiveerd. 
Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samen stellende delen.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
tegen geamortiseerde kostprijs.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin in-
vloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
netto vermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 
verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de 
stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen 
die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitge-
gaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien 
de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, 
waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), 
wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van beteke-
nis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien 
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen 
deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden 
 gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake 
is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de 
eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief 
of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrij-
gingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze 
overdracht direct en volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt, 
tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen 
tegen reële waarde. 
 
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het 
kopje Financiële Instrumenten.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden 
gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, reke-
ning houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele 
winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. 

Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de 
effecten gerubriceerd.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de FIFO-methode onder 
aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen lagere opbrengstwaarde. 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toere-
kenbare verkoopkosten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmidde-
len, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige 
te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Waarderings-
grondslagen worden hierna toegelicht.

Risico’s: 
Zadkine handelt niet in derivaten en heeft procedures en richtlijnen om de 
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Als een 
tegenpartij betalingen niet nakomt, dan blijven daaruit voortvloeiende verliezen 
beperkt tot de boekwaarde van de desbetreffende vordering.

Kredietrisico Vorderingen zijn niet geconcentreerd bij één of enkele 
 afnemers. Kredietrisico’s zijn daarom beperkt.

Renterisico en  
kasstroomrisico:

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de 
marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.  Bij 
deze leningen is sprake van een vast rentepercentage tot 
einde looptijd. Zadkine heeft daarom geen afgeleide financiële 
instrumenten ingezet om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen.

Valutarisico Er is geen sprake van valutarisico’s omdat er afgezien van een 
incidentele betaling van buitenlandse facturen (bijvoorbeeld 
voor een buitenlandse studiereis), geen transacties in buiten-
landse valuta plaatsvinden en activiteiten vinden uitsluitend 
binnen Nederland plaats.

Prijsrisico Zadkine heeft geen langlopende inkoopcontracten met 
 afnameverplichtingen tegen een bepaalde prijs. Om deze 
reden is geen sprake van prijsrisico’s.

Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is gezien de aard van de activiteiten en de 
daaraan gekoppelde (overheids)bekostiging beperkt.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief 
 transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen  geamortiseerde 
kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
 verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van de statische 
methode. Per ouderdsomscategorie wordt de waardevermindering bepaald op 
basis van ervaringscijfers. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden algemene en bestemmingsreserves 
 opgenomen. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking 
staan van de Stichting. Als een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht, 
dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid  
als  bestemmingsreserve. 

Het eigen vermogen bestaat uit een deel publiek en een deel privaat vermogen.  
Dit is zichtbaar in de toelichting op het eigen vermogen. Resultaten behaald op 
private activiteiten worden verwerkt in het private deel van het eigen vermogen.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke 
 ver plichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een 
 gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
 schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen  
af te  wikkelen.  
 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, 
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waar-
schijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld 
materieel is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Voorziening voor wachtgelden
Risico’s van niet-verwijtbare wachtgeldaanspraken, ontstaan na 1 augustus 1998 
en vóór 1 juli 2005, komen voor 60 procent ten laste van de werkgever. Aanspraken 
die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2005 komen geheel ten laste van de werkgever.
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Voorziening voor jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileum-
uitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst 
uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
 toe zeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 
0%. Er is gerekend met een vertrekkans van 5%.

Voorziening WW/BWW lasten Educatie
Het niet-verkrijgen van de aanbesteding bij Educatie per eind 2009 heeft in 2010 
geleid tot een reorganisatie van de werkzaamheden. Zadkine draagt, binnen 
voorwaarden, de WW- en BWW-lasten van ex-medewerkers. De aanspraken zijn 
voorzien tot de (leeftijdsafhankelijke) nieuwe aow-leeftijd.

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een 
 ge detailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum 
van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van  
het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.  
Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering 
van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor  
wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening  
worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen  
die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Voorziening sociaal plan 2012
De reorganisatie in 2012 heeft geleid tot vrijwillig vertrek en onvrijwillig vertrek. 
Het restant van de voorziening heeft betrekking op verplichtingen op grond van 
ingeschatte WW- en BWW-verplichtingen, en op verplichtingen tot aanvulling van 
ingegane pensioenen.

Voorziening sociaal plan 2013
De reorganisatie in 2013 heeft geleid tot vrijwillig vertrek en onvrijwillig vertrek. 
Het restant van de voorziening heeft betrekking op verplichtingen op grond van 
ingeschatte WW- en BWW-verplichtingen, en op verplichtingen tot aanvulling van 
ingegane pensioenen.

Voorziening seniorenverlof
Werknemers die in aanmerking willen komen voor de nieuwe regeling senioren-
verlof (met ingang van de cao 2014), genaamd duurzame inzetbaarheid, moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden: de werknemer is tenminste 57 jaar en is, 
als de aow-leeftijd nog niet bereikt is, tenminste vijf jaar in dienst van een werk-
gever die valt onder de cao-mbo en heeft een werktijdfactor van minimaal 0,4.

Voorziening verlieslatende activiteiten
Deze voorziening betreft voorziene verlieslatende activiteiten in 2020.

Voorziening transitievergoeding Wet Arbeidsmarkt in Balans
Deze voorziening betreft een inschatting van de te betalen transitievergoeding aan 
medewerkers met een tijdelijk dienstverband die eind 2020 bij Zadkine in dienst 
zijn.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende 
looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwach-
te looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 
op genomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge-
amortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 
lang lopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

9.1.4.3. Grondslagen van resultaatbepaling
Algemene grondslagen t.a.v. resultaten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over 
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer 

een  vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een ver-
meerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsge-
vonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 
verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhan-
gend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een ver-
plichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd.  
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben. 
 
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
 worden aan dit boekjaar toegerekend tenzij sprake is van een materiële fout.  
In dat geval wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten voor het leveren van bepaalde prestaties worden in de winst-en- 
verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare 
wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijn-
lijk is, de mate waarin de prestatie is geleverd betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden 
gemaakt om de prestatie te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden 
 bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet 
op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt 
tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 
 opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend 
aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft en zijn gebaseerd op o.a. ingeschreven studenten op 1 oktober t-2.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers 
respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terug-
betaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen  
door de instelling.  
 
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) 
worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking ge-
nomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verant-
woord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 
balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden 
gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden 
in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 
(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) 
 worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze belo-
ning is  verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het 
in de  toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeids ongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de des betreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting 
is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
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arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de 
beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt 
als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar 
 onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding.  
Als het  ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de 
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor 
de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden 
 gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslag-
vergoeding een  verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, 
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor 
pensioen regelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis 
van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af 
te wikkelen.

Pensioenen
Zadkine heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 
in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon bere-
kend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zadkine.  
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Zadkine betaalt hiervoor 
premies waarvan een deel door de werkgever wordt betaald en het andere deel 
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 
en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
 pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per  
1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook 
een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is 
het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2020 
bedroeg de dekkingsgraad 93,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

126%. Het pensioenfonds heeft om die een (nieuw) herstelplan ingeleverd bij DNB. 
Dit plan voorziet in het gaan voldoen aan de dekkingsgraad binnen 10 jaar.

Zadkine 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. Zadkine heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot 
en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ont-
vangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde  
(te betalen) interest.

Belastingen
De vennootschapsbelasting over het resultaat van Zadkine Contract  Activiteiten 
B.V. (geliquideerd in 2019) wordt berekend over het resultaat van bepaalde 
contractactiviteiten conform de afspraken die we met de Belastingdienst hebben 
gemaakt. Vanwege de zeer beperkte teruggave van btw, worden kosten inclusief 
btw verantwoord. Voor de btw is sprake van een fiscale eenheid tussen  Zadkine, 
Zadkine Contract Activiteiten B.V. en ValentineZ B.V. Per 14 april 2019 maakt 
 Zadkine Contract Activiteiten B.V. geen deel meer uit van deze fiscale eenheid 
vanwege liquidatie van Zadkine Contract Activiteiten B.V.

9.1.4.4. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geld-
middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder 
beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van 
de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winst-
belastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen  onder 
de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 

 plaatsgevonden. De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geld-
middelen zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht.  
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder  financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
 leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 
 uitgave uit operationele activiteiten.

9.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
 balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaar-
rekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

9.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling 
zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instel-
lingsspecifieke (sectorale) regels.
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9.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 70.305 72.296
Machines en installaties 894 81
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve 
uitrusting 11.868 11.511
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalin-
gen op materiële vaste activa 2.028 2.845
Totaal materiële vaste activa 85.095 86.733

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari 86.733 87.628
Bij: investeringen 8.158 8.928
Af: afschrijvingen 9.023 9.764
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: boekwaarde terugname geheel afgeschreven activa 2 0
Af: desinvesteringen 771 59
Boekwaarde per 31 december 85.095 86.733

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 9.1.6.
Verder is erfpacht afgekocht van het pand aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam voor een bedrag van € 1,6 mln. Deze afkoopsom is per eind 2020 volledig afgeschreven.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de langlopende schulden onder punt 8.
Investeringen hebben betrekking op renovaties en verbouwingen (circa € 2,8 mln.), meubilair en inventaris (€ 0,4 mln.) en ICT (€ 4,9 mln.)
Zadkine heeft per ultimo 2020 circa € 0,2 mln. aan investeringsverplichtingen die in 2021 worden afgewikkeld.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Overige vorderingen 0 0
Totaal financiële vaste activa 0 0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 0 200
Aflossing leningen 0 -200
Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 9.1.7.

De uitstaande gelden kwamen voort uit de verkoop van het pand Eikenlaan eind januari 2015. De resterende vordering uit hoofde van deze verkoop van Zadkine van  
€ 1 miljoen op de koper is conform afspraak in depot geplaatst bij een notaris. Vijfjaarlijks, voor het eerst in januari 2016, is € 0,2 miljoen uit depot betaald aan Zadkine.  
Het langlopende deel van deze vordering is per eind 2019, na een afbouw met € 0,2 miljoen per jaar, nihil.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

3. Voorraden 
De specificatie is als volgt:

Edelmetalen en gereedschappen 66 77
Voorraad restauratieve voorzieningen 25 73
Totaal voorraden 91 150

Toelichting:
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren 1.077 1.369
Vorderingen op studenten 773 1.016
Overige vorderingen 257 137
Vooruitbetaalde kosten 1.039 1.238
Overige overlopende activa 2.361 1.213
Voorziening oninbaarheid -487 -600
Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.020 4.373

Toelichting:
Debiteuren hebben overwegend betrekking op maatwerkprojecten, verhuur, detachering en Educatie activiteiten. De afname van de vorderingen op debiteuren komt 
voort uit lagere uitgaande facturatie-stroom in 2020 en ook per eind 2020 inzake maatwerk en verhuur als gevolg van de invloed van Corona. De vooruitbetaalde kosten 
hebben voornamelijk betrekking op huur van gebouwen en softwarelicenties. De overige overlopende activa omvat conform voorgaand jaar, een vordering op de VVE 
Technikon in verband met de verstrekking van werkkapitaal. De overige overlopende activa zijn toegenomen door een vordering op Albeda per eind 2020 inzake nog te 
ontvangen Plusmiddelgelden voor een bedrag van € 0,6 mln. en hogere vooruitbetalingen, waaronder een huurborg van € 0,3 mln.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 487 (2019: € 600). De dotatie ten laste van het resultaat bedroeg in 2020 € 3 (2019: 142).  
Onttrokken aan de voorziening is in 2020 € 116 (2019: € 175). De afnamen van de dotatie komt voort uit een lager gefactureerd bedrag in 2020 als gevolg van  
Corona en door het reserveren in 2019 van oude posten die in het verleden door Colleges zelf zijn gefactureerd.

