
Pro College werkt 

jaarverslag 2013



Pro College begeleidt elke leerling 

naar werk en/of inkomen om zo 

een bestaan op te kunnen bouwen 

in onze samenleving.



VOORWOORD

Met dit jaarverslag legt Pro College regio Nijmegen verantwoording af 

aan de onderwijsinspectie, aan onze partners in de regio en vooral aan 

onze leerlingen, hun ouders en verzorgers. We willen graag laten zien 

wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en waarom.

‘Ambitieus’ is een van onze kernwaarden. Wij willen het maximale halen 

uit leerlingen en medewerkers. Alle mogelijkheden en talenten willen  

we benutten. Daar zijn we goed mee op weg. We hebben een nieuwe 

onderwijsvisie voor onze organisatie vastgesteld. De onderwijsinspectie 

heeft tijdens het kwaliteitsonderzoek in februari vastgesteld dat het 

goed gaat met onze leerlingen en onze scholen. Dat bleek ook uit onze 

uitstroomresultaten. Alhoewel de mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

nog steeds beperkt zijn, zijn we er dankzij een gezamenlijke inspanning 

van alle medewerkers in geslaagd om er ook dit jaar weer voor te zorgen 

dat vrijwel al onze leerlingen positief uitstromen. 

Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij afscheid genomen 

van onze oude schoolnamen Joannes, de Zonnegaard en PrO Boxmeer 

omdat de oude namen niet meer pasten bij modern en professioneel 

praktijkonderwijs. Voortaan communiceren we met de naam Pro College. 

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Dat ziet er wat moderner uit 

dan het oude en heeft frissere kleuren.

In financieel opzicht sluiten we het jaar af met een licht positief resultaat. 

De organisatie is financieel gezond en ook voor de komende jaren 

verwachten we dat dit zo blijft.

Focus op werk is een van onze strategische doelen en speelt een 

belangrijke rol bij alles wat we doen. Dus ook op deze plek maak ik graag 

van de gelegenheid gebruik om u uit te nodigen om mee te denken over 

kansen voor onze leerlingen. Ziet of weet u mogelijkheden voor onze 

leerlingen dan nodig ik u hierbij uit om daarover met mij contact op te 

nemen.

Eric Bouwens,  

bestuurder
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Naam rechtspersoon:
Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen

Sinds 1 augustus 2013 gebruiken we in onze communicatie  

de naam Pro College

Onder de Stichting  
ressorterende scholen:
Pro College Bemmel

Pro College Boxmeer

Pro College Nijmegen Celebesstraat

Pro College Nijmegen Veldstraat

Pro College Wijchen

Brinnummers: 26 JR, 26 KY en 30 MM

Jaar: 2013

Missie 
Pro College Regio Nijmegen (Pro College) begeleidt elke 

leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op  

te kunnen bouwen in onze samenleving. 

Organisatiestructuur
Pro College werkt op basis van een organisatiemodel waarin 

toezicht, bestuur en uitvoering  duidelijk van elkaar 

gescheiden zijn. 

Deze scheiding vinden wij belangrijk. Hiermee geven wij  

de professionals die elke dag aan het werk zijn voor onze 

leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid om datgene  

te doen wat ze moeten doen. Dit geldt zowel voor de 

bestuurder en de schooldirecteuren als de kernteams.

Bestuur
Pro College bestaat uit 5 praktijkscholen in Bemmel, 

Boxmeer, Nijmegen en Wijchen. Eindverantwoordelijk voor 

de organisatie is de Bestuurder. Deze legt verantwoording  

af aan de Raad van Toezicht. De Bestuurder van Pro College  

is dhr. Eric Bouwens.

Directie
De dagelijkse leiding van de scholen wordt gevormd door 

twee schooldirecteuren.

Dhr. Berry van Run is verantwoordelijk voor de scholen in 

Bemmel en Nijmegen. 

Dhr. Paul Verbraak is verantwoordelijk voor de scholen in 

Boxmeer en Wijchen.

Kernteams
Op onze scholen werken we in kernteams. Een kernteam 

bestaat uit  5 tot 10 docenten en is verantwoordelijk voor  

het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Ieder 

kernteam heeft een eigen kernteamcoördinator.

Zorgteam
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden 

besproken in het interne zorgteam. Iedere locatie heeft een 

eigen zorgteam.  In het zorgteam wordt onder leiding van  

de zorgcoördinator besproken hoe de zorg op maat voor  

de individuele leerling er uit moet zien. Naast de zorg-

coördinator bestaat een zorgteam uit een orthopedagoog  

en een schoolmaatschappelijk werkster.

