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Voorwoord  

 

Samen Summa Mooier Maken 

‘Samen Summa Mooier Maken’ was dit jaar onze conclusie na de evaluatie van de strategische koers 

die Summa in 2019 inzette. Een woelig jaar dat in het teken stond van het aanbrengen van focus in 

onze strategische koers. Een koers waarin duidelijk is dat onze vertrouwde zekerheden tot het 

verleden behoren. Dat we onze maatschappelijke opdracht beter kunnen vervullen als we buiten de 

gebaande paden durven gaan voor de toekomst van onze studenten. Dat we ‘het systeem voorbij’ 

zijn, wordt nog eens versterkt door de disruptie die de coronapandemie met zich meebrengt. 

 

2020 stond in het teken van grote veranderingen voor eenieder. We zagen grote veranderingen in ons 

onderwijs en examinering. Maar ook voor de beroepspraktijkvorming. Samen met regionale 

overheden en het regionale bedrijfsleven hebben we de stagetekorten hoog op de agenda gezet. 

Dankzij die samenwerking hebben we de tekorten meer dan weten te halveren. Maar we zijn er nog 

niet. Gezien het gedeelde belang tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, blijven we dit hoog 

op de agenda houden. 

 

Minister Ingrid van Engelshoven bracht Summa in dat kader twee keer een bezoek: een gesprek met 

Summa studenten over het studeren tijdens corona en een gesprek over de regionale aanpak inzake 

de stagetekorten.    

  

De student centraal 

Summa heeft in 2020 laten zien hoe snel zij in staat was het beste te halen uit de situatie waarmee 

de coronapandemie ons confronteerde. En vooral ook het beste te blijven halen uit onze studenten. 

Door de student steeds centraal te blijven stellen. Door niet alleen online nauw contact te houden, 

maar ook kwetsbare studenten op te vangen op locatie en studenten te voorzien van digitale 

middelen, als zij daar niet over beschikten. Natuurlijk hebben we tijdens de lockdowns onze 

studenten ook gemist en de studenten ons. En waren we later blij onze studenten weer terug te zien 

in het praktijkonderwijs, bij examens, drive-thru diploma-uitreikingen en in alle nieuwe lesvormen 

na de zomervakantie.   

 

Onze onderwijskwaliteit en onze Kwaliteitsagenda 

Onze teams hebben de Inspectie in een compact, digitaal vierjaarlijkse onderzoek laten zien dat de 

visie op leren in de dagelijkse praktijk verankerd ligt en dat we zicht en grip hebben op 

onderwijskwaliteit. Dat we binnen Summa de professionele dialoog voeren met alle lagen van de 

organisatie door de reviewstructuur. En dat we de Summabrede thema’s uit de onderwijsvisie op de 

agenda houden. Het bezoek bevestigde ons welke professionaliseringsslagen we met onze 

examencommissies hebben gemaakt.  

Het digitale bezoek van de commissie Kwaliteitsafspraken MBO bevestigde ons eigen beeld dat de 

Summa teams, ondanks de aandacht die het onderwijs in tijden van corona van hen vroeg, in de volle 

breedte uitvoering geven aan de Kwaliteitsagenda. Al houden we ook zorg voor de impact van de 

coronamaatregelen op onze doelstellingen. We liggen op koers en we weten waar de kansen voor 

succesvolle interventies liggen om onze doelstellingen uiteindelijk te behalen. 
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Focus strategische koers: de Droom van Summa 2025 

Als nieuw College van Bestuur troffen wij het Summa aan als organisatie waar ‘het ondersteunen van 

de student tijdens de studentreis’ in het DNA zit. De onderzoeken onder studenten die wij dit jaar 

uitvoerden, onderstrepen dit. Summa is gewaardeerd en vernieuwend partner van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in de regio en Brainport Eindhoven. De samenwerking met Kennispact 

en met de Brabantse MBO-instellingen hebben we als college dit jaar hernieuwd en verstevigd. Een 

uitstekende uitgangspositie om echt werk te kunnen maken van onze maatschappelijke opdracht 

voor de student ‘van 0 tot 99’. Om dat te bereiken brengen we focus aan in onze koers.  

Een open, gepersonaliseerde benadering past bij Summa en bij onze doelstelling om elke student 

niet alleen goed voor te bereiden op de (disruptieve) dynamiek in de maatschappij, maar de student 

ook blijvend en dus een leven lang te ondersteunen in zijn ontwikkeling. We pakken daarbij de 

gezamenlijke opdracht op om belemmeringen weg te nemen die onze strategische koers in de weg 

staan.  

 

Om de nodige slagkracht te creëren, hebben we dit jaar een strategisch programma ingericht met als 

pijlers: een leven lang ontwikkelen, procesvernieuwing, waardengedreven organisatie, 

onderwijsinnovatie en duurzaamheid. Ondersteund door een digitaliseringsagenda, een strategisch 

huisvestingsplan en strategische personeelsontwikkeling, moet dit de weg bereiden naar Summa 

2025.  

  

Samen Summa Mooier Maken, het zit al in het DNA van het Summa, stellen wij als college vast. We 

hebben in 2020 laten zien dat als we de ruimte nemen, we niet alleen op koers blijven, maar ook 

nieuwe mogelijkheden zien en die pakken. 

 

Als college ervaren we elke dag weer die enorme potentie en inzet van de teams en de studenten om 

ons te ontwikkelen tot een nóg mooier Summa. De potentie om nóg dichter bij onze gezamenlijke 

doelstelling te komen door onze studenten het allermooiste te bieden wat Summa heeft: onze zorg, 

toewijding en liefdevolle begeleiding, zodat Summa dé broedplaats kan worden voor de kunst van 

het leven, waar je kunt worden wie je bent en van betekenis bent voor de ander.     

 

 

College van Bestuur, 

 
Laurent de Vries              
Henk Slagt 
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1 Bestuur en Beleid 

 

1.1  Het Summa College, dat zijn wij! 

‘Haal het beste uit jezelf’, dat is onze belofte aan alle studenten. Summa is toegankelijk voor 

iedereen en stelt de student en diens talenten centraal. Deze belofte staat voor de ambitie van 

Summa om elke student op zijn of haar bestemming te brengen. 

Summa College bestaat uit: 

 

o 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met 305 beroepsopleidingen in verschillende 

leerwegen en op verschillende niveaus; 

o het Montessori College voor mavo en havo; 

o het Ster College voor vavo, educatie, inburgering en MBO niveau 1; 

o Summa Plus met funderende en schakelende programma’s voor jongeren die extra steun nodig 

hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk; 

o vijf ondersteunende diensten en twee stafbureaus. 
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1.2 Een dynamische context 

Onze studenten komen terecht in een dynamische wereld. Een wereld waarin aanpassingsvermogen 

gevraagd wordt, waarin mensen zich blijvend moeten ontwikkelen om te kunnen anticiperen op 

nieuwe mogelijkheden. Wij moeten ze perspectief bieden, wij moeten de thuishaven zijn waarin zij 

zich als mens kunnen ontplooien, zodat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een sterk 

veranderende maatschappij.  

Als de coronacrisis ons iets leert, is het dat onze systemen en structuren zijn gebaseerd op 

vertrouwde zekerheden die niet meer bestaan. Bestaande structuren en systemen passen niet meer 

bij wat een dynamische maatschappij en een dynamische arbeidsmarkt vragen. We zijn ‘het systeem 

voorbij’. Elke oplossing daarbinnen is een suboptimale oplossing. Technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat het de vraag is of onze 

kwalificatiestructuur niet bij voorbaat achterhaald is. 

 

We leven in een wereld waarin het diploma slechts een tijdelijke functie heeft. Een wereld waar een 

talentenpaspoort of -portfolio, waarin we onze voortdurende ontwikkeling laten zien, de toekomst 

is. Zo’n open, gepersonaliseerde benadering past bij Summa en bij onze doelstelling om elke student 

niet alleen goed voor te bereiden op die dynamiek, maar de student ook blijvend te ondersteunen in 

zijn ontwikkeling.  
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Bij (aankomende) studenten, ouders/verzorgers en scholen in de regio heeft Summa de naam van de 

‘zorgende’ school die niet alleen elke student met open armen ontvangt, maar ook elke student met 

aandacht en zorg begeleidt. Onze stakeholders zien ons als vernieuwer. Summa is een grote, 

gewaardeerde speler in de Metropoolregio Eindhoven en ook breder dan dat: bovenregionaal en zelfs 

landelijk. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend; hieraan wordt sinds jaar en dag en met succes 

hard gewerkt. Het zijn onze sterke uitgangspunten in een snel veranderende wereld. 

 

1.3 Strategisch kader: Summa 25 

Het Summa College heeft in 2020 focus aangebracht in de strategische koers ‘Summa 2025’. Deze 

focus richt zich op: 

 

• Technologische ontwikkelingen vragen om het versnellen van de digitaliseringsagenda;  

• De arbeidsmarkt vraagt om flexibele studenten met sociale vaardigheden;  

• De snel veranderende wereld en de demografische ontwikkelingen maken dat er ingezet 

moet worden op leven lang ontwikkelen;  

• Corona schept daarbij een nieuwe orde. 

 

Deze dynamiek vraagt om een ambitieus strategisch programma ‘Summa 25’.  De droom ‘Summa 25’ 

wordt vertaald in concrete doelen, met focus en prioritering. De programmapijlers van het 

Strategisch Programma Summa 25 zijn: 

 

- een leven lang ontwikkelen;  

- procesvernieuwing;  

- een waardegedreven organisatie;  

- onderwijsinnovatie;  

- duurzaamheid. 

 

Deze vijf pijlers worden ondersteund met de programma’s van de digitaliseringsagenda, het 

strategisch huisvestingsplan en het strategisch personeelsontwikkelingsplan. Om de strategie ‘Summa 

2025’ vorm en inhoud te geven, is een strategisch platform ingericht waarbij elke pijler wordt geleid 

door een directeur. De nieuw aangestelde directeur Strategisch Programma voorziet in de behoefte 

aan Summabrede coördinatie, leiding en focus op de effectieve uitvoering van strategische 

programma’s. Belangrijk verbeterpotentieel zien wij op onderstaande gebieden: 

 

• Cultuur: We zijn zacht op relatie, maar nog te zacht op de inhoud en we zijn met teveel 

tegelijk bezig. Dit vereist prioritering. 

• Studenten: We willen de studentreis nóg meer centaal stellen.  

• Partners: We willen de aansluiting met het bedrijfsleven verder verbeteren. 

• Organisatie & Systemen: Bedrijfsvoering moet het onderwijs versterken en omgekeerd. 
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1.4 We brengen focus aan 

In dit verslagjaar is de eerste periode van uitvoering van onze strategie geëvalueerd. Dit leverde het 

beeld op dat bij Summa de teams in de lead zijn gezet en dat die, met een verankerde visie op 

leren, de student centraal zetten.  

 

Summa kent sinds 2015 een stevige groei in studentenaantallen. Deze groei vergt ook veel van onze 

teams die dagelijks deze groei accommoderen. De digitaliseringsagenda, strategische 

personeelsontwikkeling en een strategisch huisvestingsplan vullen dit programma aan: het zijn de 

verbindende thema’s voor de programmaonderdelen. Ondanks de studentengroei en de daarmee 

gepaard gaande voorfinanciering zijn we er in geslaagd om voor de komende jaren voldoende 

middelen beschikbaar te hebben voor de uitvoering van het strategisch programma. 

In 2021 wordt dit programma verder vormgegeven.  

 

1.5 Onze organisatie ontwikkelt zich 

Bij Summa draait alles om de student en zijn of haar individuele studentreis. Met het voornemen om 

die reis als uitgangspunt voor ons dagelijks werk te nemen, is in 2019 gestart met het omvormen van 

ons organisatiemodel. Uitgangspunt daarbij is dat de individuele student centraal staat in de 

onderwijsuitvoering en de dienstverlening. We willen onze processen zo -flexibel- inrichten dat ze de 

student optimaal ondersteunen. Deze keuze heeft er onder meer toe geleid dat we in 2020 een 

aantal organisatorische veranderingen hebben doorgevoerd. Hierbij zijn ondersteunende afdelingen 

op een andere manier gepositioneerd, zodat er een betere verbinding gemaakt kan worden met 

onder andere de vraag van het onderwijs, de digitaliseringsagenda en het huisvestingsprogramma 

(zie ook hoofdstuk 7). 

 

Een van de voorbeelden is het voornemen tot het onderbrengen van de afdeling Facilitaire Services 

bij de onderwijspropositie. Hierdoor wordt het hybride leren voor de studenten binnen het Summa 

College mogelijk en kan deze leerwerkomgeving worden geaccrediteerd als volwaardig leerbedrijf. 

Besloten is ook om de huidige ICT-afdelingen en het servicebureau, die rechtstreeks onder de 

directeur Facilities vallen, te combineren in een dienst IT en Informatiemanagement met een eigen 

directeur rechtstreeks onder het CvB.  
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1.6 Governance code 

Als publieke onderwijsinstelling willen we onze 

strategische doelen realiseren en daarover 

verantwoording afleggen aan onze in- en externe 

stakeholders. Uiteraard vinden we het belangrijk 

om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, 

maar het intern verantwoording afleggen aan 

elkaar, een transparante houding en elkaar 

bevragen via peerreviews, vinden we belangrijke 

elementen binnen het DNA van het Summa College. 

Daarbij draait het voor ons over het verhaal achter 

de cijfers, over of en hoe we met onze activiteiten 

onze maatschappelijke doelstellingen waarmaken.  

 

Als lid van de MBO Raad volgen we ook de aanbevelingen uit de branchecode ‘Goed bestuur in het 

mbo’. Zo bespreken we bijvoorbeeld tijdig vraagstukken met collega mbo-bestuurders in de regio in 

het kader van macrodoelmatigheid.  
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2.  Middelbaar beroepsonderwijs / Kwaliteitsagenda 

 

2.1 Summa Kwaliteitsagenda 

In 2019 heeft Summa een Kwaliteitsagenda geformuleerd. Deze vormt de basis voor de 

kwaliteitsafspraken met het Ministerie van OCenW, waaraan ook aanvullende financiering, voor een 

groot deel resultaatafhankelijk, is verbonden. De voortgang van die uitvoering volgen we nauwgezet.  

 

In het voorjaar van 2020 heeft het College van Bestuur een Taskforce Kwaliteitsagenda ingesteld om 

de voortgang te monitoren. De Taskforce doet haar werk in nauwe verbinding met de 

onderwijsteams, zodat we leren van elkaar, positieve ervaringen verbreden en belemmeringen 

gezamenlijk wegnemen. De Taskforce concludeert dat de realisatie van de gestelde mijlpalen voor 

2020 op koers ligt, al slagen we er nog niet volledig in om de eigen prestatie-indicatoren bij de 

leidraad van de kwaliteitsagenda te realiseren. Daarom vindt zowel vanuit de teams als vanuit de 

Taskforce bijstelling plaats door focus te leggen op bepaalde interventies (zie bijlage 1).  

De Taskforce monitort daarnaast specifiek de uitwerking van de coronamaatregelen op onze 

studenten en de risico’s die deze met zich meebrengen voor de uitvoering van onze gezamenlijke 

agenda.  

 

In het najaar stelde de Taskforce vast dat de Summa teams, ondanks de aandacht die het onderwijs 

in tijden van corona van hen vroeg, in de volle breedte uitvoering geven aan de Kwaliteitsagenda. 

Ook werd vastgesteld dat onze zorgstructuur stevig staat en maximaal rendeert. In de uitvoering van 

de Kwaliteitsagenda komt de nadruk daarom steeds meer te liggen op personalisering en 

flexibilisering van de leerwegen, het verbeteren van onze curricula en het ontwikkelen van de 

pedagogisch en didactische kwaliteit in ons onderwijs. 

  

In november 2020 bezocht een delegatie van de Commissie Kwaliteitsagenda MBO ons (digitaal) voor 

een voortgangsbezoek. Dit bezoek bevestigde ons beeld dat we goed op weg zijn in het behalen van 

onze doelstellingen en dat onze Kwaliteitsagenda via de Visie op Leren in de haarvaten van het 

Summa zit. De aanbevelingen van de CKMBO hebben wij in dit jaarverslag ter harte genomen. 

  

De Summa Kwaliteitsagenda omvat 6 thema’s en daarbinnen 13 ambities met 31 maatregelen. De 

voortgang daarin is in bijlage 1 nader uitgewerkt. Aanvullend op de 13 ambities zijn in de 

kwaliteitsagenda 6 prestatie-indicatoren opgenomen. De prestatie-indicatoren vormen geen doel op 

zich, maar dienen als hulpmiddel dat ons helpt bij het doorlopen van de planning&control-cyclus van 

de Kwaliteitsagenda. Mede aan de hand van deze prestatie-indicatoren wordt ingezoomd op 

ontwikkelingen en worden gesprekken aangegaan met de proposities/teams. Op deze manier wordt 

getoetst of de ingezette acties nog voldoende toegevoegde waarde leveren aan het studentgeluk en 

wordt besloten of de ingezette acties aanpassing behoeven.   

 

In het kader van de monitoring van de Kwaliteitsagenda en gelet op de coronamaatregelen hebben 

wij ons voorgenomen om vanaf 2021 aan de hand van diepte-interviews met onze stakeholders de 

effecten van onze Kwaliteitsagenda te meten. Hieronder een samenvatting van de thema’s, 

activiteiten en ontwikkelingen in de thema’s van de  Kwaliteitsagenda. 
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Thema 1: kwetsbare jongeren  

Ambitie: Kwetsbare jongeren toeleiden naar een startkwalificatie, uitval voorkomen, hen kansen te 

bieden op een participatiebaan binnen Summa en VSV ten minste consolideren.  

 

Aan alle maatregelen is uitvoering gegeven (plusvoorziening, inzet GGZE en schoolmaatschappelijk 

werk, creëren participatiebanen, ondersteuningsruimtes, zorgstructuur, examentraining, extra 

begeleidingsuren, verzuiminterventies etc.). De bij de mijlpalen 2020 gestelde resultaten en 

prestatie-indicatoren zijn deels behaald (zie bijlage 1). 

 

We stellen vast dat onze zorgstructuur stevig staat en maximaal rendeert. We sturen bij door de 

volgende maatregelen te verbreden waarvan we constateren dat deze een positief effect hebben: 

 

• uitbreiden van succesklassen: een ‘formule’ voor studenten die dreigen uit te vallen, door 

middel van toegesneden maatwerktrajecten studenten op een niveau een diploma te laten halen 

met als doel om een startkwalificatie te behalen en hen door te laten stromen na een 

succeservaring (personalisering leerpaden). 

• curriculumaanpassing: inzet van verkorte niveau 2-trajecten, inrichten op- en 

afstroomtrajecten, start brede opleidingen, invoering visie op leren met o.a. op 

gepersonaliseerde trajecten en flexibilisering van de leerwegen, project-georiënteerd onderwijs, 

hybride leeromgevingen en het ontwikkelen van de pedagogisch didactische kwaliteit in ons 

onderwijs (thema 4).  

 

Succesklas voorkomt voortijdige schoolverlating en biedt nieuw perspectief 

 

Je valt uit op niveau 3 of 4. Wat nu? Summa Zakelijke Dienstverlening startte twee jaar geleden 

als eerste met een Succesklas. In tien weken krijgen de studenten vanuit verschillende 

stromingen gedurende drie dagen les en twee dagen stage. Tijdens de lessen wordt veel 

aandacht besteed aan een heroriëntatie op de studie. De stage wordt volbracht in het eigen 

oefenbedrijf van Summa, de Office Group. Wilhelmien Callaars is een van de bedrijfsleiders 

daar: 

 

“In tien weken werken de studenten toe naar een volwaardige niveau-2 opleiding. Dat zorgt in 

ieder geval weer voor een succeservaring. In het oefenbedrijf leren ze hun eigen talenten 

ontdekken binnen een groot scala aan mogelijke werkzaamheden. Bovendien wordt er op allerlei 

manieren gewerkt aan de verwerving of verbetering van sociale vaardigheden. De studenten 

ontvangen een diploma, kunnen gerichter gaan werken of werkervaring opdoen óf ze stromen 

door naar een andere opleiding. De reacties? Die zijn super enthousiast. De Succesklas wordt nu 

ook ingezet bij andere richtingen binnen Summa.”  

 

 

Thema 2: gelijke kansen 

Ambitie: Studenten gelijke kansen bieden door niveau 2-trajecten uit te voeren die aansluiten bij de 

doelgroep, door de doorstroom van anderstaligen naar mbo te optimaliseren en door een soepelere 

overgang naar het hbo te bewerkstelligen.  
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De meeste maatregelen zijn opgepakt (diversiteit in niveau 2-trajecten vergroot, 

loopbaanprogrammma VOAT gestart, keuzedeel Embrace TEC ontwikkeld). De coronacrisis had 

impact op de maatregelen gericht op versterking van de instroom vanuit vmbo en doorstroom hbo 

vanwege de beperkingen van het fysieke contact. De bij de mijlpalen 2020 gestelde resultaten en 

prestatie-indicatoren zijn deels behaald (zie bijlage 1). 

 

We stellen vast dat met name de interventies om onze niveau 2-opleidingen op verschillende wijzen 

vorm te geven leiden tot meer kansen voor studenten. We zetten in op het ontwikkelen van 

meerdere brede niveau 2-opleidingen. Potentiële VSV’ers kunnen hierdoor makkelijk overstappen 

(flexibilisering leerpaden). Daarnaast zetten we in op korte trajecten waardoor studenten sneller 

kunnen doorstromen. Een formule die werkt en die we willen verbreden, is een meer 

gepersonaliseerd en studentgericht curriculum voor niveau 2.  
 

Op weg naar een meer flexibele en zelfstandige beroepshouding 

 

Een meer studentgericht en gepersonaliseerd curriculum. Twee jaar geleden werden binnen de 

niveau 2-opleiding Dienstverlener Zorg en Welzijn de eerste stappen op weg daar naartoe gezet. 

Een mooie ontwikkeling die zeker een breder vervolg gaat krijgen, denkt docent Kim van 

Kollenburg: 

 

“Als docent word je meer coach van de studenten. Wat kun je aan, waar sta je, hoe leer jij het 

beste en welke bagage heb je al? Daarbij kijken we ook goed naar persoonlijke 

ontwikkelingslijnen op het gebied van verantwoordelijkheid, duidelijkheid, zelfvertrouwen en 

bewustzijn. We zijn erg tevreden over de stappen die we al gezet hebben, het enthousiasme is 

groot, maar we zijn er nog zeker niet. Met name de it-systemen vormen nog wel eens een 

belemmering. Bij studenten zien we zeker dat het werkt. Ze zijn gemotiveerder, er is minder 

uitval. Ze geven ook aan dat ze merken dat er veel meer naar de student als persoon wordt 

gekeken. Dezelfde geluiden horen we ook terug uit het werkveld. Ook daar is duidelijk een 

behoefte merkbaar aan een meer flexibele en zelfstandige beroepshouding.” 

 

Thema 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Ambitie: Het bieden van een toekomstbestendig opleidingsaanbod dat aansluit bij de vraag en het 

internationale karakter van onze Brainportregio, bij de vraag van studenten en dat wendbaar en 

flexibel is door meerdere routes te bieden, ook in kader LLO. Hiervoor hebben we docenten nodig 

die de ontwikkelingen in de regio en hun vakgebied kennen. 

 

Het overgrote deel van de maatregelen die we nemen om de ambitie te realiseren is in uitvoering bij 

de onderwijsteams. Er wordt nauw samengewerkt met het werkveld en er is afstemming met het 

Brabants Besturenoverleg Kennispact. De arbeidsmarktrelevantie per opleiding is bekend, er zijn 

diverse arbeidsmarktrelevante nieuwe opleidingen gestart en Summa heeft inmiddels vier 

Engelstalige opleidingen onder de noemer Summa International. 

 

We stellen vast dat we een aansprekend opleidingsaanbod bieden en bovendien gewaardeerd worden 

als vernieuwer in de regio. We richten ons portfolio steviger op de markt van onderwijs voor de 

volwassen doelgroep, voor zowel werkzoekenden (zie thema 6), als werkenden. Dit sluit aan bij de 
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nieuwe focus in onze strategische koers: onze studenten blijvend ondersteunen zich een leven lang 

te blijven ontwikkelen. 

Eind 2020 ging Summa & Bedrijf van start. Hier wordt de mogelijkheid om niet-diplomagerichte 

trajecten aan te bieden, zoals beroepsgerichte eenheden, keuzedelen en praktijkroute benut. We 

zullen de inzet van deze mogelijkheden de komende periode van de Kwaliteitsagenda verbreden. 
  

Thema 4: Summa als aantrekkelijk werkgever 

Ambitie: Kwalitatief goed onderwijs met uitstekend personeel dat vanuit zelforganiserende teams 

continu werkt aan een hoge onderwijskwaliteit. Daarom is in de Kwaliteitsagenda een thema 

opgenomen dat zich richt op de ontwikkeling van onze docenten en teams.  

 

De ambitie van Summa om een aantrekkelijk werkgever te zijn, is vormgegeven in een aantal 

maatregelen die allemaal opgepakt zijn (strategische personeelsontwikkeling, versterking 

werkklimaat binnen teams, versterking werving & selectie, verbetering instroom en onboarding, 

teamontwikkeling). 

  

We stellen vast dat de teams een sterke groei hebben doorgemaakt en verantwoordelijkheid pakken 

voor hun onderwijs. De snelle overstap naar online onderwijs in 2020 bevestigt dat beeld.  
 

Onboarding nieuwe medewerkers 

‘Fijn om zo de organisatie in te rollen’ 

  

In 2019 is gestart met het project ‘Onboarding’. Doel is om startende medewerkers zich snel 

thuis te laten voelen. Voor de professionalisering van de startende medewerker worden 

verschillende workshops aangeboden. Jordy van Eeten is een van de nieuwe docenten die 

meedeed aan het project. 

  

“Er waren verschillende workshops die je kon volgen zoals basisdidactiek en examinering.  Ik vind 

dat wel een goede zaak. Jammer genoeg vonden, door corona, de bijeenkomsten digitaal plaats, 

maar het was zeker zinvol. Door de workshops krijg je een beter beeld van de organisatie waarin 

je terechtkomt. Ik had zelf aanvankelijk het gevoel dat Summa bestond uit veel verschillende 

eilandjes, maar het is me nu toch wel duidelijk geworden dat er wordt gewerkt vanuit een brede 

en breedgedragen visie. Ik vond het prettig om op deze manier de organisatie in te rollen.” 

 

 

Thema 5: de student in de veranderende wereld 

Ambitie: Effectief leren is de ambitie in een in 2018 gelanceerde nieuwe visie op leren.  

 

De maatregelen zijn volop in uitvoering genomen. We zien dit onder andere terug in de inzet van 

activerende didactiek en de hybride leeromgevingen. De kwaliteitseffecten zijn zichtbaar in de 

tevredenheid van studenten (job, keuzegids) en het bedrijfsleven werkt volop mee aan het 

contextrijk vormgeven van het onderwijs. We gaan ons meer focussen op gepersonaliseerd leren 

waaraan vanuit blended learning een push wordt gegeven. Dit vraagt om een stevige digitale impuls 

bijvoorbeeld in de vorm van een digitale leeromgeving die in de komende periode ingevoerd wordt. 

Het vraagt ook om een andere (loopbaan)begeleiding van studenten en examinering. Hiervoor zijn 

nieuwe uitgangspunten geformuleerd.  
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We stellen vast dat de visie op leren door alle teams omarmd is en tijdens het voortgangsbezoek van 

de CKMBO in november 2020 werd ons eigen beeld bevestigd dat de Visie op Leren in de haarvaten 

van het Summa zit.  
 

‘Een unieke studie op een unieke plek’ 

 

De opleiding Luchtvaartdienstverlening is waarschijnlijk wel het mooiste voorbeeld van het leren 

in een contextrijke omgeving. De driejarige opleiding vindt volledig plaats op en om Eindhoven 

Airport, waar onder meer wordt geoefend in het complete interieur van een Airbus 330. Rafke 

van Uden is derdejaars student en staat op het punt om ‘de lucht in te gaan’. 

 

“Deze studie is uniek. Vanaf de eerste minuut ben je deel van het airport. Je krijgt meteen je 

uniform aan en leert op een super-realistische manier; aan de balie, in het vliegtuig, een mooier 

klaslokaal kan ik me niet bedenken. Hier op onze leslocatie, tegenover de ingang van het 

vliegveld, krijgen zo’n 200 studenten les. Op het vliegveld zelf begin je als meekijkende student, 

maar al snel word je een collega. Na deze studie ligt de wereld voor je open. Je kunt 

doorstuderen of aan de slag. Ik? Ik ga de lucht in als cabin-attendant, zeker weten.” 

 

Thema 6: bij Summa een leven lang ontwikkelen 

Ambitie: Het thema LLO wordt vooral toegespitst op een duurzame inzetbaarheid van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

De maatregel die hierbij geformuleerd werd, De800, richt zich op het plaatsen van 800 kwetsbare 

volwassenen die via een praktijkroute of duaal niveau 1-traject een plaats op de arbeidsmarkt 

verwerven. Inmiddels zijn er 9 opleidingen ontwikkeld en volgen 64 deelnemers een traject. Door de 

coronamaatregelen moest er pas op de plaats gemaakt worden, de gespannen stagemarkt is hier 

mede debet aan. 

 

We stellen vast dat deze vorm van opleiden kansrijk is en onderzoeken de mogelijkheden om op te 

schalen en ook op niveau 2-trajecten aan te bieden. De eerste stap zal een brede niveau 2-opleiding 

zijn waar flexibele instroom mogelijk is. We zien ook de spin-off naar andere activiteiten op het 

gebied van een leven lang ontwikkelen; de aanpak leent zich voor verbreding. Dat sluit goed aan bij 

de constatering dat er vanuit de onderwijsteams een groeiende aandacht is voor LLO, in de regio 

aangeboden vanuit Summa & Bedrijf. 

 

‘Het leren is me goed bevallen’ 

 

Eigenlijk is Usha Nepal (37) schoonheidsspecialiste, maar inmiddels werkt ze met veel plezier in 

de zorg. In het najaar van 2017 kwam ze vanuit Nepal naar Nederland. “Ik dacht dat het moeilijk 

zou zijn om mijn geld als schoonheidsspecialiste te verdienen”, vertelt ze. “Mensen in mijn 

omgeving vinden me ook gastvrij en zorgzaam. En de zorg, dat leek me ook wel wat.” 

 

Usha wil graag zo snel mogelijk een betaalde baan. Bij de niveau 1-opleiding Helpende zorg en 

welzijn greep ze de kans met beide handen aan. “Ik heb veel geleerd. Ook bij het goed leren van 
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de taal heeft deze opleiding heel erg geholpen.” Usha toonde zich enthousiast en leergierig. “Ik 

had meteen gesolliciteerd voor een niveau 2 leer-werkplek bij Archipel. Daar ben ik vorig jaar 

mee gestart en die heb ik ook al afgerond. Ik heb zelfs al een vast contract gekregen als 

Helpende-Plus. Ik vond het werken en leren niet altijd makkelijk, maar dat geeft niks. Het was 

een mooie uitdaging en ik ben blij dat ik in de zorg terecht gekomen ben. Misschien ga ik nog wel 

verder leren. Het is me goed bevallen.”  

 

Impact coronacrisis  

Uiteraard hebben de coronamaatregelen impact gehad op de uitvoerbaarheid van verschillende 

activiteiten. In bijlage 1 wordt geduid welke maatregelen dit in de Kwaliteitsagenda zijn.  

Daarnaast geldt: hoe langer de COVID-19-maatregelen duren, hoe hoger de druk op: 

 

• verblijfsduur, motivatie studenten, uitval, stagetekort 

• organiseerbaarheid en kwaliteit onderwijs  

• organisatie personeel(sontwikkeling) omdat de focus ligt op het de uitvoering van het 

onderwijs 
 

Corona heeft ontegenzeggelijk ook een grote invloed op de arbeidsmarkt: we zien het aantal BBL-

studenten door het geringe aantal leerwerkplekken afnemen. Dit heeft ook gevolgen voor de 

arbeidsmarktrelevantie van onze opleidingen. De impact van een lockdown en het volgen van online 

onderwijs heeft de grootste impact op de groep kwetsbare studenten. Vandaar dat we die groepen 

zoveel mogelijk naar school halen. Uiteindelijk heeft een lange lockdown, binnen de bestaande 

onderwijsstructuur, ook gevolgen voor het studiesucces en dat heeft dan ook gevolgen voor de 

doorstroom. Dat zou kunnen betekenen dat we een aantal van onze ambities ook in 2022 mogelijk 

niet of op een andere wijze realiseren. In bijlage 1 lichten we dit nader toe. 
 

De coronacrisis zorgde voor een aanpassing van het volledig fysieke onderwijs. Inmiddels wordt het 

‘online onderwijs uit nood’ omgevormd tot blended learning opleidingsprogramma’s, waarin online 

en fysiek onderwijs elkaar versterken. Dit heeft inmiddels binnen onze visie op leren (thema 5) focus 

gekregen en er is een professionaliseringsprogramma gestart. De invoering van blended learning 

geeft een impuls aan het gepersonaliseerd leren en sluit ook aan op onze maatschappelijke opdracht 

als partner in een leven lang ontwikkelen. Hierbij bieden de steunmaatregelen van de overheid 

kansen om stevig in te zetten op trajecten in het kader van LLO (thema 3 en 6). Daarnaast zien we 

ook dat de manieren van begeleiden, invulling van de beroepspraktijkvorming, de wijzen van toetsen 

en examineren veranderen onder invloed van de coronamaatregelen.   
  

Stagetekorten 

Door de effecten van de cornamaatregelen op bedrijven, nam sinds de lockdown ook het aantal 

studenten zonder stageplek toe. Dit was reden om het stagetekort hoog op de agenda te plaatsen, 

samen met de regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en SBB. Binnen Summa werden de 

tekorten met de onderwijsteams nauwgezet bijgehouden en gedeeld met overheid en bedrijfsleven, 

zodat studenten alsnog aan een stage konden worden geholpen. We hebben het tekort meer dan 

gehalveerd, maar we zijn er nog niet. We houden dit onderwerp met onze partners dus hoog op de 

agenda.  
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2.2. Onderwijskwaliteit 

Begin studiejaar 2020/2021 heeft de Onderwijsinspectie via een compact vierjaarlijks onderzoek de 

kwaliteit van het Summa als voldoende beoordeeld. Het onderzoek bevestigde onder meer de in 2020 

ingezette verbeteringen tot het borgen van verbinding in de examenorganisatie als geheel. 

 

Het rapport van de inspectie bevestigt dat Summa zicht en grip heeft op onderwijskwaliteit. Zo is de 

bestaande kwaliteitszorgsystematiek gehandhaafd, waarbij eigen beoordelingen van kwaliteit 

(zelfevaluaties) zijn toegevoegd aan de interne auditsystematiek. Binnen Summa wordt de 

professionele dialoog gevoerd met alle lagen van de organisatie door de reviewstructuur. Ook wordt 

geconstateerd dat Summa instellingsbrede thema’s uit de onderwijsvisie op de agenda houdt. 

  

De examenorganisatie (examencommissies, onderwijsteams en examenadministratie) heeft zich in de 

coronaperiode bewezen als professioneel, flexibel en slagvaardig. De leerpunten hebben we eind 

2020 verankerd in een organisatiestructuur. Kern hiervan is de borging van de professionele 

ontwikkeling die onze examencommissies hebben doorgemaakt en de borging van de verbinding 

tussen onderwijsteams en examencommissie. Binnen het Onderwijs en Studenten Centrum begeleidt 

een programmanager de examenorganisatie in de vernieuwende ontwikkeling en uitvoering van 

examinering. In lijn met de begin 2020 vastgestelde Visie op Examinering zijn in 2020 een aantal 

pilots gestart met gepersonaliseerde, gedigitaliseerde en flexibele examinering. In 2021 worden de 

uitkomsten van deze pilot verwacht als opmaat voor summabrede invoering. 
 

2.3  Passend Onderwijs 

Het Summa College biedt passend onderwijs aan studenten die het nodig hebben. Aanpassingen 

kunnen worden getroffen in de leeromgeving, de beroepspraktijkvorming en/of vormen van toetsing 

of examinering.  
 

Wij bieden drie vormen van extra ondersteuning: 

1. Aanpassingen in de leeromgeving op school, zoals de plek in de klas, een time-out moment, 

extra hulpmiddelen en materialen, een (tijdelijk) maatwerkrooster, begeleiding bij het aanleren 

van studievaardigheden, coaching gericht op sociale interactie of ondersteuning bij het vergroten 

van de concentratie. 

2. Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming, zoals uitleg bij het stagebedrijf over de 

ondersteuningsbehoeften, extra stagebezoeken, inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of 

het werken met een stappenplan, begeleiding in het vergroten van het werktempo, extra pauze 

of ondersteuning bij het zich eigen maken van de beroepscompetenties. 

3. Aangepaste vormen van toetsing en examinering, zoals één examen per dag, een prikkelvrije 

ruimte of een aangepaste afname van een examen.  
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Omvang ondersteuning 

Gedurende schooljaar 2019-2020 hebben 1.118 studenten extra begeleiding ontvangen op basis van 

een speciaal voor hen opgesteld individueel ondersteuningsplan (IOP).  

 

Schooljaar Aantal IOP Percentage 

14-15 587 4% 

15-16 737 5,3% 

16-17 855 5,8% 

17-18 957 6,1% 

18-19 1086 6,6% 

19-20 1118 6,7% 

 

Ontwikkelingen 

Verbeteracties, ingezet in 2018, zijn in 2020 voortgezet. Daarnaast zien we dat, mede door corona, 

meer studenten motivatieproblemen vertoonden. Het binnenboord houden van deze studenten heeft 

veel aandacht en tijd gevraagd. Ervaren wordt dat er niet veel ruimte voor echte ontwikkeling was 

ten aanzien van passend onderwijs door docenten. Zij hadden hun volle aandacht nodig voor het 

combineren van onderwijs op locatie en online onderwijs. 
 

2.4  Studiesucces en diplomaresultaat 

Het aantal studenten dat een diploma in ontvangst nam in 2020 is gestegen ten opzichte van de 

voorgaande jaren. De stijging is het sterkst zichtbaar op niveau 4. Dit is mede het gevolg van de hoge 

instroomaantallen van de afgelopen jaren. Uitgaande van een gemiddelde verblijfsduur van 3 jaar 

duurt het immers 3 jaar voordat een ingestroomde student een diploma ontvangt. Bij een stevige 

groei, zoals bij Summa, neemt het diplomaresultaat puur door deze vertraging in eerste instantie af, 

zoals de afgelopen jaren het geval was. 
 

Inmiddels studeren de studenten die in de afgelopen jaren instroomden af en zit het resultaat weer 

op het gemiddelde van de MBO-sector. In de paragraaf over de Kwaliteitsagenda en de bijbehorende 

bijlage is een uitgebreide toelichting gegeven op de ambities en activiteiten die de teams in 2020 

hebben uitgevoerd om onze studenten met zorg een aandacht te begeleiden in hun studentreis. Hier 

volstaan we met een verwijzing daarnaar. Qua ontwikkeling in jaarresultaten volgt Summa de 

landelijke, dalende trend, zij het dat Summa net iets boven het landelijk gemiddelde blijft en het 

resultaat licht toeneemt. 
  
Summa heeft de ambitie om studenten het beste uit zichzelf te laten halen. De leerpaden van onze 

studenten bewegen daarin meer dan voorheen. Wij begeleiden studenten die in het eerste leerjaar 

goed presteren ook zoveel mogelijk zonder vertraging naar het volgende niveau. Tegelijkertijd 

begeleiden we studenten ook naar een lager niveau, zodat zij hun eerste jaar succesvol en met een 

kwalificatie kunnen afsluiten om eventueel hun studieloopbaan te vervolgen op een hoger niveau. 

Wij hebben inmiddels de ervaring dat dit leidt tot meer studie(loopbaan) geluk van studenten. Onze 

succesklassen zijn een best practice die door steeds meer opleidingen wordt overgenomen. 
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Als we kijken naar de toekomst worden gepersonaliseerde leerwegen steeds meer de ‘norm’; de 

student van ‘0-99 jaar’, en diens eigen studieloopbaan en vooral zijn talentenpaspoort staan 

centraal. Leerpaden beginnen op een niveau en kunnen eindigen op een ander niveau. Jaarresultaat- 

en diplomaresultaatmetingen moeten met deze ontwikkeling meebewegen. Wij zullen onze 

studenten en onszelf op een andere manier inzicht moeten geven in het verloop van hun 

studieloopbaan. Hiervoor willen we in 2021 ook ander instrumentarium ontwikkelen dat recht doet 

aan de doelstelling: de student het beste uit zichzelf te laten halen. 
 

    
 

2.5  Studenttevredenheid 

Aan de hand van periodieke onderzoeken houden wij bij of wij op koers zijn met onze ambitie als 

toegankelijk ROC en of wij onze studenten met aandacht en zorg begeleiden op hun studentreis. In 

2020 gaven de JOB-monitor, de BPV-monitor en de Keuzegids inzicht in het oordeel van onze 

studenten. 

De uitkomst van de JOB-monitor 2020 is dat studenten van Summa bovengemiddeld tevreden zijn. 