In de debiteuren en overige vorderingen zijn geen posten inbegrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen 17.486 15.654
Kassen 12 14
Totaal liquide middelen 17.498 15.668

Toelichting:
Er zijn bankgaranties afgegeven voor € 198K. Verder zijn de liquide middelen vrij beschikbaar.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

PASSIVA
6. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Publiek gefinancierd vermogen 21.459 20.349
Vermogen ontstaan uit private actviteiten 10.712 10.394
Totaal groepsvermogen 32.171 30.743

(x € 1.000) Saldo per
1-jan-2020

Resultaat- 
bestemming

Overige  
mutaties

Saldo per
31-dec-2020

Publiek gefinancierd vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Publiek gefinancierd vermogen 20.349 1.110 0 21.459
Totaal kapitaal 20.349 1.110 0 21.459

Vermogen ontstaan uit private actviteiten
Het verloop is als volgt weer te geven:

Vermogen ontstaan uit private actviteiten 10.395 317 0 10.712
Totaal bestemmingsreserves 10.395 317 0 10.712
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(x € 1.000) Saldo per
1-jan-2020 Dotatie Onttrekking Vrijval

Saldo per
31-dec-2020

7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Wachtgelden 2.470  536  874  - 2.132
Jubileumuitkeringen 739  151  84  - 806
Educatie 2010 1.410  -  376  291 743
Sociaal plan 2012 168  26  52  - 142
Sociaal plan 2013 183  -  44  39 100
Seniorenverlof 2.035  846  -  - 2.881

Verlieslatende activiteiten 500  -  -  - 500

Transitievergoeding 183  -  -  46 137
Totaal voorzieningen 7.688 1.559 1.430 376 7.441

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.334 2.100
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.119 5.588
hiervan > 5 jaar 988 300

Toelichting per categorie voorziening:
Bij grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is een toelichting opgenomen op de aard van de voorzieningen. Voorzieningen worden jaarlijks herijkt.

De voorziening voor seniorenverlof stijgt omdat meer medewerkers gebruik maken van de regeling. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het (nog) bekender worden  
van de regeling binnen Zadkine.

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft voor het eerst in 2019 geleid tot de vorming van een additionele voorziening voor transitiekosten aan  
medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Schulden uit hoofde van schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën 27.550 31.240

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 27.550 31.240

(x € 1.000) 2020 2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 34.930 38.620
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 3.690 3.690
Stand per 31 december 31.240 34.930

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.690 3.690
Stand langlopende schulden per 31 december 27.550 31.240

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.690 3.690
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 27.550 31.240
hiervan > 5 jaar 17.890 19.880

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
Zadkine maakt gebruik van schatkistbankieren waarbij via het Ministerie van Financiën, leningen van de staat worden aangetrokken. Onderdeel van dit schatkist-
bankieren is een rekening-courantfaciliteit van 10% van de publieke omzet (circa € 15 mln.). In 2020 is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Tot zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen op grond van de ontvangen geldleningen en de rekening-courantfaciliteit heeft Zadkine ten behoeve van  
de staat het recht van eerste hypotheek en verpanding verleend tot een bedrag van € 60,8 miljoen op diverse panden. Zoals gebruikelijk is bij het verstrekken van  
leningen in het kader van de Wet geïntegreerd middelenbeheer, heeft het vak ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van deze financiering een  
garantstelling uitgewerkt voor het ministerie van Financiën.
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(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren 3.088 3.745
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende 
leningen 3.690 3.690
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.443 4.983
Schulden terzake pensioenen 1.491 1.426
Nog te betalen salarissen (eenmalige uitkering) 254 1.250

Overige schulden:
Te verrekenen inzake VAVOR 2.025 1.963
Te verrekenen inzake TCR 872 1.972

Nog te betalen kosten:
Rente 198 229

Vooruitontvangen opbrengsten:
Studentbijdragen 973 724
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW 6.235 2.086
Bijdragen gemeenten, provincies, overige 966 1.634
Vooruitgefactureerde bedragen contractenonderwijs 759 1.038

Vakantiegeld en vakantiedagen 4.807 4.253
Doorbetalingsverplichting langdurige zieken en transitiever-
goedingen 1.389 1.534

Overige overlopende passiva:
Energie en heffingen 913 998
Te betalen ICT 423 227
Cursusgeld 1.507 948
Vooruitontvangen overige subsidies (o.a. Educatie) 1.913 1.831
Overige overlopende passiva 3.596 2.722
Totaal overige kortlopende schulden 40.542 37.253

Toelichting:
De toename van de te betalen belastingen en sociale premies is het gevolg van 
een aanzienlijk lage fiscale uitruil in december ten opzichte van 2019. Door Corona 
was er in 2020 aanzienlijk minder woon-werkverkeer met als gevolg minder fiscale 
aftrek van kosten woon-werkverkeer voor medewerkers en daardoor een toename 
van ingehouden en af te dragen loonbelasting en sociale premies in december.

De te verrekenen schuld inzake VAVOR bestaat voor ca. € 1,2 mln. uit de reguliere 
afrekening met het Albeda College over de laatste vier maanden van 2020. Deze 
afrekening ligt in lijn met voorgaande jaren. Aanvullend is rond VAVOR voor € 0,8 
mln. te verrekenen aan rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen. Dit bedrag ligt 
lager dan verleden jaar, maar in lijn met voorgaande jaren.

Inzake het samenwerkingsverband Techniek College Rotterdam tussen Zadkine en 
Albeda College is per saldo nog een verplichting aan Albeda College van € 0,9 mln. 
Dit is het saldo van opbrengsten, personele en overige kosten die door Albeda 
 College voorgeschoten zijn en verrekend mogen worden met Zadkine op grond 
van de samenwerkingsovereenkomst. Eind 2019 was deze verplichting € 1,9 mln. 
Het verschil wordt met name verklaard door een relatief hoge ontvangst in 2019 
van Rijksbijdrage door Zadkine betreffende TCR-studenten, welke vervolgens per 
eind 2019 nog afgerekend diende te worden met Albeda. Daarnaast heeft in 2020, 
in tegenstelling tot 2019, een tussentijdse afrekening plaatsgevonden van € 0,6 
mln.

Geoormerkte subsidies nemen toe met € 4,1 mln. Deze toename komt voor 
 rekening van de het Inhaalprogramma MBO/VAVO als gevolg van het bestrijden 
van de gevolgen van Corona. Met betrekking tot deze nieuwe subsidie is in 2020 
een bedrag ontvangen van € 4.388k, hiervan is € 345k als bate verantwoord in 2020 
(zie ook paragraaf 9.1.9), waarmee wordt uitgekomen op een vooruit ontvangen 
bedrag per eind 2020 van € 4.035k.

De doorbetalingsverplichting langdurige zieken en transitievergoedingen betreft 
enerzijds een inschatting van loon dat Zadkine moet doorbetalen, zonder dat hier 
een arbeidsprestatie tegenover staat en uit de te verwachten transitievergoeding 

die moet worden betaald bij en einde dienstverband als gevolg van ziekte. 
 Anderzijds is sprake van reguliere transitievergoedingen bij beëindiging van 
dienstverbanden.

Wettelijk cursusgeld betreft het cumulatief saldo van door OCW ingehouden 
wettelijk cursusgeld en door Zadkine gefactureerd wettelijk cursusgeld. Dit saldo 
is gestegen door een boeking in 2020 van door Albeda gefactureerd cursusgeld 
inzake TCR van ca. € 0,2 mln. die betrekking had op 2019.

Overige overlopende passiva betreffen ontvangen prestaties waar nog geen 
 factuur voor ontvangen is.

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:
Niet uit de balans blijkende vordering
Vanuit de Regeling compensatie transitievergoeding heeft Zadkine, onder 
 voorwaarden, recht op compensatie vanuit het UWV van betaalde transitie-
vergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers vanaf 1 april 2020.  
De hoogte van dit recht kan per balansdatum niet betrouwbaar worden ingeschat.

Huurverplichtingen
De huidige huurverplichtingen van Zadkine zijn voor de komende jaren als volgt: 
 
2021: € 3,1 miljoen 
2022: € 3,0 miljoen  
2023: € 3,0 miljoen 
2024: € 3,0 miljoen 
2025 en verder: € 46,2 miljoen (2019 44,5 miljoen)

Bankgaranties
Per eind 2020 is één bankgarantie afgegeven van € 198. Dit gaat om de huur van 
het pand mr. Kesperstraat te Schoonhoven.
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Fiscale eenheid
Zadkine vormt c.q. vormde samen met ValentineZ B.V. (in 2019 ook nog Zadkine 
Contract Activiteiten B.V.) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond 
van de Invorderingswet zijn Zadkine en de met haar gevoegde dochteronder-
neming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor door de combinatie verschuldigde 
belasting. De belastinglast wordt via de rekening-courantverhouding afgerekend. 
Per 14 april 2019 maakt Zadkine Contract Activiteiten B.V. geen deel meer uit van 
deze fiscale eenheid vanwege liquidatie van deze vennootschap.

9.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA
(x € 1.000) Bedrijfsgebouwen  

en terreinen
Bedrijfsgebouwen en 

terreinen in uitvoering 
en vooruitbetalingen

Inventaris en
apparatuur

Inventaris en apparatuur 
in uitvoering en  

vooruit betalingen

Totaal

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 139.139 81 47.480 2.845 189.545
- cumulatieve afschrijvingen 66.843 0 35.969 0 102.812
Boekwaarde per 1 januari 2020 72.296 81 11.511 2.845 86.733

Mutaties boekwaarde per primo jaar
- Mutaties -39 0 440 -403 -2

Mutaties in het boekjaar
- (des)investeringen -2.003 4.827 3.720 1.614 8.158
- herwaarderingen 0
- ingebruikname 3.995 -3.995 1.367 -1.367 0
- afschrijvingen 3.189 0 5.834 0 9.023
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
 aanschafwaarde 8.467 0 2.928 0 11.395
 cumulatieve afschrijvingen 8.467 0 2.928 0 11.395

- desinvesteringen
 aanschafwaarde 755 19 -664 661 771
 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0
 per saldo 755 19 -664 661 771
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.952 813 -83 -414 -1.636

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 131.870 894 50.743 2.028 185.535
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 61.565 0 38.875 0 100.440
Boekwaarde per 31 december 2020 70.305 894 11.868 2.028 85.095

Afschrijvingspercentage 3,33% - 20% n.v.t. 10% - 20% n.v.t. 
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9.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(x € 1.000) Leningen u/g Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020 0 0
Aflossing lening 0 0
Boekwaarde per 31 december 2020 0 0

Som waardeverminderingen 0 0

9.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2020
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Ministerie van  
Financiën

20-dec-12 20.000 20 Hypothecair 1,87% 13.000 0 1.000 12.000 7.000 11 lineair 1.000 Onroerend goed

Ministerie van  
Financiën

20-dec-12 17.000 10 Hypothecair 1,08% 5.100 0 1.700 3.400 0 1 lineair 1.700 Onroerend goed

Ministerie van  
Financiën

15-jul-16 19.800 20 Hypothecair 0,61% 16.830 0 990 15.840 10.890 15 lineair 990 Onroerend goed

Totaal 34.930 0 3.690 31.240 17.890 3.690

9.1.9 TOELICHTING OP DE ONTWIKKELINGEN IN BALANS, RESULTATENREKENING EN KASSTROMEN TEN OPZICHTE VAN VOORGAAND JAAR EN DE BEGROTING 

Algemeen
Het jaar 2020 is afgesloten met € 1,4 mln. positief resultaat (begroot: € 0,3 mln.). Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

De belangrijkste ontwikkelingen in de balans, resultaat en kasstromen worden hierna toegelicht. Gedetailleerde informatie is opgenomen in de jaarrekening 2020.  
In de paragrafen hierna worden de ontwikkelingen gedurende 2020 ten opzichte van de begroting 2020 en ten opzichte van voorgaand jaar toegelicht.

Ontwikkeling van de balansposities
De balans ultimo 2020 ligt in lijn met 2019, maar kent verschillen ten opzichte van de begroting 2020 die hieronder worden toegelicht (bedragen x € 1.000.000).