Onderwijsondersteunend personeel 
(OOP)
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat onder meer 

uit een applicatiebeheerder, administratieve medewerkers, 

conciërges en schoonmaaksters.

Staf
Het managementteam en de kernteams krijgen onder-

steuning van een, in omvang bescheiden, professionele staf 

met expertise op het terrein van secretariaat, finance & 

control, huisvesting, ICT en personeel & organisatie. 

ALGEMENE INFORMATIE
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Raad van Toezicht
Het toezicht op het beleid van de bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen Pro College is de verant-

woordelijkheid van de Raad van Toezicht. De leden van de 

Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en niet in dienst van  

Pro College.

De raad vergaderde acht keer in 2013. Naast de vier reguliere 

vergaderingen met de bestuurder waren er twee thema-

avonden en twee tussentijdse RvT-vergaderingen. Daar naast 

zijn er verschillende commissies actief geweest voor het 

opstellen van adviezen en het werven van nieuwe leden.

Belangrijke agendaonderwerpen en activiteiten van de Raad:

  Het werken op basis van ‘good governance’ in de nieuwe 

organisatiestructuur 

   Werving van twee nieuwe leden voor de RvT

  Het bewaken van de financiële ontwikkelingen binnen  

Pro College waaronder de managementrapportages,  

de begroting en de jaarrekening

  Het strategische beleid 2012 – 2017 van Pro College

  Het uitvoeren en bespreken van de zelfevaluatie van  

de raad

  Het beoordelen van het functioneren van de bestuurder

  Het huisvestingsbeleid: de nieuwbouwplannen voor  

de gezamenlijke locatie van de Nijmeegse scholen

  De raad heeft één keer gesproken met de (P)GMR over  

de ontwikkelingen binnen de Stichting

  De leden van de raad hebben individueel of in tweetallen 

de scholen bezocht

  De raad is lid van de vereniging van toezichthouders in 

onderwijsinstellingen (VTOI). De raad heeft in oktober 

deelgenomen aan de scholing ‘nieuw in de Raad van 

Toezicht’ georganiseerd door de VTOI 

Raad van Toezicht in 2013

Dhr. Sef Maessen  Voorzitter

Dhr. Wiet Benda  Lid

Mw. Betty Bergman   Lid

Mw. Berna Hendriks  Lid (tot 1 juli)

Dhr. Lennard de Ruijter  Lid

Dhr. Arie de Vries  Lid

Dhr. Jan Dam  Lid (va. 12 dec)

Dhr. Hans Heinink Lid (va. 12 dec)
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BELEID
Strategisch beleid 2012-2017 
In 2012 is het strategisch beleidsplan 2012-2017 tot stand 

gekomen.  Om onze missie te realiseren hebben we 

ambitieuze doelen geformuleerd. We hebben met name 

geformuleerd wat we willen gaan bereiken. Hoe we dat  

gaan bereiken leggen we vast in jaar- en schoolplannen. 

Onze strategische doelen zijn:

  Financieel gezond en de continuïteit is gewaarborgd;

  Professionele leeromgeving;

  Focus op werk;

  Bovengemiddeld goede praktijkschool;

  Onderwijsvisie met ambitie;

  Veilige school voor iedereen;

  ‘in control’ op alle niveaus.

Het strategisch beleidsplan vormt ons toetsingskader en 

betekent dat iedereen in de organisatie zich af moet vragen 

of zijn plannen en beslissingen in overeenstemming zijn met 

onze missie en onze strategische doelstellingen en daar een 

bijdrage aan leveren.

Kernwaarden
Gelijktijdig met het nieuwe strategische beleidsplan hebben 

we onze missie herijkt en opnieuw geformuleerd. En we 

hebben gezamenlijk onze kernwaarden vastgesteld. Onze 

kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze 

organisatie en fungeren als ons ethisch kompas. Zij geven 

inhoud en richting aan onze identiteit, onze doelen en ons 

handelen. 