Studenten beoordelen ons bij de algemene tevredenheid met een waardering van 6,9 (landelijk 

gemiddelde 6,7). Ook op de 10 thema’s beoordelen studenten ons hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen studenten ons op 6 van de 10 

thema’s hoger waardeerden dan het landelijk gemiddelde. Daarmee voldoen wij aan onze eigen 

ambitie om in de top 5 van de grote ROC’s te staan. 

  

Hiermee stopt onze ambitie niet. We zien nog verbeterpotentieel in de ondersteuning van studenten 

met een beperking en in de waardering van het lesmateriaal. Sinds de zomer van 2020 zetten wij 

bijvoorbeeld volop in op blended learning en de keuzedelen als potentieel voor gepersonaliseerd 

leren. In deze waardering zien we de eerste signalen terug dat de visie op leren tot een grotere 

tevredenheid leidt: de eerstejaars studenten scoren op de hieraan gerelateerde vragen positiever 

dan de hogerejaars. 

 

Bekostigde diploma's beroepsonderwijs
Totaal Summa 2016 2017 2018 2019 2020*

4.408 4.532 4.585 4.950 5.270

Per leerweg 2016 2017 2018 2019 2020*

bol 2.979 2.949 3.002 3.240 3.228

bbl 1.417 1.583 1.584 1.710 2.042

Per niveau 2016 2017 2018 2019 2020

1 177 153 141 179 250

2 978 918 848 994 1.026

3 1.312 1.297 1.364 1.339 1.242

4 1.929 2.164 2.233 2.438 2.752

Per sector 2016 2017 2018 2019 2020

Dienstverlening 1.289 1.220 1.201 1.348 1.390

Economie 395 398 386 405 446

Techniek 1.082 1.285 1.286 1.302 1.416

Zorg & Welzijn 1.504 1.484 1.583 1.726 1.798

Overig 126 145 130 169 220

*2020 = voorlopig (bekostigingscontrole dient nog plaats te vinden)

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Jaarresultaat Summa 73,8% 75,5% 70,3% 71,5% 74,1%

Jaarresultaat roc's landelijk 72,9% 72,7% 70,7% 70,3% 73,0%

Diplomaresultaat Summa 74,2% 75,3% 70,2% 71,0% 73,5%

Diplomaresultaat roc's landelijk 73,1% 73,4% 71,5% 71,0% 73,4%
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De keuzegids MBO is een andere graadmeter voor de waardering van onze studenten. Ook hier zien 

we progressie. Stonden we in 2019 nog 20ste op de ranglijst van de 40 brede ROC’s, in 2020 stegen we 

naar de 12de plaats. Van de onderzochte opleidingen mochten in 2020 13 opleidingen het predicaat 

topopleiding volgen. 
  

Hoe studenten hun beroepspraktijkvorming ervaren, weten we uit de BPV-monitor. De BPV-monitor 

laat zien dat we ons ten opzichte van vorig jaar hebben verbeterd. Op alle onderdelen worden we 

hoger gewaardeerd dan de landelijk gemiddelde waardering.  
 

 

 
 

2.6  Alumni 

Leidraad voor Summa is studenten te begeleiden en ondersteunen op hun studentreis. Vanuit de 

kwaliteitsonderzoeken volgen we dit met het Schoolverlatersonderzoek MBO. Alle 3.348 in het 

schooljaar 2018-2019 gediplomeerde schoolverlaters zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. 

Zo’n 37% van de gediplomeerd schoolverlaters (1.226) nam deel. 

 

• 57% gaat werken 

• 11% combineert werk en leren  

• 27% is doorgestroomd naar een (vervolg)opleiding  

• 4% is werkloos  

• 1% doet iets anders (reizen, ziekte, etc.) 
 

Van de werkenden (616), had 64% een baan binnen dezelfde beroepsgroep als de opleiding (boven 

het landelijk gemiddelde), 69% vindt het werk passend bij de opleiding. 

  

Van de gediplomeerden die doorleerden volgt 34% een opleiding voor dezelfde beroepsgroep, 29% 

binnen hetzelfde domein en 21% in dezelfde sector. Gediplomeerde schoolverlaters beoordelen de 

gevolgde opleiding met een 7,0, terwijl de school een 6,8 scoort. De gediplomeerde schoolverlaters 

zijn het meest tevreden over de ‘aandacht voor samenwerken met anderen’ (77% positief), het minst 

tevreden zijn ze over de ‘aandacht voor ondernemersvaardigheden’ (39% is positief). 
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2.7  Ontwikkeling studentenaantallen 

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De roep om meer mensen in de zorg, de veranderingen in de 

bouw, de horeca en de gevolgen van corona op de regionale arbeidsmarkt zoals de afname van 

stageplaatsen: deze dynamiek is merkbaar in de ontwikkeling van onze studentenaantallen. Een BOL-

opleiding is in een arbeidsmarkt in tijden van corona ‘veiliger’ dan een BBL-opleiding, zeker als de 

sector ook nog kampt met problemen om BBL-studenten werk te bieden. 
 

Het totaal aantal bekostigde studenten stijgt, maar de groei vlakt af. De instroom van bekostigde 

studenten loopt sinds studiejaar 2018/2019 terug. Waar in studiejaar 2018/2019 nog een lichte groei 

in het aantal BBL’ers waarneembaar was en een afname van het aantal BOL-studenten, zien we in 

2019/2020 een omgekeerd beeld, vooral bij de sector Techniek, waar veel BBL-onderwijs wordt 

verzorgd. De instroom in de niveau 4-opleidingen blijft stijgen, niveau 3 neemt gestaag af, terwijl 

het aantal niveau 2 studenten nagenoeg gelijk blijft. Het aantal niveau 1 studenten stijgt tot 

studiejaar 2019/2020, terwijl het sinds 2020/2021 weer met enkele tientallen terugloopt. 
  
In deze cijfers lijken de eerste effecten zichtbaar van een langere ‘verblijfsduur’ van onze 

studenten: het is immers veiliger te kiezen voor een vervolgstap in het onderwijs, dan om de 

onzekere arbeidsmarkt te betreden. En bij het kiezen van een leertraject BOL of BBL, gaat de 

voorkeur eerder uit naar een BOL-opleiding, gezien het tekort aan werk- en stageplekken.  

 

Dat onze studenten kiezen voor een vervolgstap in het onderwijs is maatschappelijk gezien, zeker in 

het kader van de toenemende werkloosheid en de ontwikkeling van de student zelf, een goede zaak. 

Voor onze ambitie om het aantal BBL-studenten te laten toenemen is deze ontwikkeling niet gunstig 

(zie paragraaf Impact corona). Tegelijkertijd zien we ook in onze opleidingen steeds meer hybride 

leervormen ontstaan waarin de praktijk ook in de school steeds verder wordt gesimuleerd en waarin 

bedrijven en maatschappelijke organisaties hun bijdrage leveren aan de beroeps- en praktijkvorming 

van onze studenten. Deze hybridisering biedt zowel voor Summa als voor het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke tussenvorm tussen BOL en BBL. En past bovendien 

uitstekend bij de nieuwe focus van de strategische koers van Summa.  
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2.8 Klachtenregeling 

Klachten kunnen bij het Summa College laagdrempelig worden gemeld. Bij voorkeur lossen we die zo 

laag mogelijk in de organisatie op, eventueel via de (onderwijs)directeur. Formele klachten kunnen 

worden ingediend bij de Klachtencommissie.  

 

In 2020 is het digitale klachtenformulier 87 keer ingevuld. Voor het overgrote deel betrof dit 

studenten waarvan de klacht nog in de informele fase zat. Net als in 2019 zijn in totaal 25 klachten 

op formele wijze afgehandeld middels een procedure bij een klachtencommissie. 

 

De verdeling van dit aantal over examenklachten en algemene klachten is eveneens vergelijkbaar 

met vorig kalenderjaar. De enige klacht met betrekking tot examens die uiteindelijk tot een 

uitspraak van de commissie heeft geleid betrof een negatief bindend studieadvies. De algemene 

klachten gingen voornamelijk over (voorgenomen) verwijderingen van school, toelating tot de 

opleiding en begeleiding. De 7 bezwaren bij de Interne geschillencommissie vloeiden voort uit een 

functiewaarderingstraject van de functie docent.  

 

Het aantal klachten dat dit jaar is ingediend bij de vertrouwenspersonen ligt aanzienlijk lager dan in 

2019 (57). De afname heeft mogelijk te maken met de coronamaatregelen. De meldingen bij de 

interne vertrouwenspersonen zijn grotendeels afkomstig van studenten en de meldingen van de 

externe vertrouwenspersonen van medewerkers. De meeste meldingen betroffen intimidatie, pesten 

en discriminatie.  

 

 
 

 

Bekostigde studentenaantallen beroepsonderwijs

Summa totaal 2016 2017 2018 2019 2020*

14.234 15.055 15.775 16.273 16.766

Per leerweg 2016 2017 2018 2019 2020*

bol 10.320 10.944 11.338 11.575 12.250

bbl 3.914 4.111 4.437 4.698 4.516

Per Sector 2016 2017 2018 2019 2020*

Dienstverlening 3.522 3.790 3.899 3.998 4.131

Economie 1.390 1.468 1.533 1.497 1.630

Techniek 4.121 4.203 4.329 4.589 4.442

Zorg & Welzijn 5.026 5.421 5.809 5.929 6.316

Overig 175 173 205 260 247

Per niveau 2016 2017 2018 2019 2020*

1 188 186 220 282 257

2 2.003 2.006 2.054 2.037 1.987

3 4.004 4.100 3.879 3.744 3.838

4 8.039 8.763 9.622 10.210 10.684

Gewogen aantallen        11.886        12.588        13.113        13.454        14.056 

* aantallen per 1-10-2020 zijn voorlopige aantallen

Instroom bekostigde studenten beroepsonderwijs

Summa totaal 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

5.593 6.064 6.343 6.298 6.230

Per leerweg 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

bol 3.913 4.334 4.333 4.259 4.385

bbl 1.681 1.730 2.010 2.039 1.849

Per Sector 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

Dienstverlening 1.354 1.609 1.580 1.580 1.576

Economie 533 595 596 561 646

Techniek 1.577 1.554 1.624 1.686 1.448

Zorg & Welzijn 1.951 2.129 2.340 2.202 2.306

Overig 178 178 203 269 261

Per niveau 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

1 190 183 217 299 266

2 1.046 1.105 1.117 1.123 1.049

3 1.540 1.446 1.407 1.268 1.247

4 2.818 3.330 3.602 3.608 3.676

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020* 2020-2021*

Gewogen aantallen 4.585 5.026 5.137 5.075 5.125

* aantallen per 1-10-2020 zijn voorlopige aantallen
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Overzicht klachten:  

Categorie Aantal Resultaat afhandeling 

Klacht examens 8 4x beroep bij de commissie van Beroep voor de 

Examens (1x gegrond, 3x ingetrokken/niet-

ontvankelijk)) 

Klacht algemeen 9 7x klacht naar klachtencommissie (1x gegrond, 3x 

ongegrond, 3x ingetrokken/niet-ontvankelijk) 

Melding interne 

vertrouwenspersonen 

37  

Melding externe 

vertrouwenspersonen 

8   

Interne geschillencommissie 7 7x ongegrond 

Geschillencommissie passend 

onderwijs 

1 1x in het gelijk gesteld 
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3  Overig onderwijs 

 

3.1 Montessori College 

Het Montessori Colleg biedt mavo- en havo-opleidingen aan op basis van het gedachtegoed van Maria 

Montessori. 
 

Doelstellingen en resultaten 

Naar aanleiding van onze missie en visie hebben we voor 2019 (en verder) drie hoofddoelstellingen 

geformuleerd. Hieronder bij die doelstellingen de ervaringen in het verslagjaar. 

 

- Bovengemiddelde onderwijskwaliteit 

Het Montessori College Eindhoven wil zijn unieke positie in Zuid-Nederland gebruiken om 

bovengemiddelde onderwijsresultaten te bewerkstellingen. Binnen de teams zijn hier aparte en 

meetbare doelen voor gesteld. Nadat we in maart geconfronteerd werden met de gevolgen van het 

coronavirus, hebben leerlingen en docenten laten zien dat het volgen van een eigen leerweg en het 

omgaan met een eigen plan van aanpak leidt tot uitstekende resultaten. Onze goede 

slagingspercentages zijn in onze ogen dan ook een gevolg van een goede voorbereiding en een 

uitstekende individuele begeleiding. We zien dit als een prestatie om trots op te zijn die bovendien 

helemaal past in de strategische visie van het Summa College, waarbij we ‘het systeem voorbij zijn’. 
 

 
 

- Cultuurverandering  

In het schooljaar 2018-2019 startte het Montessori College Eindhoven met externe begeleiding een 

professionaliseringsslag gericht op cultuurverandering. Kern is dat we de Montessori-visie meer dan 

ooit centraal willen stellen in de begeleiding van onze leerlingen. In 2020 is dit traject voortgezet. 

  
- Montessoriaanse sfeer in de klas 

Volgend schooljaar vindt een intercollegiale visitatie plaats om te beoordelen of we nog voldoen aan 

het predicaat ‘Montessori’. We zien dat traject met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd zien we 

ook dat door de coronamaatregelen de kern van ons onderwijs (samen, sociaal en individueel leren) 

in het gedrang komt, waarbij aan de andere kant grote stappen gezet worden in de opzet en 

verbetering van het onderwijs op afstand. 
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- Personeelsbeleid 
Binnen het Montessori College hanteren we een strategisch personeelsplan.  
Enerzijds gericht op de bevoegdheden. Er is een dreigend tekort aan eerste graads docenten binnen 
‘schaarse’ vakken zoals natuur- en scheikunde. Hiervoor worden onderbevoegde docenten gevraagd 
om zich met inzet van de lerarenbeurs te scholen tot bevoegde docenten. Het natuurlijke verloop 
onder de docenten is ook meegenomen en daar ontstaat een schaarste voor Nederlands 1e graads. 
Ook daar is een collega bereid gevonden een opleiding voor te gaan volgen. 
Anderzijds richten we ons op het gedachtengoed van Montessori en blijven onze docenten zich door 
middel van cursussen vanuit NMV (Nederlandse Montessori Vereniging) (bij)scholen. 
 

- Passend onderwijs 
In het kader van passend onderwijs zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om de klassen te 
verkleinen. Voor ons is dat een streven naar gemiddeld 25 leerlingen per klas.  
Met de gelden vanuit het samenwerkingsverband bieden wij extra ondersteuning op onderwijskundig 
gebied aan leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben en daarnaast hebben we een extra 
aanbod in de vorm van een impulsklas, een trajectklas en een IRK-klas. 
 

- Toetsing en examinering 
We hebben dit jaar een interne audit vanuit Summa College laten plaatsvinden om de kwaliteit van 
toetsing en examinering van schoolexamens in beeld te krijgen. Naar aanleiding van dit onderzoek 
hebben we met een plan van aanpak een verbeterslag gemaakt ten aanzien van de borging van de 
schoolexamens. 
 

- Aanpak lerarentekort 
De extra middelen die met het convenant ‘Aanpak lerarentekort’ beschikbaar zijn gesteld, zijn 
besteed aan ontwikkeltijd voor iedere docent en zijn aan startende leerkrachten besteed door het 
inzetten van een speciaal traject voor de startende leerkracht onder aansturing van een speciaal 
daarvoor gefaciliteerde begeleider. 
 

- Corona 
Tot slot kan niet onvermeld blijven dat de Coronacrisis een erg grote invloed heeft op het 
onderwijsproces. Onderwijskundig heeft het van onze docenten een enorme flexibiliteit gevraagd: 
door een vrij acute lockdown hebben de docenten een omslag moeten maken naar het online 
lesgeven. Hier zijn enorme ontwikkelingen in doorgemaakt. De druk is voor de docenten enorm 
toegenomen en de vooruitzichten over het tijdsverloop van de crisis stellen ons niet gerust. De 
begeleiding van onze leerlingen: fysiek, online of een hybride vorm is niet de manier die wij vanuit 
onze montessoriaanse visie voorstaan. Hoe lang een en ander zal duren en hoe zeer dit invloed zal 
uitoefenen op de ontwikkeling van onze huidige leerlingen is constant onderwerp van gesprek binnen 
onze school. Welke (financiële) gevolgen dit zal hebben is nog niet duidelijk. 

 
3.2  Ster College 

Het Ster College biedt volwasseneneducatie als middel om te komen tot participatie, 

vervolgonderwijs en/of werk.  
 

Duaal: MBO voor volwassenen met een afstand tot leren en werken 

In 2020 hebben we gewerkt aan het maken van een nieuw flexibel onderwijsmodel dat in september 

is ingevoerd. Studenten kunnen sindsdien elke 2 weken instromen. In de zomervakantie van 2020 is 

er een aangepast onderwijsprogramma aangeboden voor nieuwe studenten.  
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Tevens zijn we in 2020 gestart met de voorbereidingen van de Pilot Praktijkleren als extra 

mogelijkheid voor en studenten die (nog) niet in staat zijn een diploma of certificaat te behalen. 

Deze studenten gaan niet naar school. Zij leren één werkproces uit een bestaand kwalificatiedossier 

aan bij een werkgever. In 2020 is samen met Ergon en Daf de eerste pilotgroep opgezet voor de 

praktijkverklaring, begin 2021 worden de eerste tien praktijkverklaringen verstrekt. Naast 

diplomeren en certificeren is er nu ook de mogelijkheid tot praktijkverklaren. Het totale programma 

wordt mogelijk gemaakt door dertig publieke en private partijen. (zie voor meer informatie 

www.de800.nl)  
 

Educatie 

In 2020 is de diplomacertificering voor drie taaltrajecten behaald. Cursisten kunnen nu kiezen of zij 

een taaltraject afsluiten met een erkend diploma of niet. Tam Educatie ontwikkelde een digitale 

NT2 onderwijsroute, naar aanleiding van de coronacrisis en de sluiting van het onderwijs. In 2021 

kunnen cursisten kiezen voor deelname aan een flexibel online lesprogramma. Dit moet vooral de 

cursisten in ploegendienst of die veel reizen voor hun werk meer mogelijkheden bieden om hun 

niveau van de Nederlandse taal te verhogen. In 2021 wordt ingezet op integratie van het vak digitale 

vaardigheden in het taalonderwijs. Doel is het tegelijk verhogen van de digitale vaardigheden en het 

taalniveau. In 2020 beoordelen cursisten ons met een 8,5 binnen het KTO.   

 

Inburgering 

In 2020 zijn we vanwege teruglopende studentenaantallen gestopt met het aanbieden van 

Inburgeringslessen. Tijdens de eerste lockdown bleek dat online onderwijs aan inburgeraars vanwege 

het taalniveau en beperkte digitale vaardigheden niet haalbaar was. Per 1 juni 2020 zijn we, 

vanwege de veranderde financiering, gestopt met het geven van inburgeringslessen. Om ervoor te 

zorgen dat studenten kunnen blijven instromen in het mbo en tegelijkertijd hun inburgeringslessen 

kunnen volgen, is een strategische alliantie met Werkvloertaal gerealiseerd.  

 

Vavo 

In 2020 is een groei waarneembaar van de slagingspercentage. 
 

 
 

We hebben het optimaliseren van een ‘toekomstbestendige zorgstructuur’ volgens planning verder 

opgepakt en ontwikkeld. In de komende jaren zullen alle mentoren zich verder ontwikkelen tot 

mentoren plus, waardoor de zorgstudenten ‘breder’ kunnen worden opgevangen.  

Verder is het vavo bezig met onderwijsinnovatie op het gebied van Blended Learning en verbetering 

van een specifieke vavo-didactiek, dat laatste in samenwerking met alle vavo’s in Nederland. 
 

3.3 Summa Plus 

Summa Plus is gericht op de begeleiding en ondersteuning van extra kwetsbare studenten. Summa 

Plus bestaat uit 3 onderwijsteams en een dienst Studentenbegeleiding. Daarnaast is Summa Plus een 

expertisecentrum voor de onderwijsteams Summabreed en ondersteunt men op Toptalent, VSV, en 

worden projecten uitgevoerd.  

http://www.de800.nl/
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De onderwijsteams hebben in 2020 het onderwijs op afstand uitgevoerd, de examinering en BPV zijn 

aangepast en op BPV is extra inzet gepleegd vanwege het grote verlies van stages/stageplekken. Ook 

de advisering werd grotendeels op afstand ingeregeld. De Studentenbegeleiding heeft extra moeten 

voorzien op vragen op het gebied van zorg: extra afstemming met Leerplicht in het kader van 

verzuim, opvang kwetsbare studenten tijdens vakanties, inrichten van chatfunctie School 

Maatschappelijk Werk en bijschakelen in extra inzet GGZ en jobcoaching.  

Doelstellingen en resultaten 

In 2020 zijn onder andere de volgende doelen gerealiseerd: 

o Terugdringen VSV: alle geplande projecten in het kader van het regionale VSV-programma zijn 

gerealiseerd (doorstroomcoaching, terugkomcoaching, jobcoaching inzet GGZ, adviesfunctie 

VIA, uitvoering Plusvoorziening, ondersteuningsruimte). Ook is er voor de nieuwe 

convenantperiode van 4 jaar een nieuw VSV-plan opgeleverd en zijn de middelen toegekend. 

Summa College heeft een wezenlijke bijdrage in de opzet en uitvoering van het VSV-

programma als contactschool; 

o De expertrol: er is een succesvolle bijdrage geleverd aan projecten binnen Summa t.a.v. 

ondersteuning teams en LOB: dit jaar waren het Verkort keuzetraject en de Succesklas 

succesvol. De eerste pilots voor het project Ondersteuningsruimte zijn in 2020 gestart. Er is 

daarnaast inzet geweest t.a.v. onboarding voor nieuwe docenten met betrekking tot LOB. Ook 

is er vanuit Summa Plus input geleverd voor het nieuwe LOB-beleidsdocument. Verder heeft 

ondersteuning plaatsgevonden van diverse onderwijsteams ten aanzien van thema’s als 

klassenmanagement (IBS en Zakelijke Dienstverle ning) en professioneel communiceren 

(Automotive). Bij het team Financiële Beroepen heeft een reeks van lesbezoeken 

plaatsgevonden t.b.v. klassenmanagement. Met betrekking tot niveau 2 heeft Summa Plus een 

wezenlijke bijdrage geleverd in de expertmeeting. Tot slot is er een menukaart opgeleverd 

zodat onderwijsteams beter weten met welke vragen ze bij Summa Plus terecht kunnen; 

o Het project Taalbeleid/NT2 MBO is geïmplementeerd. In schooljaar 2019-2020 hebben 135 

studenten vanuit Summa Plus extra NT2-onderwijs gevolgd naast hun mbo-studie. In de 

coaching en advisering hebben we 145 docenten bereikt, zijn 6 teams geschoold (vanwege 

corona zijn er 3 niet doorgegaan) en hebben er individuele coachingtrajecten plaatsgevonden; 

o In alle onderwijsteams heeft de coronacrisis een impuls gegeven op het online leren. Teams 

zijn geschoold, digitalisering van lessen heeft een vlucht genomen en vernieuwingen ten 

aanzien van ICT zijn ingevoerd. 

 

In 2020 was vanwege het dalend aantal vluchtelingen wederom sprake van een krimp in de 

studentenaantallen bij het team VOAT. Hierop is het aantal fte verminderd en is de expertise van dit 

team Summabreed ingezet in het kader van taalbeleid en NT2 en de Entree. 

Entree is wat gegroeid en de vraag naar VIA neemt, mede door goede naamsbekendheid en 

intensieve samenwerking met  ketenpartners, erg toe. Met VIA, als Plusvoorziening, wordt voorzien 

in een behoefte, maar het aanbod creëert ook een vraag. Deze ontwikkeling vraagt om een kritische 

begrenzing. Binnen het regionale vsv-overleg wordt dit onderwerp besproken.  
Binnen Summa Plus zijn meer studenten doorgestroomd naar onderwijs en werk en er is minder 
uitval. Een algemene Summabrede zorg is de toename van kwetsbare en overbelaste jongeren in de 
regio. Dit leidt tot een toename van het aantal individuele ondersteuningsplannen en 
maatwerktrajecten voor studenten (met of zonder ondersteuning van GGZ, GGD, SMW, job 
coaching). Niet alleen de aantallen nemen overigens toe, dat geldt zeker ook voor de complexiteit 
van de problematiek.  
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4  Samenwerking 

 

4.1 Bedrijfsleven 

Het Summa College is vertegenwoordigd in veel organisaties binnen de regio, zoals in Brainport 

Development. Het college van bestuur houdt voeling met regionale werkgeversorganisaties. De 

diverse scholen zijn vertegenwoordigd in arbeidsmarktcommissies die gaan over inhoud en (hybride) 

uitvoering van het onderwijs en het examenprogramma. Ook de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) − een bundeling van de voormalige branchegerichte 

kenniscentra – speelt een rol bij de uitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Vanuit de scholen zelf worden diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Zo wordt contact 

onderhouden met vele duizenden bedrijven over de invulling van het onderwijs en de 

beroepspraktijkvorming (stages) van de studenten. Bestaande samenwerkingen zijn uitgebouwd en 

bestendigd, bijvoorbeeld met DAF, VDL en Zorgroep Venlo. Bij de technische opleidingen worden 

maatwerkopleidingen en trajecten ontwikkeld voor onder andere VDL, Philips en Friesland Campina. 

 

Eén van de 5 strategische speerpunten van het Summa College is ‘Leven Lang Ontwikkelen’. De in 

2020 gelanceerde website Summa & Bedrijf is nu herkenbaar als dé mbo-opleider voor de regio 

Brainport Eindhoven die zich richt op  bedrijven en hun werknemers, het UWV, de gemeente en 

werkzoekenden. Samen met bedrijven en instellingen leveren we maatwerk mbo-onderwijs voor 

volwassenen, passend bij de leerbehoefte van mensen én bedrijven.  

 

We zijn in staat gebleken om de stage waar mogelijk ook te simuleren binnen het Summa. 

Desondanks blijft dit door de COVID-19-crisis een onderwerp van aanhoudende zorg.  

 

Samen Slim Zorgen Thuis, een groot samenwerkingsverband tussen Summa Medische Zorg, 

zorginstellingen en ICT-bedrijven in het kader van de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds 

(RIF) is dit jaar succesvol afgerond. Twee andere samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven die 

in 2018 en 2019 zijn opgestart lopen nog. Het betreffen Samen Slim Logistiek Vooruit en Duurzame 

Inzetbaarheid in de Brainport Regio. 
 

4.2 Onderwijsorganisaties 

Samenwerking met andere onderwijsorganisaties draagt bij aan een soepele doorstroom van 

studenten en daarmee aan het realiseren van de doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Met het 

voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn de banden bestendigd.  

Er is verticaal afstemmingsoverleg tussen het Summa College, vmbo en hbo in het kader van het 

gezamenlijk aanbieden van onderwijstrajecten. Tevens vindt een terugkoppeling naar toeleverende 

scholen plaats over het succes van studenten die bij het Summa College gestart zijn en ontvangt het 

Summa College op haar beurt deze informatie van Fontys en Avans over studenten die van het 

Summa College doorgestroomd zijn naar het hbo. 

 

Vanwege de coronapandemie zijn voorlichtingen en open dagen voornamelijk digitaal uitgevoerd. Bij 

voorlichtingen op de toeleverende scholen staat de studentenreis centraal. Zowel de stakeholders 

van het voorgezet onderwijs (decanenkringen) als die van de collega mbo-instellingen én de 

voorlichters van de verschillende Summascholen zijn daarbij betrokken.  
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Medio 2020 zijn de contacten met Kennispact MBO Brabant aangehaald. College van Bestuur, 

directeuren en managers van Summa College zijn aangesloten bij werkgroepen die speerpunten van 

dit samenwerkingsverband uitwerken. Er is horizontaal, collegiaal afstemmingsoverleg binnen de 

regio in het kader van macrodoelmatigheid (afbouw en/of het starten van opleidingen), het 

gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe opleidingen en/of het ontwikkelen van keuzedelen. In relatie 

tot verschillende speerpunten zijn gezamenlijke RIF-aanvragen in voorbereiding. Met Helicon en een 

aantal bedrijven is in september een nieuwe opleiding ‘Voeding- en Leefstijladviseur’ gestart. 
 

4.3 Overheid 

Er is overleg met lokale en regionale overheden op bestuurlijk niveau over onderwerpen als 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voorkomen schooluitval, onderwijs aan (kinderen van) 

asielzoekers en de huisvesting van onze scholen. Dit is specifiek met de gemeenten Eindhoven en 

Helmond. Daarnaast werken we in de triple helix met verschillende overheden samen binnen de 

verschillende RIF-projecten. Met name de provincie Noord-Brabant gaat een steeds actievere rol 

nemen als partner bij diverse ontwikkelingen. 

 

Summa Plus is actief in het kader van de sluitende aanpak voor kwetsbare doelgroepen. Dit is een 

samenwerking met de gemeente Eindhoven (RMC/Leerplicht/SZW), Ergon, MKB, 

samenwerkingsverband vo en andere scholen (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo’s). 

Het Ster College heeft een intensieve samenwerking met de gemeente Eindhoven en 14 

regiogemeenten als hoofdaannemer van de opdracht laaggeletterdheid in Zuidoost-Brabant.  
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5  Medezeggenschap 

 

Goed bestuur wint aan kwaliteit, diepgang en draagvlak als bestuurders en toezichthouders ruimte 

geven aan inhoudelijke en organisatorische inbreng van studenten, ouders en medewerkers. Het 

Summa College heeft deze voortdurende dialoog op de volgende vlakken georganiseerd: 
 

5.1  Centrale Studenten Raad 

In 2020 is de Centrale StudentenRaad (CSR) nieuw leven ingeblazen. Met ingang van het nieuwe 

schooljaar bestaat de studentenraad uit 8 studenten. Onder begeleiding van een extern 

(studenten)adviesbureau zijn het jaarwerkplan, het medezeggenschapsreglement en de 

medezeggenschapstructuur tot stand gekomen.  

Dit jaar is een overgangsjaar waarbij de leden van de studentenraad hun draai hebben gevonden en 

op diverse advies- en instemmingsverzoeken al een bijdrage hebben geleverd. Tevens was er een 

belangrijke toegevoegde waarde bij het gesprek met de onderwijsinspectie en de Summa 

Strategiebijeenkomst in december 2020. Er zijn verschillende werkgroepen ingericht met de 

volgende portefeuilles:  

· Professionalisering van de studentenraad, de CSR gaat cursussen volgen.  

· De betrokkenheid van studenten vergroten door te werken aan de bekendheid van de 

studentenraad, door het organiseren van ‘Roadtrips’. Er is een aansprekende video gemaakt.  

· Via eigen social media-kanalen zal de studentenraad tot een betere communicatie met de 

achterban proberen te komen. Verkiezingen in mei 2021 zijn in voorbereiding.  

· Het welzijn van de studenten met als aandachtspunten een gezonder Summa, het rookverbod op 

schoolpleinen, het aanbod van een gezond en betaalbaar assortiment in de kantine en meer 

bewegen stimuleren door Summa sportdagen op de verschillende locaties.  

· Onderwijskundig wil de CSR onderzoek doen naar docentevaluaties en het aanbod van 

excellentieprogramma’s.  

 

De studentenraad vergadert elke twee weken en er zijn verschillende momenten geweest waarbij de 

CSR is aangesloten bij overleggen van andere gremia. Twee keer is informeel met het CvB overlegd, 

twee keer met de OR, twee keer formeel in een gezamelijk vergadering met de OR en het CvB 

 

De centrale studentenraad is één keer in gesprek geweest met de Raad van Toezicht. 
 

5.2  Ondernemingsraad 

Het afgelopen jaar was ook voor de ondernemingsraad (OR) gedenkwaardig. Eind januari namen we 

afscheid van enkele leden en begin februari trad een iets grotere en behoorlijk vernieuwde OR aan. 

Kort na een tweedaagse teambuilding, eind februari, moest ook de OR noodgedwongen 

overschakelen naar online overleg. Ondertussen leerden we een nieuw bestuur en nieuwe (interim) 

directeuren kennen. Uiteindelijk heeft de OR elke schoolweek overleg gevoerd, onderling en vaak 

ook met het CvB. Sinds corona is er bijna wekelijks contact geweest met het CvB over de (te nemen) 

maatregelen. Er hebben zeven formele OR-vergaderingen en zeven overlegvergaderingen met het 

CvB plaatsgevonden. Met de raad van toezicht is ook inhoudelijk overleg geweest, onder andere over 

de nieuwe strategie en de coronasituatie. Met de studentenraad is periodiek contact geweest. 
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Enkele belangrijke punten die in 2020 aan de orde kwamen: 
· COVID-19-pandemie 

Op initiatief van de OR is er vanaf het begin van de crisis bijna wekelijks overleg geweest met 

het CvB over de mogelijk te nemen en genomen maatregelen. Hierbij heeft de OR proactief 

bijgedragen door suggesties te doen en positief kritische vragen te stellen, waarbij de 

gezondheid voorop stond. Er is aangedrongen op transparante communicatie en eenduidig beleid. 

De belangrijkste gespreksonderwerpen betroffen de prioritering van aanwezige studenten, de 

hygiënemaatregelen en het thuiswerkbeleid (thuiswerkvergoeding en werkplekvoorzieningen). 

• Ontwikkelingen diensten 

Al enige tijd is er behoefte aan een verbeterde dienstverlening vanuit de diensten. Dit leidde het 

afgelopen jaar in ieder geval tot adviesaanvragen aan de OR met betrekking tot plannen met de 

dienst Facilities en de stafafdeling Concern Control. Op één onderdeel, de facilitaire 

dienstverlening, was de OR nog niet overtuigd van de noodzaak. Bij Concern Control had de 

aanpassing tevens impact op de werkzaamheden. De OR kon zich vinden in de voorgestelde 

wijzigingen. 

• Organisatie vertrouwenspersonen 

Over de herinrichting van de organisatie Vertrouwenspersonen heeft de OR gesproken met 

vertegenwoordigers van de vertrouwenspersonen en beleidsmedewerkers. Naar aanleiding 

hiervan heeft de OR geadviseerd de plannen aan te passen. Voor de OR is van belang dat de 

vertrouwenspersonen bekend en benaderbaar zijn voor de studenten en medewerkers en dat zij 

in staat worden gesteld hun werk naar behoren uit te voeren. De nieuwe organisatie 

vertrouwenspersonen is per start schooljaar 2020-2021 begonnen. 

• Hoofdlijnen begroting 2021 

De begroting voor 2021 zoals die door het CvB is voorgelegd aan de OR was op een aantal 

onderdelen nog beleidsarm. Hoewel er voor bijvoorbeeld huisvesting en ICT-voorzieningen wel 

substantieel geld stond gereserveerd, was het bij de bespreking van de hoofdlijnen nog 

onduidelijk welke keuzes gemaakt worden bij de feitelijke bestemming van die gelden. Mede 

omdat de OR kritisch was op deze wijze van begroten, zijn er afspraken gemaakt over de rol van 

de OR in de besluitvorming over het Strategisch Huisvestingsplan en de Digitale Agenda. Een 

ander belangrijk discussiepunt betrof de in de begroting opgenomen taakstelling ten aanzien van 

de functiemix. De OR is van mening dat deze nog onvoldoende is om de eerder door het CvB 

vastgestelde doelstelling te halen. Het CvB heeft toegezegd ook hierover in het nieuwe jaar 

verder in gesprek te gaan met de OR. 
 

De OR kijkt gezien de omstandigheden positief terug op de medezeggenschap in 2020. Met de 

overgang naar online vergaderen, het wennen aan elkaar en aan de nieuwe gesprekspartners in het 

achterhoofd, kunnen we constateren dat er voldoende bereikt of in gang gezet is. De onderlinge 

verhoudingen, ook ten opzichte van het CvB, zijn goed. De medezeggenschap wordt door het Summa 

College serieus genomen. Dit is een prettige constatering, wetende dat er de komende periode 

genoeg belangrijke onderwerpen besproken zullen gaan worden en het Summa College keuzes zal 

moeten maken voor de toekomst. 
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6  Medewerkers 

 

6.1  Doelstellingen 

Met de droom van Summa College en de 5 strategische pijlers is een nieuwe focus ontstaan. De rol 

die medewerkers de komende jaren hebben bij het uitvoeren van deze strategie en het realiseren 

van de doelen is groot. In 2020 is daarom gestart met het aansluiten van bestaande activiteiten op 

de nieuwe strategie en het vormgeven van nieuwe initiatieven. 

     
De coronapandemie heeft geleid tot extra focus op het welzijn van medewerkers op zowel mentaal 

als fysiek vlak. Er is versneld invulling gegeven aan visie en beleid op thuiswerken en onderwijs op 

afstand. Medewerkers zijn gefaciliteerd om digitaal vanuit huis te kunnen werken waardoor zij onder 

andere invulling hebben kunnen geven aan blended learning. 
 

De teams bleken in de eerste lockdown in staat het reguliere onderwijs in enkele dagen om te zetten 

naar verschillende vormen van online onderwijs. Zij werden daarin ondersteund door onze i-Coaches 

en de afdeling O&K. Dit betekende een versnelling in onze digitaliseringsagenda. Met de terugkeer 

van de studenten naar onze locaties, ontstond ook een behoefte aan blended vormen van studeren, 

waarbij online studeren en studeren op locatie elkaar versterken. In de zomer is daarom een 

programma-aanbod gemaakt om de teams te ondersteunen. Gelet op de flexibilisering van de 

leerwegen van onze studenten, nemen we hierin ook de behoefte mee om studenten over de 

opleidingen heen een toegankelijke en duidelijk herkenbare mix te bieden van blended leervormen. 

We sluiten daarbij aan op de in de teams verankerde Visie op Leren. 

 

In het kader van de Kwaliteitsagenda van Summa, heeft binnen verschillende teams de pedagogisch 

didactische professionalisering volop de aandacht gekregen. In dit verslagjaar heeft onder meer ook 

de Leer van de Presentie van Andries Baart meer aandacht gekregen. Verschillende teams lieten zich 

inspireren door methodes die de relatie met de student verstevigen, zodat de student het beste uit 

zichzelf kan halen.  

  

Van alle teams is vanwege de coronamaatregelen veel extra gevraagd. Niet alleen in het lesgeven en 

examineren, maar ook in het flexibel inspringen op maatregelen. Vanaf 1 september 2020, hebben 

wij met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM ons onderwijs vormgegegeven in een 50/50-

verdeling online en op locatie. Bij het vormgeven en plannen en prioriteren van het onderwijs op 

locatie vanaf 1 september hanteren we deze handvatten: 

 

· De eerstejaars, voor de binding met de school; 

· De studenten die uit beeld (dreigen te) raken, waaronder de niveau 2-studenten; 

· Praktijklessen en praktijkexamens; 

· Vervanging van praktijk voor studenten wiens bpv stil ligt en waarvoor geen vervangende      

opdrachten mogelijk zijn buiten Summa; 

· Vertragers door corona: les en examens; 

· Begeleiding van studenten, voor het echte gesprek waarbij je studenten ook live ziet; 

· Theorielessen die zich minder lenen voor online. 

 

Het hangt van de samenstelling van de populatie per propositie af welke prioritering daarbij werd 

gemaakt. Eerstejaars onderwijs maakte in elk geval onderdeel van deze mix.          
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Om dit logistiek goed te kunnen plannen en te roosteren en de gebouwen hiervoor klaar te maken, 

zijn voor en tijdens de zomer de volgende acties uitgevoerd (Diensten Facilities en OS&C in 

samenspraak met gebouwverantwoordelijke directeuren): 

 

· ruimtes zijn opnieuw ‘ingemeten’ met inachtneming van de 1,5 meter, van belang voor het 

plannen en roosteren en voor het beperken en inregelen van logistieke stromen (in- en 

uitgangen); 

· logistieke stromen zijn opnieuw ingericht en bewegwijzerd; 

· er zijn olv Summa College door Summa, Fontys en TU/E als grootste onderwijsinstellingen 

afspraken gemaakt met de openbaar vervoerders over verspringende start- en vertrektijden, van 

belang voor zowel het voorkomen van piekbelasting in het OV als voor onze eigen logistieke 

stromen; 

· er is een app in gebruik genomen om de bezettingsgraad goed te kunnen bepalen en te 

monitoren; 

· de ventilatiesystemen zijn op 100% buitenlucht verversing gesteld, er is tussentijds luchten van 

ruimtes ingericht, waarmee we voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het 

Bouwbesluit. 

  

Voor elk gebouw is een overzicht gemaakt welke maatregelen genomen zijn m.b.t. ventilatie. 

Naast de hygiënemaatregelen die de Rijksoverheid voorschrijft, is het naleven van de 1,5 meter 

afstand de kernmaatregel van het Nederlandse coronabeleid. Eind 2020 is in overleg met de 

Studentenraad besloten ook het mondmasker verplicht te stellen. 
 

6.2  Professionalisering 

Met strategische personeelsontwikkeling (SPO) anticipeert het Summa College op de toekomstige 

behoefte aan personeel. De proposities en de diensten geven invulling aan het SPO waarin de 

toekomstige uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, flexibilisering en verandering 

van werk het vertrekpunt zijn. De uitkomsten van het SPO geven voor de betreffende propositie of 

dienst richting aan de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan personeel. 