Geconsolideerde balans

(x € 1.000.000) Ultimo 2020 Begroot 2020 Ultimo 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 85 93 87

Liquide middelen 18 2 16

Overige vlottende activa 5 6 5

Totaal activa 108 101 107

PASSIVA

Eigen vermogen 32 31 31

Voorzieningen 7 7 8

Langlopende schulden 28 28 31

Kortlopende schulden 41 35 37

Totaal Passiva 108 101 107
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Afwijkingen realisatie 2020 versus begroting 2020
Materiële vaste activa: de lagere stand dan begroot is met name het gevolg van 
lagere investeringsuitgaven dan begroot. Voor een deel betreft dit vertraging in 
de timing van de uitgaven en voor een deel structureel neerwaarts bijstellen van 
investeringen.  
 
Liquide middelen: de afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door 1) een 
€ 5 mln. hogere eindstand 2019 dan waarmee gerekend is in de begroting 2) de 
verkoop van het pand aan de PCW ad € 3 mln. 3) de vooruit ontvangen subsidie 
“inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021” ad € 4 mln. 4) Lage-
re investeringen dan begroot.  
 
Eigen vermogen: dit is hoger dan begroot door een hoger resultaat over 2020  
dan begroot. 
 
Kortlopende schulden: de hogere stand wordt veroorzaakt door de vooruit  
ontvangen subsidie “inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-2021”  
ad € 4 mln.

Afwijkingen realisatie 2020 versus realisatie 2019
De balans ultimo 2020 ligt in lijn met die van 2019. Langlopende Leningen dalen 
door aflossingen. Kortlopende schulden zijn hoger door de hiervoor vermelde 
subsidie.

Ontwikkeling van de resultaten       
   
Het resultaat over 2020 ten opzichte van de begroting 2020 en de realisatie in 2019 
is als volgt:

Geconsolideerde Resultatenrekening

(x € 1.000.000) Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

OPBRENGSTEN

Rijksbijdrage (incl. cursusgeld) 146,0 140,5 142,4

Overige rijksbijdragen 3,9 3,4 4,8

Opbrengsten werken voor derden 3,5 4,1 4,6

Overige opbrengsten 3,5 3,3 3,5

Totaal opbrengsten 156,9 151,3 155,3

KOSTEN

Personele lasten 119,7 115,1 119,0

Afschrijvingen 9,0 9,9 9,8

Huisvestingslasten 11,3 10,6 11,0

Overige materiële lasten 15,1 14,9 14,8

Totaal kosten 155,1 150,5 154,6

Resultaat voor Financiële baten en lasten 1,8 0,8 0,8

Financiële baten en lasten -0,4 -0,4 -0,5

Totaal resultaat 1,4 0,4 0,3

Afwijkingen realisatie 2020 versus begroting 2020
Rijksbijdrage valt hoger uit door een onverwachte en niet begrote compensatie voor loonkosten ad € 3,0 mln. en een veelheid aan subsidies en bijdragen. 
 Inclusief de subsidie “inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-2021” ad € 0,4 mln. (totaal ontvangen € 4,4 waarvan € 4,0 mln. vooruit ontvangen),  
het RIF programma van TCR en overige opbrengsten.

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot door Educatie opbrengsten.

De overige opbrengsten zijn lager dan begroot als gevolg van Corona effecten: minder maatwerk, detacheringen etc.
Personele lasten zijn hoger dan begroot als gevolg van CAO-verhoging ad € 3,0 mln., ziektevervanging mln. ad € 0,4 mln., een eenmalige uitkering ad € 0,3 mln.,  
het niet langer doorbereken van bepaalde personele lasten aan TCR ad € 0,4 mln. en diverse overige effecten.

Afschrijvingen zijn lager dan begroot en dan in 2019 door lagere investeringen. Tevens is in 2019 een incidentele afboeking geweest van apparatuur die niet langer  
dienstbaar was aan de bedrijfsvoering.
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Ontwikkeling van de kasstromen
Uit de tabel met kasstromen blijkt duidelijk dat de afwijking van de gerealiseerde stand van de liquiditeit per ultimo 2020 ten opzichte van de begrote stand,  
voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een andere beginstand van de liquide middelen per begin 2019 (namelijk € 15,7 in plaats van € 10,5).

Geconsolideerd Kasstroomoverzicht

(x € 1.000.000) Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020

Resultaat 1,4 0,3 0,3

Afschrijvingen 9,0 9,9 9,8

Mutaties voorzieningen -0,2 -0,5 -1,2

Mutaties werkkapitaal 2,7 -0,9 4,5

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12,8 8,8 13,4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -8,1 -13,8 -9,9

Desinvesteringen 0,8 0,0 0,1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7,3 -13,8 -9,8

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname lening 0,0 0,0 0,0

Aflossing lening -3,7 -3,7 -3,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3,7 -3,7 -3,5

Mutatie liquide middelen 1,8 -8,7 0,1

Beginsaldo liquide middelen 15,7 10,5 15,6

Mutatie liquide middelen 1,8 -8,7 0,1

Eindsaldo liquidemiddelen 17,5 1,8 15,7

De oorzaken van de afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn reeds benoemd bij de liquide middelen op de voorgaande pagina.

9.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(x € 1.000) 2020 2019

BATEN

10. Rijksbijdragen

De specificatie is als volgt:

Lumpsum rijksbijdrage 125.067 125.166

Effect verwerking TCR -937 -1.389

Niet geoormerkte rijksbijdrage:

Kwaliteitsgelden 14.271 12.871

Prestatieconvenant VSV 0 0

Convenant leerkracht van Nederland 4.913 4.647

Geoormerkte rijksbijdrage:

Schoolmaatschappelijk werk 0 77

Zij-instroom 440 240

Lerarenbeurs 145 232

Regeling Minima 300 422

Inhaal programma 345 0

Doorstroom HBO 188 0

Overige 91 117

Totaal 144.823 142.383

Toelichting:
De rijksbijdrage is gebaseerd op de bekostigingsbrieven van het Ministerie van OCW. Het effect van de verwerking TCR wordt veroorzaakt door een verschil tussen de  
afdracht van de rijksbekostiging samenhangend met de techniek opleidingen aan Techniek College Rotterdam en het 60% aandeel dat Zadkine op grond van de 
 samenwerkingsovereenkomst heeft.

De regeling Kwaliteitsgelden is in 2015 ingegaan. In deze regeling zijn indertijd een aantal ander regelingen opgegaan. Er zijn geen kwaliteitsgelden op de balans 
 gereserveerd ultimo 2019 en ultimo 2020. 
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De gelden inzake het Convenant Leerkracht van Nederland zijn zowel in 2019 als 
in 2020 volledig besteed zodat ultimo boekjaar geen bedragen op de balans zijn 
gereserveerd.

De regeling School Maatschappelijk Werk is eind 2018 beëindigd. De opbrengsten 
in 2019 hebben betrekking op de vrijval van de vooruit ontvangen bedragen per 
ultimo 2018.

De hogere bijdrage in verband met zij-instromers in 2020 is het gevolg van meer 
ingediende aanvragen dan in 2020.

De gelden inzake het Convenant Leerkracht van Nederland zijn zowel in 2018 als 
in 2019 volledig besteed zodat ultimo boekjaar geen bedragen op de balans zijn 
gereserveerd.

De Regeling Minima is gestart met ingang van schooljaar 2016/2017. In de bate van 
2019 zit een inhaaleffect van € 126k. Als hiervoor gecorrigeerd wordt is er in 2020 
een lichte stijging ten opzichte van 2019.

De regeling Inhaalprogramma MBO/VAVO is in 2020 gestart in verband met het 
bestrijden van mogelijke Corona effecten op leerachterstanden. Via deze regeling 
vindt bekostiging plaats van inspanningen om studenten bij te scholen, buiten 
het reguliere programma om. In het kader van deze regeling is in 2020 een bedrag 
ontvangen van € 4.388k, waarvan als bate is verantwoord € 345k en dus per eind 
2020 een bedrag van € 4.035k verantwoord is als vooruit ontvangen. Zie ook tabel 
9 Overige kortlopende schulden.

De regeling Doorstroom HBO heeft in 2020 voor het eerst tot bijbehorende 
 in spanningen op MBO scholen geleidt, met de verantwoorde bate als gevolg.

(x € 1.000) 2020 2019

11. Overige overheidsbijdragen en subsidies

De specificatie is als volgt:

Bijdragen Educatie

WI 0 125

WEB/TKV Rotterdam 549 1.500

WEB Regio Rotterdam 0 50

Bijdragen ValentineZ 437 486

Overige gemeentelijke bijdragen

VSV Doeluitkering Jeugd (vasthoudend) 384 296

VSV Convenant 184 184

Plusvoorzieningen 1.225 1.255

ZAT/Schoolmaatschappelijk werk 366 358

Leren Loont 133 88

Overig 95 102

Overige overheidsbijdragen 503 396

Totaal 3.876 4.840

Toelichting:
Educatiebijdragen zijn lager in 2020 dan in 2019 omdat in 2019 geen (nieuwe) aanbestedingen zijn gewonnen. Overige overheidsbijdragen hebben betrekking op het 
 project OSMR en betreffen een compensatie voor de kosten van begeleiding van docenten in opleiding bij de Hoge School Rotterdam die stage lopen bij Zadkine.
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(x € 1.000) 2020 2019

BATEN

12. Werk in opdracht voor derden

De specificatie is als volgt:

Werk in opdracht voor derden 3.467 4.626

Totaal 3.467 4.626

Toelichting:
De afname wordt veroorzaakt door de gevolgen van Corona. Als gevolg van de hiermee samenhangende beperkingen zijn de nodige maatwerktrajecten niet doorgegaan.

(x € 1.000) 2020 2019

13. Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten uit verhuur van locaties 520 768

Detacheringsopbrengsten 388 508

Diverse overige opbrengsten 2.583 855

Totaal 3.491 2.131

Toelichting:
De opbrengsten uit verhuur en detachering dalen vanwege invloeden voortkomend uit Corona. De toename van de diverse overige opbrengsten wordt verklaard  
door het op deze regel verantwoorden van de boekwinst op de verkoop van panden voor een bedrag van € 2.120k enerzijds en door een daling van de reguliere overige 
baten door Corona anderzijds.

(x € 1.000) 2020 2019

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen 82.654 79.492

Sociale lasten 11.622 10.970

Pensioenpremies 12.793 12.362

Ontvangen uitkeringen -523 -541

Andere personeelskosten:

Dotaties / vrijvallen personele voorzieningen 1.183 553

Overige 3.944 7.640

Subtotaal 111.673 110.476

Personeel niet in loondienst 8.012 8.507

Totaal personeelskosten 119.685 118.983

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE / WTF) 

Onderwijzend personeel (OP) 784 797

Bijzonder ondersteunend beheerspersoneel (BOBP) 153 149

Totaal primair proces 937 946

Algemeen ondersteunend beheerspersoneel (AOBP) 524 520

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.462 1.466

Waarvan in loondienst 1.430 1.429
Waarvan ingehuurd 32 37

Toelichting:
De toename van lonen en salarissen komt overwegend voort uit prijseffecten: de cao-stijging per 1 juli 2020 van 3,35% - het effect hiervan is ca. € 3,0 mln.  
Daarnaast is sprake van reguliere periodieken.

De toename van de sociale lasten komt voort uit het verhogen van het maximale premieloon met 2,3%, de genoemde CAO stijging en een (beperkte) stijging  
van de premiepercentages van de sociale lasten.
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De toename van de pensioenpremie ligt in lijn met de toenamen van lonen en salarissen. De pensioenpremie werkgever voor het basispensioen 2020 was gelijk  
aan de premie in 2019.  

De dotaties personele voorzieningen zijn toegenomen en zijn daarmee weer in lijn met de jaren voor 2019. De dotatie 2019 was laag vanwege vrijval van WW/BWW 
 verplichtingen als gevolg van een gunstige arbeidsmarkt voor docenten eind 2019.