Onze kernwaarden zijn:
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Stuurkaartgesprekken
In 2013 heeft de bestuurder met iedere schooldirecteur vier 

stuurkaartgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken 

wordt, op basis van managementinformatie en mondelinge 

toelichting, de realisatie en voortgang van doelen en doel-

stellingen besproken. Daarnaast worden risico’s en 

aandachtspunten besproken. Er worden afspraken gemaakt 

over vervolgacties. De informatie uit de gesprekken wordt 

gebruikt voor nieuwe beleidsvoorstellen of voorstellen tot 

aanpassing van beleid. 

In 2013 zijn onder andere de volgende onderwerpen 

besproken:

  Jaarplan 2012 – 2013: voortgang realisatie en 

aandachtspunten

  Personeelsontwikkeling en scholing

  Personeel: formatie, functioneren en ziekteverzuim

  Uitstroomprognose en uitstroommonitor 2013

  Leerlingaantallen 

  Leerlingen en stage

  Veiligheid

  Betrokkenheid van en contacten met ouders

  Toezichtskader onderwijsinspectie

In het schooljaar 2013-2014 zijn er met iedere schooldirecteur 

vier stuurkaartgesprekken gepland.

Uniformeren en standaardiseren 
Als Pro College zijn we één organisatie met vijf locaties.  

In het verleden hebben de diverse locaties echter op tal  

van terreinen hun eigen beleid en regels vorm gegeven. 

Gevolg daarvan was dat dit voor leerlingen en personeel  

dat op meerdere locaties kwam, werkte of onder wijs volgde 

erg verwarrend was en onnodige energie koste om dat 

allemaal te onthouden en toe te passen. Daarom zijn we in 

2011 begonnen om zo veel mogelijk zaken voor de locaties 

stichtingsbreed te uniformeren en te standaardi seren.  

In 2013 zijn we daarmee verder gegaan. Een stichtingsbrede 

werkgroep heeft een methodiek ontwikkeld om te komen  

tot doorlopende leerlijnen die we voor verschillende vakken 

op alle scholen kunnen gaan gebruiken. De werkgroep heeft 

vervolgens de methodiek gebruikt om te komen tot een 

doorlopende leerlijn voor rekenen en Nederlandse taal.  

Op het terrein van voor bereiding op individuele stage (VOIS), 

leerlingrapporten en leerlingportfolio’s zijn werkgroepen 

gestart die hun opdracht af zullen maken in 2014.

Het uniformeren van een aantal zaken hebben we gedurende 

2013 uitgesteld om dubbel werk te voorkomen. Met name 

omdat het zaken betrof die onderdeel uit zouden gaan 

maken van bredere implementatietrajecten. Zo zijn school-

regels, pestprotocol en sanctiebeleid zaken die onderdeel 

vormen van het implementatietraject SWPBS. 
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FOCUS OP WERK
Banenmarkt
Een van de speerpunten uit ons Strategisch Beleidsplan voor 

de komende vijf jaren is: Focus op Werk. Om dat concreet  

te maken organiseerden wij op dinsdag 12 maart 2013 een 

stichtingsbrede banenmarkt “Focus op Werk” in de Jupiler 

Lounge van het Goffertstadion (NEC-stadion).

Deze banenmarkt was bestemd voor de derde-, vierde- en 

vijfdejaars leerlingen van onze vijf scholen. Wij willen onze 

leerlingen en ouders bewust maken van het belang van een 

juiste praktijkvakkeuze met het uiteindelijke doel: uitstromen 

naar werk!

Met de banenmarkt wilden we een aantal zaken bereiken 

zoals onder andere:

  Vraag (werkgevers en vacatures) en aanbod (onze 

leerlingen) bij elkaar brengen; 

  Ons onderwijsprogramma (nog) beter laten aansluiten  

op de eisen die de arbeidsmarkt stelt; 

  Onze leerlingen en ouders informeren over en enthousias-

meren voor de mogelijkheden op de arbeidsmarkt;

  Onze leerlingen en ouders informeren over eventuele 

ondersteuningsmogelijkheden om te kunnen slagen op  

de arbeidsmarkt.

Ruim veertig standhouders hebben zich gepresenteerd op de 

banenmarkt die werd bezocht door naar schatting 350 leer-

lingen met hun ouders. Op basis van de positieve evaluatie 

hebben we besloten om de banenmarkt jaarlijks te gaan 

organiseren.