In 2020 is er een vervolg gegeven aan de implementatie van de nieuwe gesprekscyclus ‘Actief in 

gesprek’. Hierin wordt de medewerker gestimuleerd om, in een waardevolle en open dialoog over 

inzetbaarheid, de eigen regie op ontwikkeling en loopbaan te vergroten. Door de coronaperikelen en 

maatregelen heeft de implementatie vertraging opgelopen. Per 1 januari 2021 wordt, in het 

personeelssysteem AFAS, een module ingericht om de gesprekscyclus te ondersteunen. 

 

Door het opleidingenloket wordt gestreefd naar een optimale bereikbaarheid voor het afnemen van 

interne opleidingen. Digitalisering van het aanvraagproces wordt met de komst van personeels-

informatiesysteem AFAS in 2021 verder vormgegeven. De totale kosten voor scholing bedroegen in 

2020 €1,3 miljoen. In 2019 bedroegen deze kosten in totaal € 2 miljoen. De coronamaatregelen zijn 

er mede debet aan dat er minder opleidingen gevolgd zijn met als gevolg een lagere uitnutting van 

het scholingsbudget. 

 
Naast het regulier werven van medewerkers is er in 2020 het initiatief ‘Op de koffie’ gelanceerd. Er 
zijn in totaal 93 mensen gesproken die interesse hebben in een overstap naar het onderwijs. 
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6.3  Werkklimaat / Medewerkersonderzoek 

Het medewerkersonderzoek van 2020 werd door 81,3% ingevuld. De uitkomsten op de thema’s 

bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap zijn flink gestegen t.o.v. 2018 en de 

benchmark. De algemene tevredenheid is ook met 0,3 gestegen. Het percentage medewerkers dat 

zich bevlogen en betrokken voelt, steeg met 6,5% en het percentage dat zich niet bevlogen en 

betrokken voelt nam af met 2%.  
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werk & energie  

De scores op de vragen over zingeving, plezier en trots op werk zijn gestegen. Opvallend is een flinke 

stijging van autonomie in werk (verantwoordelijkheid, tijd zelf indelen, beslissingsbevoegdheid, 

bereid extra inzet). De scores over werkdruk zijn over de breedte verbeterd, maar dit blijft een punt 

van aandacht. Nuance hierin is dat op teamniveau de scores enorm kunnen verschillen. Door een 

maatwerkaanpak wordt er gericht ingezet op energiegevers, zoals autonomie, relaties en 

ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor de ervaren werkdruk en mentale belasting wordt verlaagd. 

 

werk & corona 

In het onderzoek zijn vragen gesteld in relatie tot corona. 41,3% van het onderwijsgevend personeel 

en 30,8% van de diensten personeel, geeft aan geen goede balans te ervaren in werk & ontspanning. 

Verbinding met studenten en collega’s wordt gemist en het werken op afstand leidt tot obstakels 

rondom het geven van praktijklessen en een goed ingerichte werkplek. 35% mist expertise in online 

lesgeven. Het gevoel van veiligheid blijft achter ten opzichte van de benchmark en wordt nader 

onderzocht. 

 

6.3.2  Vitaliteit 

Het Summa College hecht veel waarde aan gezonde, vitale en veerkrachtige medewerkers. Om dit te 

bereiken zijn er in 2020 diverse programma’s en workshops in het kader van het thema ‘Fit en Vitaal’ 

georganiseerd. Naast aandacht voor persoonlijk welbevinden zijn er trajecten geweest voor diverse 

teams gericht op werkenergie en samenwerking. In 2021 zullen deze trajecten een vervolg krijgen en 

zal er nog meer aandacht komen voor werkgeluk.  

 

6.3.3.  Inwerken & begeleiden nieuwe medewerkers (OnBoarding) 

In 2019 is gestart met het project ‘Onboarding’. Doel is om startende medewerkers zich snel thuis te 

laten voelen. Voor de professionalisering van de startende medewerker worden verschillende 

workshops aangeboden, bijvoorbeeld: basisdidactiek, de wondere wereld van MBO, mijn loopbaan als 

MBO docent en een welkomstbijeenkomst met het College van Bestuur. In december 2020 scoorde 

Summa OnBoarding een 7,5. Dit is 0,3 hoger dan vorig jaar. 
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6.4  Verzuim 

Het verzuimpercentage over 2020 is 4,3%. We zitten hiermee ruim onder het branchegemiddelde van 

2019 (5,7 %). Corona heeft een positief effect gehad op de daling van het verzuim. Daarnaast is er in 

2020 een dalende trend te zien in het langdurig verzuim. Dit percentage is met 0,8% gedaald. 

 
 

We concluderen dat het verzuim met name bestaat uit langdurig verzuim ( > 43 dagen). Kort 

frequent verzuim is over het algemeen geen issue. De coronapandemie heeft vooral invloed op de 

verzuimfrequentie en percentage 0-verzuim. Het totaal aantal ziekmeldingen is 41% minder dan 2019 

(842 in 2020 en 1.421 in 2019). Medewerkers vinden het prettig om meer autonomie in hun werk te 

ervaren, ze kunnen hun werkzaamheden beter inplannen en verdelen over de werkweek, waardoor 

de werk-privébalans over het algemeen beter is. In 2020 is gestart met het nemen van maatregelen 

rondom het behouden van een gezonde werk-privébalans. 

  

Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om leidinggevenden verder te trainen in het voeren van 

verzuimgesprekken en het begeleiden van langdurig verzuim. Daarnaast wordt er nog meer focus 

gelegd op preventie van verzuim. Er zijn ook (digitale) trainingen aangeboden aan leidinggevenden. 
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6.5  Formatie 

Formatie naar dienstverband 

Over de periode januari t/m december 2020 is er een gemiddeld totaal aantal van 1.472 fte 

gerealiseerd. Dat is 15 fte minder dan de begroting. Deze onderschrijding is veroorzaakt door het 

minder kunnen inzetten van (externe) medewerkers mede door coronamaatregelen. De absolute 

groei van 1.462 fte in 2019 naar 1.472 fte in 2020 wordt veroorzaakt door de toename van het aantal 

studenten. Van het totaal aantal leidinggevende fte’s (directeur of teamleider) is in 2020 46,4% man 

en 53,6% vrouw.  

 

Stijging aantal studenten versus stijging realisatie fte 

Per 1 oktober 2020 is het aantal gewogen studenten gegroeid met ruim 600 ten opzichte van 1 

oktober 2019. Dat is een stijging van 3,9%. Over het kalenderjaar 2020 stijgt de formatie met 

gemiddeld 0,8% ten opzichte van 2019. Dat betekent dat de stijging van het aantal studenten van 

invloed is op de stijging van het aantal 

fte’s maar dat deze niet één-op-één is 

vertaald. De teams van het Summa 

College blijken in staat de groei van het 

aantal studenten efficiënt op te 

vangen. Tegelijkertijd leidt dat wel tot 

extra aandacht voor de werkdruk 

binnen de teams van zowel onderwijs 

als ondersteuning. 

 

Verdeling tussen vast en flex personeel 

Van de 1.472 fte in 2020 waren 1.442 

fte in loondienst op basis van vaste en 

tijdelijke contracten en 30 fte (2%) was 

niet in loondienst. Daar waar mogelijk 

en financieel verantwoord, is de inhuur 

van personeel (personeel niet in loondienst) verlaagd ten gunste van personeel in loondienst. 
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Formatie per organisatiesoort 

Het aantal fte’s in de categorie CVB + 

OR is afgenomen van 5,2 fte in 2019 

naar 4,2 fte in 2020. Ondersteuning 

kent een toename van 283 fte in 2019 

naar 291 fte in 2020.  

 

Zowel de categorie CVB + OR als 

Ondersteuning kennen een lagere fte-

realisatie dan begroot. Onderwijs is 

toegenomen van 1.174 fte in 2019 naar 

1.177 fte in 2020 en komt hiermee 

nagenoeg uit op de fte-begroting. Het 

totaal van de categorieën resulteert in 

een onderschrijding van 15 fte (1%) 

t.o.v. de begroting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Functiemix docenten 

De hoge zij-instroom in de 

functiecategorie docent-LB, als gevolg 

van het groeiend aantal studenten, drukt 

de percentages in de categorieën LC en 

LD. Teams streven naar zo groot 

mogelijke onderwijskwaliteit en een 

bijpassende functiemix.  

 

De functiemix van het team wordt 
bepaald door wat het onderwijs vraagt. 
In de verdere uitwerking van de 
Strategische Personeelsontwikkeling 
wordt ook gekeken naar de functiemix. 
 
Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
Het Summa College vindt het belangrijk dat we (eigen) kwetsbare jongeren en volwassenen kansen 
bieden op een baan. We doen dit onder andere door invulling te geven aan de banenafspraken van de 
Participatiewet en van Social Return banen. In 2020 zijn er 6 normbanen vanuit de Participatiewet 
en 26 vanuit Social Return ingevuld.     

2017 2018 2019 2020
Begroot

2020

CvB+OR 0,43% 0,41% 0,36% 0,28% 0,40%

Ondersteuning 21,26% 19,83% 19,37% 19,74% 19,88%

Onderwijs 78,32% 79,77% 80,28% 79,98% 79,72%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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7  Bedrijfsvoering 

 

7.1  Huisvesting 

7.1.1  Strategisch huisvesting plan 
In 2015 is een strategisch huisvesting plan (SHP) opgesteld met als titel: ‘Naar een verminderd en 
flexibel gebruik van vloeroppervlak’. Dit SHP is deels in uitvoering genomen. Diverse locaties zijn 
verkocht, nieuwe huurcontracten zijn gesloten, er vindt nieuwbouw plaats en de realisatie van hybride 
onderwijs is op diverse locaties ingezet. Vanuit de veranderende groei van de aantallen leerlingen en de 
nieuwe inzichten op digitaal onderwijs heeft in 2020 een herijking van het SHP plaatsgevonden. In 2020 
zijn alle nog niet opgestarte projecten bevroren en is een nieuw, toekomstbestendig en verantwoord 
huisvestingplan opgesteld. De Taskforce met medewerkers uit het onderwijs en ondersteunende 
diensten, heeft invulling gegeven aan de herijking van het SHP, waarmee flexibel geanticipeerd kan 
worden op de veranderende vraag.  
 

7.1.2  Analyse 
Voor het herijken van het strategisch huisvestingsplan is het huidige aanbod in beeld gebracht. Om een 
goed beeld te krijgen van de toekomstige vraag is het van belang om te weten waar de toekomstige 
vraag uit bestaat en waar de huisvesting aan moet voldoen. De toekomstige vraag wordt door een aantal 
zaken bepaald. Dit zijn o.a. de onderwijsvisie, de huisvestingsvisie en de organisatiestrategie. Over de 
visie op onderwijs leest u elders in dit jaarverslag. Hieronder gaan we nader in op de overige aspecten. 
                                

7.1.3  Gebouwenbestand             
Het Summa College heeft een gebouwenbestand met in 
totaal 120.000 m2. De demografische ontwikkelingen 
wijzen op een waarschijnlijke afname van de 
studentenaantallen. Summa wil deze afname opvangen 
met het inzetten van het Leven Lang Ontwikkelen zodat 
het aantal studenten op niveau blijft. Het belang van 
het terugdringen van het aantal m2 vloeroppervlak 
heeft voornamelijk te maken met efficient gebruik en 
digitaal onderwijs. 
 
 
 

Bij het Summa College willen we dat student, docent en ondersteunend personeel zich prettig voelen. 
Dit betekent dat onze gebouwen een prettig klimaat hebben en aansluiten bij de ICT-ontwikkelingen. 
Onze huisvesting moet flexibel aanpasbaar zijn aan de ontwikkelingen in het onderwijs en de 
veranderingen in de onderwijsvisie. 
 
Ten aanzien van de werkplekken van medewerkers geldt dat de werk- en leefstijl verandert. Ervaringen 
vanuit de COVID-19 pandemie laten zien dat virtueel samenwerken, communiceren, netwerken en 
kennisdelen steeds meer centraal komen staan. De traditionele behoefte aan (vaste) werkplekken voor 
medewerkers staat hiermee in een ander daglicht. De verwachting is dat er door het ‘anders werken’ 
minder vaste werkplekken nodig zullen zijn. 
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De onderwijsvisie van Summa koppelt steeds vaker praktijk/bedrijf aan theorie. Bedrijven gaan steeds 
nauwer samenwerken met het onderwijs waardoor hybride onderwijs ontstaat. Deze ontwikkelingen 
hebben direct invloed op de eisen die gesteld worden aan de onderwijsomgeving. 
Het Summa College heeft gekozen voor branchegerichte scholen. Op die wijze kan het onderwijs 
innoveren in samenwerking met bedrijven. Het Summa College heeft er óók voor gekozen om zich te 
richten op het leven lang ontwikkelen. Aangenomen wordt dat deze programma’s vooral worden 
aangeboden op de momenten aan de randen van de dag, avonduren, vakantieperiodes etc. waarmee een 
efficiëntieslag gemaakt kan worden bij het gebruik van dure praktijkruimten en apparatuur. 
De student heeft behoefte aan kleinschaligheid en een herkenbare en veilige omgeving om zich 
daadwerkelijk ‘thuis’ te voelen. Voorkomen moet worden dat studenten in anonimiteit door een (groot) 
gebouw bewegen. Bij nieuwbouw geldt dan ook: liever twee kleinere gebouwen dan één groot gebouw 
en waar mogelijk compartimentering in een gebouw. 
 

7.1.4  Duurzaamheid 
Duurzaamheid gaat een belangrijke rol spelen bij huisvesting, enerzijds uit maatschappelijk oogpunt 

en anderzijds als rolmodel voor onze studenten, medewerkers en contacten in het werkveld. Er is 

een routekaart opgesteld met aandachtspunten. De doelstelling om 2% minder CO2 per jaar uit te 

stoten, en minimaal 24% minder CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 2018, wordt in 2021 meegenomen in het 

programma duurzaamheid binnen onze nieuwe focus in de uitvoering van onze strategische koers. 

Voor duurzaamheid is onze doelstelling dat alle Summa-teams duurzaamheid hebben verweven in 

hun onderwijs, bedrijfsvoering en partnerships, zodat in 2025: 

• Elke student kennis heeft van duurzaamheid in het beroep 

en weet dit daarin toe te passen (kennis). 

• Elke student in staat is zich te verhouden tot de duurzame community waarvan hij deel 

uitmaakt (vaardigheden, ‘bildung’) en duurzaam leven. 

 

In 2021 stelt Summa een integrale duurzaamheidsagenda op, waarin de activiteiten over de periode 

2021-2025 op dit gebied zichtbaar worden gemaakt en waarover Summa zich trots verantwoordt naar 

haar ‘eco-systeem’. 
 
7.2  IT 

De constatering dat onze processen en systemen onvoldoende voorbereid zijn op onze maatschappelijke 

opdracht tot gepersonaliseerde, flexibele leerwegen, versterkt door de coronacrisis, vraagt een ondersteunende 

IT-organisatie. Een organisatie die niet alleen een goede dienstverlening verzorgt voor het gebruik van de 

middelen, maar die ook continue verbetering en vernieuwing doorvoert in het applicatielandschap en daaraan 

gerelateerde processen. Daarom is in 2020 besloten tot het inrichten van een op zichzelf staande, krachtige 

Dienst IT per 1 januari 2021. 

  

De vernieuwing en verbetering van het applicatielandschap en de gerelateerde processen zal plaats 

vinden aan de hand van een opgestelde digitaliseringsagenda. Deze digitaliseringsagenda wordt in 

2021 vertaald in een projectenportfolio. De digitaliseringsagenda, en daarmee het 

projectenportfolio, zal elk half jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.  

In 2020 is de dienstverlening van IT op het gelijke goede niveau gebleven als de voorgaande jaren. 

Als gevolg van de coronacrisis is fors ingezet op de ondersteuning van online onderwijs, zijn blended 

learning systemen geïmplementeerd en zijn studenten, die niet de beschikking hadden over een 

laptop, gefaciliteerd om online onderwijs te kunnen volgen. Docenten zijn voorzien van 

hulpmiddelen om vanuit huis onderwijs te kunnen verzorgen. Daarnaast is daar waar nodig extra 
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capaciteit ingezet om examens in goede banen te leiden. Er hebben zich in 2020 geen incidenten 

voorgedaan met een significante verstoring van de beschikbaarheid van de infrastructuur.  

 

 
7.3  Management control 

7.3.1  Prestatiemanagement 
In 2020 is meer focus aangebracht op onze strategische koers en doelstellingen voor de komende vijf 

jaren. Door het tussentijds monitoren, rapporteren en bespreken van behaalde prestaties (aan de 

hand van indicatoren en het ‘verhaal achter de cijfers’) sturen we, daar waar nodig, bij. Dit omvat 

naast onze ‘strategische’ prestaties, ook onze prestaties op het gebied van onderwijskwaliteit 

(waaronder de met OCW gemaakte Kwaliteitsafspraken), financieel beheer en bedrijfsvoering (basis 

op orde). Nog niet voor alle vijf strategische pijlers zijn in 2020 al concrete en meetbare doelen 

vastgesteld. Dit zal in de eerste helft van 2021 gebeuren als onderdeel van het strategisch 

programmamanagement.   

 

Goede managementinformatie helpt om de organisatie beter aan te sturen. Cijfers alleen hebben  

geen waarde, maar ze helpen wel om de juiste gesprekken te voeren. In 2020 hebben we ons laten 

adviseren over de kwaliteit van onze huidige managementinformatie. Vastgesteld is dat Summa 

beschikt over een schat aan informatie in onze bronsystemen, maar dat ons huidige systeem om 

managementinformatie te ontsluiten als zeer gebruiksonvriendelijk wordt ervaren. Daardoor laten 

we veel kansen liggen. Vanaf 2021 worden de noodzakelijke verbeterstappen gezet op weg naar 

gebruiksvriendelijke en inhoudelijk optimaal afgestelde dashboards, onder andere door de nieuwe 

dienst IT, als onderdeel van de digitaliseringsagenda.   

 

7.3.2  Risicomanagement 
Bepaalde gebeurtenissen en veranderende omstandigheden, zowel 

binnen als buiten onze organisatie, kunnen in meer of mindere mate 

impact hebben op het realiseren van onze (strategische) doelen. De 

coronacrisis is daar een goed voorbeeld van. Die kwam voor iedereen 

onverwacht, maar we bleken goed in staat te reageren door ons te 

ontworstelen aan klemmende systemen en processen én tegelijkertijd 

de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en te borgen. We 

schakelden in enkele dagen over naar online onderwijs, zorgden voor onze studenten in kwetsbare 

omstandigheden en ondersteunden studenten met voorzieningen als zij die van huis uit niet hadden. 

Tegelijkertijd werd het voor veel studenten erg lastig om, als onderdeel van hun studentreis, 

stageplekken te behouden of te vinden. Ook die groep hebben we het afgelopen jaar zo goed 

mogelijk ondersteund.  

 

De coronacrisis benadrukte echter het belang van het hebben van actueel zicht op mogelijke 

gebeurtenissen en veranderende omstandigheden, inclusief de mogelijke impact ervan op onze 

organisatie. In dat kader zijn in 2020 verschillende stappen gezet. Zo is ons beleid ten aanzien van 

risicomanagement in januari herijkt en opnieuw vastgesteld. Tevens is gestart met het 

inventariseren en classificeren van al eerder onderkende risico’s, als eerste stap om te komen tot 

een geactualiseerd risicoprofiel van Summa. Dat risicoprofiel richt zich op de belangrijkste thema’s 

voor onze organisatie:  
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Daarnaast is in 2020 een organisatiewijziging doorgevoerd door de taken van de stafafdeling Concern 

Control te herpositioneren. Businesscontrol en Groupcontrol zijn als controlfunctie onder aansturing 

gebracht van de directeur Finance & Control. Tegelijkertijd is een team Audit, Risk & Compliance 

(ACR) ingericht voor het uitvoeren van o.a. de interne auditfunctie. Dit team rapporteert 

rechtstreeks aan het College van Bestuur (‘solid line’) en kan zich, indien nodig, tevens verhouden 

tot de Raad van Toezicht (‘dotted line’).  

 

Verdere stappen zijn echter noodzakelijk om risicomanagement binnen Summa structureel op een 

hoger niveau te brengen. De uitdaging is om het risicobeleid te implementeren en levend te houden 

in de verschillende lagen van de organisatie. Dat raakt onze risicocultuur: het samenspel van ‘hard 

controls’ en ‘soft controls’.  

 

Risicobewustzijn, voorbeeldgedrag en een lage drempel om integriteitskwesties aan te kaarten zijn 

bijvoorbeeld belangrijke soft controls. Iedere medewerker van Summa is risicomanager! Maar ook 

hard controls, bijvoorbeeld via de planning & control cyclus en onze werkprocessen, beïnvloeden de 

risicocultuur sterk. In 2021 wordt de risicocultuur bij Summa tegen het licht gehouden op basis van 

een objectieve nulmeting. Aan de hand van de bevindingen uit die nulmeting wordt een stappenplan 

opgesteld voor de verdere implementatie van risicomanagement binnen Summa.  
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7.4 Financiële positie 

7.4.1 Financieel beleid 
Het financiële beleid ondersteunt de bedrijfsvoering door te sturen op continuïteit, maar 

tegelijkertijd financiële ruimte te scheppen voor de realisatie van onze strategische ambities. We 

hanteren daarbij financiële kaders die voldoen aan het toetsingskader voor het kwaliteitsgebied 

financieel beheer van de Inspectie voor het Onderwijs van het ministerie van OCW. 

 

Ter ondersteuning van de 5 strategische pijlers is er de komende jaren bijzondere aandacht voor 

realisatie van de digitaliseringsagenda, het uitvoeren van het herijkte strategisch huisvestingsplan en 

de strategische ontwikkeling van het personeel. In hoofdstuk 8 wordt dit nader toegelicht.  

 

Het Summa College is een financieel gezonde organisatie. Hierdoor konden we de afgelopen 5 jaren 

ca. € 37 miljoen inzetten uit onze eigen reserves om de sterke jaarlijkse groei van het aantal 

(gewogen) studenten vanaf schooljaar 2016-2017 te financieren. Dit heeft wel geleid tot een afname 

van onze liquide middelen en een nadelig effect op zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit. 

Daarmee was de grens van het inzetten van onze financiële buffer ook bereikt.  

 

Om de komende jaren toch voldoende financiële ruimte te hebben voor de uitvoering en 

ondersteuning van ons strategisch programma, is in 2020 extra financiering aangevraagd bij en 

toegekend door OCW. Zo is het plafond van het kortlopend rekening-courantkrediet verhoogd van € 

10,3 naar € 13,7 miljoen. Daarnaast is door OCW een garantie afgegeven voor een aanvulling op de 

lopende hypothecaire lening van € 56 miljoen. Van het verhoogde rekening-courantkrediet is tot op 

heden nog geen gebruik gemaakt. In november 2020 is als eerste tranche een nieuwe 30-jarige 

annuïtaire hypothecaire lening afgesloten voor € 20 miljoen tegen een rente van 0,1%. In 2021 zal 

naar verwachting een tweede tranche tegen dezelfde condities worden overeengekomen.   

 

Groepsmaatschappijen 

Het bestuursverslag heeft betrekking op het Summa College en de rechtspersonen die in de 

geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. Dit betreft de rechtspersonen: 

• Stichting Beheer Activa ROC Summa College (100%) 

• Exempla Opleidingen BV (100%), incl. de dochtermaatschappij MBO Automotive Center BV 

(50%) 

 

7.4.2 Regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten OCW’  
Het treasurybeleid van het Summa College is verwoord in het treasurystatuut van de stichting. Daarin 

is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels zoals 

opgenomen in de medio 2016 aangepaste ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW’.  

 

Reeds in november 2007 is overgegaan tot geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het 

ministerie van financiën (MvF). Publieke middelen van het Summa College kunnen daardoor 

uitsluitend worden belegd in termijndeposito’s bij het MvF. De vrij ter beschikking staande liquide 

middelen stonden, met uitzondering van kassaldi, gedurende geheel 2020 op een reguliere 

bankrekening. Het Summa College heeft, mede vanwege het geïntegreerd middelenbeheer, geen 

risicovolle financiële producten, zoals derivaten, in bezit.  
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7.4.3 Resultaat 2020 
De realisatie over 2020 is uitgekomen op een negatief resultaat van € 5,0 miljoen. Begroot was een 

negatief resultaat van € 9,7 miljoen vanwege de financiering van de groei in studentenaantallen uit 

eigen middelen. De baten zijn in 2020 per saldo € 4,7 miljoen hoger dan begroot, terwijl de totale 

lasten per saldo vrijwel gelijk waren aan de begroting. De belangrijkste verklaringen voor deze 

positieve afwijking van € 4,7 miljoen ten opzichte van de begroting zijn: 

 
Baten:  

Loon-/prijscompensatie OCW                  € 2,7 miljoen 

Hogere opbrengsten VSV regioprogramma            € 1,0 miljoen 

Hogere opbrengsten lerarenbeurs               € 0,7 miljoen 

Nieuwe subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogr. Covid-19      € 0,5 miljoen  

Hogere opbrengsten diverse subsidies OCW            € 0,6 miljoen 

Minder omzet contractactiviteiten en maatwerk        -/-   € 0,5 miljoen 

Minder bijdragen van studenten              -/-  € 0,3 miljoen 

   Totaal hogere baten dan begroot                  € 4,7 miljoen 

  

Lasten:  

Hogere salariskosten door stijging CAO             € 2,7 miljoen 

Hogere salariskosten o.a. i.v.m. vervanging lerarenbeurs, zij-instroom € 0,5 miljoen 

Hogere dotatie personele voorzieningen             € 0,5 miljoen 

Lagere scholingskosten                -/-  € 1,3 miljoen  

Meer doorbetalingen VSV regioprogramma            € 0,4 miljoen 

Lagere huurkosten ivm uitstel nieuwbouw         -/-  € 0,7 miljoen 

Lagere materiele lasten, zoals leermiddelen o.a. door Corona -/-  € 2,0 miljoen 

Lagere financiële lasten                -/-  € 0,1 miljoen 

Totaal lagere lasten dan begroot           € 0,0 miljoen 

 

Financiële ratio’s  

De vermogenspositie van Summa College ultimo 2020 is gezond, hetgeen ook blijkt uit onderstaande 

ratio’s  

 

  2020   2019 

Norm 

OCW 

Norm 

Summa 

Liquiditeitsratio  1,34  0,74 0,5 - 1,5 > 0,50 

(liquide middelen + kortlopende vorderingen / 

kortlopende schulden)        

Solvabiliteitsratio 1  0,38  0,51 > 0,2  

> 0,2 

< 0,6 

(eigen vermogen / totaal vermogen)        

 

Solvabiliteitsratio 2  0,49  0,64 > 0,3 > 0,60 

(eigen vermogen + voorzieningen / totaal 

vermogen)        
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Het publiek eigen vermogen van het Summa College ligt ruim onder de signaleringswaarde ‘mogelijk 

bovenmatig publiek eigen vermogen’. De signaleringswaarde ultimo 2020 bedraagt € 88,76 miljoen, 

terwijl het publiek eigen vermogen van Summa College ultimo 2020 € 32,44 miljoen  bedraagt.  

       

  

Realisatie 

2020 

Begroot 

2020 

Realisatie 

2019   

Norm  

OCW 

Norm 

Summa 

 

Rentabiliteit 

(resultaat / totale 

baten) 

 

-3,3% 

 

-6,6% 

 

-7,1% 

 
 

3-jarig >0% 

2-jarig >-5% 

1-jarig > -

10% 

 

3-jarig 

>1,5% 

2-jarig >-5% 

1-jarig > -

10% 

Huisvestingsratio  

(huisvestingslasten + 

afschrijving gebouwen 

en terreinen / totale 

lasten) 

 

12,4% 

 

12,9% 

 

12,7% 

   

< 15% 

 

< 12,5% 

 

De negatieve rentabiliteit in 2020 wordt met name verklaard door uitgestelde verblijfs- en 

diplomafinanciering OCW (T-2) vanwege sterke groei van het aantal studenten.  

 

Covid-19 
Summa heeft een risico inventarisatie gedaan naar aanleiding van Covid-19. Covid-19 heeft impact 
op het uitvoeren van de onderwijsactiviteiten en op examinering, voor zowel de studenten als het 
personeel. Het vinden van stageplaatsen en het betrekken van regionale en landelijke overheden en 
het bedrijfsleven heeft continue aandacht van het CvB. Daarnaast wordt personeel ingezet om 
studenten extra begeleiding te geven. Deze tijd en inspanning gaat ten koste van ander 
stakeholdermanagement rondom onder andere de kwaliteitsagenda.  
 
Doordat BBL studenten lastiger aan een stageplaats komen, loopt Summa risico op de inkomsten uit 
reguliere bekostiging per student. Voor het boekjaar 2020 zijn de financiële gevolgen beperkt. Dit 
eventuele effect wordt pas zichtbaar in 2022, vanwege de bekostigingssystematiek T-2 vanuit OCW. 
We zien wel een lichte toename in het aantal BBL studenten zonder stageplaats t.o.v. vorig jaar. Dit 
risico kan enigszins beperkt worden, doordat de meeste van deze studenten leerplichtig zijn en 
daardoor kiezen voor instroom van BOL-opleidingen of per 1 februari 2021 alsnog meelopen in de 
bekostigingstelling. Deze doorstroom is voor 2020 niet van toepassing geweest, maar wordt nog 
steeds als reële optie gezien voor 2021.  
 
Tevens staat de diplomabekostiging onder druk. Als studenten met vertraging slagen treedt er ook 
een vertraging op in de bekostiging. Daarnaast is het zo dat als studenten besluiten om na het 
behalen van hun diploma, een vervolgopleiding te doen in plaats van de onzekere arbeidsmarkt te 
betreden, de bekostiging van het laatste behaalde diploma wordt verminderd met de reeds 
ontvangen bekostiging van het eerder behaalde diploma.  
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Vanuit maatschappelijke en economische overwegingen leidt het uitstellen tot toetreding van de 
arbeidsmarkt, door het kiezen van een vervolgopleiding tot vele positieve effecten. Al is het alleen 
maar dat daardoor een beroep op een uitkering wordt voorkomen.  
 
De aanmeldingen voor het schooljaar 2020/2021 hebben geen significante afwijkingen (positief dan 
wel negatief) laten zien ten opzichte van de prognose. Vanuit risicobeheersing moeten we rekening 
houden met een mogelijke daling in het aantal eerste inschrijvingen aan het Summa en een langere 
verblijfsduur van studenten die zich opnieuw inschrijven voor het vervolg van hun opleiding.  De 
open dagen waren online en het is lastig in te schatten hoe dit bezoekersaantal zich verhoudt t.o.v. 
de reguliere open dagen en de daaruit volgende aanmeldingen.   
 
Het contractonderwijs heeft een daling laten zien. We zien ook dat de kosten achterblijven t.o.v. de 
begroting in 2020, als het gaat om reis- en verblijfskosten, excursiekosten, apparatuur en 
leermiddelen en scholing personeel. 
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8  Continuïteitsparagraaf  

 
8.1  Meerjarenraming 

Onderstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de door het College van Bestuur op 17 november 

vastgestelde, en door de Raad van Toezicht op 14 december goedgekeurde meerjarenraming t/m 

2025 waaronder de begroting voor 2021.  

 

Exploitatie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000)  2020 

(Jaarrek.) 

 2021 

(Begroting) 

 2022 

(Raming) 

 2023 

(Raming) 

 2024 

(Raming) 

 2025 

(Raming) 

BATEN

Rijksbijdrage 142.018   144.361    148.284   149.948   150.721   151.768   

Ov. overheidsbijdr. en subsidies 2.680      1.575       1.800      1.800      1.800      1.800      

College-, cursus- en examengelden 2.580      2.853       2.852      2.850      2.852      2.853      

Baten werk in opdracht van derden 2.668      2.828       2.969      3.118      3.274      3.437      

Boekresultaat gebouwen 71-          -          120-        236-        -         -         

Overige baten 2.830      2.402       2.451      2.478      2.532      2.589      

Totaal baten 152.705 154.019   158.236 159.957 161.178 162.447 

LASTEN

Personeelslasten 119.195   122.546    118.922   118.278   118.577   118.618   

Afschr. gebouwen/terreinen 5.820      5.660       5.318      6.382      6.098      5.924      

Afschrijvingen overig 4.242      4.647       5.700      6.272      6.369      6.696      

Huisvestingslasten 13.725    14.921      13.092    12.900    12.297    12.268    

Overige lasten 14.266    15.908      15.365    15.347    15.371    15.274    

Totaal lasten 157.248 163.682   158.396 159.178 158.711 158.780 

Saldo baten en lasten 4.543-     9.663-      160-        779        2.467     3.666     

Saldo financiële baten/lasten 481-        499-         552-        575-        582-        590-        

TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT 5.024-     10.162-     713-        204        1.885     3.077     

Rendement -3,3% -6,6% -0,5% 0,1% 1,2% 1,9%
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Balans 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000)
 2020 

(Jaarrek.) 

 2021 

(Begroting) 

 2022 

(Raming) 

 2023 

(Raming) 

 2024 

(Raming) 

 2025 

(Raming) 

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 992        2.092       3.336      4.049      4.693      4.993      

Materiële vaste activa 70.673    78.679      96.848    85.790    83.880    78.759    

Financiële vaste activa 3.761      3.504       3.232      2.945      2.642      2.323      

Totaal vaste activa 75.426   84.275     103.416 92.784   91.215   86.075   

Vlottende activa

Vorderingen 4.939      4.000       4.000      4.000      4.000      4.000      

Liquide middelen 26.747    21.588      0           7.892      11.013    16.742    

Totaal vlottende activa 31.686   25.588     4.000     11.892   15.013   20.742   

TOTAAL ACTIVA 107.112 109.863   107.417 104.676 106.228 106.817 

PASSIVA

Eigen vermogen 41.173    31.011      30.299    30.502    32.387    35.464    

Voorzieningen 10.945    10.406      9.933      8.322      9.322      8.168      

Langlopende schulden 31.333    50.445      49.112    47.779    46.445    45.112    

Kortlopende schulden 23.661    18.000      18.073    18.073    18.073    18.073    

TOTAAL PASSIVA 107.112 109.863   107.417 104.676 106.228 106.817 
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Kasstroom 

 
 
8.2  Strategisch programmabudget 

Zoals toegelicht in paragraaf 1.5 van dit bestuursverslag, is in 2020 een ambitieus strategisch 

programma ‘Summa 25’ gestart met een vijftal pijlers: een leven lang ontwikkelen, 

onderwijsinnovatie, duurzaamheid, een waardegedreven organisatie en procesvernieuwing. Ter 

ondersteuning van deze strategische pijlers is er de komende jaren op integrale wijze bijzondere 

aandacht voor realisatie van de digitaliseringsagenda, het uitvoeren  van het herijkte strategisch 

huisvestingsplan en de strategische ontwikkeling van het personeel. De droom ‘Summa 25’ wordt 

vertaald in concrete doelen, met focus en prioritering. Voor de uitvoering van de strategische agenda 

is vanaf 2021 tot en met 2025 voldoende geld vrijgemaakt ter financiering van het benodigde 

strategisch programmabudget. Het totale programmabudget bestaat uit onderstaande onderdelen: 

 

Programmabudget Strategische pijlers 

In de begroting 2021 is € 1,6 miljoen gereserveerd via de post ‘personele lasten’ voor het uitvoeren 

van activiteiten die samenhangen met de vijf strategische pijlers. Omdat het strategisch programma 

in beginsel een doorlooptijd heeft tot 2025, is ook in de meerjarenraming t/m 2025 jaarlijks rekening 

gehouden met dit bedrag. Gedurende het programma zal steeds duidelijker worden welk budget 

waarvoor daadwerkelijk benodigd is. Op basis daarvan zal het strategisch programmabudget de 

komende jaren, indien nodig, tussentijds worden bijgesteld.  

 

Programmabudget Digitaliseringsagenda 

Ten opzichte van voorgaande jaren wordt extra aandacht gegeven aan verbetering en vernieuwing op 

het gebied van digitalisering, zowel in het onderwijs als in de bedrijfsvoering. Voor de uitvoering van 

onze digitaliseringsagenda is in de meerjarenraming t/m 2025 vooralsnog jaarlijks € 1,8 miljoen 

investeringsruimte gereserveerd.  
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Programmabudget Strategisch huisvestingsplan 

In de meerjarenraming t/m 2025 is ca. € 45 miljoen aan investeringsruimte voor gebouwen en 

terreinen voorzien. Vanwege de sterke groei van het aantal studenten sinds 2016 en de daarmee 

gepaard gaande voorfinanciering van ca. € 40 miljoen kan dit investeringsbedrag, in tegenstelling tot 

het verleden, niet langer uit eigen middelen worden gefinancierd. Daarom is in 2020 via 

schatkistbankieren een hypothecaire leenfaciliteit afgesproken tot € 68 miljoen, waarvan € 12 

miljoen reeds opgenomen in 2008. OCW heeft zich garant gesteld voor deze totale leencapaciteit van 

Summa. Op basis hiervan is in november 2020 een nieuwe tranche van € 20 miljoen overeengekomen 

en ontvangen van het Ministerie van Financiën. Voor 2021 is opname van eenzelfde bedrag voorzien.  

 

Ontwikkeling bruto vloeroppervlak:   

 
 

Programmabudget Strategische personeelsontwikkeling 

De in november 2020 aangetreden nieuwe HRM directeur heeft de agenda voor de strategische 

personeelsontwikkeling ter hand genomen. Op basis van een beleidsrijke notitie wordt in de eerste 

helft van 2021 door het bestuur besloten welke concrete stappen en acties op dit gebied worden 

gestart. Op dat moment wordt ook het benodigde programmabudget bepaald.  

 
8.3  Ontwikkeling financiële positie 

De meerjarenraming maakt onderdeel uit van de financiële planning & control cyclus. Bij het 

bepalen van de financiële speelruimte wordt o.a. rekening gehouden met het toetsingskader 

financieel beheer van de inspectie voor het onderwijs voor het aspect continuïteit.  

Om te beoordelen of Summa op korte en langere termijn kan blijven voldoen aan haar financiële 

verplichtingen wordt onder meer gebruik gemaakt van financiële ratio’s, waaronder liquiditeit, 

solvabiliteit en rentabiliteit. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van deze ratio’s. 

  

 
 2020 

(Jaarrek.)  
 2021 

(Begroting)  
 2022 

(Raming)  
 2023 

(Raming)  
 2024 

(Raming)  
 2025 

(Raming)  

 Liquiditeitsratio  1,34 1,42 0,22 0,66 0,83 1,15 

 Solvabiliteitsratio 1  0,38 0,28 0,28 0,29 0,30 0,33 

 Solvabiliteitsratio 2  0,49 0,38 0,37 0,37 0,39 0,41 

 Rentabiliteit totaal -3,3% -6,6% -0,5% 0,1% 1,2% 1,9% 

 Rentabiliteit regulier  1,0% 0,2% 2,7% 1,9% 2,8% 2,8% 
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Liquiditeit 

De liquiditeitspositie van Summa is de afgelopen jaren verslechterd als gevolg van de gestage groei 

van het aantal studenten vanaf 2016. Door de bekostigingssystematiek van OCW heeft Summa die 

groei de afgelopen jaren vanuit eigen middelen moeten financieren (ca. € 37 miljoen). Om 

tegelijkertijd toch onze strategische ambities te kunnen realiseren is, als onderdeel van 

schatkistbankieren, in 2020 aanvullende kortlopende en langlopende financiering overeengekomen 

(ophoging rekening-courantkrediet van € 10,3 naar € 13,7 miljoen en een  hypothecaire lening 

afgesloten van € 20 miljoen). Daarmee is de liquiditeitspositie weer gezond. 

 

Solvabiliteit  

Het eigen vermogen vervult een aantal belangrijke functies in de financiële huishouding van het 

Summa College, waaronder het opvangen van financiële risico’s, de financiering van investeringen en 

het opvangen van (substantiële) voorfinanciering. Negatieve exploitatieresultaten, veroorzaakt door 

uitgestelde rijksbekostiging, hebben een neerwaarts effect op de solvabiliteit. Hetzelfde geldt voor 

de ophoging van de hypothecaire schuld. In de meerjarenraming is uitgegaan van stabilisatie van de 

jaarlijkse instroom van studenten, waardoor het neerwaartse effect op de solvabiliteit wordt 

teruggedrongen.  

 

Rentabiliteit 

In de meerjarenraming wordt, met name door de financiering van de groei van het aantal studenten 

uit eigen middelen, in 2021 en 2022 nog uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat. Om ook 

vanaf 2022 te blijven voldoen aan met name de solvabiliteitsnorm, en tegelijkertijd voldoende 

financiële ruimte te hebben voor het uitvoeren van het strategisch programma, is vanaf 2022 in de 

meerjarenraming rekening gehouden met een nog nader in te vullen structurele ombuiging van ca. € 

3,5 miljoen.  