Overige personele kosten zijn lager dan in 2019. Dit komt een bijzonder last in 2019; reservering eenmalige uitkering van € 1,25 mln. en omdat in 2020 de teruggave  
van de compensatieregeling transitievergoedingen ad € 0,9 mln. heeft plaatsgevonden. Verder zijn met name de kosten voor opleidingen, personele voorzieningen en 
reiskosten lager als gevolg van Corona.

(x € 1.000) 2020 2019

LASTEN

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

Gebouwen en terreinen 3.189 2.709

Inventaris en apparatuur 5.834 7.055

Totaal afschrijvingen 9.023 9.764

Toelichting:
De daling van de afschrijvingslasten is reeds toegelicht bij 9.1.5. punt 1 Materiële vaste activa.

(x € 1.000) 2020 2019

16. Huisvestingslasten

De specificatie is als volgt:

Huur 3.502 3.412

Verzekeringen 199 149

Onderhoud 1.360 1.053

Energie- en water 2.053 2.081

Schoonmaakkosten 2.075 2.154

Belastingen en heffingen 784 803

Overige 1.306 1.319

Totaal 11.279 10.971

Toelichting:
De diverse huisvestingslasten 2020 liggen in lijn met 2019. Onderhoudskosten zijn gestegen als gevolg van het in 2020 intensiveren van het onderhoudsprogramma,  
dat mogelijk werd gemaakt door lage bezetting van panden door Corona. Verder geen bijzonderheden.

(x € 1.000) 2020 2019

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Administratie en beheerskosten 3.339 3.343

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 8.595 8.995

Dotaties en vrijval voorzieningen 3 29

Overige algemene kosten 3.128 2.477

Totaal overige bedrijfskosten 15.065 14.844

Toelichting:
Kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn afgenomen door lagere kosten per student op het gebied van lesmaterialen, examenkosten en evenementen,  
mede door Corona. De overige lasten zijn hoog door een aanrekening op deze regel vanuit TCR van € 1 mln. Dit is met namen het gevolg van de afspraak dat Albeda de 
inkopen met betrekking tot de overige bedrijfskosten doet voor TCR en Zadkine hier 60% van aanrekent. Het gaat hier om een breed scala aan kosten voor bijvoorbeeld 
abonnementen, boeken, licenties, contributies etc.
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(x € 1.000) 2020 2019

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten 0 14

Resultaat deelnemingen 0 0

Subtotaal financiële baten 0 14

Rentelasten 398 455

Resultaat deelnemingen 0 0

Subtotaal financiële lasten 398 455

Totaal financiële baten en lasten -398 -441

Toelichting:
Rentelasten hebben betrekking op de rente over de langlopende leningen.

(x € 1.000) 2020 2019

LASTEN

19. Belastingen

De specificatie is als volgt:

Vennootschapsbelasting ValentineZ -10 -11

Totaal belastingen -10 -11

Toelichting:
Dit betreft de vennootschapsbelasting over het resultaat van ValentineZ BV. Over 2018 en 2019 had ZCA een resultaat van nihil.  
Daardoor was over deze jaren geen vennootschapsbelasting voor ZCA aan de orde. In 2019 is ZCA geliquideerd.

(x € 1.000) 2020 2019

20. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening 118 120

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 35 38
3. Fiscale advisering 0 5

4. Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 153 163

Toelichting:
In boekjaar 2019 zijn de controle werkzaamheden verricht door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en zijn de voor dat jaar opgenomen bedragen, inclusief btw, 
door PWC in rekening gebracht. Met ingang van boekjaar 2020 wordt de controle verricht door EY en zijn of worden de voor dat jaar opgenomen bedragen, inclusief btw, 
door EY in rekening gebracht. Uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountants-
organisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de honoraria die in rekening zijn gebracht door het gehele 
netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019 respectievelijk 
2020, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

21. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en  
leidinggevende  functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is hierna opgenomen.
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9.1.11 WET NORMERING TOPINKOMENS

WNT-verantwoording 2020 Zadkine
De WNT is van toepassing op Zadkine. Het voor Zadkine toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 op basis van het bezoldigingsmaximum in het onderwijs, 
klasse G. De complexiteitspunten per criterium: 

1. Driejaars gemiddelde van de totale baten per jaarkalender 9

2. Driejaars gemiddelde van het aantal studenten 4

3. Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 5

Totaal 18

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 P.F.M. Raets A. Ramawadh M. de Vries

Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur Lid College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling 2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
1-9-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
Omvang dienstverband 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 173.817 47.676 154.662 
Beloningen betaalbaar op termijn 22.204 7.095 21.590 

Subtotaal 196.021 54.771 176.252 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 67.184 201.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 0 0 0 
Totale bezoldiging  196.021  54.771  176.252 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de  
overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bedragen x € 1 P.F.M. Raets A. Ramawadh M. de Vries

Gegevens 2019
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1-2019 – 

31-12-2019
n.v.t. 1-1-2019 – 

31-12 2019
Omvang dienstverband 8 (in fte) 1 n.v.t. 1
Dienstbetrekking? ja n.v.t. ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  168.502 n.v.t.  141.173 

Beloningen betaalbaar op termijn  21.249  n.v.t.  20.564 
Subtotaal  189.751  n.v.t.  161.737 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  194.000  n.v.t. 194.000 
Totale bezoldiging  189.751  n.v.t  161.737 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121

Bedragen x € 1 C. in ‘t Veld

Functiegegevens Waarnemend lid CvB
Kalenderjaar 2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 1-1-2020 - 30-6-2020
Aantal kalendermaanden functievervulling in kalenderjaar 6
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 655

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar  193 
Maxima op basis van normbedragen per maand  147.800 
Individueel toepasselijk maximum kalendermaand 1 t/m 12  126.415 *

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode  91.700 
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag  - 
Totale bezoldiging  91.700 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2019
Functiegegevens Waarnemend lid CvB
Kalenderjaar 2019
Aanvang en einde functievervulling 2019 1-11-2019 - 31-12-2019
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 2

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 205

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 187
Maxima op basis van normbedragen per maand  51.800 
Individueel toepasselijk maximum kalendermaand 1 t/m 12 38.335 *
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan (gemiddeld) maximum uurtarief? ja
Bezoldiging in de betreffende periode 28.700 
Totale bezoldiging 28.700

* Het gezamenlijk individueel bezoldigingsmaximum over kalendermaand 1 t/m 12 bedraagt € 164.750 (nl. € 126.415 + € 38.335 ) voor dhr. In ‘t Veld

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 L. Bikker

Functiegegevens Voorzitter 
Aanvang en einde  functievervulling in 2020 1-1-2020 – 

31-12-2020

Bezoldiging
Totale bezoldiging  18.042 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  30.150 
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag -
Totale bezoldiging  18.042 
Totale bezoldiging  18,042 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2019
Functiegegevens Voorzitter 
Aanvang en einde  functievervulling in 2020 1-1-2019 – 

31-12-2019

Bezoldiging
Totale bezoldiging  17.483 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  29.100 
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg) 

Bedragen x € 1 H.A. Roos - van 
Aerssen

L.H. Barg A.A.L.M.  
Lombarts

T. Yazir C.L. Berg J.A. Gennissen S.T.  
Bennebroek

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t. 1-1-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
1-1-2020 – 

31-12-2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging n.v.t.  12.968  12.968  12.968  12.968  12.968  12.968 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum n.v.t.  20.100  20.100  20.100  20.100  20.100  20.100 
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - -  -  - 
Totale bezoldiging n.v.t.  12.968  12.968  12.968  12.968  12.968  12.968 
Totale bezoldiging n.v.t.  12.968  12.968 12. 968  12.968 12.968 12.968

Reden waarom de overschrijding al  
dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op vordering wegens  
onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019
Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2019 – 

6-11-2019
1-1-2019 – 

31-12-2019
1-1-2019 – 

31-12-2019
7-3-2019 – 

31-12-2019
25-9-2019 – 
31-12-2019

25-9-2019 – 
31-12-2019

25-9-2019 – 
31-12-2019

Bezoldiging
Totale bezoldiging  10.673  12.566  12.566  10.328  3.374  3.374  3.374 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 16.477  19.400  19.400  15.945  5.209  5.209  5.209 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1 H.T.G Slagt

Functie bij beëindiging dienstverband Lid College van Bestuur

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Jaar 2019

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband  - 

Individueel toepasselijk maximum  
75.000 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband  75.000 

Waarvan betaald in 2020  75.000 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen -
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
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9.1.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

(x € 1.000) Ref. 31-dec-2020 31-dec-2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 85.095 86.733

Financiële vaste activa 1 206 110
Totaal vaste activa 85.301 86.843

Vlottende activa
Voorraden 91 150
Debiteuren en overige vorderingen 2 5.108 4.394
Liquide middelen 3 16.815 14.908
Totaal vlottende activa 22.014 19.452

Totaal activa 107.315 106.295

PASSIVA
Eigen vermogen
Publiek gefinancierd vermogen 21.459 20.349
Vermogen ontstaan uit private actviteiten 10.712 10.394
Totaal eigen vermogen 32.171 30.743

Voorzieningen 7.441 7.688
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 27.550 31.240
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 4 40.153 36.624

Totaal passiva 107.315 106.295

9.1.13 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

(x € 1.000) Ref. Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Rijksbijdragen 144.823 139.351 142.383
Overige overheidsbijdragen en subsidies 5 3.439 3.396 4.354
College-, cursus- en examengelden 1.230 1.129 1.354
Opbrengsten werk in opdracht van derden 6 3.137 3.682 4.411
Overige bedrijfsopbrengsten 3.491 3.257 2.131
Som der bedrijfsopbrengsten 156.120 150.815 154.633

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 7 119.213 114.761 118.468
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa 9.023 9.925 9.936
Huisvestingskosten 8 11.244 10.572 10.956
Overige bedrijfskosten 9 14.909 14.880 14.563
Som der bedrijfslasten 154.389 150.138 153.923

BEDRIJFSRESULTAAT 1.731 677 710
Financiële baten en lasten 10 -304 -379 -390
Belastingen 0 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 1.427 298 320

RESULTAATBESTEMMING  
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Publiek gefinancierd vermogen 1.110 298 299

Vermogen ontstaan uit private activiteiten 317 0 21

1.427 298 320
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9.1.14 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

9.1.13.1 Algemeen
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening zijn in overeenstemming met de grondslagen van de geconsolideerde  
jaarrekening. Deze zijn opgenomen bij 9.1.4.

9.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

ACTIVA
1. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 206 110
Overige vorderingen 0 0
Totaal financiële vaste activa 206 110

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 110 481
Resultaat deelnemingen 92 51
Ontvangen dividend / aflossing leningen 4 -422
Boekwaarde per 31 december 206 110

Toelichting:
Deelnemingen heeft betrekking ValentineZ B.V. Deze wordt hierna toegelicht.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en  
woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbe-lang (in %) Eigen vermogen

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
ValentineZ B.V. Verzorgen van scholing aan niet hoog opgeleiden € 18 100% 2020: 206

Toelichting:
Voor additionele informatie wordt verwezen naar 9.1.4.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

2. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren 1.060 1.390
Vorderingen op studenten 773 1.016
Overige vorderingen 257 137
Vooruitbetaalde kosten 1.039 1.238
Overige overlopende activa 2.466 1.213
Voorziening oninbaarheid -487 -600
Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.108 4.394

Toelichting:
De toelichting op de ontwikkelingen is opgenomen onder 9.1.5. In de geconsolideerde jaarrekening zijn ook de (beperkte) vorderingen van de deelnemingen opgenomen.

