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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting ROC Summa College
4 1 0 9 3 9 3 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Sterrenlaan 10; 5631KA Eindhoven
0 4 0 2 6 9 4 0 0 0

E-mailadres

info@summacollege.nl

Website (*)

www.summacollege.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 4 4 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

LFL de Vries

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

HTG Slagt

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het (doen) geven en verzorgen van onderwijs in de sector beroepsonderwijs en
volwassenenonderwijs, daaronder mede begrepen contractonderwijs en cursussen en
verder overige vormen van onderwijs, alsmede het bevorderen van de algemene
vorming en persoonlijke ontplooiing van de studenten, en voorts al hetgeen hiermee in
verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Bij het Summa College draait alles om de student en zijn of haar studentreis. De
individuele student staat centraal in de onderwijsuitvoering en de dienstverlening.
Gedurende het (school)jaar worden theorie- en praktijklessen verzorgd in een
uitdagende en contextrijke (beroeps)omgeving en wordt loopbaanbegeleiding geboden
voor individuele ondersteuning. Studenten worden daarmee gestimuleerd om tijdens
hun studentreis het beste uit zichzelf te halen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Meer dan 90% van de inkomsten betreft rijksbijdragen van het ministerie van OCW.
Deze rijksbijdragen worden toegekend in de vorm van een lumpsumvergoeding en
projectsubsidies. Daarnaast ontvangt het Summa College o.a. publieke gelden van
andere overheden, cursusgelden van studenten ouder dan 18 jaar in de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en van bedrijven en instellingen voor het
verzorgen van contractonderwijs.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed ter reguliere financiering van de benodigde
personele inzet voor onderwijsuitvoering en ondersteuning en voor investeringen,
huisvesting en overige exploitatielasten. Daarnaast worden gelden gereserveerd en
beleidsrijk ingezet voor de uitvoering van het strategisch programma Summa 2025.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Voor de onderwijsuitvoering krijgen alle onderwijseenheden jaarlijks een (taakstellend)
uitvoeringsbudget op basis van het aantal studenten aan wie ze het betreffende
begrotingsjaar onderwijs aanbieden. De diensten krijgen een (taakstellend)
uitvoeringsbudget voor het faciliteren en ondersteunen van de onderwijsuitvoering.
Het Summa College maakt gebruik van geïntegreerd middelen beheer
('schatkistbankieren') bij het Ministerie van Financien. Dat betekent dat alle (tijdelijk)
overtollige middelen worden aangehouden via een rekening-courant bij het ministerie.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het beloningsbeleid voor het statutair bestuur (en de toezichthouders) voldoet aan de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector
(WNT). De bezoldiging valt binnen het WNT-maximum.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voor een toelichting op de uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het
bestuursverslag zoals opgenomen in het Jaarverslag 2020 (zie publicatie op de
website van het Summa College).

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.summacollege.nl/over-het-summa-college/organis
atie-en-bestuur/rapportages-en-verslagen?
fw=jaarverslag%202020

Voor het personeel geldt de CAO zoals afgesproken voor de MBO sector.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

992

€

543

Materiële vaste activa

€

70.673

€

71.564

Financiële vaste activa

€

3.761

€

4.002

€

75.426

€

76.109

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.939

€

5.858

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

26.747

€

9.490

+
€

31.686

€

107.112

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

41.173

€

46.197

Voorzieningen

€

10.945

€

11.950

Langlopende schulden

€

31.333

€

12.621

Kortlopende schulden

€

23.661

€

20.689

Totaal

€

107.112

€

91.457

+
€

15.348

€

91.457

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

Voor een toelichting op de balans wordt verwezen naar de jaarrekening zoals opgenomen in het Jaarverslag 2020 (zie publicatie op de website van het
Summa College).
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

142.018

€

131.486

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2.680

€

4.253

College-, cursus-, les- en examengelden

€

2.580

€

2.932

Baten werk in opdracht van derden

€

2.668

€

3.353

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

2.759

Som van de overige baten

€

2.759

+

€

3.127

€

3.127

+

+

€

152.705

€

145.151

Personeelskosten

€

119.195

€

115.142

Afschrijvingen

€

10.062

€

9.361

Huisvestingslasten

€

13.725

€

14.146

Overige lasten

€

14.266

€

16.300

Totaal lasten

€

157.248

€

154.949

Saldo financiële baten en lasten

€

-481

€

-452

Resultaat

€

-5.024

€

-10.250

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

-5.024

€

-10.250

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

-5.024

€

-10.250

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Voor een toelichting op de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de
jaarrekening zoals opgenomen in het Jaarverslag 2020 (zie publicatie op de website
van het Summa College).

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.summacollege.nl/over-het-summa-college/organisatie-en-best
uur/rapportages-en-verslagen?fw=jaarverslag%202020

Open