 

Sensitiviteitsberekeningen  

Zoals hiervoor aangegeven is in de meerjarenraming uitgegaan van stabilisatie van de jaarlijkse 

instroom van het aantal studenten. Op basis van financiële doorrekeningen zijn de financiële 

effecten geanalyseerd van sterke groei- en krimpscenario’s (bij een gelijkblijvende student/fte 

ratio). Daaruit is gebleken dat bij een jaarlijkse groei van het aantal studenten van meer dan 5%, de 

ratio solvabiliteit 2 door de signaleringswaarde van de Inspectie voor het onderwijs zakt. In de 

meerjarenraming is echter vooralsnog uitgegaan van het meest voor de hand liggende scenario.    

 
8.4  Ontwikkeling studentenaantallen 

Het Summa College ontvangt op basis van haar studentenaantallen en diploma-aantallen budget van 

OCW. In de raming is vanaf 2021 het aantal studenten in de BBL-leerweg constant gehouden omdat 

Summa de komende jaren vanuit de strategische agenda extra zal inzetten op een Leven Lang 

Ontwikkelen (LLO). Daarmee wordt de potentiële daling naar verwachting gecompenseerd. Omdat 

ook voor het aantal BOL-studenten slechts marginale fluctuaties worden verwacht, laat de raming 

t/m 2025 van zowel het gewogen als ongewogen studentenaantal de komende jaren een vrijwel 

stabiele lijn zien. Summa streeft ook naar een stabiel aantal leerlingen in het VO en het VAVO.  
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8.5  Ontwikkeling personele formatie 

De ontwikkeling van de coronapandemie en de effecten daarvan op studenten, medewerkers en 

partners van het Summa College laten zich moeilijk voorspellen. Wel heeft het Summa College laten 

zien flexibel te zijn door bijvoorbeeld snel te schakelen naar digitaal onderwijs. Het lange termijn 

effect van deze coronaperiode op het welzijn van onze medewerkers blijft verhoogde aandacht 

hebben, maar is vooralsnog geen reden tot grote zorg. 

 

Voor de ontwikkeling van de personele formatie is in de begroting 2021 nog een groei voorzien. Voor 

het onderwijzende personeel vanwege het in 2021 nog groeiende studentenaantal en voor het 

overige personeel vanwege het starten van projecten in het kader van de strategische agenda. Voor 

de daaropvolgende jaren t/m 2025 is rekening gehouden met een vrijwel stabiel studentenaantal en 

geen verdere uitbreiding (of inkrimping) van de strategische agenda. Zonder rekening te houden met 

de mogelijke consequenties van de noodzakelijke ombuiging van € 3,5 miljoen, blijft ook de 

personele formatie de komende jaren op een stabiel niveau.  

 

Tegelijkertijd wordt, op basis van de samenstelling van het personeelsbestand, rekening gehouden 

met een sterke uitstroom vanwege (vervroegde) pensionering. Deze uitstroom zal worden 

opgevangen door actief in te zetten op behoud en werving van medewerkers. Voor vakgebieden waar 

schaarste aan docenten is, wordt naast de extra wervingsinspanning gekeken naar uitwisseling van 

docenten tussen proposities.    
 

De strategische personeelsontwikkeling (SPO) is integraal onderdeel van de vernieuwde strategische 

koers. SPO zal helpen bij het tijdig anticiperen op de snelle ontwikkelingen waarmee het Summa 

College te maken krijgt. Daarnaast zal de nieuwe strategische koers richting geven aan de 

ontwikkeling van toekomstige competenties en functies. 

     

 2020 

(Jaarrek.) 

 2021 

(Begroting) 

 2022 

(Raming) 

 2023 

(Raming) 

 2024 

(Raming) 

 2025 

(Raming) 

Aantal mbo studenten BOL 12.004     12.013       11.989     11.944     12.003     12.011     

Aantal mbo studenten BBL 4.742       4.834        4.834       4.834       4.834       4.834       

Totaal aantal ongewogen studenten mbo 16.746     16.847       16.823     16.778     16.837     16.845     

Gewogen studentaantallen mbo 13.901     13.947       13.922     13.877     13.936     13.945     

Aantal studenten VO 1.035       1.035        1.035       1.035       1.035       1.035       

Aantal studenten VAVO 206         206           206         206         206         206         

Totaal aantal studenten (gewogen) 15.142    15.188      15.163    15.118    15.177    15.186    
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2020 

(Jaarrek.)

2021 

(Begroting)

2022 

(Raming)

2023 

(Raming)

2024 

(Raming)

2025 

(Raming)

Personeel 

Summa vast 1.202 1.191 1.189 1.186 1.190 1.191

Summa tijdelijk 240 295 295 295 295 295

Flexibele schil 30 11 11 11 11 11

Totaal 1.472 1.497 1.496 1.493 1.497 1.497

Onderwijs incl. management 1.174 1.182 1.181 1.178 1.182 1.182

Diensten/staf incl. mngt 293 309 309 309 309 309

CvB en OR 5 6 6 6 6 6

Totaal 1.472 1.497 1.496 1.493 1.497 1.497

Management / directie 28 27 27 27 27 27

Teamleiders 65 66 66 66 66 66

Onderwijsgevend pers. (OP) 915 937 935 933 936 937

Onderw. Onderst. Pers. (OOP) 149 141 141 141 141 141

Overige medewerkers (OBP) 315 327 327 327 327 327

Totaal 1.472 1.497 1.496 1.493 1.497 1.497

Onderwijs per functie

Management / directie 19 18 18 18 18 18

Teamleiders 52 52 52 52 52 52

Onderwijsgevend pers. (OP) 912 922 921 918 921 922

Onderw. Onderst. Pers. (OOP) 148 140 139 139 139 139

Overige medewerkers (OBP) 43 51 51 51 51 51

Totaal 1.174 1.182 1.181 1.178 1.182 1.182
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8.6  Ontwikkeling investeringsruimte 

 

 
 

Om goed en uitdagend onderwijs te kunnen blijven bieden, zijn jaarlijks vervangings- en 

uitbreidingsinvesteringen nodig in o.a. gebouwen, IT, meubilair, AV-middelen, machines en 

apparatuur. Voor de realisatie van het strategisch huisvestingsplan 2025 is in de meerjarenraming € 

45 miljoen aan investeringen meegenomen, waarvan € 12,4 miljoen in 2021. Hiervoor is in 2020 

aanvullende financiering geregeld.  

 

Binnen IT is een splitsing gemaakt tussen reguliere vervanging van hardware/software en het verder 

digitaliseren van de organisatie op basis van een digitaliseringsagenda. De komende 5 jaren is voor 

deze agenda een jaarlijkse investeringsruimte van € 1,8 miljoen voorzien. 

 
8.7  Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Het systeem van interne beheersing bij het Summa College is gebaseerd op de planning & 

controlcyclus volgens het principe van Deming: plan–do–check–act. Het is een cyclisch proces op 

meerdere (besturings)niveaus. Op strategisch niveau wordt door het cvb, daarbij bijgestaan door de 

onderwijswijsdirecteuren en de directeuren diensten, de strategische koers voor de komende jaren 

uitgezet. Deze koers wordt vertaald in operationele doelen met bijbehorende indicatoren om de 

voortgang te kunnen monitoren. Vanaf 2020 wordt via een viermaandelijkse indicatorenrapportage 

inclusief toelichting (Summa Dashboard) gerapporteerd of de uitvoering op koers ligt. Indien 

daarvoor aanleiding is wordt tevens aangegeven welke inhoudelijke bijsturingsacties al ingezet zijn, 

of op korte termijn worden ingezet door de betreffende organisatieonderdelen. Met de ontwikkeling 

van het Summa Dashboard in 2020 zijn al flinke stappen gezet ten aanzien van verbetering van het 

interne beheersingssysteem. In 2021 wordt zowel ingezet op verdere inhoudelijke ontwikkeling van 

het dashboard als de digitale ontsluiting ervan.  

 

Reeds meerdere jaren vinden halfjaarlijks reviewgesprekken plaats tussen het cvb en de 

managementteams. Tijdens die reviews wordt niet alleen inhoudelijk teruggekeken op de 

achterliggende periode maar ook gesproken over de verwachtingen voor de resterende periode tot 

het einde van het jaar en (de belemmeringen voor) ieders bijdrage aan de strategie. De gemaakte 

afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bij de volgende reviewronde wordt de voortgang van deze 

acties besproken. Daarnaast wordt per gespreksronde een overall evaluatie op Summa niveau 

opgesteld en geagendeerd voor het directeurenoverleg, zodat bijzonderheden en/of overkoepelende 

acties besproken en belegd kunnen worden. In 2021 wordt de reviewsystematiek geëvalueerd waarbij 

ook de mogelijkheid van peerreviews worden overwogen.  

 

(x € 1.000) 2020 

(Jaarrek.)

2021 

(Begroting)

2022 

(Raming)

2023 

(Raming)

2024 

(Raming)

2025 

(Raming)

Investeringen in vastgoed 6.055       14.018      23.401    9.395      4.850      750         

Investeringen in IT 1.832       4.306        3.900      3.900      3.900      3.900      

Investering in inventaris/apparatuur 940          4.340        3.250      3.250      2.450      3.150      

Totaal 8.827      22.663     30.551   16.545   11.200   7.800     
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Het begrotingsproces van het Summa College is bottom-up ingericht. Voor aanvang van een 

kalenderjaar stelt het management van elk organisatieonderdeel een deelbegroting op, passend 

binnen eerder vastgestelde financiële beleidskaders zoals opgenomen in de jaarlijkse kaderbrief. De 

deelbegrotingen worden samengevoegd tot een Summa-begroting, inclusief meerjarenraming. Na 

vaststelling door het cvb wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. Via 

maandelijkse financiële rapportages worden management en bestuur geïnformeerd over de 

financiële ontwikkeling in relatie tot de begroting en de bijsturingsacties. Twee keer per jaar wordt 

de financiële rapportage verrijkt met een eindejaarprognose. Na vaststelling door het cvb wordt 

deze verrijkte rapportage besproken met de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Als 

onderdeel van de strategische digitaliseringsagenda wordt in 2021, met externe ondersteuning, de 

digitale ontsluiting, de leesbaarheid en de effectiviteit van de (financiële) rapportages verder 

verbeterd.    

 

Covid-19 
De bijzondere situatie die is ontstaan door Covid-19 vraagt om bijzondere maatregelen. Het Summa 

College heeft er het volste vertrouwen in dat zowel op landelijk- als regionaal niveau passende 

maatregelen en voorzieningen worden getroffen om het voortbestaan van het onderwijs en de 

kwaliteit daarvan te garanderen. Door het College van Bestuur zijn vanaf het moment van de lock-

down een aantal beleidsmatige, operationele en financiële maatregelen getroffen als antwoord op 

de Corona-crisis. De belangrijkste maatregelen zijn (zie ook hoofdstuk 6): 

- Conform richtlijnen van de RIVM zijn zowel studenten als personeel ingelicht over de 

maatregelen die zijn getroffen tegen de besmettingsrisico’s en zijn zij geïnstrueerd. over de 

wijze waarop zij de RIVM maatregelen moeten naleven. 

- Alle maatregelen zijn erop gericht om de veiligheid van studenten en personeel te 

garanderen. Dit heeft altijd de hoogste prioriteit. 

- Onderwijs op afstand is mogelijk gemaakt (via on-line onderwijs), rekening houdend met de 

kern van alle vakken. 

- Waar mogelijk zijn kosten gereduceerd in relatie tot lege schoolgebouwen (o.a. energie, 

schoonmaak). 

- Net zoals aan het eind van de lockdown in maart 2020, wordt vanaf 15 december op locatie 

praktijkonderwijs gegeven en worden kwetsbare jongeren begeleid  

- De richtlijnen van het RIVM en de landelijke (service)documenten van de MBO-raad en de VO-

raad, worden steeds vertaald naar de organisatie van het onderwijs, de logistiek en voor het 

werk binnen Summa. Zo kan recht worden gedaan aan de verschillen tussen studenten, 

gebouwen en de beschikbaarheid en mogelijkheden van het onderwijspersoneel. 

- Er zijn twee crisisteams ingesteld, beleidsmatig en operationeel om snel te kunnen 

anticiperen op  gewijzigde omstandigheden en regelgeving.  

- Het CvB is in continu contact met de regionale en landelijke overheden en het bedrijfsleven 

om hen mee te nemen in de ontwikkelingen in en de impact op het onderwijs en op de 

ontwikkeling van onze studenten. 
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Zoals beschreven in paragraaf 7.3.2 Risicomanagement kunnen bepaalde gebeurtenissen en 

veranderende in- en externe omstandigheden in meer of mindere mate impact hebben op het 

realiseren van onze (strategische) doelen. In dat kader worden door het bestuur de komende jaren 

onderstaande strategische risico’s onderkend en gemitigeerd:   

 

Strategisch risico Beheersmaatregel  

Onverwachte gebeurtenissen zoals de 

coronapandemie beïnvloeden de wijze waarop 

het primaire proces (onderwijs en 

bedrijfsvoering) kan/mag worden uitgevoerd. 

Het risico bestaat dat de organisatie 

onvoldoende en/of niet tijdig passende 

maatregelen treft.  

Bij onverwachte gebeurtenissen met grote 

impact voor de organisatie, wordt onder 

leiding en verantwoordelijkheid van het 

college van Bestuur een crisisteam ingesteld 

voor de beleidsmatige en operationele 

aansturing, alsmede de in- en externe 

communicatie. Het team blijft in charge 

zolang de bijzondere omstandigheden daarom 

vragen.  

We leven in een sterk veranderende omgeving, 

waarbij corona een nieuwe orde heeft 

geschapen.  Bestaande structuren en systemen 

passen niet meer bij wat een dynamische 

maatschappij en arbeidsmarkt vragen. Een 

risico is dat niet tijdig en adequaat wordt 

ingespeeld op deze nieuwe werkelijkheid.   

In 2020 is focus aangebracht ten aanzien van 

de strategische koers. De geactualiseerde 

koers is vertaald in een concreet strategisch 

programma ‘Summa 2025’ met vijf 

strategische inhoudelijke pijlers (waaronder 

Onderwijsinnovatie) en een drietal 

ondersteuningsprogramma’s gericht op 

personele ontwikkeling, huisvesting en 

digitalisering. Om aan de strategische koers 

een impuls te geven wordt vanaf 2021 

additionele financiële ruimte vrijgemaakt in 

de begroting. Voor het monitoren van de 

(voortgang) van de realisatie van de 

doelstellingen is een projectorganisatie 

ingericht onder aansturing van een 

programmadirecteur.  

Veranderende externe omstandigheden zijn 

van invloed op het aantal bekostigde BOL, BBL 

en VO studenten bij Summa, en daarmee o.a. 

op de financiering, het aantal benodigde 

docenten en de benodigde huisvesting. Het 

risico bestaat dat deze externe ontwikkeling 

niet tijdig wordt onderkend waardoor 

disbalans in de uitvoering ontstaat.  

Voor het aantal BOL en VO studenten is met 

name de demografische ontwikkeling in de 

regio en bij het VMBO voor Summa relevant. 

Deze worden periodiek geanalyseerd en in 

beeld gebracht. Het inschatten van het aantal 

nieuwe BBL studenten is complexer omdat dit 

mede afhankelijk is van de conjunctuur en 

veranderingen in het bedrijfsleven en op de 

arbeidsmarkt. Om dit risico te beperken 

worden vanuit de strategische pijler Leven 

Lang Ontwikkelen (LLO) o.a. 
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Strategisch risico Beheersmaatregel  

marktverkenningen uitgevoerd voor de drie 

doelgroepen: werkenden, werkzoekenden en 

alumni. 

Summa wil kwalitatief hoogstaand en 

uitdagend onderwijs bieden gebaseerd op onze 

visie op leren. Een risico is het niet behalen 

van de beoogde onderwijskwaliteit. 

Summa hanteert een kwaliteitszorgsysteem 

voor het meten, monitoren en verbeteren van 

het onderwijs via interne audits en zelf-

evaluaties. De uitkomsten worden samen met 

de onderwijsteams opgepakt om de benodigde 

verbeteringen door te voeren.  

Het kunnen aantrekken en behouden van 

voldoende deskundig personeel is cruciaal voor 

de strategische ambities van Summa, zeker 

gezien de verwachte (natuurlijke) uitstroom 

de komende jaren. Het risico bestaat dat dit 

onvoldoende lukt.  

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is in 

2020 als ondersteunend programma van de 

strategie Summa 2025 aangemerkt. Vanuit 

HRM wordt extra aandacht besteed aan het 

binden en boeien van nieuw personeel en het 

blijvend professionaliseren van zittend 

personeel. 

Cybercrime vormt een steeds grotere 

bedreiging voor de bedrijfsvoering van 

organisaties. Het risico van onbevoegde 

toegang tot de IT- systemen en daarin 

vastgelegde data door het ontbreken van 

voldoende hard en softcontrols speelt ook voor 

Summa.  

De automatiserings- en informatiserings-

omgeving wordt permanent gemonitord en 

bewaakt. In 2020 zijn alle IT-bevindingen van 

de controlerend accountant opgevolgd. Via 

externe penetratietests wordt de toegangs-

beveiliging van de systemen gecontroleerd en 

worden er voortdurend verbeteringen 

doorgevoerd op het gebied van cybersecurity. 

Om het belang van IT voor het onderwijs en de 

bedrijfsvoering te benadrukken is vanaf 2021 

een aparte dienst IT ingericht. 

Fraude (financieel en niet financieel) is een 

potentieel risico voor elke organisatie en dus 

ook voor Summa.  

Naast aanscherping van bestaande hard 

controls, maakt met name het creëren van 

bewustwording van aanwezige (fraude)risico’s 

en de invoering van overige softcontrols steeds 

nadrukkelijker onderdeel uit van risico-

management bij Summa. In 2021 wordt 

hieraan verder vorm en inhoud gegeven.  
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9.  Raad van toezicht 

 

9.1  Taak en toezichtkader 

De Raad van Toezicht oefent het toezicht op het Summa College uit met inachtneming van het 

toezichtkader van de onderwijsinspectie en alle relevante wet- en regelgeving. De raad volgt de 

principes en eisen op het gebied van governance, zoals vastgelegd in de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB) en de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’. Belangrijkste uitgangspunt 

voor de Raad van Toezicht is borging van het publieke belang dat het Summa College dient: het 

verzorgen van goed onderwijs voor de regio. 

 

De raad heeft zijn visie, toezichtkader en toetsingskader vastgelegd in een document dat jaarlijks 

wordt beoordeeld en eventueel aangepast. Ook worden dan speerpunten voor het volgende jaar 

benoemd. Tevens bekijkt de raad elk jaar kritisch het eigen functioneren via een zelfevaluatie, 

eventueel met ondersteuning van externe adviseurs. 

 

9.2  Verslag over 2020 

De Raad van Toezicht heeft met het College van Bestuur zeven keer formeel vergaderd. De formele 

vergaderingen van de raad worden voorafgegaan door vergaderingen van de onderwijscommissie (zes 

keer bijeengekomen) en van de auditcommissie (vijf keer bijeengekomen). Daarnaast kent de raad 

een remuneratiecommissie die onder andere de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het 

college voert. In het najaar heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden die werd begeleid door een 

externe partij. 

 

Eind 2019 heeft de voorzitter van het College van Bestuur van het Summa College afscheid genomen 

(pensioen) en per 1 januari 2020 is zijn opvolger gestart. Wegens het aanvaarden van een andere 

positie heeft het andere lid van het College van Bestuur per 1 april 2020 om ontslag verzocht en 

gekregen. In eerste instantie is in deze vacature voorzien door een tijdelijke bestuurder te 

benoemen. Nadat een wervingsprocedure succesvol is doorlopen is per 20 juli 2020 de nieuwe 

bestuurder benoemd. 

 

Met de ondernemingsraad vinden twee keer per jaar gesprekken plaats met de gehele raad en twee 

keer met een delegatie namens de Raad van Toezicht. In het kader van het vierjaarlijks onderzoek 

heeft er dit jaar een gesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectie.  

COVID-19 en de gevolgen voor het Summa College hebben dit jaar de nodige aandacht van de raad 

gekregen. De raad heeft zijn bewondering uitgesproken voor de manier waarop hiermee is omgegaan 

en de inspanningen die zijn geleverd, tegelijkertijd is er ook aandacht geweest voor de gevolgen die 

de pandemie heeft voor medewerkers en studenten. Verder zijn in de loop van het jaar de volgende 

onderwerpen door de raad besproken. 

 

Onderwijs 

Onderwijs is waar het bij het Summa College om draait en dat wordt benadrukt in de nieuwe 

strategie, waarvan de ontwikkeling dit jaar is gestart. Het thema onderwijs wordt regelmatig 

besproken aan de hand van concrete deelonderwerpen, zoals bijvoorbeeld de visie op leren, het 

personaliseren van onderwijs en examens, de (uitkomsten van) inspectie en kwaliteitsonderzoeken, 
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Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de samenwerking tussen onderwijs en de ondersteunende diensten. 

Namens de raad gaat de onderwijscommissie op werkbezoek en in gesprek met directeuren en 

teams, waarbij goede gesprekken worden gevoerd om een beeld te krijgen bij wat er goed gaat en 

wat beter kan. 

 

Financiën en huisvesting 

In 2020 is het aantal studenten (opnieuw) gestegen en de verwachting is dat deze aantallen, mede 

door een stevige inzet op LLO, de komende jaren stabiel blijven. Door deze stabilisatie zullen de 

effecten van voorfinanciering verder afnemen. Dit jaar is het Strategisch HuisvestingsPlan (SHP) 

herijkt en is er zodoende een toekomstbestendig en verantwoord huisvestingsplan opgesteld. 

 

9.3  Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2020 gewijzigd, doordat een van de leden heeft 

afgezien van herbenoeming. De Raad van Toezicht bestaat daarom sinds 1 november uit vijf leden. 

De raad bezint zich op de noodzaak tot invulling van deze positie en zal hierover begin 2021 een 

besluit nemen. 

 

9.4  Tot besluit 

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de eerder gevonden balans tussen aandacht voor 

onderwijsgerelateerde en financiële onderwerpen tijdens de formele vergaderingen in 2020 is 

voortgezet en is daar tevreden over. 

 

De raad ziet dat het Summa College op de goede weg is als het gaat om de versterking van de teams, 

de interne en de externe samenwerking, de visie op leren en (waar het allemaal om draait) het 

opleiden van studenten. Dat neemt niet weg dat er nog een weg te gaan is, maar het Summa College 

presteert goed en de raad verwacht dat de stijgende lijn in 2021 zal worden voortgezet.  

De raad heeft hier vertrouwen in, gelet op wat Summa College in 2020 heeft laten zien als gevolg 

van COVID-19: in zeer korte tijd hebben organisatie en medewerkers omgeschakeld en het mogelijk 

gemaakt dat het onderwijs door kon gaan. We willen docenten, ondersteuners, leidinggevenden en 

iedereen die in 2020 heeft meegeholpen aan de successen van het Summa College dan ook bedanken.  
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10  JAARREKENING 2020 SUMMA COLLEGE 

 
10.1  Geconsolideerde balans per 31 december 

(x € 1 miljoen) 

  2020  2019 

ACTIVA  

 

Immateriële vaste activa        

 Intellectuele eigendomsrechten   

                
            992                   543  

               992                 543  

 Materiële vaste activa        

 Gebouwen en terreinen          51.499              55.218  

 Machines en installaties           6.632    7.136  

 Inventaris en apparatuur           7.370    7.980  

 Andere vaste bedrijfsmiddelen              141             194   

 In uitvoering en vooruitbetalingen           5.031    1.036  

   70.673   71.564 

 Financiële vaste activa        

 Andere deelnemingen                 283                  283   

 Overige vorderingen              3.478               3.719   

              3.761              4.002 

 Vorderingen        

 Vorderingen op handelsdebiteuren               879             1.586   

 Overige overheden            1.396                1.295   

 Overige vorderingen               114             127   

 Overlopende activa            2.588    2.927  

 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid                 (38)            (77)  

             4.939              5.858  

 Liquide middelen    

       

 26.747            9.490  

 Totaal activa            107.112            91.457 
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  2020  2019 

 PASSIVA        

       

 Eigen vermogen        

 Algemene reserve (publiek)          31.956            36.274   

 Algemene reserve (privaat)            8.502             9.208   

 Bestemmingsreserve (privaat)               715                715   

   41.173             46.197  

 Voorzieningen        

 Personeelsvoorziening             6.507             6.490   

 Overige voorzieningen            4.438             5.460   

            10.945             11.950  

 Langlopende schulden         

Schulden Min. financiën  31.333   12.000  

Overige schulden  -    621   

            31.333            12.621  

 Kortlopende schulden        

Schulden aan banken  667   -  

Ontvangen vooruitbetalingen op 

  bestellingen                 663                  803   
Schulden aan leveranciers en       

handelskredieten  1.894   2.197  

OCW/EZ  47   -  

 Schulden aan groepsmaatschappijen  1   91  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen            5.207              4.486              

 Overige schulden   936                 543   

 Overlopende passiva              14.246               12.569   

             23.661             20.689 

       

       

 Totaal passiva    107.112            91.457  
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10.2  Geconsolideerde staat van baten en lasten 

(x € 1 miljoen) 

 

 Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019 

BATEN    

Rijksbijdragen OC&W   142.018       136.738     131.486 

Overige overheidsbijdragen        2.680         2.786        4.253 

Cursus-, les- en examengelden        2.580  2.882        2.932 

Baten werk i.o.v. derden     2.668         3.176        3.353 

Overige baten        2.759        2.415      3.127 

Totaal baten        152.705     147.997  145.151 

 

LASTEN    

Personele lasten  119.195   116.374   115.142  

Afschrijvingen  10.062   10.174   9.361  

Huisvestingslasten  13.725   14.418   14.146  

Overige instellingslasten  14.266   16.191   16.300  

                         Totaal lasten   157.248  157.157    154.949 

Saldo baten en lasten  (4.543)  (9.160)  (9.798) 

Saldo financiële baten en lasten  (481)  (566)  (452) 

Exploitatiesaldo  (5.024)  (9.726)  (10.250) 
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10.3  Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

(x € 1 miljoen) 

 

 2020  2019 

 Saldo baten en lasten    (4.543)   (9.798)  

 Aanpassingen voor:        

 - afschrijvingen   10.062  
  

 9.361  
  

 - boekresultaat bij verkoop activa   71  
  

 120  
  

 - mutaties voorzieningen   (1.005) 
  

 (1.188) 
  

‘- resultaat deelnemingen  -    (3)   

  9.128   8.290  

 Veranderingen in vlottende middelen:        

 - vorderingen   921 
  

 (861) 
  

 - schulden   2.452 
  

 (1.360) 
  

  3.373   (2.221)  

 Kasstroom uit bedrijfsoperaties   7.958   (3.729)  

 Saldo ontvangen/betaalde interest   (481)   (452)  

 Kasstroom uit operationele activiteiten   7.477   (4.181)  

       

 Investeringen in (im)materiële vaste activa  (9.174)   (7.985)   

 Desinvesteringen van (im)mat. vaste activa  1   128   

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (9.173)   (7.857)  

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten   18.953   304  

 Mutatie liquide middelen   17.257   (11.734)  

 Beginstand liquide middelen   9.490   21.224  

 Eindstand liquide middelen   26.747   9.490  
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10.4  Algemene toelichting  

 
Covid-19 
Voor het boekjaar 2020 zijn de financiële gevolgen vanwege corona beperkt gebleven vanwege de 
bekostigingssystematiek T-2 vanuit OCW en besparingen op met name materiële lasten als het gaat 
om reis- en verblijfskosten, excursiekosten, apparatuur en leermiddelen en scholing personeel. Ter 
financiering van inhaal- en ondersteunings-trajecten is door OCW € 3,3 miljoen subsidie toegekend 
voor de periode 2020-2021. Op basis van in 2020 afgeronde trajecten is hiervan in 2020 ruim € 0,5 
miljoen gerealiseerd. Voor 2021 en 2022 zijn additionele middelen beschikbaar gesteld door OCW in 
het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De omzet contractonderwijs in 2020 heeft ten 
opzichte van voorgaand jaar een daling laten zien van € 0,8 miljoen (43%). 
 
10.5  Grondslagen 

Algemeen 
De (geconsolideerde) jaarrekening van Summa College is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen 
van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en 
ander zoals geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in € 1.000, 
tenzij anders vermeld. 
 
Consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van het Summa College, alsmede de 
groepsmaatschappijen waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende zeggenschap wordt 
uitgeoefend. Hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële 
stemrechten bevatten. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum 
waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen 
worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van 
beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. 
 
Daarnaast worden rechtspersonen waarin Summa College indirect 50% zeggenschap heeft (joint 
ventures) proportioneel geconsolideerd. Dit houdt in dat de activa en verplichtingen, alsmede de 
baten en lasten, naar evenredigheid van het kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat 
in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen. Minderheidsdeelnemingen worden niet 
geconsolideerd in de jaarrekening van Summa College. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle 
onderlinge financiële verhoudingen en transacties volledig geëlimineerd. De in de consolidatie 
begrepen rechtspersonen zijn: 

• Stichting Beheer Activa ROC Summa College (100%) 

• Exempla Opleidingen BV (100%) incl. de dochtermaatschappij MBO Automotive Center BV 
(50%) 

 
Het aandeel van derden wordt afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht. Het aandeel derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelang van derden in 
het eigen vermogen van de groepsmaatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat van 
groepsmaatschappijen wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op het 
groepsresultaat. Indien de aan het minderheidsbelang toerekenbare verliezen, het 
minderheidsbelang in het eigen vermogen van de groepsmaatschappijen overtreffen, komt het 
verschil, alsmede eventuele verdere verliezen, volledig ten laste van het groepshoofd, tenzij en voor 
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zover de minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor haar 
rekening te nemen. Als de groepsmaatschappijen vervolgens weer winst maken, komen die winsten 
volledig ten gunste van groepshoofd totdat de door het groepshoofd voor haar rekening genomen 
verliezen zijn gerecupereerd. 
 
Financiële instrumenten 
Het Summa College maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van een beperkt aantal 
financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen 
hoofdzakelijk primaire financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Het Summa College 
maakt geen gebruik van derivaten. Er worden procedures en gedragslijnen gehanteerd om de omvang 
van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van 
aan het Summa College verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen 
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 
dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of 
marktrisico's. De risico's van de vorderingen op het ministerie van OCW, op overige overheden, op 
studenten en op overige bedrijven wordt zeer beperkt geacht. Voor potentieel oninbare vorderingen 
wordt een voorziening gevormd. 
 
Het renterisico is zeer beperkt doordat over de rentedragende schuld bij het ministerie van 
Financiën een vaste rente verschuldigd is. Het kasstroomrisico is eveneens beperkt en heeft 
betrekking op de variabele rente die wordt betaald op een negatief saldo in rekening courant bij het 
ministerie van Financiën. Financiële instrumenten worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen 
reële waarde. Financiële instrumenten zijn na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs.   
 
Schattingen 
Bij de totstandkoming van bepaalde posten in de jaarrekening kunnen schattingen noodzakelijk zijn. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en 
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voor een toelichting op de 
schattingselementen wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende posten zoals opgenomen 
in de jaarrekening. 
 
Waarderingsgrondslagen van activa en passiva 
De hieronder vermelde waarderingsgrondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige 
jaarrekening. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva bij initiële opname gewaardeerd 
tegen de reële waarde met vervolgwaardering tegen geamortiseerde kostprijs. Deze wijkt voor de 
opgenomen vorderingen en schulden niet af van de nominale waarde. 
 
(Im)materiële vaste activa 
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde, onder aftrek van de 
lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur 
rekening houdende met een  restwaarde en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en afschrijving van materiële vaste activa vindt plaats 
vanaf € 1.000 vanaf het moment van ingebruikname. Kleinere aanschaffingen die tot dezelfde 
activagroep behoren en in eenzelfde (onderwijs)ruimte worden gebruikt, worden als één 
investeringsitem geactiveerd en afgeschreven, ongeacht de individuele waarde van de afzonderlijke 
items. In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: 
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• Immateriële vaste activa: bedrijfssoftware 33,33; 

• Vastgoed: gebouwen 3,33; aanbouw (nieuw gedeelte aan bestaand gebouw) 5; verbouwingen/ 
aanpassingen 10 – 20; inrichting terreinen 10; 

• Overige materiële vaste activa: inventaris en apparatuur 6,67 – 10 – 20 – 33,33; andere vaste 
bedrijfs-middelen 33,33. 

 
Financiële vaste activa 
Er wordt in dit kader onderscheid gemaakt tussen deelnemingen met een meerderheids- en een 
minderheids-belang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Voor de bepaling van de 
nettovermogenswaarde worden waarderings-grondslagen gehanteerd in overeenstemming met deze 
jaarrekening. Op de minderheidsdeelneming wordt slechts in geringe mate invloed van betekenis 
uitgeoefend. Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. Leningen 
u/g en verstrekte langlopende waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
  
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt opgenomen indien sprake is van: 
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden, en 
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en 
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

benodigd is. 
 
Voor een nadere toelichting inzake de gevormde voorzieningen en de gehanteerde 
waarderingsgrondslag (nominaal of contant) wordt verwezen naar de toelichting op de balanspost 
voorziening. 
 
Schulden 
De schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
Pensioenverplichtingen 
Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling. Hierbij is een premiebijdrage toegezegd als 
werkgever. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het 
pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een verrekening.  
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De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het ABP. De dekkingsgraad bedroeg in december 2020 
93,2% (v.j. 97,8%). 
 
Bepaling van het saldo van de baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De 
vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019.  
 
Subsidies 
Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord 
in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids)subsidies worden naar rato als baten 
verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. 
 
Projecten 
De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per balansdatum niet zijn 
afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voor zover een goedgekeurde financiële 
tussenrapportage daarin voorziet. De baten die ten aanzien van deze projecten worden verwacht, 
zijn in de jaarrekening verwerkt, voor zover zij zijn gerealiseerd. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de 
historische aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde 
afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa. 
Als er indicaties zijn dat de realiseerbare waarde van een bepaald activum lager is dan de 
boekwaarde, dan wordt het verschil als bijzondere waardevermindering verwerkt in de 
afschrijvingen. 
 
Resultaat deelneming 
Er wordt hier onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en minderheidsbelang. 
Voor de eerste variant geldt dat het aandeel in het resultaat na belastingen berekend wordt volgens 
de vermogensmutatiemethode. Voor de tweede variant geldt dat het resultaat deelneming gelijk is 
aan het ontvangen dividend.  
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het gehanteerde 
geldmiddelenbegrip betreft liquide middelen. Het boekresultaat bij verkoop activa wordt apart 
gerubriceerd als aanpassing voor saldo baten en lasten.  
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10.6 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

 

Immateriële vaste activa      

  

Intellectuele 

eigendoms-

rechten 

Stand per 1 januari 2020   

Aanschafprijs 1.390 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen          (847) 

Boekwaarde             543  

  

Mutaties in de boekwaarde:  

Investeringen 
 
              810  

Aanschaffingswaarde desinvesteringen (259) 

Afschrijvingen 
            

(361)  

Cum. Afschrijvingen desinvesteringen 259 

Totaal mutaties               449  

  

Stand per 31 december 2020  

Aanschafprijs          1.941  

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

            
(949) 

Boekwaarde             992  
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Materiële vaste activa  
 

Gebouwen 
en 

terreinen 

 
Machines 

en 
installaties 

 
Inventaris 

en 
apparatuur 

Andere 
vaste 

bedrijfs- 
middelen 

In 
uitvoering 
en vooruit-
betalingen 

Niet aan 
bedrijfs-
voering 

dienstbaar 

 
 
 

Totaal 

Stand 1 januari 2020        

Aanschafprijs  98.779   11.389   14.893   734   1.036   -   126.831  

Af: cum. afschrijvingen 
en waardeverminderingen                

  

(43.561)  

  

(4.253)  

 

 (6.913)  

  

(540)  

 

 -  

 

 -  

 

 (55.267)  

Boekwaarde  55.218   7.136   7.980   194   1.036   -   71.564  

        

Mutaties boekwaarde:        

Investeringen  2.105   840   1.942   -   3.995   -   8.882  

Af: desinvesteringen  (369)   (466)   (1.280)   (148)   -   -   (2.263)  

Af: afschrijvingen                              (5.820)   (1.276)   (2.552)   (53)   -   -   (9.701)  

Afschrijvingen op 
   desinvesteringen 

 365   398   1.280   148   -   -   2.191  

Totaal mutaties  (3.719)  (504)  (610)  (53)  3.995   -   (891) 

        

Stand 31 december 2020        

Aanschafprijs  100.515   11.763   15.555   586   5.031   -   133.450  

Af: cum. afschrijvingen 
en waardeverminderingen                

 (49.016)   (5.131)   (8.185)   (445)   -   -   (62.777)  

Boekwaarde  51.499   6.632   7.370   141   5.031   -   70.673  

 

 

Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de grondslag van de materiële 

vaste activa. 

 

Er zijn drie erfpachtovereenkomsten met de Gemeente Eindhoven. Het betreft overeenkomsten 

m.b.t.  Sterrenlaan 8 en 10 en de Vijfkamplaan 4. De eerste twee hebben een duur van 100 jaar, de 

laatste is eeuwigdurend.  

 

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de reële waarde van de gebouwen en terreinen in 

eigendom:  

 

(x € 1.000)                 2020          2019 

WOZ waarde  51.929 Peildatum 01-01-2021                 55.794 Peildatum 01-01-2020 

Verzekerde waarde  150.177 Peildatum 01-01-2021                150.175 Peildatum 01-01-2020 
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Financiele vaste activa 

 

Andere  
deelnemingen   OCW  

 Overige  
vorderingen  Totaal 

Stand per 1 januari 2020     

 Aanschafprijs   283   -   5.157   5.440  

 Cumulatieve waardeverminderingen   -   -   (1.438)   (1.438)  

 
 283   -   3.719   4.002  

Mutaties in het boekjaar: 

    

Desinvesteringen en afgeloste leningen  -            -   (241)   (241)  

 

    

Stand per 31 december 2020 

    

 Aanschafprijs   283   -   5.157   5.440  

 Cumulatieve waardeverminderingen   -   -   (1.679)   (1.679)  

 Totaal Financiële vaste activa  
 283   -   3.478   3.761  

 

 

De post “Andere deelnemingen” betreft een belang van 6,79% van Stichting Beheer Activa in het 

geplaatste en gestorte aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Regionaal Breedband 

Consortium Zuidoost-Brabant B.V. te Eindhoven. De vennootschap heeft onder andere tot doel om 

een glasvezelnetwerk te realiseren dat voor de aandeelhouders van de vennootschap kan voorzien in 

de noodzakelijke ICT-infrastructuur. De waardering van deze minderheidsdeelneming vindt plaats op 

basis van de verkrijgingsprijs (historische aanschafwaarde). In 2020 is geen dividend uitbetaald. 

 

De post “OCW” is een vordering op het ministerie van OCW die is ontstaan als gevolg van de overgang 

van kasstelsel naar lumpsumbekostiging. Deze vordering voor loonheffing en premie ABP en de 

vakantie-uitkering over juni en juli 1991, nominaal ad € 1.022.525 wordt erkend door het ministerie, 

maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de instelling. Op grond hiervan is besloten de vordering in 

de jaarrekening van Summa College op te nemen tegen het afgewaardeerde niveau van € 2. 

 

Voor de huisvesting van Educatie en Summa Plus is in 2016 door Stichting Beheer Activa een 

huurovereenkomst afgesloten voor het pand aan de Blécourtstraat te Eindhoven voor de duur van 15 

jaar met ingangsdatum 1 augustus 2017. Met de verhuurder is overeengekomen dat de volledige 

huurprijs over de 15 jaar vooraf wordt betaald. Deze betaling ad. € 4,5 miljoen heeft in 2016 

plaatsgevonden en is voor het resterende langlopende gedeelte (> 1 jaar) ad. € 3,5 miljoen verwerkt 

onder deze post.  
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Vorderingen 

 31-12-2020  31-12-2019 

 Handelsdebiteuren            879            1.586 

 Overige overheden               1.396                1.295  

 Overige vorderingen               114                127  

 Overlopende activa       

 a.  Vooruitbetaalde kosten           1.626            1.666  

 b.  Overige       

    -  Nog te ontvangen baten             719               1.097   

    -  Overige overlopende activa  243               164   

  2.588    2.927  

 Af: Voorziening voor mogelijke 

       oninbaarheid handelsdebiteuren                 (38)                 (77)  

 Totaal           4.939           5.858 

 

Het verloop van de voorziening voor mogelijke oninbaarheid is als volgt:  

  2020  2019 
  

 Stand per 1 januari   77  71 
  

 Af: Onttrekking   (17)  (29) 
  

 Bij: Dotatie / vrijval   (22)  35 
  

 Stand per 31 december    38  77 
  

 

Liquide middelen  31-12-2020  31-12-2019 

 Kasmiddelen  -  10 

 Tegoeden op bank- en girorekeningen  26.747  9.480 

 Totaal  26.747  9.490 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Omdat Summa College gebruik maakt van 

geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën (MvF), mogen 

overtollige liquide middelen desgewenst uitsluitend worden belegd via termijndeposito’s bij het MvF. 

Op 31 december 2020 waren er geen uitstaande termijndeposito’s.  