(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

3. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen 16.803 14.894
Kassen 12 14
Totaal liquide middelen 16.815 14.908

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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(x € 1.000) 31-dec-2020 31-dec-2019

PASSIVA
4. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren 3.056 3.745
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 3.690 3.690
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.403 4.983
Schulden terzake pensioenen 1.504 1.426
Nog te betalen salarissen (eenmalige uitkering) 253 1.250

Overige schulden:
Te verrekenen inzake VAVOR 2.025 2.911
Te verrekenen inzake TCR 872 1.972

Nog te betalen kosten:
Rente 198 229

Vooruitontvangen opbrengsten:
Studentbijdragen 973 724
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW 6.235 2.086
Bijdragen gemeenten, provincies, overige 966 1.634
Vooruitgefactureerde bedragen contractenonderwijs 759 1.038

Vakantiegeld en vakantiedagen 4.794 4.253
Doorbetalingsverplichting langdurige zieken en transitievergoedingen 1.389 1.534

Overige overlopende passiva 8.036 5.149
Totaal overige kortlopende schulden 40.153 36.624

Toelichting:
De kortlopende schulden zijn toegelicht onder 9.1.5. In de geconsolideerde jaarrekening zijn ook de (beperkte) schulden van de deelnemingen opgenomen.

9.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwe-
zen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

(x € 1.000) 2020 2019

BATEN

5. Overige overheidsbijdragen en subsidies

De specificatie is als volgt:

Bijdragen Educatie

WI 0 125

WEB/TKV Rotterdam 549 1.500

WEB Regio Rotterdam 0 50

Overige gemeentelijke bijdragen

VSV Doeluitkering Jeugd (vasthoudend) 384 296

VSV Convenant 184 184

Plusvoorzieningen 1.225 1.255

ZAT/Schoolmaatschappelijk werk 366 358

Leren Loont 133 88

Overig 95 102

Overige overheidsbijdragen 503 396

Totaal 3.439 4.354

Toelichting:
De toelichting op de ontwikkelingen is opgenomen onder 9.1.9. In de geconsolideerde jaarrekening zijn ook de (beperkte) opbrengsten van de deelnemingen opgenomen.
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(x € 1.000) 2020 2019

6. Werk in opdracht voor derden

De specificatie is als volgt:

Werk in opdracht voor derden 3.137 4.411

Totaal 3.137 4.411

Toelichting:
De toelichting op de ontwikkelingen is opgenomen onder 9.1.9. In de geconsolideerde jaarrekening zijn ook de (beperkte) opbrengsten van de deelnemingen opgenomen.

9.1.17 MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES 2020

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed  
aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk

Toewijzing 
Datum

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

versterking salarismix leraren MBO randstadregio’s 2020 2020/2/1544510 21-07-2020 J

Zij-instroom 2015 diversen N

Zij-instroom 2018 diversen N

Zij-instroom 2019 diversen N

Zij-instroom 2020 diversen N

Lerarenbeurs 2012/2013 diversen N

Lerarenbeurs 2013/2014 diversen N

Lerarenbeurs 2014/2015 diversen N

Lerarenbeurs 2015/2016 diversen N

Lerarenbeurs 2016/2017 diversen N

Lerarenbeurs 2017/2018 diversen N

Lerarenbeurs 2018/2019 diversen N

Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk

Toewijzing 
Datum

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

Lerarenbeurs 2019/2020 diversen N

Lerarenbeurs 2020/2021 diversen N

Voorziening leermiddelen minima 2019 2019/2/1195343 20-08-2019 N

Voorziening leermiddelen minina 2020 2020/2/1613980 20-08-2020 N

MBO Flex FLEXSTART19013 30-09-2019 J

Inhaalprogramma VAVO 1e tijdvak IOP-31222-VAVO 02-07-2020 N

Inhaalprogramma VAVO 2e tijdvak IOP2-31222-VAVO 16-10-2020 N

Inhaalprogramma VAVO 3e tijdvak IOP3-31222-VAVO 12-11-2020 N

Inhaalprogramma MBO 1e tijdvak IOP-31222-MBO 02-07-2020 N

Inhaalprogramma MBO 2e tijdvak IOP-31222-MBO 16-10-2020 N

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

Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk

Toewijzing 
Datum

Bedrag  
van de  
toewijzing

Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar

Totale  
subsidiabele 
kosten t/m  
vorig verslag-
jaar

Saldo per  
1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per  
31 december 
verslagjaar

Zij-instroom 2011 2020/2/1544510 21-07-2020 817.000 817.000 723.000 94.000 - - 94.000 

Doorstroomprogramma 
MBO-HBO (E&O) diversen 199.951 187.531 91.566 108.385 - 108.385 -

Totaal  1.016.951 1.004.531 814.566 202.385 - 108.385 94.000 

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in het volgende verslagjaar.
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Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk

Toewijzing  
Datum

Bedrag 
van de 
toewijzing

Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar

Totale  
subsidiabele 
kosten t/m  
vorig verslag-
jaar

Saldo per 
1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te  verrekenen 
per  
31 december 
verslagjaar

Flexibele beroepsweg 
3e leerweg

FLEX20005 17-09-2020 499.807 - - - 299.884 - 299.884 

Totaal Totaal 499.807 - - - 299.884 - 299.884 

9.1.18 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021.
De raad van toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 8 juni 2021.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 9.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die een significant effect hebben op de jaarrekening 2020.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Dhr. drs. Ph. F.M. Raets
Voorzitter College van Bestuur

W.G.
Mw. M. de Vries
Lid College van Bestuur

W.G.
Dhr. A. Ramawadh
Lid College van Bestuur

W.G.
Dhr. L. Bikker
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. L. Barg RA
Lid Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. J.A. Gennissen
Lid Raad van Toezicht

W.G.
Mw. S.T. Bennebroek
Lid Raad van Toezicht

W.G.
Mw. dr. A.A.L.M. Lombarts
Lid Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. drs. T. Yazir 
Lid Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. C.L. Berg
Lid Raad van Toezicht
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9.2 OVERIGE GEGEVENS
9.2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING 
De statuten bevatten geen bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat en deze staan daarmee ter vrije beschikking van het College van Bestuur.

9.2.2 NEVENVESTIGINGEN
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine heeft geen nevenvestigingen.

9.2.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

CONTROLEVERKLARING  
VAN DE ONAFHANKELIJKE  
ACCOUNTANT

   

 
 

Ernst & Young Accountants LLP 
Boompjes 258 
3011 XZ Rotterdam, Netherlands 
Postbus 2295 
3000 CG Rotterdam, Netherlands 

 Tel: +31 88 407 10 00 
Fax: +31 88 407 89 70 
ey.com 

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregist reerd bij Companies House onder 
registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebr uikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & 
Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, SE1 2DA, Verenigd  Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan 
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene 
voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de raad van toezicht van Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen 
jaarrekening 2020 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine te Rotterdam 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
• geeft de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine op 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de  
Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; 
• 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 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine 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.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 
en volledig is. 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag, bestaande uit:  

• Hoofdstuk 1 Voorwoord college van bestuur; 
• Hoofdstuk 2 Wij zijn Zadkine; 
• Hoofdstuk 3 Ons onderwijs; 
• Hoofdstuk 4 Kwaliteitsagenda; 
• Hoofdstuk 5 Onze studenten; 
• Hoofdstuk 6 Onze medewerkers; 
• Hoofdstuk 7 Financiën en bedrijfsvoering;  
• Hoofdstuk 8 Onze samenwerkingsscholen; 
• Bijlagen bij het bestuursverslag. 

• de overige gegevens 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het 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 met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 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, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020.  
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.  
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit:  
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

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

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
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 bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het 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 deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang 
en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de 
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie 
of specifieke posten noodzakelijk was. 
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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.  
 
 
Rotterdam, 21 juni 2021 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
drs. M. Verschoor RA
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Behind the scenes bij de Zadkine jaaropening 2020

BIJLAGEN

In dit hoofdstuk staan de volgende bijlagen:

• Bijlage 1 – Bijlage bij hoofdstuk 4 kwaliteitsagenda
• Bijlage 2 – Hoofd- en nevenfuncties CvB
• Bijlage 3 – Hoofd- en nevenfuncties RvT
• Bijlage 4 – Kerncijfers 2020
• Bijlage 5 – Helderheid analyse
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BIJLAGE 1 – BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 4 KWALITEITSAGENDA 

Ambitie (KWA) Maatregel  
(KWA) 

Beoogd resultaat  
(KWA) 

Beoogd resultaat VA Realisatie  
2019/2020

Realisatie  
2020/2021

Realisatie  
2021/2022

Uitval op  
minimaal 
Het huidige 
lage Niveau 
behouden 

1.1. Pedagogisch- 
didactische vernieuwing  
niveaus 2, 3 en 4 

Progressiegericht werken* Diverse projectdagen en projectweken waarin de persoonlijke 
leerpunten van de student centraal staan. Student formuleert 
samen met klasgenoten en SLB en duo-SLB zijn leervragen 

1.2. Passend alternatief  
bij een negatief bindend  
studieadvies 

Elke student met een  negatief bsa 
krijgt een alternatieve plek binnen 
Zadkine 

Inzet Klas als Werkplaats “light” (KAW), om de student de juiste 
begeleiding te geven (plusteam/SLB) 

Warme overdracht na BSA aan- en van studiekeuze-centrum  
in aanloop naar nieuwe opleiding

1.3. VSV-convenant Aanpak terugdringing vsv Handhaven van huidig beleid. Vsv-percentages zijn laag  
binnen de Veiligheidsacademie. Dit willen we behouden. Corona Corona

Vergroten 
arbeidsmarkt-
perspectief 
niveau 2

1.4. Verbeteren aansluiting 
van niveau 1 op niveau 2

Verbeteren doorstroom  
niveau 1 naar 2

Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten bij het Start college. 
Gemotiveerde studenten krijgen een voor hen op maat gemaakt 
meeloop-meedoen programma op de locatie VA

N.v.t.

1.5. Monitoren van  
loopbanen  
kwetsbare jongeren 

Alumnibeleid Onderzoek (met Plusteam/M&C) of er oud-studenten zijn die 
gevolgd willen worden N.v.t.

1.6. Aanpassingen in 
 portfolio, inhoud en 
 sturen van studiekeuze

Sturen op arbeidsmarkt perspectief en 
studiekeuze van opleidingen met een 
sterk arbeidsmarkt perspectief

Wij sturen al op arbeidsmarktperspectief bij aanname  
(simulatie/PEC) en zijn het schoolvoorbeeld hiervan.

 
In een aparte kwaliteitsagenda thema-sessie (07-12-2020) over kijken, analyseren en interpreteren van cijfers zijn directeuren en adviseurs op interactieve wijze ‘getraind’ 
in het ‘kijken’ naar enkele prominente kwaliteitsagenda-indicatoren. Tevens om samen uit te vinden welke elementen deze cijfers beïnvloeden. Zie onderstaand enkele 
voorbeelden van deze sessie. Hiermee onderstrepen we ook dat de kwaliteitsagenda ook een kwaliteitsverbetering en een professionaliseringsslag is.

In deze bijlage wordt de doelbereiking, waar zinvol en nodig, nog wat nader (systematisch) uitgewerkt per speerpunt.

1. ALGEMEEN 
Onderstaand een voorbeeld van de kwaliteitsagenda speerpunten als onderdeel van college/ teamplan. 
Veiligheidsacademie onderwijsteams T0020 – Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare posities

Waarom zou je kijken naar de data? 3

Drie manieren waarop de cijfers kunnen helpen

• Zijn we op weg om onze ambitie te halen?

• Waar gaat het matig en kun je misschien veel
winnen door er meer aandacht aan te besteden?

• Waar is veel succes en kun je misschien leren van 
de aanpak?

1

2

3

 N.v.t.