Taskforce uitstroom
Op basis van de overzichten van de kernteams bovenbouw  

en stagedocenten, die besproken zijn in de stuurkaart-

gesprekken, hebben we begin 2013 geconstateerd dat we,  

bij een ongewijzigde aanpak, onze doelstelling van minimaal 

90% positieve uitstroom van onze uitstroomleerlingen 

mogelijk niet zouden gaan realiseren. Er was meer nodig dan 

we deden om deze doelstelling te realiseren. Dat mocht ook 

van ons verwacht worden want aan het realiseren van deze 

doelstelling ontlenen wij grotendeels ons bestaansrecht. 

Daarom hebben we in april 2013 besloten om een stichtings-

brede taskforce uitstroom op te starten om op korte termijn 

een extra impuls te geven aan de uitstroomkansen van onze 

leerlingen.

Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van bestaande 

methodieken die gericht zijn op het genereren van werk en 

het plaatsen van jongeren/volwassenen op de arbeidsmarkt:

Actie 1 categoriseren leerlingen – alle leerlingen in beeld

Actie 2 opstellen bemiddelingsprofielen van leerlingen

Actie 3 bedrijvenbestand in beeld en actief benaderen

Actie 4 Uitzendbureaus benaderen en samenwerken

Actie 5 Job Center

Actie 6  Beschikbare uitstroommogelijkheden verzamelen  

en benutten

Actie 7  Samenstellen gebruiken “acquisitie koffertje”

De taskforce heeft er voor gezorgd dat stichtingsbreed het 

gevoel van urgentie doorgedrongen is. En dat heeft succes 

opgeleverd. Het uitstroomresultaat van Pro College regio 

Nijmegen is in 2013: 95%!! Dat betekent dat 95% van de 

leerlingen die in 2013 hun opleiding hebben afgerond 

positief zijn uitgestroomd naar werk, vervolgopleiding of 

dagbesteding. 

6 PRO COLLEGE  JAARVERSLAG 2013



Kernteam Werk
Omdat het in de nabije toekomst voor onze leerlingen steeds 

moeilijker of zelfs onmogelijk zal worden om door te stromen 

naar een MBO-vervolgopleiding hebben we in ons strategisch 

beleid 2012-2017 ‘focus op Werk’ als een strategisch doel 

opgenomen. Dat betekent dat we onze leerlingen begeleiden 

naar werk tot en met het realiseren van een (gesubsidieerde) 

arbeidsovereenkomst. Daarvoor is het nodig dat ons onder-

wijs goed aansluit op de mogelijkheden die er zijn op de 

arbeidsmarkt voor onze leerlingen. En dat wij zorgen voor 

een goede verbinding tussen stage-praktijk-theorie. Maar 

ook minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij arbeids-

mogelijkheden voor onze leerlingen opsporen, realiseren  

en invullen: hoe zorgen wij er voor dat we onze leerlingen 

plaatsen op een baan? Als we daarbij beseffen dat we vanaf 

2015 ruim twee keer zo veel leerlingen moeten plaatsen op 

werk dan is het nodig om onze aanpak te heroverwegen.

Om iedere leerling naar werk en/of inkomen te begeleiden 

hebben we vastgesteld dat er meer nodig is dan we nu doen 

om deze doelstelling te realiseren. We zien dat alle stage-

docenten op de vijf scholen ieder hun uiterste best doen,  

en veel tijd en energie besteden aan het vergroten van  

een succesvolle uitstroom van onze leerlingen. Maar we 

consta teren ook dat al deze inspanningen tot onvoldoende 

resul taat leiden. 

In het verleden hebben wij er voor gekozen om van docenten 

in de bovenbouw te eisen dat zij de taken/rollen stage bege-

leider, (praktijk-)docent en mentor uitvoeren en beheersen. 

Alhoewel er in theorie goede redenen zijn om dat zo te 

organiseren blijkt in de praktijk dat de competenties die voor 

deze verschillende taken/rollen belangrijk zijn, zeer verschil-

lend zijn en het daardoor de vraag is of je van medewerkers 

mag verwachten om deze competenties allemaal op het 

gewenste niveau te beheersen. Ook kennen de verschillende 

taken/rollen ieder een eigen dynamiek voor wat betreft 

tijdsinvestering en planning van werkzaamheden die het in 

de praktijk lastig maakt om ze goed te kunnen combineren. 

We constateren dat de huidige aanpak niet effectief en niet 

efficiënt genoeg is. 

Daarom heeft het MT in mei 2013 besloten om te gaan wer-

ken met een stichtingsbreed kernteam Werk. Het kernteam 

Werk (KTW) is een gespecialiseerd kernteam dat zich bezig-

houdt met stages, vacatures, werkgeverscontacten, uitstroom 

naar werk en het behouden van werk (nazorg - jobcoaching). 