 

De liquiditeitspositie van het Summa College is in 2020 toegenomen met ca. € 17,2 miljoen. Door de 

uitgestelde verblijfs- en diplomafinanciering OCW en de benodigde investeringen ten behoeve van 

het strategisch huisvestingplan, dat ook de komende jaren nog forse investeringen vraagt is in 2020 is 

een aanvullende financiering (lening) ontvangen van het ministerie van financien van € 20 miljoen 

om de liquiditeitspositie op een gezond niveau te houden. 

 

Eigen vermogen        



 

 

 

  

 

 

 Pagina:  73 van 138 

  Algemene reserve   Bestemmingsreserve   Totaal ver-   Totaal ver-  

  publiek   privaat   publiek   privaat  

 mogen 

2020  

 mogen 

2019 

       

 Eigen vermogen per 1 januari 2020 36.274 9.208 - 715 46.197 56.447 

       

Mutaties in het boekjaar:       

Resultaat  (4.318) (706) - - (5.024) (10.250) 

 

Stand per 31 december       

 Eigen vermogen per 31 december 2020  31.956   8.502   -   715   41.173   46.197  

 

Het eigen vermogen is gesegmenteerd naar een publiek en privaat deel. Het private deel betreft 

voornamelijk het deel van het eigen vermogen van Stichting Beheer Activa dat in het verleden vanuit 

private middelen is ontstaan. In 2020 wordt het resultaat van Stichting Beheer Activa onttrokken aan 

de algemene reserve privaat. 

 

Bestemmingsreserve privaat 

De bestemmingsreserve privaat betreft het door Stichting Beheer Activa gevormde noodfonds voor 

financiële ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn 

zelfstandig de wettelijk verplichte les- of cursusgelden en/of studentenbijdragen te voldoen. In 2020 

zijn 595 uitkeringen verstrekt voor in totaal € 383.824. Vanaf 2016 heeft het ministerie van OCW de 

regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen ingevoerd. Deze tijdelijke 

regeling stelt ten doel te voorkomen dat minderjarigen vanwege financiële redenen afzien van het 

volgen van een beroepsopleiding. In 2020 is hiervoor € 383.824 aan subsidie ten gunste aan de 

bestemmingsreserve verantwoord. 

 

Bestemming van het resultaat   

Het resultaat 2020 ad € 5.024.000 negatief (v.j. € 10.250.000 negatief) is, vooruitlopend op 

goedkeuring door de Raad van Toezicht, als volgt verwerkt in het eigen vermogen: 

 

Algemene reserve 2020 
 

2019 

- Algemene reserve (publiek)   (4.318)    (8.877) 

- Algemene reserve (privaat)       (706) 
       

(1.374) 
 
Bestemmingsreserve  

 
 

- Noodfonds (privaat)      -       1 

 
Resultaat totaal    (5.024) 

    
(10.250) 

 

 

 

Voorzieningen      
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Personeel Groot 

onderhoud 

gebouwen  

Overige  

voor- 

zieningen 

Totaal 

Stand per 1 januari 2020  6.490   4.885   575   11.950  

     

Mutaties in het boekjaar:     

Dotaties  4.943   1.100   -   6.043  

Onttrekkingen  (3.101)   (1.547)   (575)   (5.223)  

Vrijval  (1.825)   -   -   (1.825)  

Totaal mutaties  17  (447)  (575)  (1.005) 

Stand per 31 december 2020  6.507   4.438   -   10.945  

Onderverdeling:      
Kortlopende deel < 1 jaar  2.168   1.667   -   3.835  

Langlopende deel > 1 jaar  4.339   2.771   -   7.110  

 

Personeelsvoorzieningen 

Alle personeelsvoorzieningen zijn berekend op basis van contante waarde. Er is uitgegaan van een 

disconteringsvoet van 0% en een loonindex van 1,0%. De personeelsvoorzieningen zijn onder te 

verdelen in de volgende voorzieningen: 

 

 

1-1-2020 Dotatie Ontrekkin-

gen 

Vrijval 31-12-2020 

Jubilea      1.093         237          100             49       1.181  

VAA Spaartegoed 49             -               22             11             16  

Beeindigingsregeling  595              -            403             49          143  

Wachtgeldverplichtingen  1.840       2.221          966          928       2.167  

Langdurig zieken 1.182         609       1.114             43          634  

Duurzame inzetbaarheid 1.731      1.876          496          745       2.366  

Totaal 6.490      4.943       3.101       1.825       6.507  

 

Voorziening jubilea 

Ten aanzien van de verplichting om toekomstige jubileumuitkeringen te kunnen betalen is een 

voorziening gevormd. Er is sprake van een tweetal soorten jubilea. Allereerst het onderwijsjubileum, 

dat is gebaseerd op de CAO BVE. Voor het gehele personeel is, rekening houdend met het individuele 

onderwijsverleden, de kans berekend dat een 25-jarig respectievelijk 40-jarig onderwijsjubileum bij 

Summa College behaald zal worden. Verder is bij de berekening van de omvang van de verplichting 

rekening gehouden met de inschaling per balansdatum.  

 

Naast het onderwijsjubileum hanteert Summa College een eigen jubileumregeling 

(bestuursjubileum). Voor deze instelling specifieke regeling zijn bedragen gereserveerd die tot 

uitkering komen bij het bereiken van het 12,5-, 25- en 40-jarige dienstjubileum bij de instelling. 



 

 

 

  

 

 

 Pagina:  75 van 138 

Evenals de voorziening onderwijsjubileum is de voorziening bestuursjubileum berekend op basis van 

de kans dat medewerkers jubilea zullen behalen. 

 

Voorziening verzilvering VAA spaartegoed 

Vier personeelsleden hebben per 31 december 2020 nog een spaartegoed in tijd te verrekenen met 

Summa College. Jaarlijks werd maximaal 60 uur per persoon gespaard en aan de voorziening 

toegevoegd. Toevoeging vond plaats aan de hand van schriftelijke overeenkomsten met betrokkenen. 

 

Voorziening individuele beëindigingsafspraken 

Met verschillende medewerkers zijn individuele afspraken gemaakt in het kader van mobiliteit en 

vervroegde beëindiging dienstverband. In bepaalde gevallen betrof dit de afspraak dat vanwege 

bedrijfsbelang de betreffende medewerker de gelegenheid krijgt om gedurende maximaal 3 jaar 50% 

te gaan werken tegen 80% van het salaris. Ultimo 2020 betreft dit 10 personen. Daarnaast zijn 

individuele vaststellingsovereenkomsten gesloten voor voortijdige beëindiging dienstverband. Indien 

van toepassing is rekening gehouden met een mogelijke RVU-heffing.  

 

Voorziening WGA-uitkeringen 

Met ingang van 1 januari 2012 heeft Summa College zich verzekerd voor het eigen-risicodragerschap 

van de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Alle vorderingen ten laste 

van het Summa College zijn te komen vervallen. 

 

Voorziening wachtgeldverplichtingen 

Het Summa College is eigenrisicodrager voor de WW en bovenwettelijke WW aanspraken van 

voormalige werknemers.  Alle lopende wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen in een voorziening. 

De hoogte en looptijden van de uitkeringen zijn gebaseerd op opgaven van het UWV en het bedrijf 

WWplus. Voor alle medewerkers die in de berekening van de voorziening wachtgeldverplichtingen 

zijn meegenomen, is voorzichtigheidshalve de maximale uitkeringsduur gehanteerd aangezien geen 

betrouwbare inschatting is te maken over een eventuele tussentijdse uitstroom. Voor voormalige 

werknemers die een nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden, worden na verloop van tijd geen 

verplichtingen meer opgenomen. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Het Summa College is eigenrisicodrager voor de eerste 2 jaren dat een medewerker ziek is. Met 

ingang van 2015 wordt voor medewerkers die op 31 december ziek zijn, en waarvan de verwachting 

is dat ze vanwege hun ziekte langdurig niet meer inzetbaar zullen zijn voor het Summa College, een 

voorziening getroffen voor hun loonkosten gedurende de resterende periode.  

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 

In de Cao MBO is in het kader van duurzame inzetbaarheid de seniorenregeling ingevoerd. 

Medewerkers hebben recht op seniorenverlof als zij voldoen aan volgende criteria: 

• de werknemer is 57 of ouder; 

• de werknemer is direct voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof gedurende ten minste 

vijf jaren aaneengesloten in dienst; 

• de werknemer heeft een werktijdfactor van tenminste 0,4 bij de werkgever; 

• de werknemer maakt geen gebruik van de BAPO-regeling. 

 

De uitgangspunten voor de waardering van de voorziening zijn de volgende: 
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a. voor werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling is tot de AOW-gerechtigde 

leeftijd de aanspraak berekend; 

b. voor werknemers die wel voldoen aan de criteria maar nog niet hebben aangegeven gebruik 

te maken van de seniorenregeling, is ook de aanspraak tot de AOW-gerechtigde leeftijd 

berekend; 

c. voor werknemers die binnen vijf jaar aan gestelde criteria voldoen, is de aanspraak 

gelijkmatig over de resterende jaren verdeeld tot aan het moment dat men wel voldoet. 

 

Voor de potentiële deelnemers (punten b. en c.) is de voorziening zodanig bepaald dat in het jaar 

voorafgaand aan opname (T-1) het volledige jaarbedrag is voorzien. In de jaren daaraan voorafgaand 

wordt de voorziening jaarlijks naar rato opgebouwd. Het schattingspercentage van het aantal 

potentiële deelnemers dat gebruik zal maken van de regeling is gebaseerd op het feitelijke 

deelnemerspercentage.  

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

Deze voorziening is berekend volgens de methode van kostenegalisatie voor groot onderhoud. De 

onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan voor niet regulier onderhoud 

boven de € 5.000. Voor de bepaling van de voorziening groot onderhoud wordt een intern 

rekenmodel gehanteerd. Toegepaste berekening sluit aan op de overgangsregeling voor groot 

onderhoudsvoorziening vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). De bestendige 

gedragslijn van voorgaande jaren wordt toegepast. 

 

Overig 

Summa College is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP dat de pensioenregeling uitvoert 

voor alle werknemers en voormalige werknemers van Summa College. De pensioenen zijn geregeld 

volgens het middelloonstelsel en worden geïndexeerd als de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

dat toelaat. In 2018 heeft geen indexatie plaats gevonden. Het ABP heeft op 31 december 2020 een 

dekkingsgraad van 93,2%, dat is 11 procentpunten onder de minimaal vereiste grens van 104,2%. Ten 

opzichte van ultimo 2019 is de dekkingsgraad met 4,6 procentpunt gedaald. Zolang de financiële 

situatie van het ABP onvoldoende blijft, zal het ABP jaarlijks een nieuw herstelplan moeten indienen 

bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).  

 

De ABP-regeling mag volgens RJ 271 in de jaarrekening verwerkt worden als een zogenaamde 

“toegezegde bijdrageregeling” als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

- rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere 

rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe, en 

- rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van 

een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige 

premies. 

 

Summa College voldoet aan bovengenoemde voorwaarden en neemt daarom geen voorziening voor 

pensioenen op in de jaarrekening. De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremies zijn in 

de staat van baten en lasten verwerkt onder de personele lasten. 
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Langlopende schulden 

   

Ministerie van 

Financiën 

 

Overige  

 

Totaal 

      

Stand per 1 januari 2020   12.000 621 12.621 

Mutaties in het boekjaar:      

Ontvangen leningen          20.000                75         20.075  

Stand per 31 december 2020   
 32.000   696   32.696  

Kortlopende deel opgen.onder 
kortl. schulden            -/-   

 (667)  (696)   (667)  

Stand per 31 december 2020    31.333   -   32.029  

      
Resterende looptijd > 1 jaar en 

< 5 jaar                2.666               2.666 

Resterende looptijd > 5 jaar                28.667                    - 

             

28.667 

Rentevoet lening 12 miljoen                 4,72 %  

 

Rentevoet lening 20 miljoen   0,10 %   

 

In het kader van het masterplan huisvesting (SHP) is een leenfaciliteit onder eerste hypothecair 

verband bij het Ministerie van Financiën (MvF) afgesloten ter grootte van € 68 miljoen. De lening van 

12 miljoen heeft een looptijd van 20 jaar en een vast rentepercentage van 4,72%. De andere lening 

van € 20 miljoen heeft een looptijd van 30 jaar en een vast rentepercentage van 0,10%. Het 

onderpand voor deze hypothecaire geldlening betreft de panden Sterrenlaan 4, 6, 8, 10, Willem de 

Rijkelaan 3, Vijfkamplaan 4, alle te Eindhoven en de Automotive Campus te Helmond.  

 

De overige langlopende schuld betreft de door Stichting Beheer Activa (SBA) t/m 2020 gereserveerde 

bijdrage aan het reserveringsfonds voor groot onderhoud van de Vereniging van Eigenaren 

‘techniekhuys De Run. SBA is sinds 2011 mede-eigenaar van het betreffende gebouw middels een 10 

jarige appartementsrecht. Op grond van de akte van splitsing is SBA verplicht tot een bijdrage aan 

het reservefonds. Dit fonds wordt met name gevormd ter voldoening van de kosten die zijn voorzien 

in het lange termijn onderhoudsplan. In 2018 is een bijdrage in het reservefonds overeengekomen 

van € 0,73 miljoen op basis van het huidige aandeel van SBA in het gebouw (43,6%). Dit bedrag wordt 

in mindering gebracht op de afgesproken terugkoopsom van de appartementsrechten per 1 juli 2021, 

welke is vastgesteld op € 2,44 miljoen (incl. de dan geldende belastingen). Aangezien dit bedrag een 

bijdrage is in het onderhoud, wordt deze bijdrage, verspreid over de appartementsrechtsperiode, als 

last opgenomen in de exploitatie. 
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Kortlopende schulden 

  31-12-2020 31-12-2019 

 Schulden aan banken  667  - 

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  663  803 

 Schulden aan leveranciers en 

  Handelskredieten   1.894  2.197 

OCW/EZ   47  - 

Schulden aan groepsmaatschappijen   1  91 

 Belastingen en premies sociale verzekeringen:      

 a.  Loonheffing   
 5.184  

 4.485  

 b.  Omzetbelasting   
 18  

 -  

 c.  Premies sociale verzekeringen   5   1  

 Belastingen en premies sociale 

verzekeringen    5.207  4.486 

 Overige schulden    936  543 

 Overlopende passiva       

 a.  Vooruit ontvangen cursus- en lesgelden  1.370  1.388  

 b.  Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ  1.972  2.538  

 c.  Vakantiegeld en -dagen   3.993  3.774  

 d.  Overige       

      -  Nog te betalen lasten   454  2.652  

      -  Vooruitontvangen projectgelden   1.943  1.962  
- Inhaal-en ondersteuningsprogramma 

OCW  3.112  -  

      -  Overige overlopende passiva   1.402  255  

   14.246  12.569 

 Totaal    23.661  20.689 

 

Het saldo van de vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ bedraagt € 2,0 miljoen. Voor een nadere 

toelichting van het nog te besteden saldo geoormerkte OCW subsidies (Model G) wordt verwezen 

naar §10.15. 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 

Huurovereenkomst       

Vanaf 2008 zijn de meeste gebouwen en terreinen die het Summa College in gebruik heeft eigendom 

van Stichting Beheer Activa ROC Summa College (SBA). Voor dit gebruik wordt door SBA huur in 

rekening gebracht. Daarnaast maakt Summa College via SBA gebruik van gebouwen van derden. De 

hiermee samenhangende huurverplichtingen van Summa College zijn tweeledig. Enerzijds worden 

volledige gebouwen gehuurd, anderzijds wordt gehuurd op basis van uit te voeren activiteiten. Bij 

volledige huur is er sprake van meerjarige overeenkomsten. Bij de andere huursituaties wordt de 

omvang van de huur per jaar bepaald en aangepast.  

De volgende panden worden op 31 december 2020 gehuurd via meerjarige contracten van derden:  

 

 

  

Adres Plaats Verhuurder Einddatum

Kosten 

per jaar
 Resterende 

looptijd 

  Resterende 

verplichting  

Augustijnendreef 15 Eindhoven Stichting GGzE 1-1-2023 4.500 2,00 9.000

Automotive Campus 50 (kantoor 1ste verd.) Helmond Campus SUI MOVEO B.V. 31-8-2021 16.023 0,67 10.735

Automotive Campus 50 (Lucas Nuelle) Helmond Campus SUI MOVEO B.V. 31-8-2021 9.021 0,67 6.044

Automotive Campus 50 (SFC) Helmond Campus SUI MOVEO B.V. 17-8-2024 80.804 3,63 293.319

Automotive Campus 60 Helmond Campus SUI MOVEO B.V. 20-8-2021 60.532 0,64 38.741

Automotive Campus 60 (kantoor BG 295m2) Helmond Campus SUI MOVEO B.V. 30-4-2021 14.603 0,33 4.819

BIC 1 Eindhoven Brainport Industries Campus C.V. 31-8-2033 620.315 12,67 7.859.390

Catharinaplein 21 Eindhoven Dynamo B.V. 31-8-2022 102.727 1,66 170.526

Croy 49 Eindhoven Holding John Groenen B.V. 31-8-2022 73.239 1,66 121.576

De Rondom 1 Eindhoven Fontys Hogescholen 31-7-2021 614.808 0,58 356.589

De Run 4250 (parkeervoorziening) Veldhoven Stichting Facilitair Beheer TechniekHuys 30-9-2021 88.128 0,75 66.096

De Run 4250 (R2 BG 320m2) Veldhoven 'techniekHuys Beheer B.V. 31-8-2021 21.780 0,67 14.593

De Tijvert 2 Boxtel Gemeente Boxtel 31-7-2021 91.406 0,58 53.015

Furkapas 1 Eindhoven L.M. de Bruin 31-8-2027 400.988 6,66 2.670.581

Furkapas 4 Eindhoven C.V. Stratoz Furkapas 31-8-2023 244.053 2,66 649.180

Generaal van der Duynlaan 1 Eindhoven Janssens Vastgoed B.V. 29-1-2021 1.020 0,08 82

Het Eeuwsel 2 Eindhoven Fontys Hogescholen 31-12-2023 513.240 3,00 1.539.720

High Tech Campus 53 Eindhoven KPN B.V. 30-6-2021 31.968 0,50 15.984

Klokgebouw 300 Eindhoven Stichting PopEi 31-8-2021 199.900 0,67 133.933

Kronehoefstraat 76 Eindhoven DHVM 31-12-2021 187.264 1,00 187.264

Limburglaan 41-43 Eindhoven Heuvel MGA van den- van Weert 30-6-2028 377.774 7,50 2.833.306

Limburglaan 41-43 (noodunits) Eindhoven De Meeuw Verhuur Nederland B.V. 20-9-2021 194.571 0,72 140.091

Luchthavenweg 18a Eindhoven P & S Beheer B.V. 31-8-2023 41.129 2,66 109.403

Luchthavenweg 21 Eindhoven Eindhoven Airport N.V. 1-4-2030 101.640 9,25 940.170

Panovenweg 29 Helmond Lakenveld B.V. 31-8-2021 183.075 0,67 122.660

Rachmaninowlaan 2 (start 01-09-2022) Eindhoven Gemeente Eindhoven 31-8-2042 16.860 20,00 337.200

Van der Werffstraat 14 Eindhoven Stichting Lumens 31-12-2021 27.740 1,00 27.740

Vestdijk 30 Eindhoven P.J.B. Beheer B.V. 31-7-2023 230.193 2,58 593.899

Vijfkamplaan 6 Eindhoven Goevaers Beheer B.V. 31-8-2021 69.391 0,67 46.492

Willem de Rijkelaan 3 (noodunits) Eindhoven De Meeuw Verhuur Nederland B.V. 31-5-2022 103.315 1,41 145.674

4.722.006 Subtotaal 19.497.823

Resterende looptijd > 1 jaar 15.380.789

Resterende looptijd > 5 jaar 7.080.917
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De volgende panden worden van derden gehuurd afhankelijk van de uit te voeren activiteiten (geen 

verplichtingen): 

 
 

Bankgarantie Huurpanden 

Op verzoek van de verhuurders en als waarborg voor nakoming van verplichtingen heeft het Summa 

College voor de volgende panden bankgaranties afgegeven: 

 
Vestiging                Verhuurder                 Bedrag 

Bedrijfsruimte Metaalweg 5, Hapert       Saris Onroerend Goed BV      6.250 

Bankgaranties Summa College                                6.250 

 

Bedrijfsruimte Kronehoefstraat 76, Eindhoven   Rabo Eigen Steen NV          66.217 

Bedrijfsruimte Vijfkamplaan 6, Eindhoven     Goevaers Projecten Beheer BV       16.625 

Bedrijfsruimte Panovenweg 36, Helmond     Merin BV              67.831 

Bedrijfsruimte Croy 49, Eindhoven       J.A. Groenen            15.000 

Bedrijfsruimte Furkapas 1, Eindhoven      L.M. de Bruin             95.878 

Bedrijfsruimte Vestdijk 30, Eindhoven      Paframo Holding II BV       75.636 

Bedrijfsruimte Luchthavenweg 18, Eindhoven   P&S Beheer BV                12.500 

Bedrijfsruimte Furkapas 4, Eindhoven      CV Stratoz Furkapas 1         70.000 

Bedrijfsruimte BIC Cluster 1, Eindhoven     VOF Brainport Industries Campus     105.369 

Bedrijfsruimte Luchthavenweg 19, Eindhoven   Eindhoven Airport NV        15.000 

Bankgaranties St. Beheer Activa                            540.056 

 

Totaal aan bankgaranties                            546.306 

Adres Plaats Verhuurder Vervaldatum/basis bedrag

Belgieplein 20 Eindhoven Stichting 't Trefpunt aantallen cursisten

Bennekelstraat 131 Eindhoven Stichting Lumens Wijkcentrum De Dommel aantallen cursisten

De Hofnar 10 Valkenswaard Gemeente Valkenswaard naar behoefte

De Pinckart 12 Nuenen Het Goed Dommeldal B.V. aantallen cursisten

De Run 4250 praktijklocatie Veldhoven Installatiewerk Brabant-Zeeland Contractonderw. BV aantallen cursisten

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 Budel De Borgh aantallen cursisten

Hemelrijken 106 Eindhoven Stichting T+HUIS aantallen cursisten

Kastelenplein 167 Eindhoven Stichting Lumens Wijkcentrum 't Slot aantallen cursisten

Kempervennendreef 4 Westerhoven Montana Snowcenter B.V. naar behoefte

Molenstraat 30 Veldhoven Sportcentrum Artisport naar behoefte

Ouverture 2 Eindhoven Stichting Lumens Wijkcentrum Blixems aantallen cursisten

Planetenlaan 1A Eindhoven Stichting De Boemerang naar behoefte

Raadhuisplein 30-32 Best Stichting CultuurSpoor Best aantallen cursisten

Tuinstraat 1-3 Bladel Onderwijsstichting De Kempen naar behoefte

Vestdijk 30 Eindhoven Aristo Eindhoven  B.V. (losse zaalhuur) naar behoefte

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Gemeente Eindhoven, Sportcomplex Eindh.Noord per 10 weken reservering opgesteld

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Klimcentrum Neoliet Eindhoven B.V. aantal lesuren

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Op Noord B.V. aantal lesuren

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Tennisvereniging Prinsejagt aantal lesuren

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Step by Step aantal lesuren

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Deto Sport Combinatie aantal lesuren

Vijfkamplaan 12 Eindhoven Squashtime aantal lesuren
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Stichting Waarborgfonds MBO 

De doelstelling van de Stichting Waarborgfonds MBO is: “Het borg te stellen ten gunste van 

geldgevers voor geldleningen, die worden verkregen door de instellingen in het MBO, teneinde 

daaruit voortvloeiende rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen nakomen”. Indien instellingen 

niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de 

daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico 

houdt het Waarborgfonds een eigen vermogen aan. Dit vermogen is per 31 december 2020 

aangegroeid tot € 22,5 miljoen (2019: € 22,4 miljoen). Mocht het eigen vermogen de minimale 

omvang van rond € 10 miljoen (het zogenaamde waarborgdepot) onderschrijden, dan hebben de 

aangesloten MBO-instellingen, waar Summa College er een van is, zich verbonden om dit vermogen 

aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage 

geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen. 

 

Geïntegreerd middelenbeheer 

Summa College is in 2007 overgegaan op geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het 

ministerie van Financiën. Langs deze weg beschikt Summa College over een rekening-courant krediet 

van ruim € 13,7 miljoen. Een bijkomend voordeel van geïntegreerd middelenbeheer is dat Summa 

College voortaan via het ministerie langlopende leningen kan aantrekken tegen gunstigere 

voorwaarden dan bij een commerciële bank.  

 
Juridische procedures 

Op 31 december 2020 is een rechtsgeschil aanhangig waarbij Summa College een geldelijke vordering 

heeft ingesteld. In die procedure is nog geen eindvonnis gewezen. Op diezelfde datum zijn drie 

rechtsgeschillen aanhangig waarbij een geldelijke vordering tot schadevergoeding is ingesteld tegen 

Summa College of waarbij aan Summa College een boete kan worden opgelegd. Ook in die 

procedures is geen eindvonnis gewezen. De maximaal te verwachten claim bedraagt € 20.000. 

Hiervoor is geen voorziening getroffen. 

 
Erfpachtovereenkomsten 
Er zijn drie erfpachtovereenkomsten met de Gemeente Eindhoven. Het betreft overeenkomsten 
m.b.t.  Sterrenlaan 8 en 10 en de Vijfkamplaan 4. De eerste twee hebben een duur van 100 jaar, de 
laatste is eeuwigdurend. 

 

Fiscale eenheid 

Summa College maakt met SBA en Exempla Opleidingen B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de 

omzetbelasting. De drie entiteiten zijn wettelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden 

van al deze drie entiteiten uit de periode dat zij deel uit maken van de fiscale eenheid. De per 

ultimo 2020 bestaande belastingschulden met betrekking tot de omzetbelasting zijn voldaan. 

 

Investeringsverplichtingen 

SBA is investeringsverplichtingen aangegaan ter grootte van € 4,2 miljoen inzake de nieuwbouw 

Automotive Campus te Helmond en voor € 0,7 miljoen aan diverse investeringen in andere 

gebouwen. 
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10.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 

 

BATEN        

Rijksbijdragen   

Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

Realisatie 

2019  

Normatieve Rijksbijdragen OCW         
a. BVE  118.836  

 
 116.329  

 
 111.505  

 

b. VO  6.665  
 

 6.502  
 

 6.646  
 

c. Inhouding cursusgeld OCW  (2.000) 
 

 (2.000) 
 

 (1.840) 
 

 

 
123.501   

 
  120.831 

 
 116.311  

Overige subsidies OCW         
a. Overige subsidies OCW 

geoormerkt 

 2.310  
 

 1.394  
 

1.544 
 

b. Overige subsidies OCW niet-

geoormerkt 

 16.207  
 

 14.513  
 

 13.631  
 

  
 18.517  

 
 15.907  

 
 15.175  

Totaal 
 

 142.018  
 

 136.738  
 

131.486  

Ov. overheidsbijdragen en subs. 

 Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

 Realisatie 

2019  

 Overige gemeentelijke bijdragen  634  
 

 600  
 

 1.356  

 Overige overheidsbijdragen   2.046  
 

 2.186  
 

 2.897  

 Totaal   2.680  
 

 2.786  
 

 4.253  

 

Cursus-, les- en examengelden  

Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

Realisatie 

2019 

 Cursusgelden sector BVE        

 a. Cursusgeld studenten   2.251  
 

 2.281  
 

 2.220  
 

 b. Bijdragen studenten  273  
 

 494  
 

 569  
 

   2.524 
 

 2.775     2.789  

 Examengelden   
 56  

 
 107  

 
 143  

 Totaal   
 2.580  

 
2.882 

 
 2.932  

 

 

Baten werk in opdracht van derden  

 Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

 Realisatie 

2019 

Contractonderwijs 
 

 1.018  
 

 1.605  
 

 1.798  

Gemeentelijke bijdrage Educatie 
 

 1.650  
 

 1.571  
 

 1.555  

Totaal 
 

 2.668  
 

 3.176  
 

 3.353  
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Overige baten  

  

 

Realisatie 

2020  

 

Begroting 

2020  

 

Realisatie 

2019 

Verhuur  
8 

 
 40  

 
 81  

Detachering personeel  
25 

 
 27  

 
 132  

Schenking  
 42  

 
 8  

 
 70  

Overige        
a.  Maatwerk t.b.v. studenten   1.156    1.135    1.187  

b.  Overige inkomsten studenten   623    696    868  

c.  Inkomsten personeel onbelast   391    267    489  

d.  Boekwinst gebouwen, inv., app.   (71)   -    (120) 

e.  Overige    585    242    420  

     2.684 
 

 2.340  
 

 2.844  

Totaal  
  2.759 

 
 2.415  

 
 3.127  

 

LASTEN       

Personele lasten  

Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

Realisatie 

2019 

Lonen en salarissen 
      

a.  Brutolonen en salarissen  81.908  
 

 
 

 76.484  
 

b.  Sociale lasten  11.923  
 

 
 

 10.672  
 

c.  Pensioenpremies  12.802  
 

 
 

 11.998  
 

  
106.633 

 
  102.350 

 
 99.154 

Overige personele lasten 
      

a.  Dotaties/vrijval pers. 

voorzieningen 

 3.118  
 

 2.854  
 

 1.775  
 

b.1 Uitzendkrachten  1.170  
 

 3.295  
 

 4.122  
 

b.2 Ander inleen personeel   7.519 
 

 5.610  
 

 8.572  
 

c.  Overig  1.558  
 

 2.754  
 

 2.147  
 

  
 13.365  

 
 14.513  

 
 16.616  

Af: uitkeringen 
 

 (803) 
 

 (489) 
 

 (628) 

Totaal 
 

 119.195  
 

 116.374  
 

 115.142  

 

Het gemiddeld aantal fte in 2020 bedroeg 1.472 (2019: 1.462). 
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Afschrijvingslasten  

 Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

 Realisatie 

2019 

Immateriële vaste activa: 

Software  361  420             391  

Materiële vaste activa:       

Gebouwen   5.820  
 

 5.777  
 

 5.483  

Inventaris en apparatuur   3.881  
 

 3.977  
 

 3.487  

  
 9.701  

 
 9.754  

 
 8.970  

       

Totaal afschrijving vaste activa  
  10.062 

 
10.174 

 
 9.361  

 

Huisvestingslasten  

 Realisatie 

2020  

Begroting 

2020  

 Realisatie 

2019  

Huur  
 5.833  

 
 6.514  

 
 6.286  

Verzekeringen  
 72  

 
 70  

 
 33  

Onderhoud  
 1.419  

 
 1.148  

 
 1.447  

Energie en water  
 1.535  

 
 1.515  

 
 1.400  

Schoonmaakkosten  
 2.281  

 
 2.581  

 
 2.478  

Heffingen  
 391  

 
 415  

 
 424  

Dotatie/vrijval onderhoudsvoorz.  
 1.100  

 
 1.100  

 
 1.100  

Overige   
 1.094  

 
 1.075  

 
 978  

Totaal  
 13.725  

 
 14.418  

 
 14.146  

 

Overige instellingslasten  

 Realisatie 

2020   

Begroting  

2020  

Realisatie 

2019 

Administratie- en beheerslasten       
Drukwerk en reprokosten  493  

 
 530  

 
 797  

 

Telefoon-, inter- en intranetkosten  538  
 

 584  
 

 576  
 

Advies- en accountantskosten  944  
 

 921  
 

 947  
 

Reis- en verblijfskosten  491  
 

 940  
 

 1.024  
 

Overige administratie- en beheerslasten  1.879  
 

2.212 
 

 2.057  
 

  
4.345 

 
 5.187 

 
5.401 
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Realisatie 

2020   

Begroting  

2020  

Realisatie 
 2019 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen       
 

Onderhoudskosten inventaris 

 

 2.053   

 2.383  

 1.951  

Ov. lasten inventaris en app.  540  
 

 561  
         577  

Leer- en hulpmiddelen  4.512  
 

5.104  
        5.222   

   7.105   8.048         7.750  

Dotaties/vrijval overige voorzieningen  2  32  32 

Overige:       
PR-lasten  828  

 
1.073  

 
 1.051  

 

Representatiekosten  149  
 

 154  
 

 176   

Ov. instellingslasten tbv personeel  1.599  
 

1.380  
 

 1.528   

Heffingen niet ivm huisvesting  168    185    206   

Overige  70    132    156   

 

 
 2.814  

 
 2.924  

 
 3.117  

Totaal 

 
  14.266 

 
 16.191  

 
 16.300  

 

Financiële baten en lasten   

 Realisatie 
2020   

Begroting 
2020  

 Realisatie 
2019 

Rentebaten  
 (125) 

 
 125  

 
 136  

Rentelasten    (606)  
 

 (691)  
 

 (588)  

Saldo   (481) 
 

 (566) 
 

 (452) 

 

Accountantshonorarium  2020  2019 

Deloitte:    

 

Onderzoek van de jaarrekening  112  114 
Andere controleopdrachten  31  54 

Totaal  143  168 

 
De accountantshonoraria zijn berekend volgens het factuurstelsel.   
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WNT verantwoording 2020 

(in € 1) 

 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt 

onder andere dat topfunctionarissen (bestuurders en toezichthouders) niet meer mogen verdienen 

dan het wettelijke maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit maximum vastgesteld in een 

ministeriële regeling. Instellingen in de (semi)publieke sector, w.o. Summa College, zijn verplicht de 

beloningsgegevens van alle bestuurders en toezichthouders te vermelden in de jaarrekening. 

Daarnaast dient er opgave gedaan te worden van de overige functionarissen die meer verdienen dan 

de norm. 

 

In de WNT-regeling Onderwijs worden onderwijsinstellingen in diverse klassen ingedeeld, gebaseerd 

op de omvang en complexiteit van de onderwijsinstelling. Summa College heeft 18 

complexiteitspunten (driejaarsgemiddelde totale baten: 9, driejaarsgemiddelde aantal studenten: 4; 

gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5) en valt daarmee in de hoogste klasse G met een 

bezoldigingsmaximum in 2020 van € 201.000.  

 

Summa College blijft in 2020 voor haar bestuurders en toezichthouders binnen het WNT-maximum. 

 

1.Bezoldiging topfunctionarissen 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking   

    

Gegevens 2020 
LFL de Vries  HTG Slagt 

 

P van Lange 

Functiegegevens Voorzitter CvB  Lid CvB  Lid CvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 
 

20/7 - 31/12 
 

1/1 - 31/3 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0  1,0  1,0 

Dienstbetrekking? ja  ja  ja 

 

Bezoldiging 
 

 
 

 
 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 157.119 
 

67.473  45.660 

Beloningen betaalbaar op termijn   21.654 
 

  9.779    5.406 

Subtotaal 178.773 
 

77.252  51.066 

      

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000  90.615  49.975 

      

Onverschuldigd betaald  en nog niet 

terugontvangen bedrag             -/- 
0 

 
0 

 
0 

Totaal bezoldiging 2020 178.773  77.252  51.066 
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Bedrag en reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 

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

opmerking 1 

 

Opmerking 1: Voor het vakantiegeld is rekening gehouden met artikel 3 lid 2 van de uitvoerings-

regeling WNT, waarin bepaald is dat een component van bezoldiging die betrekking heeft op een 

eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, toegerekend kan 

worden aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Op basis hiervan is er voor 2020 

sprake van een toegestane overschrijding. 

 

Gegevens 2019 
AHPM Wintels  P van Lange  

Functiegegevens Voorzitter CvB  Lid CvB  

Aanvang en einde functievervulling in 

2019 
1/1 - 31/12 

 
1/1 - 31/12 

 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0  1,0  
Dienstbetrekking? ja  ja  
 

Bezoldiging 
 

 
 

 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 

 177.224  

 

 151.533  

 
Beloningen betaalbaar op termijn  21.274  

 
 20.713  

 

Subtotaal  198.498  
 

 172.246  
 

     

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 
194.000 

 
194.000 

 

     

Onverschuldigd betaald  en nog niet 

terugontvangen bedrag             -/- 
0 

 
0 

 

Totaal bezoldiging 2019 198.498  172.246  
 

Bedrag en reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan 

 

zie opmerking 

1  

 

n.v.t. 
 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 

     

Opmerking 1: De bezoldiging overschrijdt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum met  

€ 4.498. Voor het vakantiegeld is rekening gehouden met artikel 3 lid 2 van de uitvoeringsregeling 

WNT. Daarin is bepaald dat een component van bezoldiging die betrekking heeft op een eerder 

kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, toegerekend kan worden 

aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Op basis hiervan was er voor 2019 sprake van 

een toegestane overschrijding. 
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1b. Leidinggevende zonder dienstbetrekking 

Gegevens 2020 

    HTG Slagt 

Functiegegevens  Lid CvB 

Periode functievervulling in het kalenderjaar(aanvang en einde)  
 

2/3 - 19/7  

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalanderjaar  5 

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar  694 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

 

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 

Maxima op basis van de normbedragen per maand 

 

Individuele toepasselijke maximum voor de gehele periode  

kalendermaand 1 t/m 12  

 

 

Bezoldiging (alle bedragen excl. BTW)  

193 

134.000 

 

 

133.942 

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? 

Bezoldiging in betreffende periode 

Bezoldiging in de gehele periode kalenderjaar 1 t/m 12   

ja 

123.536 

123.536 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet niet terug te ontvangen bedrag 

 

Bezoldiging 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

 

 

Gegevens 2019:           Niet van toepassing   

n.v.t. 

 

123.536 

 

 

n.v.t. 

n.v.t.  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

Gegevens 2020 
NL den 
Haan 

LA van 
der 

Hoorn 
PAM  

Thijssen 

JAF van 
der 

Putten 
GGMP  

Peeters 
GM van 

Dijk 

Functiegegevens Voorz. 
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/10 

       

Bezoldiging 24.120 15.516 16.080 15.516 16.080 12.930 

-/- Onverschuldigd betaald 
en nog niet terugontvangen 
bedrag 

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

Totaal bezoldiging 2020 24.120 15.516 16.080 15.516 16.080 12.930 

       

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. 