 Gerealiseerd

 Doorontwikkeling

 In onderzoek

 Risico

 Geen deelname aan maatregel

 Onderdeel van andere maatregel
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Keuze voor een baan
Aandacht voor

persoonlijke ontwikkeling

Lessen die ook voorbereiden
op andere beroepen

Kan Zadkine studenten verleiden om te kiezen voor een baan waar de 
arbeidsmarkt behoefte aan heeft, of gegeven hun keuze de kansen verbeteren? 11

Zadkine

Vmbo-profielkeuze

Middelbare school

Werk > 12 uur
per week

Enkele momenten waarop Zadkine invloed zou kunnen hebben op het arbeidsmarktperspectief

Voorlichting op school 
door Zadkine

Kennismakingsactiviteit
op Zadkine

Studiekeuze voor
Zadkine-opleiding

Intake bij
Zadkine

Praktijkgerichte
lessenLOB

Keuze voor een stage

Sollicitatie-
training

Keuze om door te
studeren

2. MONITOREN MAATREGELEN EN STAKEHOLDERS 
In onderstaande tabel wordt zichtbaar per college welke maatregelen worden  
toegepast en in welke mate. Daarnaast geeft het college dan ook aan welke 
 algemene of bijzondere projecten zijn ingezet. Deze worden in de college-/ team-
plannen opgenomen. Zie voorbeeld Veiligheidsacademie in bijlage 1.1.  

In onderstaand figuur niet zichtbaar, wel in het origineel, per (bijna iedere) cel 
korte toelichting van het project of actie de ranking verklaard. Deze wordt jaarlijks 
geüpdatet. Ranking voor de maatregel 1.6 ontbreekt in deze tabel omdat maat-
regel 1.6 dezelfde zaken behandeld als maatregel 3.3 en daar is opgenomen. 

Impact-analyse kwaliteitsagenda Zadkine colleges (versie nulmeting augustus 2019, Schoolseizoen 2019 - 2020 / 2020 - 2021 update okt/nov/dec 2020)

Colleges

Speerpunt 1:  
Jongeren in kwetsbare posities

Speerpunt 2:  
Gelijke kansen

Speerpunt 3:  
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Speerpunt 4:  
Duurzaam inzetbaar
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N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Vakschool Schoonhoven N.v.t. N.v.t.

Business College

Logistiek College

Beauty & Fashion College N.v.t.

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

Gezondheid, Welzijn & Sport 
College en Optiek College

Brood en Banket College N.v.t. N.v.t.

Horeca College N.v.t.

Dienstverlening & Facility 
College

Travel & Leisure College N.v.t. N.v.t. N.v.t.

 N.v.t.  Volledig  Beperkt  Nog niet
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Impact-analyse kwaliteitsagenda Zadkine colleges (versie nulmeting augustus 2019, Schoolseizoen 2019 - 2020 / 2020 - 2021 update okt/nov/dec 2020)

Diensten

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

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

M&C N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

A&O N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

FP&C N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

O&K

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

Stakeholdersmonitor 
Alle colleges hebben als advies, vanuit het programmamanagement kwaliteits-
agenda, een gespreksagenda ontvangen zoals benoemd in het geïntegreerde 
jaardocument van 2019. De gespreksagenda had als doel inzicht te krijgen in de 
wensen en behoeften van onze stakeholders maar ook het verbeteren van de 
 dialoog en het leren van elkaar. In de gesprekken met de colleges hebben we 
 geïnventariseerd welke activiteiten en met welke stakeholders de colleges in 
 gesprek zijn, naast de voor de hand liggende studenten en management.  
Deze inventarisatie had als doel om de colleges bewust te maken van welke 
 activiteiten zij al ondernamen in de relatie tot de stakeholders of welke ze juist 
misten. Het doel was om stakeholders meer te betrekken bij de ontwikkeling en 
kwaliteit van het onderwijs. 
 

In onderstaande figuur een voorbeeld van inventarisatie van activiteiten stake-
holders en welke activiteiten worden ondernomen en met welk doel. Het eerste 
voorbeeld is een voorbeeld van co-creatie waarbij verschillende stakeholders zijn 
betrokken. 
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Gespreksagenda: Wasserij
Acties: Deel opleiding verplaatst naar bedrijfsgebouw. 
Doel: Innovatie onderwijs bij Fashion, professionele bedrijfs omleving, 
ander gedrag bij studenten, klassenstructuur anders ingericht, 
 opdrachten duurzaam. 
Succescriteria: Dichtbij bedrijven, in gesprek met bedrijven, studenten 
doen opdrachten voor bedrijven. Andere mindset bij docenten.

50% x x x x x x x

Studenten meer betrekken 
Doel: Deelraad. 
Succescriteria: Deelraden binnen B&F.

10% x x x x
Structuur  
afgesproken.  
In P3 starten.

Gespreksagenda: Culture Fashion 
Acties: Positie bepalen. 
Doel: Verbeteren doorstroom mbo-hbo en mode duurzamer maken, 
samenwerking. 
Succescriteria: Nader te bepalen.

10% x x x x x

Opdracht mailen met bedrijf in India 
Acties: Plan uitwerken, KA2 aanvragen. 
Doel: Meer bedrijfsopdrachten, internationalisering. 
Succescriteria: Gekoppeld aan KD, buitenlandstages, studiereizen.

10% x x x x x x

3 feb 21 eerste plan af. 

Gespreksagenda: RIF 
Doel: Innovatie onderwijs, dichter bij de arbeidsmarkt, docent-
professionalisering, samenwerking, college- en opleiding overstijgend. 
Acties: Workshops bedrijven,docenten, management, opleidings-
overstijgend werken, hospitalitie, diversieteit en inclusie  bevorderen. 
Samenwerking met Dress2succes, Pauluskerk, Samen met alle 
 kinderen, Everyday people. 
Succescriteria: Laatste innovaties uit de branch (avatars, AR).

10% x x x x x x x

Young Impact 
Acties: Studenten uitdagen voor 'maatschappelijke stage'. 
Doel: Werken aan social skills, samenwerken, ervaring opdoen. 
Succescriteria: Talentontwikkeling, impact hebben op je omgeving.

75% x x x x

Gespreksagenda: mbo brigade bol/bbl 10% x x

 N.v.t.  Volledig  Beperkt  Nog niet
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3. SPEERPUNT 1: JONGEREN IN KWETSBARE POSITIES 

VSV 
Nadere analyse van de VSV resultaten laten zien dat bij niveau 2 voor het  
derde jaar op rij de VSV-score toeneemt en wel bij een specifiek aantal colleges/ 
opleidingen met een significant aantal studenten. Bij sommige colleges is een 
stijging van studenten waar te nemen van 10-38%. We weten uit ervaringscijfers 
dat het eerste jaar de meeste uitval heeft en ook nog bij niveau 2 en daardoor de 
getallen worden beïnvloed en kunnen worden geduid. In hoeverre de coronacrisis 
en het afstandsonderwijs hieraan heeft bijgedragen is niet één op één te verbin-
den. Wel is duidelijk dat dit van invloed is geweest en nog steeds is. Daarnaast 
blijkt bij nadere analyse op collegeniveau bijvoorbeeld de opleiding Verkoper, 
landelijk een vergelijkbaar beeld laat zien. Uit een onderzoek c.q. analyse van de 
VSV cijfers door het bureau Nextschool van de afgelopen vijf jaar Zadkine breed, 
als spin-off van de viermaands bijeenkomsten, blijkt dat een verkeerd beeld van 
beroep en opleiding een belangrijke achterliggende reden is voor VSV. Op verzoek 
is dit onderzoek beschikbaar. 

Aan de andere kant is de zeer positieve ontwikkeling van de niveaus 1, 3 en 4 te 
noemen. 
 
Tijdens de eerdergenoemde themabijeenkomst kwaliteitsagenda-indicatoren is 
gesproken over VSV en de vraag wat doe je om de VSV te verbeteren. Hiernaast een 
greep uit de antwoorden. 

Responses tijdens themabijeenkomst op VSV aanpak. 
• Begeleiding intensiveren (dat proberen we al) en goed contact  

met collega instellingen
• Starter set groep vergroten
• Meer aandacht voor begeleiding van student
• Goede intake vooraf
• Goede begeleiding en bij dreigende uitstroom maatwerk, liefst binnen Zadkine
• Goede studiekeuzebegeleiding en herplaatsing bij de meest passend opleiding 

binnen (of buiten) Zadkine
• Binnen houden, in kaart brengen, waarom achterhalen en  

passende begeleiding
• Uitdagend onderwijs, persoonsgerichte loopbaanbegeleiding en  

nauwere samenwerking tussen de colleges
• Student begeleiden naar juiste opleiding
• Studenten na vertrek blijven begeleiden tot zij bij een andere opleiding zijn 

ingeschreven
• Meer kijken naar de geformuleerde ambities en daarover het gesprek  

voeren en eventuele verbeteracties
• Goede voorlichting
• Tijdig melden bij SKC bij mogelijke uitval waardoor goede begeleiding naar 

andere studie kan plaatsvinden
• Je kan de startset beïnvloeden, meer ‘jonge’ instroom
• Risico studenten bij intake inventariseren en meer begeleiden

In onderstaand figuur de adviezen vanuit het onderzoek VSV door Nextschool.

Nieuwe rubricering
uitstroomredenen

O.b.v. de bevindingen adviseren wij om een nieuwe rubricering te maken van de 
uitstroomredenen, de begeleiding te bestuderen en exit interviews af te nemen 28

1 Er zou een nieuwe rubricering kunnen worden ontwikkeld van de uitstroomredenen 
die meer handvatten geeft voor gerichte acties. Dit kan bijv. door in plaats van 
redenen als “geen uitval” en “Persoonsgebonden factoren waar de instelling in 
principe niets kan doen aan de oorzaken, maar in principe en wellicht wel aan de 
opvang” redenen te kiezen die evidenter maken wat Zadkine kan doen. Bij een 
reden als “student moet wachten tot startmoment nieuwe Zadkine opleiding” past 
bijv. de actie om te controleren of de student op dat moment weer les volgt, en bij 
“student wil nieuwe opleiding kiezen” past mogelijk een begeleidingstraject hierbij

Begeleiding
bestuderen

2 Meer dan de helft van de uiteindelijke VSV-ers heeft geen tweedelijns traject
gevolgd. Ongetwijfeld vindt ook veel begeleiding plaats in de eerstelijn en zijn
sommige trajecten niet geregistreerd. Toch denken wij dat het interessant blijft om 
te kijken voor welke situaties Zadkine trajecten aan wil bieden

Exit interviews 
afnemen

3 Hoewel de uitstroomredenen soms onhelder zijn geformuleerd is duidelijk dat een
verkeerd beeld van de opleiding/het beroep een belangrijke achterliggende reden
is voor VSV. Door in kaart te brengen wat stoppende studenten anders hadden
verwacht en eigenlijk zochten kan de voorlichting worden verbeterd
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Verbonden met Zuid project
De vier succesfactoren om jongeren uit Rotterdam-Zuid toe te leiden naar werk

4. SPEERPUNT 2: GELIJKE KANSEN 
 
Heel Zadkine Leest! 
De samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam wordt bevestigd door middel van 
een formele overeenkomst. Voor studenten zijn diverse activiteiten ondernomen, 
waarbij COVID-19 wel voor enige stagnatie heeft gezorgd. De activiteiten zijn:  

• Symposium ‘Heel Zadkine Leest!’ 
• Aanschaf en uitbreiding boekencollecties op de colleges met behulp  

van een bijdrage van het Rotterdam fonds voor het onderwijs. 
• Account op Instagram/ Facebook. 
• Lees bevorderende activiteiten studenten zoals: 

 ◦ Escaperoom bibliotheek Rotterdam 
 ◦ Schrijfwedstrijd ‘Er was eens.’ 
 ◦ Project rondom boek ‘Echte Amerikaanse jongens’ 
 ◦ Ontmoeting met schrijver Jason Reynolds in bibliotheektheater. 
 ◦ Boekenweek voor jongeren i.s.m. bibliotheek Rotterdam  

schrijver 3-PAK Danielle Bakhuis. 
• Deskundigheidsbevordering docenten ‘Boek meer succes met lezen’ online. 