Het KTW werkt nadrukkelijk school-overstijgend.

Het schooljaar 2013 – 2014 wordt gebruikt om op basis van 

een plan van aanpak het KTW voor te bereiden. Het KTW 

moet uiterlijk 1 augustus 2014 operationeel zijn.

OOP OOP OOP OOP OOP

KT-OB KT-OB KT-OB KT-OB KT-OB

Kernteam Werk (KTW)

Schooldirecteur Schooldirecteur

Pro College
Nijmegen

Pro College
Nijmegen

Pro College
Bemmel

Pro College
Boxmeer

Pro College
Wijchen

ZIT ZIT ZIT ZIT ZIT

KT-BB KT-BB KT-BB KT-BB
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VISIE OP ZORG 
Implementatie
Kenmerkend voor onze visie is dat zorg ondersteunend is  

aan het educatieve proces met andere woorden de zorg 

ondersteunt de leraren bij het geven van onderwijs.  

Wij streven er naar om zoveel mogelijk preventief te werken 

maar uiteraard ook curatief daar waar nodig. Zorg kan zowel 

individueel als groepsgewijs ingezet worden. De zorg brengt 

zowel de faciliterende als de belemmerende factoren in 

kaart en tracht deze te versterken dan wel te minimaliseren 

tot een niveau waarbij de leerling zich verder kan ontwik-

kelen. Om het team van zorgcoördinatoren te completeren 

zijn er twee zorgcoördinatoren extern geworven en per 

januari 2013 was het team compleet. Het zoco-team heeft 

daarna een implementatieplan ‘Visie op Zorg’ opgesteld. Het 

implemen tatieplan is op 27 mei aan het MT gepresenteerd 

en ver volgens op 4 juni tijdens de stichtingsbrede 

bijeenkomst aan het voltallige personeel.

Aansluiting
Het implementatietraject van Visie op zorg sluit aan bij:

  de missie van Pro College;

  de strategische doelstellingen en onderwijsvisie van  

Pro College;

  schoolplannen en jaarplannen;

  de gedragscode en het implementatietraject van PBS;

  het implementatietraject van KTC-ers: 0-meting, 

gesprekscyclus, professionalisering kernteams;

  ontwikkelingen bij samenwerkingspartners uit de 

begeleidingsketen;

  de wet op Passend Onderwijs.

Het plan van aanpak bestaat uit zes deelplannen onder 

andere gericht op toelating, signaleringen en begeleiding  

en digitale dossiervorming. De deelplannen worden gefa-

seerd inge voerd, verspreid over de komende schooljaren.

PR & COMMUNICATIE
Nieuwe naam organisatie
In het 1e kwartaal 2013 hebben we een besluit genomen  

over de nieuwe naam van de organisatie. Pro College, dat is 

de nieuwe naam van de praktijkscholen in de regio Nijmegen. 

Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij 

afscheid genomen van onze oude schoolnamen Joannes,  

de Zonnegaard en PrO Boxmeer omdat de oude namen niet 

meer pasten bij modern en professioneel praktijkonderwijs.

‘Pro’ is een afkorting voor praktijkonderwijs. Maar het geeft 

ook een positief gevoel, mensen denken daarbij aan pro-

gressie (vooruitgang), professioneel en promotie. De toe-

voeging ‘College’ maakt duidelijk dat op praktijkscholen 

voortgezet onderwijs wordt gegeven, net als op het vwo,  

de havo en het vmbo. Dankzij de nieuwe naam is nu ook 

meteen duidelijk dat de scholen voor praktijkonderwijs in  

de regio Nijmegen bij elkaar horen. Die heten vanaf nu  

Pro College Nijmegen, Pro College Boxmeer, Pro College 

Wijchen en Pro College Bemmel.
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Nieuw logo
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Dat ziet er wat 

moderner uit dan het oude en heeft frissere kleuren. Het 

logo beeldt een aantal zaken uit die wij belangrijk vinden:   

A  de boog onder de O geeft aan dat het individu centraal 

staat en ondersteund wordt;

B  de O springt er letterlijk uit en staat scheef: eigenzinnig, 

speels, actief, enthousiast, vrolijk; 

C  boven die O hangt een boogje, dat voorkomt dat deze er  

te ver uitspringt, zoals ook onze leerlingen zich moeten 

beheersen, moeten leren omgaan met de eisen die de 

maatschappij stelt;    

D  de P van Pro heeft afgeronde hoekjes, wat aangeeft  

dat onze aanpak niet hard is, maar ook niet soft. 