Toelichting op de 
vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

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

Individueel WNT 
maximum 2020 

30.150 20.100 20.100 20.100 20.100 16.750 
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Gegevens 2019 NL den 

Haan 
LA van der 

Hoorn 
PAM  

Thijssen 
JAF van 

der Putten 
GGMP  

Peeters 
GM van 

Dijk 

Functiegegevens Voorz. 
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Lid  
RvT 

Aanvang en einde 
functievervulling in 2019 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

1/1-  
31/12 

       

Bezoldiging 20.892 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag 

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

Totaal bezoldiging 2019 20.892 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 

       

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. 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

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

Individueel WNT maximum 
2019 

29.100 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking 

In 2020 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of 

zonder dienstbetrekking verstrekt. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 

vermeld zijn of hadden moeten worden.  
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10.8 Enkelvoudige balans per 31 december 

(na resultaatbestemming)         

   2020  2019  

 ACTIVA        

 Vaste activa        

 Immateriële vaste activa        

 Intellectuele eigendomsrechten   
 992  

 
 543  

 

 

  

 
 992  

 
 543  

 

 Materiële vaste activa        
 Machines en installaties    6.571    7.088    

 Inventarissen en apparatuur    7.369    7.978    

 Andere vaste bedrijfsmiddelen  
 

 141  
 

 193  
 

 
 In uitvoering en 

vooruitbetalingen  

  3    182   

    
  14.084 

 
 15.441  

 

 Financiële vaste activa        

 Vordering op groepsmaatsch.            305            317    
 Vordering op overige verbonden 

   maatschappijen       22.000       22.000    

       22.305       22.317   

 Totaal vaste activa    37.381      38.301   

       

 Vlottende activa        

 Vorderingen op       

 Handelsdebiteuren         865         1.562    

 Groepsmaatschappijen   3.067        -   

 Overige overheden   1.396   1.295    

 Overige vorderingen              1              33    

 Overlopende activa         2.235         2.381    

 Af: Voorz. wegens oninbaarheid             (38)            (77)   

   7.526  5.194  

 Liquide middelen    18.382      3.005   

 Totaal vlottende activa         25.908      8.199   

 Totaal activa    63.289      46.500   
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   2020  2019 

 PASSIVA       

      

 Eigen vermogen       

 Algemene reserve (publiek)   
 2.994  

 
 7.312  

 

  

 
 2.994 

 
 7.312  

 Voorzieningen   

    

 Personeelsvoorziening    
 6.507  

 
6.490 

 

 Overige voorziening   
 -  

 
575  

 

  
  6.507   7.065 

 Langlopende schulden    

 
   

 
   

 Overige schulden  
31.333 

 
12.000 

 

  

 
31.333 

 
12.000 

 Kortlopende schulden       

Schulden aan banken   667  -  

 Ontvangen vooruitbetalingen op 

bestellingen  

 
 663  

 
 803  

 

 Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten  

 
 1.599  

 
 1.828  

 

OCW/EZ  47  -  

 Schulden aan 

groepsmaatschappijen  

  1   184   

 Belastingen en premies sociale verzekeringen  5.207   4.486 
 

 Overige schulden  
 

 156  
 

 531  
 

 Overlopende passiva  
 

 14.115  
 

 12.291  
 

   
 22.455  

 
 20.123  

 Totaal passiva    
63.289 

 
 46.500  
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10.9 Enkelvoudige staat van baten en lasten 

   

Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2019 

 Baten       
 Rijksbijdragen   

  
 141.634   136.518   131.223  

 Overige overheidsbijdragen en 

subsidies  

  
 2.655   2.754   4.237  

 Cursus-, les- en examengelden  
  

 2.580   2.882   2.932  

 Baten werk i.o.v. derden  
  

 2.668   3.176   3.307  

 Overige baten  
  

 2.903   2.664   3.428  

 Totale baten   
  

  152.440   147.994    145.127  

      

 Lasten       
 Personeelslasten  

  
 118.966   116.146   114.886  

 Afschrijvingen  
  

 4.231   4.368   3.856  

 Huisvestingslasten  
  

 20.406   20.634   19.933  

 Overige lasten  
  

 13.446   15.667   16.034  

Totaal lasten   
  157.049   156.815  154.709  

      

 Saldo baten en lasten    
 (4.609)  (8.821)  (9.582) 

   

   

 Financiële baten en lasten    

   

 Rentebaten    
 900   1.072   1.047  

 Rentelasten    
 597   686   582  

 Saldo financiële baten en lasten    
 303   386   465  

 Resultaat deelnemingen    
(12)   -   240  

 Resultaat     
 (4.318)  (8.435)  (8.877) 
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10.10 Toelichting behorende bij de enkelvoudige balans 

 

Immateriële vaste activa 
 
Intellectuele 

eigendoms-

rechten 

Stand per 1 januari 2020:   

Aanschafprijs          1.391  

Af: cum. afschrijvingen           (848) 

Boekwaarde  543  

Mutaties in de boekwaarde:   

Investeringen   810  

Aanschaffingswaarde desinvesteringen   
 (259)  

Af: afschrijvingen      (361)  

Cum. afschrijvingen desinvesteringen   259  

Totaal mutaties  
 449  

Stand 31 december 2020: 

Aanschafprijs  

  

 

1.942  

Af: cum. afschrijvingen   (950)  

Boekwaarde  
 992  

 

Materiële vaste activa  
Machines 

en 
installaties 

Inventaris 
en 

apparatuur 

Andere 
vaste 

bedrijfs- 
middelen 

In uitvoering 
en 

vooruitbe-
talingen 

Totaal 

Stand 1 januari 2020:    
 

 

Aanschafprijs  11.313   14.887   734   182   27.116  

Af: cum. afschrijvingen                 (4.225)   (6.909)   (541)   -   (11.675)  

Boekwaarde  7.088   7.978   193   182   15.441  

Mutaties boekwaarde:    
 

 

Investeringen  819   1.942   -   (179)  2.582  

Af: desinvesteringen  (465)   (1.280)   (148)   -   (1.893)  

Af: afschrijvingen                             (1.267)   (2.551)   (52)   -   (3.870)  

Afschrijving op desinvest.  396   1.280   148   -   1.824  

Totaal mutaties  (517)  (609)  (52)  (179)  (1.357) 

Stand 31 december 2020:    
 

 

Aanschafprijs  11.667   15.549   586   3   27.805  

Af: cum. afschrijvingen                 (5.096)   (8.180)   (445)   -   (13.721)  

Boekwaarde  6.571   7.369   141   3   14.084  
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Financiële vaste activa  

Groeps-

maatschap-

pijen 

Overige 

verbonden 

maatschap-

pijen 

  

 

 

Totaal 

 

Stand per 1 januari 2020:   

  

 

 Aanschafprijs              240  37.000         37.240  

 Cum. waardevermindering/aflossing              77 (15.000)         (14.923)     

             317  

 

22.000 

 

      22.317  

Mutaties in het boekjaar:   
  

 

Resultaat Deelnemingen              (12)              (12) 

Stand per 31 december 2020   
  

 
 Aanschafprijs              240  37.000         37.240  

 Cum. waardevermindering/aflossing                       65      (15.000)         (14.935) 

Totaal Financiële vaste activa      305  

 

            22.000 

 

       22.305  

 

Groepsmaatschappijen betreft Exempla Opleidingen BV. Deze besloten vennootschap is met ingang 

van 30 december 2003 een meerderheidsdeelneming (100%) van Summa College. Exempla 

Opleidingen BV heeft één dochtermaatschappij, namelijk: MBO Automotivecenter BV (MAC BV). De 

zeggenschap van Exempla Opleidingen BV in MAC BV is 50%.  

 

Overige verbonden maatschappijen betreft de vastgoedstichting Stichting Beheer Activa Summa 

College.  

 

Vanwege het overbrengen van het vastgoed in 2008 van het Summa College naar Stichting Beheer 

Activa is in 2009 een tweede geldlening afgesloten voor € 15 miljoen tegen een rentepercentage van 

4% en op 1 januari 2013 van € 10 miljoen eveneens tegen 4%. Tot en met 2020 is op de twee laatst 

afgesloten leningen € 15 miljoen afgelost. 

 

De post “Overige vorderingen” is een vordering op het ministerie van OCW. Deze vordering voor 

loonheffing en premie ABP en de vakantie-uitkering over juni en juli 1991, nominaal ad € 1.022.525 

wordt erkend door het ministerie, maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de instelling. Op grond 

hiervan is besloten de vordering in de jaarrekening van Summa College op te nemen tegen het 

afgewaardeerde niveau van €  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen   2020  2019 
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 Op handelsdebiteuren    865  1.562 

 Op groepsmaatschappijen:       

 a. Rek. courant vordering op Exempla             -   -  

 b. Rek. courant vordering op SBA          3.067   -  

    3.067            -  

 Overige overheden    1.396   1.295  

 Overige vorderingen     1    33  

 Overlopende activa:       

 a.  Vooruitbetaalde kosten           1.295          1.170   

 b.  Overige       

    -  Nog te ontvangen baten   719  1.097  

    -  Overige overlopende activa               221               114   

            2.235            2.381  

 Af: Voorz. wegens oninbaarheid                (38)               (77)  

 Totaal             7.526            5.194  

 

Het verloop van de Voorzieningen wegens oninbaarheid is als volgt: 

   2020  2019 

 Stand per 1 januari                 77                71  

 Af: Onttrekking                (17)               (29)  

 Bij: Dotatie / vrijval    (22)               35  

 Stand per 31 december                   38                 77  

      

   2020  2019 

 Liquide middelen       

 Kasmiddelen    
 -  

              10  

 Tegoeden op bank- en girorekening    
 18.382  

 2.995 

 Totaal     18.382          3.005  

Eigen vermogen 

 

 

Algemene reserve 

 

 

Bestemmingsreserve 

 

 

Totaal ver- 

 

 

Totaal ver- 

 publiek privaat publiek privaat 

mogen 

2020 

mogen 

2019 

 Eigen vermogen per 1 januari    7.312   -   -   -   7.312   16.188  

Mutaties in het boekjaar:       

 Resultaat   (4.318)  -   -   -   (4.318)  (8.876) 

 Eigen vermogen per 31 december    2.994   -   -   -   2.994   7.312  

Aansluiting eigen vermogen en resultaat enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening  
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Het geconsolideerde eigen vermogen wijkt af van het eigen vermogen in de enkelvoudige 

jaarrekening. De aansluiting tussen eigen vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige en 

geconsolideerde jaarrekening is als volgt: 

   2020  2019 

Eigen vermogen Summa College 

 (excl. deelneming Exempla)  2.994  7.312 

Af: Deelneming Exempla Opleidingen BV           (305)            (317)  

   2.689          6.995 

Eigen vermogen geconsolideerde stichtingen:      

 - Exempla Opleidingen BV               305              317  

 - Stichting Beheer Activa          38.180         38.885  

Totaal gecons. deelnemingen/verbonden partijen         38.485         39.202  

      

Eigen vermogen geconsolideerde jaarrekening   41.174  46.197 

      

   2020  2019 

Resultaat boekjaar Summa College (excl. Exempla)        (4.306)        (9.117) 

Resultaat boekjaar Exempla Opleidingen BV  (12)  

               

240 

Resultaat enkelvoudige jaarrekening Summa College        (4.318)        (8.877) 

Resultaat boekjaar Stichting Beheer Activa  (706)  (1.373) 

Geconsolideerd resultaat         (5.024)       (10.250) 

 

Voorzieningen  
Personeel Overig Totaal 

Stand per 1 januari 2020  6.490          575  7.065 

Mutaties in het boekjaar:     

Dotaties  
 4.943   -   4.943  

Onttrekkingen   (3.101)   (575)   (3.676)  

Vrijval     (1.825)   -   (1.825)  

Totaal mutaties   17  (575)  (558) 

Stand per 31 december 2020   6.507   -            6.507  

Onderverdeling:     

Kortlopende deel < 1 jaar  
 2.168  -  2.168  

Langlopende deel > 1 jaar  
 4.339  -  4.339  

 

Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen en de voorzieningen wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde balans. 
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Langlopende schulden   

Ministerie 

van 

Financiën 

 

Stand per 1 januari 2020         12.000  

Mutaties in het boekjaar           20.000  

Kortlopende deel opgenomen onder 

kortlopende schulden   (667) 

Stand per 31 december 2020   31.333  

    
Resterende looptijd > 1 jaar en < 5 

jaar   2.666 

Resterende looptijd > 5 jaar         28.667  

rentevoet lening 12 miljoen        4,72% 

rentevoet lening 20 miljoen    0,10% 

 

Kortlopende schulden    2020  2019 

 Kredietinstellingen  
 

 667  
 - 

 Vooruit gefact. en -ontvangen termijnen OHW    663              803 

 Crediteuren    1.599   - 

 Ministerie van OCW  
 

  47                   1.828  

 Schulden aan andere deelnemingen     1   184 

Belastingen en premies sociale verzekeringen:     

 a.  Loonheffing   
 5.184  

 4.485   

 b.  Omzetbelasting   
 18  

 -  

 c.  Premies sociale verzekeringen   5   1  

  
  5.207   4.486 

 Overige schulden    156  531 

 Overlopende passiva:       

 a.  Vooruitontvangen cursus- en lesgelden           1.370            1.389   

 b.  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ  1.973  2.538  

 c.  Vakantiegeld en -dagen   3.993  3.774  

 d.  Overige       

      -  Nog te betalen lasten            300            2.395   

      -  Vooruitontv. projectgelden            1.942            1.962   

- Inhaal- en onderst. OCW  3.112  -  

      -  Ov. overlopende passiva   1.425  233   

         14.115            12.291 

 Totaal           22.455          20.123 
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10.11 Toelichting behorende bij de enkelvoudige staat van baten en lasten 

Baten       

Rijksbijdragen  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Normatieve Rijksbijdrage OCW        
a. BVE  118.836  

 
 116.329  

 
 111.505  

 

b. VO  6.665  
 

 6.502  
 

 6.646  
 

c. Inhouding cursusgeld OCW  (2.000) 
 

 (2.000) 
 

 (1.840) 
 

 

 
  123.501 

 
  120.831 

 
 116.311  

Overige subsidies OCW:         

a. Ov. subs. OCW geoormerkt  2.310  
 

 1.394  
 

 1.547  
 

b. Ov. subs. OCW niet-geoormerkt  15.823  
 

 14.293  
 

 13.375  
 

 

 
 18.133  

 
 15.687  

 
 14.922  

Totaal 

 
 141.634  

 
 136.518  

 
 131.233  

Ov. overheidsbijdrage en subsidies  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Ov. gemeentelijke bijdragen    634  
 

 600  
 

 1.356  

Ov. overheidsbijdragen   
 2.021  

 
 2.154  

 
 2.881  

 Totaal   
 2.655  

 
 2.754  

 
 4.237  

       

Cursus-, les-, examengelden  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

 Cursusgelden sector BVE:        

 a. Cursusgeld studenten   2.251  
 

 2.281  
 

 2.220  
 

 b. Bijdragen studenten   273  
 

 494  
 

 569  
 

 

 
 2.524  

 
 2.775  

 
 2.789  

 Examengelden  

 
 56  

 
 107  

 
 143  

 Totaal  

 
 2.580  

 
 2.882  

 
 2.932  

       

Baten werk in opdracht derden  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Contractonderwijs 1.018   1.605   1.752 

Gemeentelijke bijdrage Educatie  
 1.650    1.571  

 
 1.555  

Totaal  
 2.668    3.176  

 
 3.307  
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Overige baten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Detachering personeel  
 25  

 
 27  

 
 179  

Schenking  
 43  

 
 8  

 
 70  

Overige:       

a.  Maatwerk t.b.v. studenten  1.156  
 

 1.135  
 

 1.187  
 

b.  Ov. inkomsten studenten  623  
 

 696  
 

 868  
 

c.  Inkomsten pers. onbelast  390  
 

 295  
 

 499  
 

d.  Boekwinst inventaris/apparatuur  (68) 
 

 -  
 

 (99) 
 

e.  Overige   734  
 

 503  
 

 724  
 

     2.835 
 

  2.629    3.179  

Totaal   2.903  
 

 2.664    3.428  

 

LASTEN        
Personele lasten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Lonen en salarissen:       

a.  Brutolonen en salarissen  81.909  
   

 76.483  
 

b.  Sociale lasten  11.923  
   

 10.672  
 

c.  Pensioenpremies  12.801  
   

 11.997  
 

 

 
  106.633 

 
102.350 

 
 99.152  

Overige personele lasten:       

a.  Dotaties personele voorzieningen  3.118  
 

 2.854  
 

 1.775  
 

b.1 Uitzendkrachten  1.170  
 

 3.295  
 

 4.122  
 

b.2 Ander inleen personeel  7.290  
 

 5.382  
 

 8.321  
 

c.  Overig  1.558  
 

 2.754  
 

 2.144  
 

 

 
  13.136 

 
 14.285  

 
 16.362  

Af: uitkeringen                                           (803)          (489)         (584)  

Totaal  
118.966 

 
 116.146  

 
 114.430  

       

Afschrijvingslasten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Immateriële vaste activa  
 361  

 
 420  

 
 390  

Materiële vaste activa  
 3.870  

 
 3.948  

 
 3.466  

Totaal  
 4.231  

 
 4.368  

 
 3.856  

 

 

 

 

        

Huisvestingslasten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  
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Huur 
 

 15.420  
 

 15.420  
 

 15.003  

Energie en water 
 

 1.535  
 

 1.515  
 

 1.399  

Schoonmaakkosten 
 

 2.281  
 

 2.581  
 

 2.478  

Heffingen 
 

 193  
 

 215  
 

 190  

Overige  
 

 977  
 

 903  
 

 863  

Totaal 
 

 20.406  
 

 20.634  
 

 19.933  

 

Overige instellingslasten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Adm. en beheerslasten       
Drukwerk en reprokosten  493  

 
 527  

 
 797  

 

Telefoon-, inter- en intranetkosten  538  
 

 584  
 

 576  
 

Advies- en accountantskosten  542  
 

 618  
 

 591  
 

Reis- en verblijfskosten  491  
 

 940  
 

 1.020  
 

Overige administratie- en 

beheerslasten 

 1.877  
 

 2.186  
 

 2.052  
 

  
  3.941 

 
 4.855  

 
 5.036  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen      
Onderhoudskosten inventaris  2.052  

 
 2.383  

 
 1.951  

 

Overige lasten inv. en apparatuur  540  
 

 561  
 

 577  
 

Leer- en hulpmiddelen  4.097  
 

 4.912  
 

 4.964  
 

  
  6.689 

 
  7.856 

 
 7.492  

Dotaties/vrijval ov. voorz.    2  
 

 32  
 

 34  

Overige instellingslasten                 

PR-lasten  828  
 

 1.073  
 

 1.050  
 

Representatiekosten  148  
 

 154  
 

 176  
 

Overige instellingsl. t.b.v. personeel  1.600  
 

 1.380  
 

 1.528  
 

Heffingen niet ivm huisvesting  168  
 

 185  
 

 207  
 

Overige  70  
 

 132  
 

 511  
 

  
 2.814  

 
 2.924  

 
 3.472  

Totaal 
 

 13.446  
 

 15.667  
 

 16.034  

Financiële baten en lasten  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  

Rentebaten  
 900  

 
 1.072  

 
 1.047  

Rentelasten     (597)  
 

 (686)  
 

 (582)  

Saldo  
 303  

 
 386  

 
 465  

Resultaat deelneming  Realisatie 2020  Begroting 2020  Realisatie 2019  
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Exempla Opleidingen B.V.   (12)        -        240 

Saldo           (12)  -            240 

 

10.12 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er geen gebeurtenissen van materiële betekenis na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 

beïnvloeden. 
 

10.13 Overzicht verbonden partijen  

Stichting ROC Summa College kent een aantal rechtspersonen waarmee ze juridisch en/of bestuurlijk 

is verbonden. In onderstaand organigram is deze verbondenheid, per ultimo 2020, zichtbaar 

gemaakt. 

 

 
                              

  

Exempla 

Opleidingen BV 

(100%)

MBO Automotive 

Center BV (50%)

Stichting ROC 

Summa College

Stichting Beheer 

Activa ROC 

Summa College

Stichting ROC 

Eindhoven Mini-

ondernemingen



 

 

 

  

 

 

 Pagina:  103 van 138 

Overzicht verbonden partijen (meerderheidsdeelneming en/of overwegende zeggenschap) 

( in € 1) Naam Stichting Beheer Activa ROC Summa College 

Juridische vorm: Stichting Statutaire zetel: Eindhoven KvK-nr: 41092539 Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het beheer van vastgoed t.b.v. de huisvesting van studenten en 

medewerkers van Summa College alsmede het bieden van financiële 

steun aan studenten van Summa College die dat voor het volgen van een 

opleiding bij Summa College nodig hebben (Noodfonds). 

Belang voor Summa College Duidelijke scheiding tussen de kosten van het beheren van vastgoed en 

onderwijsuitvoering. 

Eigen vermogen 31-12-2020:  

€ 38.178.204 

Exploitatiesaldo 2020: € 705.474 negatief Omzet 2020: € 15.935.685 

Deelnemings%: n.v.t.  Mate van zeggenschap: 100%, bestuur is CvB Summa College. 

Verklaring art. 2_403 BW: Nee Consolidatie: 100% 

Ontwikkelingen 2020 In 2020 is grond aangeschaft op de Automotive Campus in Helmond en is 

gestart met nieuwbouw voor de school Summa Automotive. Oplevering is 

voorzien in 2021. 

 

 

Naam Exempla Opleidingen B.V. (Holding) 

Juridische vorm: B.V. Statutaire zetel: Eindhoven KvK-nr: 17125230 Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Houdster van aandelen onderliggende werkmaatschappijen; geen eigen 

economische activiteiten. 

Belang voor Summa Scheiding publieke en private activiteiten. 

Eigen vermogen 31-12-2020:  

€ 305.453 

Exploitatiesaldo 2020: € 11.825 negatief Omzet 2020: € 0  

(geen eigen omzet) 

Deelnemings%: 100 Mate van zeggenschap: 100%, bestuur is CvB Summa College. 

Consolidatie 100% 

Ontwikkelingen 2020 In 2020 uitsluitend voor 50% houdster van geplaatst aandelenkapitaal MBO 

Automotive Center B.V.     

 

Naam MBO Automotive Center B.V. 

Juridische vorm: B.V. Statutaire zetel: 

Eindhoven 

KvK-nr: 62145088  Code act.: 1 

(contractonderwijs) 

Doel/aard van de 

activiteiten 

MAC B.V. is een Centrum voor Innovatief en heeft o.a. ten doel het 

exploiteren van praktijkcentra voor deelnemers van (post-) initieel 

onderwijs en het verzorgen van onderwijs op automotive gebied, mede ten 

behoeve van bedrijven in de automotive sector. 

Belang voor Summa • Beschikking over moderne apparatuur voor het verzorgen van onderwijs 
in automotive. 

• Betrokkenheid bedrijven automotivesector uit de Brainport regio. 

• Samenwerking met ROC Ter Aa in Helmond. 

Eigen vermogen 31-12-2020: 

€ 500.002  

Exploitatiesaldo 2020: € 0 Omzet 2020: € 347.841 

Deelnemings%: 50% Verklaring art. 2: 403 BW: nee Consolidatie: 50% 

Ontwikkelingen 2020 Uitvoering van statutaire activiteiten. 
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Naam Stichting ROC Eindhoven Mini-Ondernemingen  

Juridische vorm: stichting Statutaire zetel: Eindhoven KvK-nr: 17115182 Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Jongeren, in het kader van hun opleiding bij Summa College, in te wijden 

in het ondernemingsgebeuren door hen op tijdelijke basis mini- 

ondernemingen te laten opzetten, beheren en liquideren, zonder 

daarmee in volle concurrentie te treden met andere ondernemingen. 

Belang voor Summa College Creëren van een contextrijke leeromgeving. 

Eigen vermogen 31-12-2020: 

€ 17.905 

Exploitatiesaldo 2020: € 42.235 negatief Omzet 2020: € 599 

Deelnemings%: n.v.t.   Mate van zeggenschap: 100%, bestuur wordt gevormd door medewerkers 

van Summa College. 

Verklaring art. 2: 403 BW: nee Consolidatie: nee 

Ontwikkelingen 2020 In 2020 zijn door studenten mini-ondernemingen gestart en geliquideerd. 

Vanuit de reserves is in 2020 € 42.475 gedoneerd aan het Summa College. 

 

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en/of geen beslissende zeggenschap) 

Naam Samenwerking toegepaste natuurwetenschappen Fontys - Summa 

College 

Juridische vorm: maatschap Statutaire zetel: Eindhoven Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het gezamenlijk gebruik van faciliteiten benodigd voor het verzorgen 

van opleidingen voor laboratoriumonderwijs en toegepaste natuur-

wetenschappen in regio Eindhoven.  

 

Naam Stichting Glasrijk 

Juridische vorm: stichting Statutaire zetel: Eindhoven Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het bevorderen van de economische en maatschappelijke 

ontwikkeling in de regio Eindhoven door de inzet van ICT en het 

bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van een 

hoogwaardige innovatieve communicatie- en infrastructuur, 

hoofdzakelijk door deel te nemen als prioriteitsaandeelhouder in het 

kapitaal Breedband Regio Eindhoven BV (BRE BV). Stichting Beheer 

Activa is aandeelhouder van BRE BV. 

 

Naam Stichting Bevordering Vakmanschap  

Juridische vorm: stichting Statutaire zetel: Eindhoven Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten De bevordering van het vakmanschap in Eindhoven en omgeving door 

het verhogen van het aanzien van de beroepsarbeid, het verbeteren 

van het peil van de vakbekwaamheid en het promoten van het 

vakmanschap, o.a. door jaarlijkse uitreiking van de Noordhofprijs. 
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Naam Coöperatie Futuretec U.A. 

Juridische vorm: Coöperatie U.A. Statutaire zetel: Eindhoven Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het ontwikkelen van onderwijscontent en invulling geven aan 

innovatief onderwijs in de Brainport regio door middel van een 

vegaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, 

leveranciers en overheidsinstellingen. Het inrichten van een partner 

paviljoen waar onderwijs en bedrijsleven gezamenlijk een 

toegankelijke hightech omgeving creëren. 

 

Naam Coöperatie werkend leren in de procestechniek U.A 

Juridische vorm: Coöperatie U.A. Statutaire zetel: Oss Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het vormgeven van operatoropleidingen via een landelijk 

samenwerkingsverband van 14 deelnemende ROC´s.  

 

Naam Stichting Onderwijs en Examinering Specialistisch Vakmanschap 

Juridische vorm: stichting Statutaire zetel: Houten Code act.: 4 (overig) 

Doel/aard van de activiteiten Het aanbieden van onderwijs en/of examinering door scholen aan 

studenten die staan ingeschreven bij een opleiding die onderdeel 

uitmaakt van en verbonden is aan de bedrijfstakgroep sector 

Specialistisch vakmanschap. 
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10.14 Staat van baten en lasten over 2020, segmentatie voortgezet onderwijs 

 

 Totaal BVE en VO  Totaal BVE   Totaal VO  

       

BATEN       
Rijksbijdragen   142.018  

 
132.936  9.082  

 

Overige overheidsbijdragen  2.680  
 

1.485   1.195  
 

Cursus-, les en examengelden  2.580  
 

2.504  76  
 

Baten werk i.o.v. derden  2.668  
 

2.668   -  
 

Overige baten  2.759 
 

2.759   -  
 

Totaal baten 
 

 152.705 
 

 142.352  
 

 10.353  

       

LASTEN       
Personeelslasten 119.195 

 
 110.965  

 
 8.230  

 

Afschrijvingen  10.062  
 

10.062  
   

Huisvestingslasten  13.725  
 

12.602  
 

 1.123  
 

Overige lasten  14.266 
 

 13.319  
 

 947  
 

Totaal lasten 
 

157.248 
 

 146.948  
 

 10.300  

Saldo baten en lasten 
 

 (4.543) 
 

 (4.596) 
 

 53 

 
Financiële baten en lasten       

Rentebaten          125   125                -   

Rentelasten        (606)   (606)               -   

Saldo financiële baten en lasten         (481)        (481)               -  

Resultaat   

         
(5.024)  (5.077)  53  
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10.15 Doelsubsidies OCW  

(in € 1) 

Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is 

(Regeling OCW-subsidies art. 13, lid 2 sub a) 

 

 
 

 

Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de 

subsidie-beschikking omschreven doel (Regeling OCW-subsidies art. 13, lid 2 sub b)  

 

Situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar 

 

 
 

  

Omschrijving Prestatie 

afgerond   

JA/NEE

Kenmerk Datum 

Lerarenbeurs BVE 2019-2020 2019/2/1391985 19-12-2019 JA 

Lerarenbeurs VO 2019-2020 2019/2/1395069 22-12-2019 JA 

Lerarenbeurs BVE 2020-2021 2020/2/1632567 22-9-2020 NEE

Lerarenbeurs VO 2020-2021 2020/2/1633065 22-9-2020 NEE

Zij-instroom 2018-2019 2019/2/1102616 20-3-2019 JA

Zij-instroom 2019-2020 2020 2 1708115 19-12-2019 NEE

Instructiebeurs MBO 2019 2019/2/1391985 19-12-2019 JA 

Instructiebeurs MBO 2020 2020/2/1613947 31-8-2020 NEE

Bèta-technieknetwerken 2019-2020 TNTIB-17005 20-11-2019 JA 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018 2018/2/872920 21-8-2018 JA 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019 2019/2/1195349 1-1-2019 JA 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020 2020/2/1613947 28-8-2020 NEE

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma MBO 10P2-40854-MBO 16-10-2020 NEE

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma VAVO 10P2-40854-VAVO 16-10-2020 NEE

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma VO IOP-40854- VO 16-10-2020 NEE

Lerarenontwikkelfonds LOF200035 26-6-2020 NEE

Flexstart 20008 20008 25-3-2020 JA

Toewijzing 

Omschrijving Bedrag van de 

toewijzing        

€

Ontvangen t/m 

vorige 

verslagjaar                     

€

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslag-jaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te verreke-

nen per 31 

decem-ber 

verslag-

Kenmerk Datum 

*MBO Investeringsfonds RIF 16023 940752 23-5-2016 1.736.301         1.649.486          1.469.075          180.411          86.815        267.226          -                   

VSV Plusvoorziening 2016-2020 OND/ODB-2016/17745 U 14-11-2016 3.886.800         3.886.800          2.133.350          1.753.450       -                 1.753.450       -                   

5.623.101 5.536.286         3.602.425         1.933.861      86.815       2.020.676      -                   

Toewijzing 

Het MBO investeringsfonds RIF 16023 betreft een subsidie van 1/3e deel van de begroting van het project Samen Slim Zorgen Thuis. Voor dit project is tevens een begrotingssubsidie ontvangen ter 

grootte van € 200.000 van de Provincie Noord-Brabant (kenmerk C2263282). Deze subsidie is onderdeel van de overige ontvangsten van € 2.817.115 voor het project. De subsidie van de Provincie was 

bedoeld voor de projectactiviteiten "opstellen en inrichten practoraat" en "ontwikkelen nieuwe modules voor studenten niveau 3 en 4". De begroting van deze activiteiten was € 204.440 en de realisatie 

bedroeg € 334.377. De projectactiviteiten waren van niet-economische aard waardoor er geen sprake was van staatssteun. 
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Situatie 2: doorlopend tot een volgend verslagjaar 

 

 
 

 

10.16 Overige gegevens 

 

Statutaire winstregeling 

Stichting ROC Summa College is een stichting zonder winstoogmerk (art. 3.2). Onder de thans 

vigerende statuten is niets opgenomen omtrent de resultaatbestemming. 

 

  

Omschrijving Bedrag van de 

toewijzing        

€

Ontvangen t/m 

vorige 

verslagjaar                     

€

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslag-jaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk Datum 

Doorstroom MBO-HBO DHBO18005 15-3-2018 143.863            143.863             30.075               113.788          -                 -                     113.788        

*MBO Investeringsfonds RIF 18037 1429801 23-10-2018 719.914            323.961             83.303               240.658          143.983      60.554            324.087        

*MBO Investeringsfonds RIF 19013 RIF19013 23-5-2019 1.226.982         429.444             180.000             249.444          245.396      214.143          280.697        

Flex 20013 Flex. Beroepsonderwijs Derde Leerweg FLEX20013 2-12-2020 498.628            -                         299.177      -                     299.177        

Regionale programma VSV 2020-2024 ON-ODB-2020/3625 M 1-10-2020 3.876.844 -                         969.211      14.515 954.696        

6.466.230 897.268 293.378 603.889         1.657.767  289.211 1.972.445

Toewijzing 
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Bijlagen bij het bestuursverslag 
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Bijlage 1  Kwaliteitsagenda  

Deze bijlage is een verdieping op de realisatie van de kwaliteitsagenda van Summa College, behorend bij hoofdstuk 2.3 in dit jaarverslag. Tezamen vormen zij de in de regeling kwaliteitsagenda verplichte midtermreview 2020.  

in hoofdstuk 2.3 is de bestuurlijke reflectie opgenomen, uitgaande van de 6 thema’s die de kwaliteitsagenda kent. Per thema is aan de hand van good practices de merkbaarheid van de maatregelen voor de stakeholders 

aangegeven. Daarnaast is de impact van de coronacrisis en de wijze van monitoring geduid. In deze bijlage gaan we gedetailleerd in op de stand van zaken van de 13 ambities (A). Per ambitie wordt conform het aangereikte 

format van de CKMBO aangegeven: de nulsituatie (voorgenomen 31 maatregelen), de mijlpalen 2020 en 2022, de stand van zaken, een verklaring van een mogelijk afwijking van de mijlpaal, o.a. als gevolg van de coronacrisis. 

Daarnaast is de betrokkenheid van docenten, studenten en bedrijven aangegeven (B) en de verantwoording op hoofdlijnen van de inzet van de middelen (C). 

 

Noot: 

• Tijdens het voortgangsgesprek van november 2020 heeft de Commissie KMBO Summa geadviseerd te rapporteren op 

het niveau van de thema’s. In de beoordeelde kwaliteitsagenda waren de thema’s gekoppeld aan de ambities. Ten 

opzichte van de beoordeelde Kwaliteitsagenda is hierdoor één van de 13 ambities (nummer 8) verschoven en is de 

nummering van de ambities aangepast. Dit is aangegeven in de tabellen en het hiernaast staande overzicht.  

• Waar Summa tijdens de totstandkoming van de Kwaliteitsagenda deelnam aan Kennispact voor wat betreft de 

inhoudelijke afstemming van het opleidingsaanbod en macrodoelmatigheid en afzag van participatie in specifieke 

commissies, neemt Summa sinds voorjaar 2020 met het aantreden van het nieuwe College van Bestuur weer op 

meerdere terreinen actief deel aan Kennispact Brabant. Er is bijvoorbeeld aansluiting op het gebied van Leven Lang 

Ontwikkelen, en naast de deelname aan bestuurlijke afstemming, neemt Summa ook deel aan andere vormen van 

afstemming binnen dit Brabantse samenwerkingsverband. Dit komt terug in thema 3 ambitie 8 en thema 6. 

 
 

Realisatie van de zes prestatie-indicatoren 

Aanvullend op de 13 ambities zijn in de kwaliteitsagenda 6 prestatie-indicatoren Zoals in hoofdstuk 2.3 van het jaarverslag aangegeven, vormen de prestatie-indicatoren geen doel op zich, maar dienen als hulpmiddel dat ons 

helpt bij het doorlopen van de planning&control-cyclus van de Kwaliteitsagenda. In het schema is de realisatie van de prestatieindicatoren aangegeven.  

 

Voor de indicator “beter toekomstperspectief jongeren” (indicator 5) geldt dat de oorspronkelijke definitie hiervan ongelukkig is gekozen en dat deze indicator niet meet wat we beogen en zelfs een perverse prikkel in zich 

heeft. Om deze reden wordt deze indicator niet meer gemeten. Intern is een nieuwe definitie geformuleerd. Voor het meten van deze nieuwe definitie is, privacygevoelige, gegevensuitwisseling met de gemeente Eindhoven 

noodzakelijk. Zodra deze gegevensuitwisseling AVG-proof plaats kan vinden, wordt er weer gerapporteerd over deze indicator. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thema’s Ambities 
(nummering in beoordeelde KA) 

1. Landelijk thema 1: kwetsbare jongeren:  1, 2, 3, 4 

2. Landelijk thema 2: gelijke kansen:  5, 6, 7 

3. Landelijk thema 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst:  8 (was 9) 

4. Strategisch thema Summa 1: Summa als aantrekkelijk werkgever 9, 10 (was 10, 11) 

5. Strategisch thema Summa 2: de student in de veranderende wereld 11, 12 (was 12, 13) 

6. Strategisch thema Summa 3: bij Summa een leven lang ontwikkelen 13 (was 8) 

Kwaliteitsagenda (indicatoren 25 t/m 30)
Summa totaal Norm Nulsituatie Realisatie 

jaarverslag 2019*

Realisatie 

jaarverslag 2020

1. Verhogen doorstroom naar het HBO

Verhogen doorstroom naar het HBO (obv benchmark 2019) 35,4% 35,7% 38,6% 37,5%

2. Vergroten succes interne doorstroom

Vergroten succes interne doorstroom niveau 1 (dipl.jaar 18/19) 80% 74,7% 60,6% 75,4%

Vergroten succes interne doorstroom niveau 2 (dipl.jaar 18/19) 80% 72,5% 68,5% 70,6%

Vergroten succes interne doorstroom niveau 3 (dipl.jaar 18/19) 82% 81,9% 83,5% 77,9%

3. Stijging aantal BBL studenten

Stijging aantal BBL studenten 5.000            4.818            4.973            4.746            

4. Aantal VSV'ers consolideren

% VSV niveau 1 (definitieve cijfers 2018/2019) 28,57% 26,42% 28,30% 18,91%

% VSV niveau 2 (definitieve cijfers 2018/2019) 11,78% 10,89% 12,67% 12,28%

% VSV niveau 3 (definitieve cijfers 2018/2019) 5,01% 4,66% 5,45% 6,01%

% VSV niveau 4 (definitieve cijfers 2018/2019) 3,80% 3,97% 4,59% 3,89%

5. Beter toekomstperspectief kwetsbare jongeren

Beter toekomstperspectief kwetsbare jongeren niveau 1 30% (+5%) 38% (+8%) Nvt

Beter toekomstperspectief kwetsbare jongeren niveau 2 31% (+5%) 23% (-/- 7%) Nvt

6. Arbeidsmarktrelevantie opleidingen op niveau

Arbeidsmarktrelevantie % werkloos <5% onbekend 0,5% 0,9%

Arbeidsmarktrelevantie % baan op niveau >50% 78% 79,0% 81,0%

* de cijfers in de kolom "realisatie jaarverslag 2019" sluiten niet 1-op-1 aan op het jaarverslag 2019. Dit komt doordat bij het opstellen van het jaarverslag 2019 niet in alle gevallen is 

uitgegaan van de definitieve cijfers
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A. Stand van zaken uitvoering kwaliteitsagenda 
Thema 1: Kwetsbare jongeren 
De onderstaande ambities dragen tevens bij aan de realisatie van de mijlpalen van thema 2 ‘gelijke kansen’, 3 ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst en 5 ‘student in de veranderende wereld’.  

 

Ambities  Voorgenomen maatregelen 
(nulsituatie) 

Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken 
 

Verklaring afwijkingen 2020 

1. Overbelaste 

jongeren uit de 

regio naar een 

startkwalificatie 

toe te leiden 

 

 

Uitvoering geven aan de Plusvoorziening 
voor Eindhoven en omgeving 
(opvangvoorziening). 
Partners: vo-scholen, mbo-scholen, vso-
scholen, pro-scholen, regionale VSV-
werkgroep, ketenpartners 
(jeugdhulpverlening, leerplicht etc.) 
 
Doorstroom vervolgopleiding 18/19: 74% 
 
 

% 60-70% van de studenten 
gaat naar een vervolgopleiding 
% 20-30% van de studenten 
stroomt door naar werk 
% 10-20% van de studenten 
wordt bemiddeld naar een 
hulpverleningstraject  
 
 

70% van de studenten gaat 
naar een vervolgopleiding  
20-30% van de studenten 
stroomt door naar werk 10-
20% van de studenten wordt 
bemiddeld naar een 
hulpverleningstraject. 

In het kader van de plusvoorziening zijn twee activiteiten uitgevoerd die via de 
kwaliteitsagenda versterkt worden, beide gericht op doorstroom naar een 
vervolgopleiding (mbo of vavo) of werk.  
De volgende resultaten zijn behaald: 
Doorstroom vervolgopleiding: Entree 19/20: 88%, VIA 19/20: 85 %  
Doorstroom naar werk: Entree: 8% VIA: 9%  
Hulpverleningstraject: Entree: 4%, VIA: 6%  
 
 
 

Het succes van de activiteiten 
in de doorstroom naar een 
vervolgopleiding beïnvloedt de 
beoogde resultaten op de 
uitstroom naar werk en 
hulpverleningstrajecten. De 
interventies bereiken het 
resultaat (startkwalificatie), 
maar in andere verhouding.     

2. Voorkomen van 

uitval jongeren 

met 

psychosociale 

problematiek 

 

 

a. inzet experts GGZE voor individuele 

studenten en teams 

VSV blijft op niveau van 

2017/2018. 

Ongeoorloofd verzuim daalt 

van 7,2% in 2017/2018 naar 

6,5% 

 

 

VSV blijft op niveau van 
2017/2018 (zie maatregel 4) 
Ongeoorloofd verzuim daalt 
van 7,2% in 2017/2018 naar 7 
% in 2020  

 

"•GGZ trajecten: 585 

•SMW trajecten: 464 

•Onderwijsteams geïnformeerd over ondersteuning GGZ en SMW 

•Professionalisering MHFA (uitschrijven, wat is de afkorting) 

•Studenten geïnformeerd over ondersteuningstraject GGZ en SMW 

Summa werkt samen met bedrijfsleven als partner opleiden student en signaleren 

problematiek.  

Leerplicht aanwezig op alle Summa locaties ter ondersteuning onderwijsteams bij 

terugdringen ongeoorloofd verzuim.  

Aantal trajecten psychosociale ondersteuning is toegenomen.  

Ongeoorloofd verzuim 19/20: 7,7%.  

 

Maatregel wordt gecontinueerd inclusief extra interventies in lockdowns. 

Extra maatregelen ingezet omdat 

agv eerste Lockdown 

maatregelen meer studenten 

onder de radar raakten, in 

nauwe samenwerking met o.m. 

Leerplicht. Kwetsbare studenten 

naar school gehaald zodra 

Rijksoverheid dit mogelijk 

maakte. 

b. Schoolmaatschappelijk werk (smw) 

wordt ingezet om schoolverzuim te 

voorkomen en richt zich op leerlingen 

met problemen van psychosociale aard 

en/of problemen in de thuissituatie die 

het functioneren in de schoolse situatie 

nadelig beïnvloeden of belemmeren. 

 

In 18/19 werden 513 trajecten ingezet (104 

GGZE, 342 SMW) 

3. Bieden van 

kansen op een 

baan door het 

creëren van 

participatiebanen 

binnen Summa 

College voor 

(eigen) 

kwetsbare 

jongeren en 

volwassenen  

 

 

Creëren van 35 participatiebanen binnen 

Summa College met ondersteuning van het 

participatiebedrijf/Ergon. Er worden 

assessments afgenomen om te bepalen of 

iemand in aanmerking komt voor de baan. 

 

Verdere partners: Praktijkschool Eindhoven 

(vanwege afname assessments). 

 

 

• 2021: 25 participatiebanen 

• 2022: 35 participatiebanen 

• 20-25-assessments op 

jaarbasis 

 

 

2019: 5 participatiebanen 

2020: 15 participatiebanen 

 

In 2020 zijn de functies belegd 

in het functiebouwwerk en 

hebben we een eigen 

begeleidingssystematiek 

opgezet voor deze doelgroep.  

Directe participatiebanen: 5 

• 3 studenten van VO AT en Entree bij Summascholen 

• 2 bij de Dienst Facilities 

 

Indirecte participatiebanen: 26 

• 10 in dienst bij Ster College (voldoen daarmee aan de contractbepalingen van 5% 

social ROI) 

• 16 bij directe partners in dienstverlening aan Summa (schoonmaak, catering, 

tuinonderhoud, wasserij) 

• functiegebouw: gerealiseerd 

• begeleidingssystematiek: nog te realiseren 

• indirecte participatiebanen in beeld, evenals potentie werk voor doelgroep (nieuw) 

 

Maatregel wordt gecontinueerd, met meer aandacht voor verschuiving naar directe 

participatie-banen naar 2022)   

Onderscheid direct en indirect 

onvoldoende in beeld bij 

opstellen KA (nieuw) 

 

Begeleidingssystematiek in 

ontwikkeling op werkvloer, 

vertaling naar systematiek volgt 

ervaring werkvloer 

4. Consolideren 

VSV, basis op 

orde zodat we 

onze studenten 

op de juiste 

bestemming 

krijgen. 