Expeditie persoonlijke ontwikkeling 
De transitie die is ingezet met expeditie persoonlijke ontwikkeling behelst:

Van Naar 

Burgerschap en loopbaan als aparte 
vakken 

Gezamenlijke vormgeving persoonlijke 
ontwikkeling 

Burgerschap en/of loopbaan alleen 
in het eerste jaar 

Doorgaande leerlijn alle jaren in het 
 kader van persoonlijke ontwikkeling 

Nadruk op kennisoverdracht  Focus op vormgeving, beleving en impact 

Methode centraal/ uitgangspunt 


Relevante thema’s menukaart gekoppeld 
aan actualiteit 

Burgerschap in de klas 


Persoonlijke ontwikkeling in interactie 
met partners in omgeving 

Leerstof centraal 


Aandacht voor leerbehoefte/ wensen 
student 

Ieder docent voor zich 


Projecten per team/ college of Zadkine 
breed 

Loopbaanontwikkeling, studie-
loopbaan- en bv begeleiding per 
opleiding ingevuld 


Begeleiding bestaat uit vaste  
Zadkine basiselementen inclusief  
instrumentarium en taal 

Zorgstructuur (Plusteams)  Ondersteuningsstructuur 

Faciliteren van zorg door experts 
met afstand tot de student 

Integrale ondersteuningsaanpak door 
generalist met expertise, verbonden aan 
opleidingsteam, dicht bij de student 

Verschillende manieren van  
begeleiden 

Progressiegericht begeleiden als norm 

HEEL
ZADKINE
LEEST
BOEKENKAST

Als je veel leest, word je beter in taal! Pak daarom een boek
of een tijdschrift en ga lekker lezen. Leg je het weer terug als je 
het uit hebt? Of nog beter: geef het dan door aan iemand anders!
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Per onderdeel in deze transitiefase: 
Burgerschap: De student ontwikkelt vaardigheden om te participeren als soci-
aal, kritisch en betrokken burger. De student heeft hierbij een actieve rol. (Young 
impact, Thema weekkalender en menukaart, etnische, religieuze en gender-diver-
siteit, socratische dialoog, theatergroep Drang enz.) 

Loopbaanontwikkeling (LOB): De student ontwikkelt vaardigheden om zijn/haar 
loopbaan te sturen. Ontwikkeling Zadkine loopbaanportfolio en onderzoek naar 
best practices en wetenschappelijk onderzoek. 

Begeleiding (SLB en BPV): de student wordt begeleid en gecoacht door inspire-
rende professionals. Iedereen wordt gezien. Progressie gerichte sleutelprincipes 
(vriendelijk en duidelijk) en werken volgens kaders kwaliteitsagenda. 

Ondersteuning vanuit Plusteams: Bij Zadkine is iedereen welkom. Bestendigen 
ontwikkeling richting integrale ondersteuningsstructuur bij Zadkine. Kaders, taken 
en rollen in uitvoering wetgeving passend onderwijs herijken en vaststellen. 

Excelleren 
In onderstaande tabel een voorbeeld van deelname aan vakwedstrijden. 

Schooljaar Vak wedstrijd Regionaal 
Nationaal 
Internationaal

Opleidings-
niveau

Aantal  
deelnemers

Maand  
en datum

Gewonnen? Of welke plaats  
geëindigd t.o.v. totale aantal  
deelnemers

Mode

1 2020/2021 Skills Hero Nationaal 3 2 Waarvan 1 reserve 
11/3 aangemeld bij K. Schilder.

2 2020/2021 YTTT Nationaal 3 2 Nov. 20?  

3 2019/2020 Skills Hero Nationaal 3 2 Niet deelgenomen,  
door administratieve  
fout projectleider Skills.

4 2018/2019 Skills Hero Nationaal 3 M. Zhang
A.v. Buuren* 

20-02-2019 Finale, geen voorronde.

5 2017/2018 Skills Hero Nationaal 3 B. Nasari

6 2017/2018 YTTT Nationaal 3 + 4 M. Mingeel
T. Neves

11-05-2018

SV

1 2020/2021  Skills Hero Nationaal 3 + 4 2 11/3 aangemeld bij K. Schilder. 

2 2019/2020  Skills Hero Nationaal 4 G.Camacho Franciska  
+ G. Steurink*

03-12-2019 Voorronde, net niet bij de eerste  
10 finale plekken. 

3 2019/2020 Make-up 4 ever. Internationaal,
Brussel

3 + 4 P. Jalili 
N. Marti

02-03-2020 Uitslag 24 april 2020. 

4 2019/2020 Student Award Nationaal 3 + 4 B. Unall
C. Aazouz

08-04-2019 1e prijs (3* een 10).

5 2018/2019 Skills Hero Nationaal 3 + 4 C. Troost 12e van de 23. 

HV

1 2018-2019 
2019-2020 

SkillsHeroes Nationaal 3 1 inclusief een reserve 
student. (Zelf model-
len meenemen)

29-01-2019 
03-12-2019 

Deelgenomen aan kwalificatie-
wedstrijd. Niet door naar de finale. 
Ongeveer 28 deelnemers waarvan  
8 naar de finale.

2 2018-2019 Make Up Awards 2019 – De Student 
Award voor visagisten die nog in 
 opleiding zijn. in Jaarbeurs Utrecht. 

Internationaal, 
Benelux

1 08-04-2019 Finalist, niet gewonnen.

*reserve
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5. SAMENVATTING STUDENTEN-ARENA’S & DOCENTEN-/  
BEDRIJFSLEVEN-ARENA’S

Studenten 
Het meest opvallende uit de studenten-arena’s is dat de studenten veel respect 
en waardering hebben voor de wijze waarop de docenten (Zadkine) de omslag 
gemaakt hebben naar online onderwijs. Daarnaast dat docenten/ begeleiders 
bijna 24/7 beschikbaar zijn om feedback te geven, vragen te beantwoorden. Ze zijn 
meelevend en ook geïnteresseerd in het niet-school leven, geven je een duwtje in 
de goede richting indien nodig. Ze zijn echt geïnteresseerd in ons. 

Wel zou meer structuur (doel van lessen), begeleiding (niet te veel wisselingen) 
zoals in het eerste jaar welkom zijn en goede communicatie hierover. BPV blijft bij 
de meeste colleges wel een probleem, maar ook daar hebben studenten creatieve 
oplossingen voor gevonden. Op de vraag waar ze het meest trots op zijn komt toch 
weer de goede begeleiding, Zadkine als organisatie en aandacht en begrip voor de 
student naar voren. 

Uit het voorgaande blijkt dat programma’s zoals expeditie persoonlijke ontwikke-
ling haar vruchten afwerpt. Goede communicatie naar studenten en evenals een 
stabiele organisatorische basis voor de student zijn aandachtsgebieden die hoog 
op de aandacht lijsten van de colleges staan en ook vallen onder de Zadkine stra-
tegische poot continue verbeteren van de basiskwaliteit. De verzamelde opmer-
kingen worden zeker daarin meegenomen. 

Docenten/ bedrijfsleven
Het meest opvallende uit de docenten-/ bedrijfsleven arena’s is de grote betrok-
kenheid bij de student. De passie om de student te binden, boeien en behouden. 
De persoonlijke aandacht voor de student en het kijken naar het hele plaatje.  
En het progressiegericht werken en leren. En het denken in mogelijkheden. 

Corona geeft ook de ruimte om, dwingt gangbare/ bestaande wijzen van  organisatie 
nog eens tegen het licht te houden, zoals bijvoorbeeld de communicatie richting 
 studenten, docenten en bedrijfsleven. Positief is de ‘makkelijke’ bereikbaarheid van 

de student via Teams, nu ze dit inmiddels gewent zijn. Zo kan er elke week kort of 
waar nodig iets langer contact zijn. Ook de lege scholen geven de wel aanwezige stu-
denten, makkelijker een ‘praatje pot’ kunnen houden met de aanwezige docenten. 

De nauwe samenwerken/ integratie met het Plusteam (maatschappelijk werk, 
Psycholoog, loopbaanadviseur) om te kunnen kijken naar de student als geheel 
persoon, in zijn leefomstandigheden, met zijn (sociale) netwerken. 

In Corona tijd zijn stageplekken vinden wel een uitdaging, alternatieve opvang 
op school is beperkt mogelijk. Het doorstromen binnen de opleidingen is goed 
in beeld en de persoonlijke begeleiding heeft daar veel aandacht voor. Afstem-
ming met bedrijfsleven over de voorbereiding en koppeling van opdrachten aan 
de praktijk. ‘Snuffelstages’ in praktijkruimtes op school ter voorbereiding op de 
 daadwerkelijke stages zou helpen. 

Het bedrijfsleven is zeer te spreken over de contacten met Zadkine, door middel 
van de stagebegeleiders. De lijnen zijn kort en de antwoorden adequaat. Kijken ook 
naar de student wat deze nodig heeft aan begeleiding. Merken wel dat de studen-
ten graag op stage komen omdat ze moe worden van het thuis werken. Er was ook 
sprake van een bedrijvenavond, waarbij de ontwikkeling van een student paspoort 
werd geïntroduceerd. Het bedrijfsleven werd gevraagd om mee te denken. Het stu-
dent-paspoort gaat werken als een soort CV, waarbij de partijen en de student zelf 
kunnen zien wat hij/zij al getoetst heeft bereikt van het bestaande curriculum. 

In de hoek van luchtvaart dienstverlening en toerisme zijn de stageplaatsen wel 
een groot probleem. Ervaren stagebegeleiders vinden wel wegen om studenten te 
plaatsen. 

De doorstroom 
Warme overdracht van studenten van niveau 1 naar niveau 2 wordt bereikt door 
de begeleider mee te laten gaan met de student. Dit is in ontwikkeling. Huidige 
warme overdracht vindt er wel plaats. Deels wordt dit opgevangen doordat er 
op het Startcollege ook niveau-2 opleidingen zijn gestart. Waarbij de intensieve 
 begeleiding (deels) kan worden geborgd. 

BIJLAGE 2 – HOOFD- EN NEVENFUNCTIES CVB 

Dhr. drs. Ph. Raets

Hoofdfunctie(s):
• Voorzitter College van Bestuur Zadkine
 
Nevenfunctie(s):
• Lid Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer (Den Haag)
• Lid Raad van Toezicht Open Universiteit (Heerlen)
• Lid Raad van Toezicht PCOU Willibrord (Utrecht)

Dhr. drs. A. Ramawadh MBA

Hoofdfunctie(s):
• Lid College van Bestuur Zadkine (vanaf 1 september 2020)

Mw. M. de Vries

Hoofdfunctie(s):
• Lid College van Bestuur Zadkine 

Nevenfunctie(s):
• Voorzitter stichting examenservice ‘Metaal Elektro- en Installatietechniek’
• Voorzitter bestuur Efvet NL
• Lid bestuur Bedrijfstakgroep Handel
• Lid sectorkamer Handel
• Lid steering committee Efvet EU
• Lid kerngroep internationalisering MBO-Raad
• Commissaris Innovam

Dhr. C. in ’t Veld RA RCBM

Hoofdfunctie(s):
• Lid CvB a.i. (tot 1 juli 2020)
• Directeur-eigenaar Focus op Verbeteren BV
 
Nevenfunctie(s):
• Lid Raad van Toezicht (inclusief auditcommissie)  

Stichting Rode Kruis Trombose Dienst Neder Veluwe
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BIJLAGE 3 – HOOFD- EN NEVENFUNCTIES RVT 

Dhr. L. Bikker 
Hoofdfunctie(s):
• CCO Rabobank

Nevenfunctie(s):
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Zadkine 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Scapino Ballet Rotterdam  
(tot 1 oktober 2020) 

Mw. dr. A.A.L.M. Lombarts
Hoofdfunctie(s): 
• Directeur-eigenaar  

Aloa Consultancy 
• Professor Hospitality,  

Happiness, Care at Hotelschool 
Den Haag 

 
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Lid Raad van Commissarissen 

Floriade Almere 2022 BV 
• Lid Raad van Toezicht NBTC 

Dhr. L.H. Barg 
Hoofdfunctie(s): 
• CFO en lid Raad van Bestuur 

van Dura Vermeer Groep NV 
  
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Lid algemeen Bestuur Bouwend 