De opleidingengids, de schoolgids en het jaarverslag zijn  

nu allemaal inhoudelijk en voor wat betreft lay-out aan-

gepast en opgefrist aan de hand van onze nieuwe huisstijl.  

Op advies van de GMR oudergeleding zijn er meer onder-

werpen in de schoolgids geüniformeerd waardoor het 

schoolspecifieke deel beperkt is gebleven.

Website
Een belangrijk PR instrument voor onze organisatie is onze 

website. Nu we een keuze hebben gemaakt voor de nieuwe 

naam (logo) voor onze organisatie gaan we bouwen aan een 

nieuwe website. Al in een vroeg stadium zijn de domein-

namen procollege.nl, procollegebemmel.nl, procollege-

boxmeer.nl, procollegenijmegen.nl en procollegewijchen.nl 

op naam van onze organisatie geregistreerd. Een stichtings-

brede werkgroep is in samenwerking met het ontwerp bureau 

en een tekstschrijver aan de slag gegaan met het maken van 

een nieuwe website. Zowel inhoudelijk als voor wat betreft 

uitstraling en gebruik moet de website aangepast worden. 

Het moet mogelijk worden om te navigeren op basis van de 

scholen maar ook op basis van doelgroep zoals leerling, 

ouder, werkgever etc. Doelstelling is om in 2014 de nieuwe 

website te lanceren. 

A

D

B

C
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Kwaliteitsmeting ProZo
Iedere twee jaar onderzoeken wij hoe leerlingen, ouders, 

stagebedrijven en ons personeel ons onderwijs en onze 

organisatie ervaren. Wij doen dat door digitaal (ProZo) 

vragenlijsten in te laten vullen. Deze vragenlijsten worden 

gebruikt door bijna alle praktijkscholen in Nederland. 

Daardoor is het mogelijk de uitslagen te vergelijken met 

andere scholen voor praktijkonderwijs. 

In maart 2013 zijn de vragenlijsten ingevuld door: 

  472 Leerlingen 

  197 Ouders 

  52 Stagebedrijven 

  92 Personeelsleden 

Daaruit kwamen onder andere de volgende gegevens  

voor alle vijf scholen:

  Leerlingen en ouders zijn overwegend positief over  

de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze 

begeleiding aan de leerlingen. 

  De eerstejaars zijn positiever dan de vijfdejaars.  

Dat is ook bij de andere Praktijkscholen in Nederland zo. 

  Stagebedrijven zijn over het algemeen zeer positief over  

de contacten met school en de begeleiding van de 

stagedocenten. 

  Het personeel is kritischer over de kwaliteit van het 

onderwijs dan leerlingen en ouders. De docenten zien 

voldoende onderdelen die beter kunnen.

De directie gebruikt de uitkomsten van de kwaliteitsmeting 

in overleg met de kernteams als input voor verbeterplannen.

Overigens zijn naast de Prozo enquête ook de uitstroom-

cijfers een belangrijke graadmeter of ons onderwijs effectief 

is geweest. De eis vanuit de overheid is dat wij jaarlijks mini-

maal 90% van onze leerlingen succesvol laten uitstromen 

naar werk, dagbesteding, een andere opleiding of anders. 

Deze norm hebben we het afgelopen schooljaar 2012 - 2013 

ruimschoots gehaald. Het gemiddelde uitstroomresultaat van 

Pro College regio Nijmegen was 95% over het afgelopen 

schooljaar.

Pro College
Bemmel

Pro College
Boxmeer

Pro College
Nijmegen
Celebesstraat

Pro College
Nijmegen
Veldstraat

Pro College
Wijchen

Totaal %

Reguliere arbeid 6 7 12 3 3 31 24

Arbeid met Wajong 4 5 1 3 2 15 12

ROC BOL/BBL 1 4 5 15 2 27 21

Vervolgopleiding 2 6 4 5 8 25 20

Sociale Werkvoorziening 0 2 1 0 0 3 2

Dagbesteding 2 3 1 1 3 10 8

VMBO 0 1 2 0 0 3 2

Plaatsing REC 3 1 0 0 0 4 3

Geen werk 0 1 2 3 1 7 5

Verhuizing of anders 1 0 0 1 1 3 2

Totaal 19 30 28 31 20 128 100

LEERLINGEN
Uitstroomcijfers schooljaar 2012 - 2013   
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Kwaliteitsonderzoek 
Onderwijsinspectie
Op 19 februari heeft de onderwijsinspectie een stichtings-

breed onderzoek gedaan naar de opbrengsten van ons 

onderwijs en onze kwaliteitscyclus, kwaliteitsborging en 

kwaliteitszorg.