 

 

De onderwijsteams voeren verschillende 

activiteiten uit voor studenten die dreigen  

uit te vallen: 

• Opvang/ondersteunings-/transitie-, 

succesklassen 

• Verzuimopvolging/coach 

• Begeleidingsuren 

• Examentraining 

• SLW klassen (i.s.m. Servicepunt Leren en 

werken) 

VSV blijft op niveau van 

2017/2018 

niveau 1 28,57% 

niveau 2 11,78% 

niveau 3 5,01% 

niveau 4 3,80% 

Ongeoorloofd verzuim daalt 

van 7,2% in 2017/2018 naar 

6,5% 

 

 

VSV blijft op niveau van 
2017/2018  
 
Ongeoorloofd verzuim daalt 
van 7,2% in 2017/2018 naar 7 
% in 2020  

Voorgenomen maatregelen zijn alle uitgevoerd conform ambities. Teams maken een 

eigen keuze wat zij inzetten.  

De succesklas-formule heeft een significant positief effect op VSV. Van de andere 

activiteiten is moeilijk te duiden wat het effect is. Er is een aanvullend aantal 

activiteiten waar wel een merkbaar effect op vsv vanuit gaat, aanvullend op de KA: 

• flexibilisering leerpaden heeft ook positief effect wanneer het studenten in staat 

stelt alsnog een diploma te halen maar op een ander niveau 

• inzet 1-jarige trajecten 

• scheiding rol mentor en loopbaanbegeleider leidt tot meer ruimte voor begeleiding 

en eerder doorverwijzing naar extra ondersteuning 

Vsv ontwikkelt zich naar 

ambitie, echter nog altijd 

negatieve invloed van: 

•groene stroom (open 

instroombeleid Summa of 

bedoel je groenpluk?) 

• toename overbelaste jongeren 

door coronamaatregelen"  
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• Peerbegeleiding (studenten begeleiden 

studenten) 

• Traject didactisch coachen 

• Klassenmanagement 

• Ondersteuningslessen rekenen en 

Nederlands  

• Basisjaar voor studenten AG 

• Straatcultuur juridische beroepen 

• Bibliotheekproject voor taalzwakkere 

studenten 

• Implementatie NT2 in MBO-opleidingen 

tbv anderstalige studenten 

 

 

• individuele kennismakingsgesprekken om beroepsbeeld student te toetsen bij 

instroom 

• methode verbindend gezag 

• instelling Taskforce KA met als doel best practices binnen Summa te delen en de 

voortgang te monitoren 

 

Onderwijsteams voeren KA goed uit, zorgstructuur staat stevig.  

De ambitie mijlpaal 2020 is deels behaald (n1: 18,91%, n2: 12,28%, n3: 6,01%, n4: 

3,89%), deels ontwikkelen de VSV-cijfers zich in positieve zin naar de mijlpaal ambitie 

2022. We zien door als corona-effect een toename in het aantal examendeelnemers en 

studieverlengers, waardoor we zorg hebben van het corona-effect op het behalen van 

onze ambitie.   

 

Verzuimpercentage: zie ambitie 2 

 

We verleggen focus vanaf 2020 meer naar op student toegesneden 

opleidingsprogramma’s. 

 

 

 

 

Thema 2: Gelijke kansen 
De onderstaande ambities dragen tevens bij aan de realisatie van de mijlpalen van thema 1 ‘kwetsbare jongeren’, 3 ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’, 5 ‘student in de veranderende wereld en thema 6 ‘Summa een leven lang 

ontwikkelen’.  

 

Ambities  Nulsituatie: voorgenomen maatregelen Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken en verklaring afwijkingen 
 

Verklaring  
Afwijkingen 2020 

5. Niveau 2-

trajecten die 

passen bij de 

vraag vanuit 

studenten, 

arbeidsmarkt en 

doorstroom en 

de kwetsbare 

groep studenten 

die hier vaak aan 

deelnemen 

 

 

Op basis van de uitkomst van het 

ontwerpevent niveau 2 met studenten, 

bedrijven en docenten, VMBO ontwikkelen 

de onderwijsteams de verschillende niveau 2 

waaronder: 

• Brede en smalle trajecten 

• 1- en 2-jarige trajecten 

• bbl-trajecten  

• vakmanschap-route i.s.m. VMBO,  

• wijkleerbedrijven/ lokaal+ i.s.m. 

zorginstellingen, met aandacht voor 

studenten met afstand tot arbeidsmarkt 

In 2022 is het aantal 

gediplomeerden op niveau 2 

gestegen tot 70%. Hoewel we 

met 65% boven de norm van 61% 

liggen, willen we dit aantal 

verhogen. 

 

In 2020 zijn de trajecten gestart 

die uit het ontwerpevent zijn 

gekomen 

Niveau 2-opleidingen ontwikkelen sterk als gevolg van ontwerpevent niveau 2 en nieuwe 

inzichten t.a.v. populatie studenten. Er zijn aangepaste studentgerichte trajecten gestart:  

• met meer flexibiliteit in de duur en de inhoud (ook soft skills),  

• variatie in breedte (smal en breed),  

• als succestraject waardoor dreigende uitvallers Summa alsnog gediplomeerd verlaten 

• opstroomtraject naar niveau 3 en 4.  

• Inzet methodiek verbindend gezag( (ingezet bij zorg)  

Er wordt daarnaast ingezet op het verbeteren van het beroepsbeeld van de studenten, bv 

door in gesprek te gaan met het werkveld, voorlichting te verbeteren en door de 

begeleiding van de studenten door de loopbaanbegeleider te intensiveren.  

Event heeft geleid tot een platform niveau 2 waar best practices gedeeld worden. 

 

Aanvullende focus op het inrichten van een brede niveau 2-opleiding ivm flexibele 

instroom 

 

N.v.t. 

6. Het MBO is een 

belangrijke route 

naar een goede 

toekomst op de 

arbeidsmarkt en 

in de 

maatschappij. 

Niet alleen voor 

vmbo’ers, ook 

voor anders-

taligen, waar-

onder vluchte-

a. Loopbaanprogramma voor leerlingen 

VOAT met doel de doorstroom naar de 

MBO opleiding te versoepelen. 

60-70% van de jongeren stroomt 

door naar een vervolgopleiding 

van eerste keuze 

Elk jaar zijn er in november 

rendementsoverzichten waarin 

duidelijk is wat de doorstroom 

was  

a. Het loopbaanprogramma heeft effect, 72% van de VOAT leerling stroomde door een 

vervolgopleiding op het mbo (19% naar werk). De ambitie van 2022 is hiermee bereikt. 

Er is nog geen beeld van het rendement 

 

 

b. Door de corocnamaatregelen is de voorlichting volledig digitaal uitgevoerd en de 

contacten met de vmbo scholen kwamen op een lager pitje te staan waardoor de 

maatregelen beperkt zijn opgepakt. De tevredenheid is als gevolg hiervan ook niet 

gemeten.  Er is een startthermometer in ontwikkeling 

N.v.t. 

b. De samenwerking met het VMBO wordt 

verstevigd door diverse activiteiten: 

• Extra voorlichting 

• Teams gaan aan de slag met het 

creëren van soepele overgang 

(Olympia en Stedelijk College, 

VMBO instromers en scholen 

geven aan tevreden te zijn over 

de overgang van VMBO naar 

MBO (tenminste een  7) 

Tevredenheid van de VMBO 

instromers is 6,5  

Impact coronamaat-

regelen op voorlichting 

en contacten vmbo 
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lingen, willen wij 

de doorstroom 

optimaliseren.  

vakmansschapsroute, ‘100 miljoen 

techniek’)  

• Uitwisselingsgesprekken directies 

vmbo scholen door directeuren 

Summa 

7. Studenten 

moeten het 

beste uit zichzelf 

kunnen halen. 

Voor de 

studenten 

waarvoor een 

HBO-diploma 

een mogelijkheid 

is, willen we een 

soepele 

overgang van het 

MBO naar het 

HBO maken 

Teams realiseren ism HBO-instellingen een 

soepele overgang naar het HBO voor MBO 

afgestudeerden 

1. Havo vakken 

2. Doorstroom keuzedelen 

3. AD trajecten i.s.m. HBO  

4. Keuzedeel Embracetec 

5. Betere voorlichting op MBO over HBO 

In 2022 is het succes van 

doorstromers naar het HBO 

vergroot naar 1% boven het 

landelijk gemiddelde 

Het succes van onze studenten 

op het HBO is hoger dan 

gemiddeld. 

In 2020 is het succes van 

doorstromers naar het HBO 

vergroot 0,5% boven het 

landelijk gemiddelde  

De voorgenomen maatregelen zijn opgepakt: 

• speciale doorstroomprogramma’s, vaak in de vorm van het keuzedeel doorstroom 

HBO, samen met HBO zijn opgezet.  

• versnelde HBO-trajecten.   

• mogelijkheid er om havo-certificaten te halen.  

• speciale voorlichtingstrajecten (in de coronatijd minder mogelijk). 

• keuzedeel Embracetec is ontwikkeld en zal vanaf februari ’21 aangeboden worden. 

• AD traject bij logistiek.   

Specifieke aandacht was er dit jaar voor de ongediplomeerde doorstroom die op basis van 

een afrondingsadvies vanwege corona mocht beginnen op het HBO. Inmiddels zijn de 

meeste studenten gediplomeerd.  

In januari 2021 heeft een managementevent met Fontys plaatsgevonden, samenwerking 

krijgt een nieuwe impuls en kan leiden tot aanscherping van de activiteiten.   

 

n.v.t. 
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Thema 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
De onderstaande ambities dragen tevens bij aan de realisatie van de mijlpalen van thema 2 ‘gelijke kansen’, 5 ‘student in de veranderende wereld’ en thema 6 ‘Summa een leven lang ontwikkelen’.  

 

Ambities  Nulsituatie: voorgenomen 
maatregelen 

Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken 
 

Verklaring 
afwijkingen 2020 

8. Het 

opleidingsaanbod 

van Summa is 

afgestemd op de 

behoefte van de 

arbeidsmarkt 

(macrodoelmatig 

opleidingsportfolio). 

Er is een goede 

match tussen de 

inhoud van de 

opleidingen en de 

vraag, o.a. door  

opleidingen en 

keuzedelen te 

ontwikkelen voor 

nieuwe beroepen, in 

meer opleidings-

varianten en 

meerdere 

doelgroepen. We 

maken een leven 

lang ontwikkelen 

mogelijk. Daarbij is 

niet alleen vakinhoud 

van belang, ook 

bildung (21 eeuwse 

vaardig-heden) is een 

essentieel onderdeel 

van de opleiding. We 

spelen daarbij in op 

het internationale 

karakter  van 

Brainport regio 

Eindhoven. Onze 

docenten kennen het 

werkveld en we 

baseren ons op 

onderzoek naar de 

ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. 

 

In ingeleverde KA is dit 

ambitie 9 

a. Opstellen van een macrodoelmatig 

opleidingsportfolio. Hiervoor brengen 

we de doelmatigheid van elke 

opleiding in beeld. Natuurlijke partner 

hierbij is het bedrijfsleven. Ook de 

andere ROC’s (o.a. verenigd in 

Kennispact Brabant en in Noord-

Limburg) zien wij als partner in hierbij.  

In 2022 hebben we een 

opleidingsportfolio dat aansluit 

bij de behoefte op de regionale 

arbeidsmarkt. Dit is afgestemd 

met de andere ROC’s in onze 

omgeving (Kennispact Brabant, 

Noord-Limburg) 

In 2020 is de doelmatigheid 

van alle opleidingen 

inzichtelijk  

De doelmatigheid van de opleidingen volgen we o.a. via SBB. Door de coronapandemie is 

echter voor veel opleidingen onzeker hoe deze zal zijn.  

Summa is niet ingestapt in het project dat Kennispact uitvoert in het kader van de 

Kwaliteitsagenda, maar  is inmiddels wel weer volledig aangesloten bij Kennispact. We nemen 

deel aan het bestuurlijk overleg Brabantse roc’s waar afstemming plaatsvindt over de 

doelmatigheid van het starten en stoppen van opleidingen in Brabant.   

Samenwerking Summa–Helicon: opleiding vakexpert voeding en voorlichting wordt sinds 20/21 

gezamenlijk aangeboden 

In Kennispact verband afgestemd met Brabantse collega-instellingen over aanbod Travel & 

Hospitality. Kennispact Brabant focust zich op inhoudelijke afstemming, zonder 

commissiestructuren 

N.v.t. 

b. Er worden voor studenten met 

verschillende achtergronden (ook 

werkenden, afstand tot arbeidsmarkt)  

en behoeftes opleidingstrajecten  

ontwikkeld voor toekomstige 

beroepen.  

 

Er komen meerdere opleidingsvarianten 

welke i.s.m. onze partners uit het 

bedrijfsleven/werkveld ontwikkeld worden 

*cross-overs, certificeerbare trajecten) 

 

 

De volgende opleidingen zijn in 

2022 gestart: 

- Ketenverpleegkundige 

- Combi MZ/VP Nieuwe 

zorgconcepten 

- Vitaliteitsbegeleider  

Beautyprofessionals in de zorg  

- Embedded specialist (MKE en 

ICT) als onderdeel van brede 

opleiding 

- Airport medewerker Optiek, 

medisch pedicure, wellness & 

lifestyle 

- Trajecten voor werken i.s.m. 

bedrijven (GGZE Boei Hestia, 

Microcentrum 

- Webshoponderwijs 

- Ervaringsonderwijs i.s.m. 

ASML, KMWE, Siemens 

(probleemoplossend leren) 

- oefenfirma 

In 2020 zijn 5 nieuwe 

opleidingen gestart die 

aasluiten bij de 

ontwikkelingen en vraag op 

de arbeidsmarkt  

Al de genoemde opleidingen zijn opgepakt en in co-creatie ontwikkeld met werkveld: 

- Ketenverpleegkundige, nieuwe zorgconcepten, embedded specialist, trajecten voor 

werken i.s.m. bedrijven (GGZE Boei Hestia, Microcentrum, webshoponderwijs, 

ervaringsonderwijs i.s.m. ASML, KMWE, Siemens (probleemoplossend leren) en 

oefenfirma zijn gestart. 

- Combi MZ/VP, vitaliteitsbegeleider, beautyprofessional en airportmedewerker gaan zijn 

eveneens gestart en weer gestopt vanwege geringe belangstelling van studenten.  

Naast bovenstaande opleidingen zijn gestart/in voorbereiding: 

- Voedings- en leefstijlcoach (crossover) 

- Farmaceutisch medewerker 

-    Smart industry 

 

Er is een ontwikkeling gaande meer niet-diploma gerichte trajecten aan te bieden waarmee 

flexibeler ingespeeld kan worden op vragen uit de arbeidsmarkt. Dit raakt het ontwikkelen van 

LLO.  Een aansprekend voorbeeld is de voorbereiding van studenten op het vaccinatieproces of 

het versneld laten uitstromen van studenten verpleegkunde i.v.m. de grote vraag als gevolg van 

corona.  

Alle opleidingen worden in co-creatie met bedrijfsleven ontwikkeld. Ook studenten worden in 

toenemende mate betrokken bij de ontwikkeling van de curricula. 

 

 

n.v.t. 

c. Er wordt praktijkgericht onderzoek 

uitgevoerd, o.a. binnen practoraten en 

onderwijs ingericht voor toekomstige 

beroepen 

 

 

 

In 2022 zijn er 3 practoraten: 

- Samen slim zorgen thuis 

- Logistiek (huis van logistiek) 

- Nog te bepalen 

 

In 2020 zijn er twee 

practoraten operationeel  

Twee Practoraten richten zich op toekomstige beroepen.  

Voor ‘Logistiek’ is een practor aangesteld. Onderzoek naar aansluiting opleidingen op vraag 

markt, opzetten challenges en ontwikkelen AD Logistiek.  

Het Practoraat Samen Slim Zorgen Thuis is omgezet naar het Practoraat Samen Slim Zorgen en 

de scope is verbreed naar thuis én intramuraal.  

n.v.t. 

d. Er worden opleidingen ontwikkeld of 

zodanig aangepast zodat deze inspelen 

op het internationale karakter van de 

regio: 

• Uitbouwen van huidige aanbod 

Engelstalige opleidingen van 2 naar 5 

i.s.m. internationaal georiënteerde 

bedrijven 

• Engels op alle niveaus  

• Internationale stages voor studenten 

en docenten 

In 2022 zijn er tenminste 5 

Engelstalige opleidingen binnen 

Summa  

Studenten kunnen op alle 

niveaus Engels kiezen als 

keuzedeel. 

4% van onze studenten volgt een 

stage in het buitenland  

 

 

In 2020 zijn er 4 Engelstalige 

opleidingen gestart  

50% van de opleidingen biedt 

Engels als keuzedeel aan  

1% van onze studenten volgt 

een stage in het buitenland  

Summa speelt in op internationale karakter van de regio 

• Vier internationale opleidingen: SI Business, SI Engineering en SI Fashion en Metal Factory. 

Uit onderzoek blijkt dat de start van een vijfde opleiding niet zinvol is.  

• Studenten kunnen Engels volgen als keuzedeel of op andere manieren (onderdeel KD, 

hoger niveau 4) 

• Nieuwe visie op internationalisering: insteek op Erasmus + activiteiten en 

internationalisation@home, i.p.v. focus op stage in het buitenland, waar mede door 

corona nog meer op wordt ingezet.  

Uit onderzoek blijkt de 

start van een 5e 

volledig Engelstalige 

opleiding geen 

draagvlak te hebben.  

Als gevolg van de 

coronamaatregelen 

vervielen 

buitenlandstages. 
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e. Ontwikkelen maatwerktrajecten voor 

zij-instromers en opstromers (van werk 

naar werk), nieuwe Nederlanders en 

lager opgeleiden. Partners: UWV, 

bedrijven Brainport regio 

- Vaste lijnen met UWV, 

minimaal 2 scholingstrajecten 

per jaar voor zij-instromers, 

minimaal 2 scholingstrajecten 

per jaar met Nieuwe 

Nederlanders, in 

samenwerking met bedrijven 

BIC jaarlijks 20 leerbanen 

voor genoemde doelgroepen. 

- in de techniek i.s.m. met 

bedrijfsleven in de 

Brainportregio  

- i.s.m. Transvorm, COAP, 

VV&T worden werknemers 

direct toegeleid naar de 

ouderenzorg 

(overheidscampagne ik zorg) 

20 leerbanen i.s.m. BIC 

bedrijven 

Een nog nader te bepalen 

aanbod maatwerktrajecten  

Er lopen verschillende trajecten in samenwerking met het UWV (zij-instroomtraject 

procestechniek, opleiding nieuwe Nederlanders bij Philips, uitvoering praktijkroute) en de 

doelstelling per jaar 20 leerbanen te creëren wordt ruimschoots behaald.  

Summa Zorg werkt nauw samen met Transvorm en zorginstellingen om werken in de zorg 

positief onder de aandacht te brengen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij de Ik Zorg!-markt. 

Daarnaast nemen we deel aan RAAT-beleidsgroep en werkgroep.   

N.v.t. 

f. Er zijn docentenstages bij onze 

partners uit het bedrijfsleven. 

In 2022 heeft 40% van onze 

docenten tenminste een week 

stage gelopen.  

 

 

In 2020 heeft 10% van onze 

docenten stage gelopen  

Een groot deel van onze docenten heeft direct contact met de beroepspraktijk. Ingezette 

activiteiten: deskundigheid naar school halen, inzet instructeurs vanuit defensie als docent, 

netwerken met bedrijven, participeren in projecten/challenges, excursies. Er komen daarbij 

steeds meer ‘hybride docenten en veel nieuwe docenten komen uit het bedrijfsleven. De 10% 

docentenstages is op deze wijze mede vanwege coronamaatregelen anders vormgegeven 

(uitzondering in de zorg, waar meerdere docenten hebben gewerkt in de Coronatijd). Stages 

blijken niet voorwaardelijk voor een goed beeld van werkveld te hebben. 

Door de 

coronamaatregelen 

worden alternatieve  

activiteiten ingezet om 

docenten hun kennis 

van het werkveld bij te 

laten houden  

g. Studenten worden voorbereid op een 

leven lang ontwikkelen door het 

verwerven van 21-eeuwse 

vaardigheden, waaronder ook 

ondernemend gedrag, 

digivaardigheden en 

burgerschapscompetenties. Het 

curriculum is zo opgezet deze 

vaardigheden aan bod komen. Dit kan 

op verschillende manieren invulling 

krijgen. 

In 2022 maakt bildung van alle 

opleidingen onderdeel uit.  

In 2020 is bildung in 50% van 

de opleiding terug te vinden  

In alle opleidingen is aandacht voor bildung, ondernemerschap en digitale vaardigheden. Dit 

gebeurt onder andere in keuzedelen als duurzaamheid, innovatie en ondernemend gedrag, 

d.m.v. projecten of speciale dagen bv bij de veiligheidsopleidingen en in de burgerschap- en 

loopbaanprogramma’s. Een mooi resultaat is de goedkeuring van het door Summa ontwikkelde 

keuzedeel Embrace Tec (Technology, Entrepreneurship and Creativity) waar bildung een 

belangrijke plaats in neemt. Vanaf 1 februari ’21 biedt Summa dit voor alle studenten aan. 

Strategie Summa25 brengt scherpe focus aan: op ontwikkeling van individuele talenten die je 

een leven lang bijhoudt met een talentenpaspoort, en waarvan persoonsvorming (bildung) een 

belangrijk onderdeel uitmaakt.  

nvt 

h. Afstemming in de regio over 

maatwerktrajecten: met de partners in 

de omgeving (Kennispact Brabant, 

ROC’s in noord-Limburg) zal 

afstemming plaats vinden over het 

aanbod van trajecten in het kader van 

een leven lang ontwikkelen 

In 2022 worden de gemaakte 

afspraken nageleefd 

In 2020 zijn er afspraken tav 

het aanbod gemaakt met 

andere aanbieders in de 

omgeving  

In het najaar van 2020 is Summa & Bedrijf gelanceerd en worden trajecten in kader LLO 

aangeboden (verkorte routes, bbl). Er wordt steeds meer ingezet op de mogelijkheden van 

mbo certificaten en praktijkroute. De trajecten worden vaak in co-creatie met bedrijven 

opgezet.  

Summa neemt deel aan het netwerk LLO van Kennispact en aan Brabant leert. 

 

n.v.t. 

i. Er worden diverse alumni-activiteiten 

opgezet met als doel onze opleidingen 

actueel te houden 

In 2022 hebben we het 

activiteitenplan in uitvoering 

De alumni zijn in beeld 

Er is jaarlijks onderzoek naar 

de tevredenheid van alumni 

Er is een activiteiten plan 

Veel opleidingen maken gebruik van LinkedIn om in contact te blijven met oud-studenten. 

Vanuit de strategische doelstelling ‘leven lang ontwikkelen’ zal extra ingestoken gaan worden 

op contacten met alumni met doel een duurzame verbinding aan te gaan met oud studenten 

(thema 6).Alumni en hun tevredenheid zijn beeld via deelname aan DUO 

schoolverlatersonderzoek en de pilot van de MBO Raad bij studenten die 2 jaar geleden 

Summa verlaten hebben.  

 

 

 

 

 

n.v.t. 
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 j. De instroom in de technische 

opleidingen bol4-opleidingen neemt 

toe o.a. door: 

- 100 mjl vmbo-activiteiten 

- Fablab+ voor basisscholen 

- Opleiding embedded specialist 

- Wervingscampagne ouders en 

decanen over kansen in regio in 

techniek 

De instroom in bol4 opleidingen 

is gestegen met 5% 

De instroom in bol4 

opleidingen is gestegen met 

2%  

Instroom in bol4 steeg, al konden door de coronamaatregelen de geplande fysieke acties niet 

doorgaan (voorlichting, een directere kennismaking met potentiele studenten en een nauwe 

samenwerking tussen docenten van Summa en het vmbo). Een mogelijke verklaring is dat 

studenten in de huidige situatie voorkeur geven aan een bol- boven een bbl-opleiding. Nieuwe 

initiatieven zijn verkort trajecten en verticale leergroepen (bredere opleidingen) en gebruik 

locaties mbo door vmbo techniek. 

 

n.v.t. 

 
 

Thema 4: Summa als aantrekkelijk werkgever  
 

Ambities  Nulsituatie: voorgenomen 
maatregelen 

Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken en  
 

verklaring 
afwijkingen 2020 

9. De kwaliteit van ons 

onderwijs wordt voor 

het grootste deel 

gemaakt door onze 

docenten. Daarom is 

het onze ambitie om 

inzicht te hebben  in 

de ontwikkeling van 

elke medewerker, 

een aantrekkelijke 

werkgever te zijn in 

het ecosysteem 

Brainport, ons te 

onderscheiden in de 

arbeidsmarkt als 

aantrekkelijk 

werkgever. 

Daarnaast wordt de 

zelfsturing van 

medewerkers 

bevorderd 

 

In ingeleverde KA is dit 

ambitie 10) 

De nulsituatie is (waar relevant) bij de 

beoogde resultaten tussen haakjes 

opgenomen 

 

a. Strategische personeels-ontwikkeling 

(SPO) is speerpunt. Elke leidinggevende 

gaat ism de HR adviseurs hiermee aan 

de slag. Daartoe wordt een eenvoudige 

methodiek ontwikkeld, gebaseerd op 

externe good practices.   

• Alle teams hebben de 

benodigde ontwikkeling, in- 

door- enuitstroom van 

personeel in beeld zodat zij 

de visie op leren kunnen 

uitvoeren en het gewenste 

kwaliteitsniveau kunnen 

realiseren (2018: nog geen 

beeld beschikbaar) 

• Medewerkers kennen hun 

kwaliteiten, en ontwikkel-

doelen. 

• Nieuwe talentvolle 

docenten bij Summa blijven 

minimaal 5 jaar in dienst 

(2018: 3 jaar). 

20% van de leidinggevenden 

is  gestart met een werkwijze 

SPO.  

Methodieken zijn 

beschikbaar (gerealiseerd) 

 

 

In 2019 en begin 2020 hebben alle teams een 1ste versie van SPO gemaakt, waarin genoemde 

zaken in beeld zijn gebracht. Hiermee is de mijlpaal ruimschoots gehaald. Als vervolg hierop is 

eind 2020/begin 2021 de DESTEP geactualiseerd en is er een analyse gemaakt van de 

realisaties per propositie o.b.v.  de eerste versie van het SPO. In dialoog met alle directeuren 

wordt deze informatie gebruikt om bijstellingen in het SPO te doen en aan te sluiten op de 

hernieuwde ambitie en strategie van het Summa College. Door deze aanpak wordt het SPO 

minder instrumenteel/  incidenteel en meer ontwikkelingsgericht/continu. Om aan te sluiten 

op de snelle ontwikkelingen, veranderende vraag en de ambitie van het Summa College is 

wendbaarheid noodzakelijk. Het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen staat daarom dan 

ook centraal bij het ontwikkelen van medewerkers. 

 In 2020 is er vervolg gegeven aan verdere implementatie van de nieuwe gesprekscyclus “Actief 

in gesprek”. per 1 januari 2021, is in het personeelssysteem AFAS, een module ingericht om de 

gesprekscyclus te ondersteunen.   

 

 

n.v.t. 

b. Summa heeft inzicht in de 

medewerkersbeleving. Teams (incl. 

leidinggevende) nemen actie om het 

werkklimaat binnen het team te 

versterken. Daarnaast worden Summa 

brede maatregelen genomen. 

Tweejaarlijks inzicht in 

medewerkertevredenheid m.b.t. 

aantrekkelijk werkgeverschap. 

Summa scoort minimaal 10% 

beter op de onderwerpen:  

• beleving van werkdruk (49% 

vond deze bij de MO 2017 

goed) 

• inzicht in verticale én 

horizontale 

ontwikkelmogelijkheden 

(score MO 2017: 5,8 bij 

mogelijkheid om door te 

groeien). 

Score is 5% beter op de 

onderwerpen werkdruk en 

ontwikkelmogelijkheden 

Het medewerkersonderzoek (MO) van november 2020 laat hele mooie resultaten zien. Maar 

liefst 81,3% van de medewerkers heeft het MO ingevuld. Dit is het hoogte percentage ooit 

voor het Summa College en ligt boven de benchmark.  

Scores in MTO 2020 beleving van de werkdruk % goed: gestegen met 5,5% naar 54%. 

Scores in MTO 2020 ontwikkelmogelijkheden: is gestegen naar een 6,3. 

 

De scores op de vragen over zingeving, plezier en trots op werk zijn gestegen. Opvallend is een 

flinke stijging van autonomie in werk (verantwoordelijkheid, tijd zelf indelen, 

beslissingsbevoegdheid, bereid extra inzet). De scores over werkdruk zijn over de breedte 

verbeterd maar het blijft een punt van aandacht. Nuance hierin is dat op teamniveau de scores 

enorm kunnen verschillen. Door een maatwerk aanpak wordt er gericht ingezet op 

energiegevers, zoals autonomie, relaties en ontwikkelingsmogelijkheden waardoor de ervaren 

werkdruk en mentale belasting wordt verlaagd. 

Op dit moment worden de eerste stappen gezet om de focus van werkdruk naar werkgeluk te 

brengen. Er gaat veel aandacht uit naar het verlagen van werkdruk. Dit kan behulpzaam zijn, 

maar door vooral aandacht geven aan energiegevers, zoals autonomie, relaties en 

ontwikkelingsmogelijkheden, is de kans op verlagen van werkdruk en mentale belasting hoger. 

 

In 2022 wordt er weer een MO gehouden. De resultaten uit 2020 worden gebruikt om op 

individueel, team en schoolniveau verbeteringen door te voeren.    

 

 

n.v.t. 
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c. Aantrekkelijk werkgeverschap 

vormgeven 

• Onderzoek naar wat er moet 

verbeteren aan de recruitment 

(werving en selectie) van docenten. 

• Inspireren van potentiele zij-

instromers voor het MBO. 

• Er worden hybride docenten 

ingezet. 

• De respons op vacatures 

neemt toe met 10% 

• De respons op vacatures is 

voldoende om kwalitatief 

goed personeel aan te 

nemen. 

• De zij-instroom is met 10% 

toegenomen t.o.v 

2017/2018  

• Toename aantal hybride 

docenten met 10% 

Op grond van het onderzoek 

worden mijlpalen bepaald 

(gerealiseerd) 

Voorstel voor uitgangspunt m.b.t. hoeveelheid/kwalitatief goede respons op vacatures:. Veel 

gerichter werven: juiste doelgroep en kandidaten bereiken via juiste arbeidsmarkt benadering. 

Hiervoor wordt in 2021 bekeken in hoeverre er aansluiting kan worden gemaakt op de ambitie 

en strategie van het Summa College. Vooralsnog lukt het over het algemeen om binnen 

redelijke termijn kandidaten te werven. 

Solliciteren kan via de website. 

Registratie van de diverse doelgroepen wordt ingericht in Afas vanaf 1-1-2021. Informatie over 

voorafgaande jaren is niet beschikbaar. Er is een toename van het aantal zij-instromers en 

hybride docent. Er zijn nog geen signalen dat dit onvoldoende is. De monitoring hiervan is nog 

niet ingericht. 

n.v.t. 

d. Verbetering instroom nieuwe 

docenten 

• De inwerkperiode, begeleiding en 

opleiding van nieuwe docenten 

wordt verbeterd. Hiervoor 

komen tools beschikbaar 

• Intensivering contacten met 

docentenopleidingen. 

• Nieuwe docenten blijven 

minimaal 5 jaar in dienst 

• Beginnende docenten zijn 

tevreden over de opleiding 

en begeleiding (nog niet 

gemeten, gewenst cijfer 7) 

• De ongewenste uitstroom 

van docenten en 

instructeurs kort-in-dienst is 

met 50% verminderd. 

Nieuwe docenten blijven 

langer in dienst t.o.v. 17/18 

De ongewenste uitstroom 

van docenten en instructeurs 

kort-in-dienst is met 25 % 

verminderd. 

In het nieuwe personeelsinformatiesysteem AFAS worden exitgesprekken ingeregeld en er 

wordt al geregistreerd om welke redenen mensen de organisatie verlaten. 

In schooljaar 2019/20 is een Summabreed onboardingprogramma uitgevoerd voor startend 

onderwijzend personeel. Onderdeel hiervan is een inwerkprogramma met verschillende 

verdiepingssessies en begeleidingsrollen van buddy en docent-coach en een goodiebag.  

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden onder de nieuwe medewerkers en Summa krijgt begin 

2020 een 7,2 voor het Onboardingprogramma. Praktische zaken zijn goed geregeld. 

Verdiepingssessies worden als zeer positief ervaren.  

Eind 2020 is het Onboardingprogramma met een 7,5 beoordeeld. 

De (nieuwe) medewerkers zijn nadrukkelijk betrokken bij het Onboarding programma. 

 

We onderzoeken de mogelijkheid van Samen opleiden in School waarbij de scope niet alleen 

nieuwe docenten via de reguliere hbo-docentopleidingen is, maar ook de instroom van hybride 

docenten en ontwikkeling van zittend personeel. 

n.v.t. 

10. De zelforganiserende 

teams binnen 

Summa groeien 

continu in hun 

professionalisering 

zodat de 

onderwijskwaliteit nu 

en in de toekomst op 

hoog niveau is en de 

teams aansluiten bij 

de arbeidsmarkt. 

(In ingeleverde KA is dit 

ambitie 11) 

Op grond van het medewerkersonderzoek, 

visie op leren, onderwijsaudit, KIT, KIO, 

RI&E, onderlinge leansessies,  gaan teams 

op hun eigen manier, individueel en als 

groep, aan de slag met de voor hen 

relevante onderwerpen, zoals: 

onderwijsvernieuwing, werkdruk 

hanteerbaar maken, verbindend gezag, 

didactiek, organisatie van het werk, etc. Zij 

kiezen daar zelf hun interne of externe 

begeleiding bij. 

50% van de teams heeft een 

teamontwikkelplan dat jaarlijks 

wordt geactualiseerd. 

20% van de teams heeft een 

teamontwikkelplan, met 

daarin nadrukkelijk aandacht 

voor: elkaars talenten kennen 

en professioneel aanspreken 

(gerealiseerd) 

 

Elke team heeft een teamjaarplan met daarin een hoofdstuk (teamontwikkelplan), waarin 

gekeken wordt naar interne, externe en eigen ontwikkeling. Docenten zijn betrokken met het 

maken van het teamplan. Studenten geven via enquêtes hun tevredenheid aan wat 

meegenomen wordt in teamplan. De Summa ambities en strategie en het hierop aansluitend 

SPO geven richting aan de onderwijskwaliteit van nu en in de toekomst. 

n.v.t. 
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Thema 5: student in de veranderende wereld (visie op leren) 
De onderstaande ambities dragen tevens bij aan de realisatie van de mijlpalen van thema 1 ‘kwetsbare jongeren en 2 ‘gelijke kansen’. 

 

Ambities  Nulsituatie voorgenomen 
maatregelen 

Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken  
 

Verklaring 
afwijkingen 2020 

11. Ons onderwijs is 

innovatief en zo 

ingericht dat het 

leren van onze 

studenten effectief 

is. Dit doen we op  

basis van onze visie 

op leren en 

praktijkgericht 

onderzoek. Daarbij 

worden de excellente 

docenten ingezet om 

tools te ontwikkelen 

en krijgen teams de 

kans om nieuwe 

vormen van 

onderwijs te 

ontwikkelen. 

 

 

(In ingeleverde KA 

ambitie 12) 

a. Nieuwe visie op leren implementeren: 

• Professionaliseren van docenten 

(introductiemodule en PIT traject) 

• Kennisdeling d.m.v. werkbezoeken 

• Inspiratie- en verdiepingssessies 

• Dag van het leren 

• Innovatieplatform met 

expertdocenten 

• Educational Experience (EDEX) 

ruimte 

 

De visie op leren is voor al het personeel 

bij Summa van belang. Het gaat niet alleen 

om het leren van de studenten, maar ook 

om het leren als professional. 

 

Naast het ondersteuningsaanbod werken 

teams aan de invoering van de visie op 

leren. Daarbij richten zij hun onderwijs in 

vanuit een of meerdere van de pijlers. 

Hierbij worden studenten betrokken en 

bedrijven betrokken: 

- Gepersonaliseerd leren 

- Gesitueerd (hybride en integraal) leren 

- Activerend leren  

- Zelfregulerend leren  

- Intrinsieke motivatie 

- Constructivistisch leren 

In 2022 heeft 80% van onze 

docenten  deelgenomen aan de 

PIT (in schooljaar 2022-2023, vijf 

jaar na start, is dit 100%) 

 

Alle teams hebben het onderwijs 

vanuit een  of meerdere pijlers 

ingericht. 

 

De designteams hebben tbv de 

teams tools ontwikkeld die hen 

ondersteunen de visie op leren te 

implementeren. 

 

Impact op de 

studententevredenheid:  

• Het rapportcijfer dat 

studenten de opleiding geven 

stijgt van 7,25 naar 7,5 

• De tevredenheid over de 

docenten stijgt van een 3,7 

naar een 4 

 

Impact op studiesucces: 

Het studiesucces stijgt van 64% 

naar 70%  

80% van de teams heeft in 

2020 deelgenomen aan de 

introductiemodule  

 

In 2020 heeft 25% van het 

personeel deelgenomen aan 

de PIT  

 

De designteams hebben in 

beeld welke tools ontwikkeld 

moeten worden en hebben 

een gedeelte hiervan 

ontworpen. 

 

Impact op de 

studententevredenheid:  

Het rapportcijfers dat 

studenten de opleiding geven 

stijgt van 7,25 naar 7,35 

De tevredenheid over de 

docenten stijgt van een 3,7 

naar een 3,8 

 

Impact op studiesucces: 

Het studiesucces stijgt van 

64% naar 66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle teams namen deel aan de introductiemodule en 12% aan de PIT, de visie op leren in 

alle teams in uitvoering. Er is een sterke toename van hybride leeromgevingen (oa Summa 

Plaza, wijkleerbedrijven, Mockup Luchtvaart, BOA straat, Op Noord vrije tijd, project based 

learning) en het onderwijs wordt actiever aangeboden. Vijf Designteams leverden tools op. 

Door de coronasituatie werden veel alternatieven ontwikkeld voor BPV in andere 

omgevingen (office voor ZD, Horeca, Facilitair) en zijn er meer contacten met een groter 

aantal bedrijven gelegd, ook bedrijven die minder voor de hand liggen als stagebedrijf. Ook 

worden de mogelijkheden van Summa zelf als leeromgeving meer ingezet (facilitair, ict en 

edex) 

We gaan focus richten op doorontwikkelen blended learning, digitalisering en flexibilisering 

(gepersonaliseerd leren).  

In november is een professionaliseringsaanbod blended learning gestart en i-coaches 

worden ingezet.  

 

We monitoren de tevredenheid via de job. De groep eerstejaars studenten, waar we als 

eerste een effect kunnen zien, is aanmerkelijk positiever dan de hogerejaars 19/20  

 

Job vragen m.b.t. visie op leren Totaal leerja

ar 1 

leerja

ar2 

leerja

ar 3 

leerja

ar 4 

Wat vind je van de aansluiting tussen 

jouw interessen en ideëen en wat je 

leert? 

49,1% 55,4% 45,2% 42,2% 47,3% 

Wat vind je van hoe het lesmateriaal  

je uitdaagt om actief te leren? 

31,7% 36,9% 28,4% 26,7% 27,8% 

Wat vind je van de hoeveelheid 

vrijheid die je krijgt om zelf te 

bepalen aan welke leerstof je werkt? 

44,2% 50,3% 38,6% 40,4% 40,7% 

Wat vind je van hoe je leert feedback 

te geven en ontvangen? 

45,6% 50,9% 42,2% 40,1% 43,7% 

Wat vind je van de hoeveelheid 

vrijheid die je krijgt om zelf te 

bepalen wanneer je aan je leerstof 

werkt? 

45,4% 51,4% 39,5% 42,5% 44,6% 

Wat vind je van de mogelijkheid om 

zelf te bepalen wanneer je examen 

doet? 

35,7% 39,0% 33,1% 32,3% 35,8% 

Wat vind je van de aansluiting tussen 

opdrachten en projecten in jouw 

opleiding en het beroep waar je voor 

leert? 

48,6% 54,4% 45,1% 41,5% 50,9% 

 

Door corona kon een 

aantal PIT-trainingen 

niet doorgaan en is 

vraag verbreed naar 

inzet blended learning.  
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b. De opzet van Loopbaanontwikkeling is 

passend bij de visie op leren: 

• LOB design event en ontwikkelen 

lob programma op basis van visie 

op leren, samen met studenten en 

bedrijven. 

• Implementatie door teams 

De loopbaanbegeleiding heeft 

een duidelijke plaats in het 

programma en de 

studententevredenheid over:   

De begeleiding stijgt van een 3,52 

naar een 4.  