Nederland 
• Lid Raad van Commissarissen 

Stadion Feijenoord NV 

Dhr. drs. T. Yazir 
Hoofdfunctie(s): 
• Voorzitter College van  

Bestuur Stichting Openbaar 
Onderwijs Westland (SOOW) 
(per 1 maart 2020) 

• Managing partner  
Nextworker (tot maart 2020) 

• Managing partner  
De Beroepentuin  
(tot maart 2020) 

 
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Vice- voorzitter Raad van  

Toezicht Stovod (Grotius  
College Delft) (tot maart 2020) 

• Lid dagelijks/algemeen  
bestuur Samenwerkings-
verband Stichting Primair 
 Onderwijs Westland (SPOW) 
(per 1 maart 2020) 

• Lid algemeen bestuur 
 Samenwerkingsverband PPO 
Delflanden (per 1 maart 2020) 

Dhr. drs. J. A. Gennissen 
Hoofdfunctie(s): 
Bestuursvoorzitter  
Facilicom Group 
  
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Stichting ATA Amsterdam 
• Lid Raad van Advies Nationale 

Jeugdraad

Mw. mr. S. T. Bennebroek
Hoofdfunctie(s): 
Group General Counsel,  
Smit Lamnalco (Rotterdam) 
 
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Lid Raad van Toezicht Stichting 

Toys Toys ‘n (w)Rap Rotterdam 

Dhr. drs. C. L. Berg 
Hoofdfunctie(s): 
CFO stadion Feijenoord NV 
 
Nevenfunctie(s): 
• Lid Raad van Toezicht Zadkine 
• Lid Investeringscommissie 

Fonds Delft 2040 
• Lid Raad van Advies Uithoflijn/

regiotram Utrecht 

BIJLAGE 4 – KERNCIJFERS 2020
Kengetallen - Zadkine in cijfers 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Financieel

Totaal baten (in € mln)  157,8  155,3  157,0  155,0  156,0  149,3  148,3  144,3  154,0  163,0 

Ongeoormerkte rijksbijdragen (in € mln)  145,7  142,4  144,0  142,1  142,6  136,2  132,0  126,8  126,4  126,7 

Resultaat (excl. buitengewone baten/lasten, in € mln)  1,4  0,3  3,2  1,0  1,2  6,0  2,9  3,2  17,7-  14,9-

Resultaat (incl. buitengewone baten/lasten, in € mln)  1,4  0,3  3,2  1,0  1,2  6,0  2,9  3,2  17,7-  14,9-

Aandeel ongeoormerkte rijksbijdrage in totale baten 92,4% 91,7% 91,7% 91,7% 91,4% 91,2% 89,0% 87,8% 82,0% 77,7%

Balanstotaal (in € mln)  107,7  107,9  107,6  105,0  105,1  94,8  101,2  99,1  103,3  108,3 

Eigen vermogen (in € mln)  32,2  31,1  30,4  27,3  26,3  25,1  19,1  16,2  13,0  30,7 

Vreemd vermogen (in € mln)  75,5  77,1  77,2  77,7  78,8  69,8  82,1  82,9  90,3  77,5 

Waarvan langlopend gefinancierd (in € mln)  27,6  31,2  34,9  38,6  37,3  26,2  36,9  39,9  43,2  21,3 

Liquide middelen (in € mln)  17,5  15,7  15,6  6,0  14,0  22,6  25,4  18,7  15,6  0,7 

Solvabiliteit 29,9% 28,8% 28,3% 26,0% 25,0% 26,5% 18,8% 16,3% 12,6% 28,4%

Current ratio  0,6  0,5  0,6  0,4  0,7  0,9  1,1  1,1  1,1  0,5 

Rentabiliteit (excl. buitengewone baten/lasten) 0,9% 0,2% 2,0% 0,6% 0,8% 4,0% 1,9% 2,2% -11,5% -9,1%

Personeel (in wtf): eigen personeel+inhuur Personeel (in wtf): eigen personeel+inhuur

1. Gemiddelde inzet in kalenderjaar

Onderwijzend personeel (OP) 784 797 802 796 819 785 729 725 816 885

Bijzonder Ondersteunend Beheerspersoneel 
(BOBP)

153 149 149 158 164 158 153 174 210 226

Totaal primair proces 938 946 951 958 983 943 882 899 1.025 1.112

Algemeen Ondersteunend Beheerspersoneel (AOBP) 524 513 516 519 523 507 490 511 604 641

Totaal personeel 1.462 1.459 1.467 1.477 1.506 1.450 1.372 1.410 1.630 1.753

Waarvan eigen Zadkine personeel 1.430 1.422 1.406 1.406 1.436 1.383 1.331 1.312 1.460 1.623

Waarvan ingehuurd personeel 32 37 61 68 70 67 41 98 169 130

Totaal personeel 1.462 1.459 1.467 1.477 1.506 1.450 1.372 1.410 1.630 1.753

Aandeel secundair (AOBP) in totaal personeel 35,9% 35,2% 35,2% 35,1% 34,7% 35,0% 35,7% 36,2% 37,1% 36,6%
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Kengetallen - Zadkine in cijfers 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2. Inzet per ultimo kalenderjaar

Onderwijzend personeel (OP) 793 784 816 802 807 825 761 714 755 860

Bijzonder Ondersteunend Beheerspersoneel (BOBP) 156 148 150 153 164 164 158 178 188 218

Totaal primair proces 949 932 966 958 971 989 919 892 943 1.078

Algemeen Ondersteunend Beheerspersoneel (AOBP) 538 516 509 502 531 521 490 473 550 610

Totaal personeel 1.487 1.448 1.475 1.477 1.502 1.510 1.409 1.365 1.493 1.688

Waarvan eigen Zadkine personeel 1.454 1.421 1.422 1.394 1.430 1.440 1.359 1.321 1.353 1.554

Waarvan ingehuurd personeel 33 27 53 63 72 70 50 44 140 134

Totaal personeel 1.487 1.448 1.475 1.477 1.502 1.510 1.409 1.365 1.493 1.688

Aandeel secundair (AOBP) in totaal personeel 36,2% 35,6% 34,5% 34,0% 35,4% 34,5% 34,8% 34,7% 36,8% 36,1%

3. Ziekteverzuim 6,5% 6,9% 7,7% 6,6% 6,4% 6,0% 5,9% 6,1% 5,9% 5,9%

Kengetallen - Zadkine in cijfers 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

Aantal CREBO-nummers 215 215 268 321 322 206 215 254 304 316

Aantal deelnemers per 1 oktober

BOL  13.432  13.097  13.112  13.627  13.798  13.812  14.121  14.340  13.912  13.477 

BBL  3.028  3.215  2.549  2.375  2.124  2.179  2.253  2.842  3.366  3.950 

dt-BOL  2  26  124  265  398  665 

 16.460  16.312  15.661  16.002  15.924  16.017  16.498  17.447  17.676  18.092 

VMBO  -  -  -  -  - 

Educatie (incl. VAVO)  1.230  2.769  2.635  2.150  2.276  2.802  2.467  2.172  1.965  2.536 

Totaal  17.690  19.081  18.296  18.152  18.200  18.819  18.965  19.619  19.641  20.628 

Aantal deelnemers per niveau

Niveau 1  614  549  516  457  461  462  505  548  644  536 

Niveau 2  2.904  2.941  2.608  2.762  2.925  3.326  3.425  3.893  4.227  4.721 

Niveau 3  3.758  3.805  3.801  4.123  4.319  4.438  4.203  4.510  4.749  5.389 

Niveau 4  9.184  9.017  8.736  8.660  8.219  7.791  8.365  8.496  8.056  7.446 

Totaal  16.460  16.312  15.661  16.002  15.924  16.017  16.498  17.447  17.676  18.092 

Kengetallen - Zadkine in cijfers 2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

2016/
2017

2015/
2016

2014/
2015

2013/
2014

2012/
2013

2011/
2012

Uitstroom deelnemers per niveau

Totale uitstroom  6.517  6.410  6.607  6.450  6.564  7.193  8.085  7.504  7.671  8.268 

Waarvan gediplomeerd op niveau 1  291  240  278  261  263  236  318  266  221  291 

Waarvan gediplomeerd op niveau 2  1.037  892  988  1.100  1.197  1.297  1.818  1.635  1.502  1.436 

Waarvan gediplomeerd op niveau 3  992  1.124  1.128  1.110  1.266  1.304  1.328  1.213  1.291  1.183 

Waarvan gediplomeerd op niveau 4  2.228  2.143  2.025  2.086  1.935  2.255  2.028  2.066  1.671  1.808 

Waarvan ongediplomeerd  1.969  2.011  2.188  1.893  1.903  2.101  2.593  2.324  2.986  3.550 

Aandeel gediplomeerde uitstroom in totale uitstroom 69,8% 68,6% 66,9% 70,7% 71,0% 70,8% 67,9% 69,0% 61,1% 57,1%
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BIJLAGE 5 – HELDERHEID ANALYSE
Thema Helderheid in de bekostiging van het  
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Toepassing door Zadkine Zadkine voldoet 
ja / nee

Thema 1: 
Uitbesteding

In 2020 is wel sprake geweest van het uitbesteden van onderwijstaken. Zadkine heeft als interne richtlijn dat  
het minimaal 51% van het onderwijs zelf uitvoert. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeelte-
lijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten altijd uitgevoerd onder directe 
 verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van Zadkine.

JA

Thema 2:
Investeren van publieke middelen  
in private activiteiten

Conform voorgaande jaren was in 2020 geen sprake van investeringen van publieke  middelen in private 
 activiteiten. In het verslagjaar is geen sprake van investeringen van publieke middelen in private activiteiten.

JA

Thema 3: 
Het verlenen van vrijstellingen

Zadkine houdt rekening met het voldoen aan het urencriterium als het gaat om  
vrijstellingen voor lessen op grond van bijvoorbeeld eerder verworven competenties.

JA

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

Bij Zadkine bestaat geen eigen fonds waaruit les- en cursusgelden voor deelnemers worden betaald dat  
gevoed wordt uit publieke middelen. Het is alleen mogelijk dat een derde (een bedrijf of andere organisatie)  
het cursusgeld voor een deelnemer betaalt als de deelnemer die derde daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.

JA

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

Het komt voor dat deelnemers zijn ingeschreven in meer dan één opleiding tegelijk. In dat geval zijn  
de  procedures dusdanig dat we dergelijke deelnemers voor bekostigingsdoeleinden niet meer dan één  
keer meenemen.

JA

Thema 6: 
De deelnemer volgt een andere opleiding  
dan waarvoor hij is ingeschreven

Dit betrof in de periode 1-10-2020 tot 1-2-2021 392 deelnemers. Waarvan 369 door stromingen binnen dezelfde 
leerweg. Er is geen sprake van stapeling van diploma’s.

JA

Thema 7: 
Bekostiging van maatwerktrajecten ten  
behoeve van bedrijven

Regulier-plustrajecten zijn opleidingen waarbij op verzoek van opdrachtgevers naast de  crebo-opleiding 
 aanvullend onderwijs wordt verzorgd. De opdrachtgever vergoedt deze extra activiteiten separaat.  
Van  maatwerk is in 2020 sprake geweest in de gevallen zoals bijgaand opgenomen.

JA

Thema 8: 
Buitenlandse deelnemers

Voor diverse opleidingen heeft Zadkine uitwisselingsovereenkomsten met scholen in het buitenland.  
Dit betekent dat Zadkine deelnemers in het buitenland stagelopen en buitenlandse studenten in Nederland 
stagelopen. In alle gevallen vindt het onderwijs en examinering in Nederland plaats.

JA
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Met dank aan
Patricia Jaspers, Daniëlle Kramer, Ria Verhoogh,  
Esmée Nuninga en Katinka ten Have

Vormgeving
Teldesign, Rotterdam

© Mei 2021
Bijlagen212

mailto:collegevanbestuur%40zadkine.nl?subject=
https://www.zadkine.nl


ZADKINE.NL 

https://www.zadkine.nl