Het gesprek met de inspecteur is gevoerd door de school-

directeuren en de bestuurder. De uitkomst van het onderzoek 

was positief namelijk dat we voor alle locaties het basis-

toezichtsarrangement houden, er geen nader onderzoek op 

de locaties nodig is en over twee jaar het volgende gesprek 

zal zijn in het kader van het toezicht. 

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen. 

Die waren voor ons niet onbekend, daar hadden we in het 

nieuwe schoolplan en de jaarplannen al rekening mee 

gehouden:

  kwalitatieve inhoudelijke verbetering van het IOP en HP;

  verbeteren en borgen onderwijskwaliteit (pedagogisch  

en didactisch),door middel van professionalisering van de 

docenten. Kijkwijzers en klassenbezoeken spelen hierin  

een belangrijke rol als meetinstrumenten;

  versterken en vergroten toeleiding naar werk.

Het onderzoek leverde voor Pro College een bevestiging op 

van de kwaliteit en positieve ontwikkeling van het onderwijs 

en de organisatie.

SWPBS Respect en veiligheid 
De werkzaamheden van de werkgroep Respect en Veiligheid 

schooljaar 2011 - 2012 hebben geleid tot een plan van aanpak 

voor de invoering van School Wide Positive Behavior Support 

op al onze scholen. In november 2012 zijn er gesprekken 

gevoerd met aanbieders van dit programma om te zien wie 

het aanbod aan kan laten sluiten op ons plan van aanpak.  

De keuze is gevallen op het kenniscentrum schoolwide PBS.

Voor de invoering van SWPBS zijn er, na een interne sollici-

tatieprocedure, twee collega’s uit de stichting geworven  

en opgeleid tot coach. Deze coaches zullen de teams scholen 

en begeleiden. Aanspreekpunt voor de coaches wordt een 

regiegroep bestaande uit een MT-lid en Zorgcoördinatoren. 

 

In het schooljaar 2013 – 2014 staat een cyclus van trainingen 

gepland waarbij alle medewerkers getraind worden in het 

toepassen van de methodiek. Onderdeel daarvan zal ook zijn 

het verder uniformeren van schoolregels en sanctiebeleid.

Aantal leerlingen per vestiging

2012 2013

Pro College Nijmegen Celebesstraat 123 130

Pro College Bemmel 64 66

Pro College Nijmegen Veldstraat 130 129

Pro College Wijchen 107 122

Pro College Boxmeer 138 153

Totaal Pro College regio Nijmegen 562 600

Het totale aantal leerlingen  

op 1 oktober 2013 bedroeg 600.
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ONDERWIJS

Pro College is in 2010 begonnen met de uitvoering van het 

ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid in de vorm van een 

gesprekken- en beoordelingscyclus. Het beleid is destijds in 

samenspraak met het personeel opgesteld en uitgewerkt in 

een handboek personeelsbeleid met bijlagen met hulp-

middelen en formats. Eind 2012 hebben we dit beleid door 

middel van groepsinterviews en een enquête geëvalueerd.

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de uitkomsten van de 

evaluatie van de gesprekkencyclus gepresenteerd met 

aanbevelingen voor het beleid en de uitvoering.

Aanbevelingen waren onder andere:

  Maak de gesprekkencyclus minder vrijblijvend. Verkort de 

gesprekkencyclus naar twee jaar en sluit de cyclus af met 

een kort formeel gesprek door de leidinggevende 

(beoordelingsgesprek);

  Maak 360 graden feedback tot een vast onderdeel van  

de cyclus (bij start of herstart);

  Maak in alle ontwikkelgesprekken en formats een 

duidelijke, concrete koppeling tussen doelen van de 

organisatie/school en persoonlijke doelen;

  Maak loopbaanontwikkeling (incl. LC-functies) tot een  

vast onderdeel van de gesprekkencyclus;

  Agendeer wezenlijke ontwikkelpunten bij het personeel 

indien men deze zelf niet agendeert;

  Neem meer regie op de eigen ontwikkeling door mogelijk-

heden van het ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid van 

Pro College te benutten (kernwaarde Pro College: eigenaar-

schap).  