 

In 2020 is helder hoe 

loopbaanbegeleiding wordt 

ingericht 

Visie op LOB is opgeleverd. Bij alle teams staat LOB op de agenda en heeft het een 

duidelijke plaats in het programma zowel binnen de bol als de bbl. Dit heeft nog geen nog 

geen effect op de tevredenheid van studenten.  

Door de coronacrisis is er meer nadruk gekomen op lob met doel in contact te blijven met 

de studenten. 

 

n.v.t. 

c. Teams hebben de mogelijkheid om  

nieuwe vormen van leren te 

ontwerpen. Er wordt jaarlijks een 

innovatiebudget vrijgemaakt voor de 

ontwikkeling van nieuwe methodes en 

hulpmiddelen in het kader van de visie 

op leren om in te zetten in het 

onderwijs (voor docenten en 

studenten). 

Jaarlijks zijn er tenminste 25 

innovatieve projecten (2017: 10 

projecten) 

 

 

In 2020 zijn er jaarlijks 15 

innovatieve projecten  

In 2018 en 2019 zijn 57 projecten gestart welke in 2020 nog doorlopen. Vanuit de herziene 

strategie wordt op een andere wijze ingezet op innovatie.   

n.v.t. 

d. Ontwikkelen van een nieuwe digitale 

leer- en werkomgeving i.s.m. docenten 

en studenten 

In 2022 is de nieuwe DLO volledig 

operationeel  

In 2021 is de een nieuwe 

digitale werkomgeving deels 

voor studenten ingevoerd 

In 2020 is plan van eisen opgesteld en de aanbesteding voorbereid. Eerst dient echter de 

aanbesteding van het kernsysteem (nu Eduarte) afgerond te worden.  

n.v.t. 

e. Practoraat activerende didactiek 

waarin excellente docenten en 

masterdocenten participeren en we 

samen met op onderwijsinnovatie 

gerichte ondernemers werken aan 

practices based activerende didactiek. 

Het Practoraat vervult een belangrijke 

rol bij de invoering van de nieuwe visie 

op leren bij Summa 

In 2022 is activerende didactiek 

gemeengoed in het onderwijs en 

studenten beoordelen dit positief 

 

De tevredenheid van studenten 

over de afwisseling in de 

manieren waarop ze leskrijgen 

stijg van een 3,3 naar een 3,8 

In 2020 is de tevredenheid 

van studenten hierover 

gestegen van een 3,3 naar 

een 3,5  

Het Practoraat is een ander weg ingeslagen: de scope betreft de hele visie op leren en de 

focus ligt op onderzoek wanneer leren effectief is.  

In de job enquête van 2020 beoordeelden de studenten de afwisseling van leren met een 

3. De groep eerstejaars studenten, waar we als eerste een effect kunnen zien, is 

aanmerkelijk positiever dan de hogerejaars 19/20 zie 11a) 

n.v.t. 

12. Studenten het beste 

uit zichzelf te laten 

halen door extra 

mogelijkheden aan te 

bieden 

(talentontwikkeling) 

 

(in ingeleverde KA 

ambitie 13) 

 

 

Voor studenten die excelleren bieden we 

extra mogelijkheden zoals: 

• Vakwedstrijden  

• Excellentietrajecten  

• Internationale stages 

Bij deze trajecten werken we samen met 

het bedrijfsleven 

In 2022 nemen we bij tenminste 

20 opleidingen deel aan de Skills 

wedstrijden (in 2018: 9 

studenten) 

50% van onze opleidingen biedt 

een excellentietraject aan (2018: 

20% van de teams)  

4 % van onze studenten volgt een 

stage in het buitenland (vervalt 

hier, staat bij ambitie 8d)  

In 2020 zijn er tenminste 12 

wedstrijden waaraan Summa 

deelneemt 

25% van de opleidingen biedt 

een excellentietraject aan. 

In Schooljaar 2019-2020 nam Summa deel met 20 wedstrijden aan Skills 

(10 opleidingen in finales: 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medailles). 

Er is een promofilmpje en draaiboek gemaakt om meer bekendheid te krijgen binnen 

Summa. 

 

De aoronasituatie heeft veel impact op de Skills wedstrijden, de Europees 

Kampioenschappen in Oostenrijk gingen niet door en het is onduidelijk wat er in schooljaar 

20/21 gebeurt. 

 

Naast de wedstrijden bieden veel teams een of meerdere excellentietrajecten aan 

(versnelde trajecten zijn bv voor topklassen, mogelijkheid om extra talen zoals chinees of 

engels op een hoger niveau te volgen, extra curriculaire verdiepende of verbredende 

trajecten soms in de vorm van een keuzedeel of i.s.m. bedrijfsleven en deelname 

wedstrijden)  

 

Voor stages in buitenland zie 8d.  

n.v.t. 
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Thema 6: leven lang ontwikkelen 
De onderstaande ambities dragen tevens bij aan de realisatie van de mijlpalen van thema 2 ‘gelijke kansen’. 

 

Ambities  Nulsituatie: voorgenomen 
maatregelen 

Mijlpaal ambitie 2022 
conform KA 

Mijlpaal ambitie 2020 
conform KA 

Huidige stand van zaken 
 

Verklaring 
afwijkingen 2020 

13. Duurzame 

inzetbaarheid van 

mensen met een 

afstand tot de 

arbeidsmarkt 

 

 

(in ingeleverde KA is dit 

ambitie 8) 

De maatregelen dragen bij aan de 

prestatieindicator 2, 3 

 

Volwassenen zonder startkwalificatie met 

een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. 

statushouders/overige bijstands-

gerechtigden, laaggeletterden, ww’ers) 

opleiden in het kader van een LLO. We 

bieden in het programma Duurzame 

Inzetbaarheid dubbel maatwerk. Dit 

maatwerk omvat 2 elementen: 

1. maatwerk vanuit het 

arbeidsmarktvraagstuk in de regio 

Zuidoost Brabant (Brainport 

arbeidsmarktregio)  

2. maatwerk voor de diverse 

doelgroepen die vragen om andere 

partners en begeleiding tijdens het 

onderwijsprogramma 

De bedrijven leveren actief hun bijdrage 

om het onderwijsprogramma op maat te 

maken voor hun sector voor deze 

doelgroep. We werken vanuit de 

vraagzijde. 

Partners zijn: onderwijs (Summa oa 

Logistiek, Entree, Zorg, Techniek CBO), 

VSO/PRO, bedrijfsleven, publieke partijen 

UWV, 14 gemeenten, Werkbedrijven, 

sociale wijkteams /WIJEindhoven en 

koepelorganisaties van werkgevers zoals 

MKB Eindhoven, VNO-NCW en het KOP. 

In 2022 zijn 800 mensen middels 

scholing duurzaam op vacatures 

geplaatst.  

- Jaar 1 mei ‘22: 100 mensen 

in 3 sectoren: logistiek, 

techniek en zorg 

- Jaar 2 mei ‘23: 200 mensen 

in diverse sectoren 

- Jaar 3 mei ‘22: 250 mensen 

in diverse sectoren 

- Jaar 4 mei ‘23: 250 mensen 

in diverse sectoren 

 

Van deze 800 mensen behalen er 

minimaal 200 mensen een 

diploma op MBO niveau 2,  

minimaal 350 mensen een 

assistent-diploma entree (niveau 

1) en 250 overige deelnemers 

behalen één of meerdere 

branchecertificaten. 

 In dit project loopt een jaar van 

mei – mei.  

 

  

In 2020 zijn er 300 mensen 

opgeleid in drie sectoren. 

 

Er zijn 9 opleidingen 

ontwikkeld  

Entree-opleidingen voor zorg, 

logistiek (evt. ook een 

opleiding bestuurder) voor 

techniek en procestechniek. 

Daarnaast opleidingen op 

niveau 2 voor zorg (1x0, voor 

logistiek (1x) en voor 

techniek (2x) 

In januari 2021 zijn er 64 geslaagden. Er zijn inmiddels 3 opleidingen voor het 

maatwerkonderwijs (2 wekelijkse instroom). De zomerschool is gerealiseerd (extra service, 

was geen doelstelling) voor de eerste kandidaten van het flexibele concept en na feedback 

van hen is het programma aangepast en per augustus 2020 voor iedereen geïntroduceerd  

 

Beoogde resultaten  

Naast de kwantitatieve doelen hanteert De achthonderd ook kwalitatieve doelen in de 

onderlinge samenwerking tussen onderwijs en uitvoerende overheidsorganisaties. Zoals 

bijvoorbeeld gemeentelijke Participatiebedrijven, UWV en organisaties in het sociaal 

domein. De achthonderd hanteert daarvoor het gemeenschappelijk arbeidsmarktvraagstuk 

als leidend in de aanpak. Dit vraagstuk is in de regel groter en complexer dan de 

taakopdrachten van de genoemde uitvoeringsorganisaties. We doen dat onder het motto: 

een taak is uniek en een vraagstuk is universeel.  

Producten in ontwikkeling   

● Maatwerkonderwijs op mbo-niveau 1 met flexibele instroom gedurende het hele jaar 

en tegelijkertijd integratie en inburgering. Met extra begeleiding en taalondersteuning. 

● Integratiemodel werkend leren van mbo met gemeentelijke Participatiebedrijven 

(voorheen SW-bedrijven).  

● Integratiemodel doorlopende werklijnen met VSO/Pro toevoeging beroepsonderwijs.  

● Integratie aanpak van mbo met werkgeversdienstverlening door middel van gezamenlijk 

relatiebeheer werkgevers Erkende Leerbedrijven.  

 

Vanwege corona 

konden trajecten niet 

doorgaan en is een 

verlenging van het 

programma 

aangevraagd en wordt 

er uitgebreid naar de 

kansrijke sectoren. 
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B. Betrokkenheid studenten, docenten, bedrijven en overige stakeholders bij de voortgang van de kwaliteitsagenda 

 

Betrokkenheid studenten 

 

Summa denkt en handelt vanuit de reis van de student met als doel hen op bestemming te brengen. Studenten het beste uit zichzelf laten halen en hen klaar te laten zijn voor de continu veranderende wereld is daarbij de leidraad. De 

kwaliteitsagenda bevat een heel breed palet van activiteiten die gericht zijn op alle studenten die bij Summa een ontwikkeling door willen maken, jong, volwassen, kwetsbaar en met de mogelijkheid te excelleren. Het is hierdoor lastig om meer in 

detail aan te geven hoe studenten de activiteiten ervaren. aan te geven. Dat studenten waarderen waar Summa voor staat, blijkt uit onder andere de score in de Keuzegids 2021. Wij zijn gestegen naar een derde plaats landelijk van beste grote roc’s 

en zijn hét beste grote roc van Zuid-Nederland. In de totaal ranking landelijk staan we op de zevende plaats. 

Als vanzelfsprekend worden studenten betrokken bij de verschillende thema’s. Studenten kennen de Kwaliteitsagenda niet als zodanig, maar ervaren op vele wijzen de uitwerking ervan. Zo wordt de invoering van de visie op leren, die vertrekt vanuit 

de vraag wanneer leren effectief is, veelal in co-creatie met studenten en bedrijven vorm gegeven door de onderwijsteams. Steeds vaker vindt het onderwijs plaats in een hybride leeromgeving en licht het accent naast een opleiding tot 

vakman/vrouw sterk op de persoonlijke ontwikkeling. Studenten worden uitgedaagd om te excelleren bijvoorbeeld door deelname aan vakwedstrijden, excellentietrajecten of buitenland ervaringen. Kwetsbare studenten kunnen bij Summa rekenen op 

een stevige zorgstructuur en ook zij worden betrokken bij de ontwikkeling van een passend aanbod aan opleidingstrajecten zoals bijvoorbeeld een succesklas en een breed pallet van niveau 2-opleidingen waar we in de komende periode nog verder op 

in zullen zetten. De nu bijna een jaar durende periode waarin studenten zwaar geraakt worden door de coronamaatregelen trekt een wissel op de motivatie van studenten. Er wordt veel van ze gevraagd, veel onderwijs gaat online, stages vervallen of 

worden anders ingevuld en contacten met mede studenten zijn beperkt. Met elkaar leren we en dat is de reden dat we studenten betrekken bij de visievorming over de inrichting van het blended onderwijs in het post-coronatijdperk.  

 

  

Betrokkenheid docenten 

 

Docenten maken de kwaliteit van het onderwijs en spelen dan ook een cruciale rol bij het realiseren van de ambities uit de Kwaliteitsagenda. De kwaliteitsagenda van Summa is gebaseerd op de strategie 2019–2022. De maatregelen zijn opgehaald bij 

de onderwijsteams die aan het werk zijn met deze strategie. Dat maakt dat de kwaliteitsagenda geen apart programma is, maar integraal onderdeel is hetgeen waar de onderwijsteams mee bezig zijn, het aanbieden van kwalitatief sterk onderwijs, 

uitgaande van de studentreis. Doordat de activiteiten zo dicht liggen bij de dagelijkse praktijk, hebben docenten ook invloed op de activiteiten die uitgevoerd worden. Vrijwel alle thema’s staan of vallen bij de betrokkenheid van docenten. Dat de 

kwaliteitsagenda in de volle breedte uitgevoerd wordt in een tijd waarin het onderwijs op zijn kop staat en er dagelijks aanpassingen gevraagd worden, geeft aan dat de betrokkenheid groot is en er gewerkt wordt aan thema’s die er toe doen. De 

invoering van de visie op leren is er daar een van, met veel enthousiasme wordt het onderwijs hybride vormgegeven en gepersonaliseerd, de lessen meer activerend gemaakt en is er aandacht voor de ontwikkeling van de student als persoon en 

aandacht voor kwetsbare studenten. Ook inhoudelijk wordt er ingezet op nieuwe opleidingstrajecten die aansluiten bij de vraag van de Brainport regio, bijvoorbeeld de opzet van 4 internationale opleidingen. Een thema in de kwaliteitsagenda richt 

zich op Summa als aantrekkelijk werkgever. De projecten hierbinnen zijn in samenwerking met docenten vormgegeven met het onboardingsprogramma als een van de opbrengsten.  

 

Betrokkenheid bedrijven 

 

Samenwerking met de regio zit in de genen van Summa. Bedrijven zijn actief betrokken bij de verschillende maatregelen in de Kwaliteitsagenda. Zo zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, zowel voor jongeren als 

(kwetsbare) volwassenen. In co-creatie wordt invulling gegeven aan hybride onderwijs, met als voorbeelden de BIC, Luchthaven en leerwerklokalen en ook andere vormen van samenwerking waar het onderwijs meer contextrijk vormgegeven wordt kan 

op betrokkenheid van bedrijven rekenen. We zien de betrokkenheid ook terug bij de ontwikkeling die we inzetten met LLO waar bedrijven actief participeren. Een aansprekend voorbeeld is De800 waar in een brede samenwerking binnen de hele regio 

kwetsbare volwassenen via een opleidingstraject naar een baan toe geleid worden. In het coronatijdperk worden in gezamenlijkheid initiatieven opgepakt om studenten ondanks de beperkingen een (alternatieve) bpv plaats te bieden. De meeste 

teams hebben een structureel overleg met het werkveld waar de ontwikkeling van het onderwijs een vast bespreekpunt is.  

 

Overige stakeholders 

Summa werkt bij de realisatie van de ambities in de kwaliteitsagenda samen met een breed scala van organisaties en instellingen. Zo wordt met onderwijsinstellingen in het VO en HBO ingezet op een optimale doorstroom voor studenten in de 

Brainportregio. Met de roc’s in Brabant geven we in Kennispactverband invulling aan de thema’s doelmatigheid van opleidingen en een passend aanbod gericht op een leven lang ontwikkelen. Gemeentes en UWV zijn nauw betrokken bij de uitvoering 

van o.a. trajecten voor kwetsbare jongeren. Binnen de regio werken we samen met Brainport Development en de vele daaraan verbonden partners aan een sterke en duurzame economische regio. 
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C. Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen 

 

 
 

 

Ambitie Begroting

x € 1000

Realisatie

x € 1000

1. Plusvoorziening: opvangvoorziening om overbelaste jongeren uit de regio naar een startkwalificatie toe te leiden
          100           427 

2. Voorkomen van uitval jongeren met psychosociale problematiek           840        1.144 

3. Het creëren van participatiebanen binnen Summa College voor (eigen) kwetsbare jongeren en volwassenen           200           250 

4. Consolideren VSV, basis op orde zodat we onze studenten op de juiste bestemming krijgen.        2.720        6.826 

5. Niveau 2 trajecten die passen bij de vraag vanuit studenten, arbeidsmarkt en doorstroom        2.022        1.434 

6. Optimaliseren doorstroom van VMBO’ers en anderstaligen, waaronder vluchtelingen, naar het mbo        1.092           543 

7. Studenten moeten het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor de studenten waarvoor een hbo diploma een mogelijkheid is, willen we een soepele 

overgang van het mbo naar het hbo maken           638           619 

8. Het opleidingsaanbod van Summa is afgestemd op de behoefte van de arbeidsmarkt (macrodoelmatig opleidingsportfolio).        1.880        1.050 

9. Inzicht in de ontwikkeling van elke medewerker, een aantrekkelijke werkgever zijn in het ecosysteem Brainport, onderscheiden in de arbeidsmarkt 

als aantrekkelijk werkgever en bevordering van de zelfsturing van medewerkers.        2.040           868 

10. De zelforganiserende teams binnen Summa groeien continu in hun professionalisering zodat de onderwijskwaliteit nu en in de toekomst op hoog 

niveau is en de teams aansluiten bij de arbeidsmarkt.        2.016        2.283 

11. Ons onderwijs is innovatief en zo ingericht dat het leren van onze studenten effectief is. Dit doen we op we op basis van onze visie op leren en 

praktijkgericht onderzoek.        7.680        6.650 

12. Studenten het beste uit zichzelf te laten halen door extra mogelijkheden aan te bieden (talentontwikkeling) 1.072              1.630 

13. Duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt           480           601 

Totaal 22.779     24.325     

FINANCIËLE VOORTGANG KWALITEITSPLAN IN 2019 EN 2020

Indicatief overzicht van begrote en gerealiseerde kosten verbonden aan de ambities en maatregelen in het kwaliteitsplan 2019-2022 van Summa College

De financiële rapportage laat een besteding zien die in totaal ongeveer € 1,5 miljoen boven de begroting ligt. De hogere besteding werd grotendeels gecompenseerd door de 

subsidie die ook hoger was dan begroot als gevolg van de groei van het studentenaantal en compensatie van loonstijgingen. Door Corona was er meer focus op voorkomen van 

uitval (VSV) en iets minder aandacht voor andere thema’s. Onze grootste zorg tijdens Corona is studenten begeleiden, voorkomen uitval en perspectief bieden. Vandaar de 

uitschieters op de ambities die daarop betrekking hebben.

Thema 1: Kwetsbare jongeren

Thema 6: bij Summa een leven lang ontwikkelen

Thema 5: de student in de veranderende wereld

Thema 4: Summa als aantrekkelijk werkgever

Thema 3: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Thema 2: Gelijke kansen
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Bijlage 2 Helderheid in de bekostiging 

Om duidelijkheid te geven over wat wel en niet toelaatbaar is voor de bekostiging van BVE-

instellingen, is in 2003 onder verantwoordelijkheid van OCW de notitie ‘Helderheid in de bekostiging 

van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie’ verschenen. De wettelijke regelgeving bood 

namelijk te veel ruimte voor eigen interpretatie. Deze notitie is vervolgens in 2004 op enkele punten 

aangepast maar nog altijd van toepassing voor alle mbo-instellingen. Het Summa College heeft de 

geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bekostiging (inclusief de thema’s uit de notitie 

helderheid) vervolgens vertaald naar een interne richtlijn voor de interpretatie van de 

bekostigingsregels beroepsonderwijs. Belangrijk uitgangspunt daarin is dat de prestatie die het 

Summa College levert (verzorgen van onderwijs) in verhouding moet staan tot de tegenprestatie van 

OCW (ontvangen bekostiging). De notitie Helderheid gaat specifiek in op acht aan bekostiging 

gerelateerde thema’s. Onderstaand staat per thema op welke wijze het Summa College hieraan 

invulling geeft.  

 

1. Uitbesteding onderwijs  

Studenten, waarvan het onderwijs wordt uitbesteed aan een derde, kunnen worden ingeschreven 

onder de volgende voorwaarden (vastgelegd in een overeenkomst van opdracht):  

o Het Summa College blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, 

zoals kwaliteitszorg, positie student en doelmatigheid, onderwijsovereenkomst, 

praktijkovereenkomst, opleidingsgids/OER, et cetera;  

o De formele en feitelijke aansturing ligt bij de directie van het desbetreffende 

organisatieonderdeel van Summa College;  

o Tenminste 50% van de BOT-uren worden verzorgd door docenten met een Summa aanstelling, 

pay-roller, uitzendkracht of een ingehuurde ZZP-er. Indien het percentage minder dan 50% 

bedraagt, dient het management vooraf het maatwerkcontract aan de directeur Finance & 

Control voor te leggen. In het contract is een extra onderdeel opgenomen, waarin verwoord 

wordt op welke wijze de kwaliteitsbewaking m.b.t. de inhoud van het onderwijs en de 

begeleiding (inclusief beroepspraktijkvorming) vorm is gegeven. Een meer gedetailleerde 

beschrijving dient vastgelegd te worden in een afzonderlijk document. Hiervoor is een format 

beschikbaar;  

o Voor de student moet transparant zijn dat hij de opleiding bij Summa College volgt en welke 

rol de uitvoerder van het onderwijs speelt;  

o Het Summa College moet zich ervan overtuigen dat de werkzaamheden goed worden 

uitgevoerd. Door middel van een control cyclus wordt dit aantoonbaar gemaakt;  

o De tegenprestatie dient in redelijke verhouding te staan tot de te leveren inspanning. Er 

dienen waarborgen te zijn tegen het optreden van concurrentievervalsing of 

ongerechtvaardigde verrijking;  

o Bij overschrijding van het drempelbedrag voor Europese aanbesteding moet aantoonbaar 

voldaan zijn aan de Europese Richtlijn diensten (dus aanbesteding in vrije concurrentie);  

o Het Summa College heeft afspraken gemaakt waardoor Summa College kan voldoen aan het 

toezicht door inspectie en accountantsdienst.  
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Het Summa College heeft als interne richtlijn dat het minimaal 50% van het onderwijs zelf uitvoert. 

Een lager percentage is alleen mogelijk met goedkeuring van het college van bestuur. Die 

goedkeuring wordt alleen gegeven indien nadrukkelijk is vastgesteld dat aan alle kwaliteits- en 

verantwoordingseisen wordt voldaan. Er mag geen sprake zijn van het fungeren als 

administratiekantoor. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed 

aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten altijd uitgevoerd onder directe 

verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van de Summa-scholen.  

 

In 2020 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitbesteding van (een deel van) het 

onderwijs, anders dan de aan het Summa College verbonden werkmaatschappij van Exempla 

Opleidingen BV.  

 

2. Publiek - Private arrangementen  

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar bijlage 3. 

  

3. Het verlenen van vrijstellingen  

Het Summa College hanteert onderstaande richtlijnen voor het verlenen van vrijstellingen:  

o Vrijstellingen worden bepaald op individuele basis via goedkeuring door de examencommissie 

of als vrijstellingen al in de OER/opleidingsgids zijn vastgelegd.  

o Als er vrijstellingen worden verleend moet voor de individuele student worden bekeken of er 

sprake is van versnelling van de opleiding, of instromen in een hoger leerjaar mogelijk is en in 

hoeverre nog voldaan wordt aan het vereiste aantal uren begeleide onderwijstijd (BOT) en/of 

de uren beroepspraktijkvorming om voor student bekostiging te mogen ontvangen.  

o Als er vrijstellingen worden verleend wordt in een addendum op de onderwijsovereenkomst 

vastgelegd:  

o Voor welke van de in de opleidingsgids/OER beschreven activiteiten in het kader van 

de begeleide onderwijstijd (BOT) en/of de beroepspraktijkvorming (BPV) vrijstellingen 

worden verleend;  

o Hoeveel klokuren het betreft;  

o Of hierdoor sprake is van versnelling van de opleiding, of student zij-instromer wordt 

in een hoger leerjaar en eventueel welke in de opleidingsgids / OER beschreven extra 

BOT activiteiten (verdiepingsactiviteiten) worden aangeboden. Het 

onderwijsprogramma en aantal klokuren BOT en BPV in een jaar moet controleerbaar 

worden uitgevoerd. Dit doet een beroep op de inventiviteit van het team ten aanzien 

van de wijze waarop een versnelling / verdieping van de in de opleidingsgids / OER 

beschreven onderwijsactiviteiten plaatsvindt. Als er vrijstelling wordt verleend hoeft 

bij studenten die bij start of tussentijds in een hoger leerjaar geplaatst worden geen 

apart addendum bij de onderwijsovereenkomst te worden opgesteld.  

Bij studenten die bij start of tussentijds in een hoger leerjaar geplaatst worden hoeft dit niet 

te worden vastgelegd. 
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o Indien van een groep studenten (bijvoorbeeld HAVO-instroom) allen over dezelfde EVK’s 

/EVC’s beschikt, kan, indien de wettelijke regels ten aanzien van normatieve duur van de 

opleiding dit toelaat, een aangepaste opleidingsgids/OER worden opgesteld waarin een 

versnelling van de opleiding is uitgewerkt (bijvoorbeeld niveau 3 opleiding kan tussen 2 jaar en 

3 jaar geprogrammeerd worden). Hierbij moet wel per jaar voldaan worden aan de vereiste 

klokurennormen. Bij niveau 4 opleidingen ligt de normatieve duur vast en is alleen zij-

instroom mogelijk in een hoger leerjaar; 

o Op basis van art. 7.2.2, eerste lid, onder b tot en met d, dient verantwoording afgelegd te 

worden over het aanbieden van onderdelen van een beroepsopleiding die niet behoren tot de 

kwalificaties of de keuzedelen, mits deze onderdelen betrekking hebben op persoonlijke, 

culturele of levensbeschouwelijke vorming, aantoonbaar van voldoende kwaliteit zijn en niet 

samenvallen met onderdelen van de desbetreffende kwalificatie. Bij Summa is dit bij één 

opleiding van toepassing waarbij dit uiteraard voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Deze 

situatie is in het verleden ontstaan en wordt momenteel uit gefaseerd. Voor de 

eerstejaarsstudenten is dit niet meer van toepassing. Voor de tweede- en derdejaarsstudenten 

is dit nog wel van toepassing. 
o   

 

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

In 2020 zijn geen les- of cursusgeld betalingen door het Summa College gedaan. En er is niets uit het 

noodfonds van Stichting Beheer Activa onttrokken. Dit noodfonds is ten behoeve van financiële 

ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig de 

noodzakelijke schoolkosten te voldoen. Deze stichting beheert voor een groot deel private gelden. 

Betalingen ten laste van dit noodfonds zijn verantwoord in de jaarrekening van de Stichting Beheer 

Activa, alsmede in de geconsolideerde jaarrekening van het Summa College.  

 

5. In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk  

Voor het in- en uitschrijven vlak voor of na een teldatum gelden strikte interne regels die voldoen 

aan de door OCW gestelde bekostigingsvoorwaarden. In de onderstaande tabel staan de aantallen 

bekostigde studenten per onderwijseenheid opgenomen, die zijn uitgestroomd vlak na 1 oktober 

2020.  
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Hieruit blijkt dat er 41 bekostigde studenten zonder diploma uitgestroomd zijn tussen 1 en 31 

oktober 2020, die naar een andere school zijn gegaan. De uitstroomreden ‘studie andere instelling’ 

wordt geregistreerd op basis van de indicatie van de student zelf. 

 

Indien een student voor meerdere opleidingen tegelijk staat ingeschreven, wordt de student in 

principe voor inputbekostiging in aanmerking gebracht bij de opleiding waar (op de teldatum) de 

grootste omvang van de onderwijsactiviteiten wordt aangeboden. In de beslisboom van OCW is 

geregeld dat als een student voor twee opleidingen staat ingeschreven (bij het Summa College zelf 

of tevens bij een ander ROC) er maar voor 1 inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt. Dat 

betekent dat één van de instellingen aan moet geven dat de leerling niet bekostigd is door 

aanpassing inschrijfdatum of uitschrijfdatum. De actie ligt bij de scholen, maar signaleringsfunctie 

bij DUO. 
 

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

Afgelopen jaar is nog niet geconstateerd dat een student een andere opleiding volgt dan waarvoor 

hij is ingeschreven. Het is echter niet te vermijden dat studenten in individuele gevallen gedurende 

een opleiding willen overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en 

door het brede aanbod aan opleidingen kunnen de betreffende studenten in de meeste gevallen 

ingeschreven blijven bij het Summa College, waardoor voortijdige schooluitval wordt voorkomen. 

Het Summa beleid is erop gericht om elke student een passende opleiding te bieden.  

 
Voor nadere informatie over de aantallen zogenoemde ‘omzwaaiers’ wordt verwezen naar 

onderstaande tabel.  

In deze tabel zijn alle studenten weergegeven, waarvan het crebonummer is gewijzigd tussen 1 

oktober 2020 en 1 februari 2021.  

Onderwijseenheid Aantal

Beauty and Lifestyle 4

Business Marketing en Ondernemerschap 4

Circulaire bebouwde omgeving 4

Creatief Vakmanschap 1

ICT 2

Iedereen recht op uitzicht 2 3

Logistiek Facilitair Luchtvaart 3

Maatschappij en Gezondheid 3

Medische zorg 3

Participatie Pedagogiek Sport Vrije tijd 9

Summa Plus 1

Veiligheid 3

Zakelijke dienstverlening 1

Totaal 41
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In 2020 zijn er 188 omzwaaiers geweest binnen het Summa College (in 2019 waren dat er 191). Als 

we kijken naar studenten die van school wisselen en niet alleen van crebo, dan gaat het in 2020 om 

56 studenten tegenover 123 in 2019. Er zijn dus in 2020 minder studenten geweest die van opleiding 

zijn gewisseld, maar de studenten die een andere opleiding zijn gaan volgen, doen dat vaker buiten 

de school waar ze initieel gestart zijn dan in 2019. Het Summa College heeft in de afgelopen jaren 

veel geïnvesteerd in het verbeteren van de voorlichting op basis van hoe de aankomende student 

zich oriënteert. Aankomende studenten krijgen meer en betere ondersteuning om zich goed voor te 

bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs, dit vertaalt zich in een lager aantal ‘switchers’ 

 

7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven  

Evenals in de voorgaande jaren heeft het Summa College in 2020 voor een aantal bedrijven 

maatwerktrajecten gerealiseerd. De betreffende bedrijven hebben hiervoor betaald, de baten 

daaruit bedroegen in 2020 €1.156.295-. Het ontwikkelen van maatwerktrajecten is geoorloofd voor 

zover het is gericht op deelname aan een in het crebo geregistreerde opleiding, met het oogmerk het 

traject met succes af te ronden.  

In de maatwerktrajecten werken we samen met het bedrijfsleven aan het adequaat inspelen op de 

regionale behoefte. 

 

  

Onderwijseenheid Binnen 

onderwijs-

eenheid

Buiten 

onderwijs-

eenheid

Totaal

Automotive 1 5 6

Beauty and Lifestyle 4 10 14

Brainport MTS Technologie 1 2 3

Business Marketing en Ondernemerschap 13 4 17

Circulaire bebouwde omgeving 13 13

Co Makership met Industrie 12 12

Creatief Vakmanschap 5 15 20

ICT 8 7 15

Iedereen recht op uitzicht 2 1 1

Logistiek Facilitair Luchtvaart 2 4 6

Maatschappij en Gezondheid 4 25 29

Medische zorg 6 2 8

Participatie Pedagogiek Sport Vrije tijd 6 13 19

Summa Plus 2 2

Veiligheid 1 14 15

Zakelijke dienstverlening 4 4 8

Totaal 56 132 188
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8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland  
Het Summa College verzorgt geen onderwijs buiten Nederland. Buitenlandse studenten die hier 

rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijfvoorwaarden, komen voor bekostiging in 

aanmerking. 

Tevens lopen Nederlandse Summa-studenten stage in het buitenland. Voor stages in landen die bij 

het Erasmus+ programma zijn aangesloten wordt een vergoeding verstrekt voor de reis- en 

verblijfskosten. 
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Bijlage 3 Inrichting van publiek-private arrangementen 

Het Summa College wil een organisatie zijn waarin zowel publiek als privaat gefinancierde 

onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Het leveren van uitdagend, kwalitatief hoogwaardig en regulier 

bekostigd onderwijs is onderdeel van onze missie.  

 

Onderwijskundige meerwaarde  

Het bieden van een zo contextrijk mogelijke beroepsgerichte leeromgeving, waarin studenten 

praktijkervaring kunnen opdoen, maakt een essentieel onderdeel uit van de onderwijsactiviteiten. 

Het motief voor het aangaan van private activiteiten komt in het algemeen voort uit een 

maatschappelijke dialoog met de omgeving. Bedrijven vragen bijvoorbeeld om projecten uit te 

voeren en vraagstukken uit te werken. De private activiteiten moeten echter altijd ten goede komen 

aan het onderwijs.  

 

Proportionele inzet en financieel risicobeheer  

De private activiteiten moeten zowel altijd ten goede komen aan het onderwijs, als beperkt in 

omvang blijven. Er is sprake van een te grote omvang als het niet meer het publiek bekostigd 

onderwijs ten goede komt, maar vooral vanuit marktvraag plaatsvindt of als de ermee gepaard 

gaande risico’s te veel ten koste kunnen gaan van het publiek bekostigd onderwijs. De totale baten 

privaat (betreft de contractactiviteiten, maatwerk en baten voortvloeiend uit het onderwijsproces) 

bedroegen over 2020 circa € 5,3 miljoen. Dit betreft 3,4% van de totale baten van het Summa 

College. Er was begroot € 6,1 miljoen, oftewel 4,1% van de totale begrote baten. Het financiële 

risico van deze privaat gefinancierde activiteiten is daarmee beperkt.  

 

Geen oneerlijke concurrentie  

Private activiteiten zijn activiteiten gefinancierd met privaat verkregen middelen 

(contractactiviteiten en baten voortvloeiend uit het onderwijsproces, bijvoorbeeld de verkopen in 

het eigen restaurant, uit de eigen bakkerswinkel, van schoonheidsartikelen en behandelingen in de 

eigen salons). Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd die op het oog een mengvorm zijn van 

publiek-privaat: een voorbeeld daarvan is het aanbieden van regulier bekostigde opleidingen aan 

studenten in combinatie met het in opdracht van bedrijven inrichten van een maatwerktraject. Er 

worden calculatiemodellen gehanteerd voor de berekening van integrale kostprijzen. De kosten 

worden integraal toegerekend naar rato van het gebruik om te bewaken dat er geen publiek geld 

wordt gebruikt voor private activiteiten waardoor er oneerlijke concurrentie plaatsvindt.  

 

De continuïteit van het onderwijs  

De private activiteiten van het Summa College zijn voor een deel ondergebracht in 

werkmaatschappijen van de Exempla Opleidingen BV, waarvan het Summa College 100% eigenaar is. 

Hiermee worden de financiële risico’s voor het Summa College dusdanig beperkt dat de continuïteit 

van het reguliere onderwijs niet in gevaar komt.  

Het Summa College heeft, via Exempla Opleidingen BV, ultimo 2020 nog een belang in één bv, te 

weten MAC BV (50%). De activiteiten vanuit deze bv worden gescheiden geregistreerd in de financiële 

administratie. Aan de werkmaatschappij van Exempla is een reguliere onderwijsdirecteur gekoppeld. 



 

 

 

  

 

 

 Pagina:  135 van 138 

Deze directeur is zowel verantwoordelijk voor het reguliere onderwijs als voor de private 

activiteiten, zowel binnen de werkmaatschappij als binnen zijn eigen school.  

 

Toezicht, verantwoording, transparantie en integriteit  

Het Summa College hanteert interne beleidsdocumenten waarin een interpretatie van de instelling 

over de helderheidsnotitie en bekostigingsvoorschriften in de vorm van eenduidige richtlijnen en 

beoordelingscriteria zijn opgenomen. Deze worden periodiek herijkt. 
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Bijlage 4 Nevenfuncties 2020 College van Bestuur en Raad van Toezicht 

 

College van Bestuur: 

Naam Functie Nevenfuncties voortvloeiend 

uit de hoofdfunctie 

Externe nevenfuncties 

Dhr. L.F.L. de Vries voorzitter • Voorzitter College van 
Bestuur Stichting Beheer 
Activa ROC Summa 
College 

• Bestuurder Exempla BV 

• Lid bestuur Stichting 
Brainport 

• Lid Kennispact 

• Lid Platform Plus 

• Voorzitter RvT Ambiq 

• Voorzitter RvT 
Bevolkingsonderzoek Noord 
Nederland (tot 1 september 
2020) 

Dhr. H.T.G. Slagt 

(sinds 20 juli 2020, 

daarvoor vanaf 2 

maart 2020 als 

interim-bestuurder) 

lid • Lid College van Bestuur 
Stichting Beheer Activa 
ROC Summa College 

 

• lid Raad van Toezicht GGzE 

Tot 1 maart 2020: 

Mw. P. van Lange 

lid • Lid College van Bestuur 
Stichting Beheer Activa 
ROC Summa College 

• Bestuurder Exempla BV 

• Bestuurslid Coöperatie 
Paars Partnerschap 
(Defensie) 

• Lid Thema Advies 
Commissie BPV 

• Bestuursvoorzitter 
Stichting De Kleine Aarde 

• Commissaris MAC B.V. 

• Lid validatiecommissie 
Kwaliteitsnetwerk mbo 

• Lid Sectorkamer MTLM 
(Mobiliteit, Transport, 
Logistiek & Maritiem) 

• Bestuurslid SBV 

• Lid Raad van Commissarissen 
Woonstichting ‘Thuis’ 
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Raad van Toezicht 2020: 

Naam Jaar van aftreden Functie Nevenfuncties 

Mw. N.L. den Haan, 

voorzitter 

2022* Directeur-bestuurder ANBO • Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Beheer Activa ROC 
Summa College 

• Lijsstrekker 50PLUS (sinds 3 
oktober 2020) 

• Voorzitter Raad van Toezicht 
Florence 

• Penningmeester Stichting 
Roze 50+ 

• Lid bestuur Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek 
(STT) 

• Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Woonz (tot 1 april 
2020) 

Dhr. L.A. van der 

Hoorn, vicevoorzitter 

2021* Ondernemer • Viceoorzitter Raad van 
Toezicht Stichting Beheer 
Activa ROC Summa College 
Bestuurslid VNO-NCW 
Eindhoven 

• Vicevoorzitter RWB Eindhoven 
(onderdeel VNO-NCW) 

• Bestuurslid Brainport 
Industries 

• Lid Raad van Commissarissen 
Rabobank Regio Eindhoven 

• Bestuurslid Nederlandse 
Vereniging voor Support (NVS) 

Dhr. P.A.M. Thijssen 2022** Bestuurder, toezichthouder en 

adviseur 

• Lid Raad van Toezicht 
Stichting Beheer Activa ROC 
Summa College 

• Lid Raad van Commissarissen 
BDO (tot 1 juni 2020) 

• Lid Dagelijks Bestuur van 
Volksuniversiteit Breda 

• Lid Raad van Toezicht 
Stichting star-shl 

• Lid Raad van Toezicht 
Klimmendaal 
Revalidatiespecialisten 

• Lid Raad van Commissarissen 
Super Winkel Fonds NV 

• Lid Bestuur Roger That 
Inspiratielab de Peel (vanaf 1 
november 2020) 

Dhr. drs. G.G.M.P. 

Peeters 

2022** Functie: Bestuurder 

woningbouwcorporatie Wonen 

Limburg 

• Lid Raad van Toezicht 
Stichting Beheer Activa ROC 
Summa College 
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Naam Jaar van aftreden Functie Nevenfuncties 

• Voorzitter Raad van Toezicht 
Effenaar, Eindhoven 

• Lid Dagelijks Bestuur 
Platform Ketensamenwerking 
Zuid 

• Lid Algemeen Bestuur Aedes 

Mw. J.A.F. van der 

Putten 

2022* Ondernemer (ZZP-er 

onderwijsbureau) 

• Lid Raad van Toezicht 
Stichting Beheer Activa ROC 
Summa College 

Tot 1 november 

2020: 

Mw. prof. ir. G.M. 

van Dijk 

2020*** VU Amsterdam: Directeur Het 

Zijlstra Center en Hoogleraar 

Publiek Leiderschap;   

zelfstandig consultant 

• Lid Raad van Toezicht 
Stichting Beheer Activa ROC 
Summa College (tot 1 
november 2020) 

• Lid Raad van Commissarissen 
van Vitens 

• Lid van de Monitoring 
Commissie Pensioenfondsen 
(MCPF) 

• Voorzitter van de 
Wetenschappelijk Adviesraad, 
NVTZ 

• Lid van de Raad voor 
Dieraangelegenheden (RDA) 

 

*  1ste termijn / herbenoembaar 

** 2e termijn / niet herbenoembaar 

*** Op eigen verzoek geen herbenoeming na eerste termijn 

 

 
 

                           

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