Op basis van de evaluatie en de aanbevelingen is het beleid 

aangepast.

onderwijsvisie met ambitie
In het Strategisch beleid hebben we als doel gesteld te 

werken op basis van een onderwijsvisie met ambitie die 

gedragen wordt door alle medewerkers en geïmplementeerd 

is in de totale organisatie.

De Kernteamcoördinatoren hebben de opdracht gekregen 

om in samenwerking met de kernteams te komen tot een 

voorstel voor deze visie. Medewerkers zijn hierbij betrokken 

door teamvergaderingen op locaties en een workshop tijdens 

de stichtingsbrede bijeenkomst in januari 2013. Op basis van 

deze input is de visie verder uitgewerkt door Kernteam-

coördinatoren en MT. De nieuwe visie is gepresenteerd 

tijdens de stichtingsbrede bijeenkomst in april 2013.

A.   Er wordt blijvend afgestemd op de arbeidsmarkt en 

werkgelegenheid

1.   De school anticipeert flexibel op de vraag en aanbod 

m.b.t. de werkgelegenheid en arbeidsmarkt

2.  De werkgelegenheid en de arbeidsmarkt zijn 

richtinggevend

3.  De school weet wat de leerling nodig heeft om in  

de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren 

4.  De school werkt in een netwerk dat gericht is op het 

realiseren van arbeidsmogelijkheden voor de leerlingen 

en staat open voor alle partijen op de arbeidsmarkt

B.  Er is een voorbereide leeromgeving, waardoor de leerling 

zich optimaal kan ontwikkelen.

1. De leeromgeving is veilig

2. De leeromgeving is rustig en stabiel
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3. Er zijn duidelijke eenduidige afspraken

4.  De leerlingen benaderen elkaar positief kritisch  

en spreken elkaar hierop aan

5.  De medewerkers benaderen elkaar positief kritisch  

en spreken elkaar hierop aan

6.  De medewerker is zich bewust van zijn voorbeeldgedrag 

en handelt conform de kernwaarden van de Stichting

7.  Er wordt intensief met ouders samengewerkt, om de 

ontwikkeling en het welbevinden van de leerling te 

bevorderen

8.  De leeromgeving is bedrijfsecht/levensecht

C.  Er zijn duidelijke leerlijnen, er wordt ervaringsgericht 

gewerkt en de zone van de naaste ontwikkeling wordt 

geprikkeld.

1. De medewerker werkt gemotiveerd, met ambitie

2.  De medewerker werkt planmatig aan de ontwikkeling  

van de leerlingen en zichzelf

3.  De medewerkers maakt gebruik van de persoonlijke  

(en elkaars) kwaliteiten 

4.  Elke leerling heeft een individueel leertraject dat aansluit 

bij de talenten van de leerling   

5. Het onderwijs daagt de leerling uit 

D.  Er wordt doelgericht gewerkt aan individuele 

leertrajecten, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 

en mogelijkheden van de leerling. 

1. Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingstraject

2.  De leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling  

(weet wat hij wil leren en wat hij moet leren)

3. Het onderwijs is betekenisvol

4. De leerling kan en mag zichzelf zijn 

5. De leerling mag van fouten leren

E.  Er wordt gewerkt met haalbare doelen, gericht op de 

competenties die gevraagd worden om deel te kunnen 

nemen aan de maatschappij.

1.  Het ontwikkelingstraject van de leerling is gericht op  

de competenties die gevraagd worden in een werksituatie 

en de samenleving.

2.  De leerling verzamelt de gehaalde doelen in een 

portfolio.

3.  De leerling toont trots de bereikte competenties en 

vaardigheden, die nodig zijn om succesvol de school  

te verlaten

4.  Er is een goede verbinding tussen theorie, praktijk en 

stage. 

HUISVESTING
Nieuwbouw Nijmegen
In maart 2013 is het nieuwe bestemmings plan, waar ook 

onze nieuwbouw aan de Dennenstraat onderdeel van is, 

definitief geworden. In het tweede kwartaal 2013 is 

door de werkgroep het programma van eisen voor onze 

nieuwe school definitief gemaakt, zijn de besprekingen 

met de gemeente Nijmegen gestart over de concept-

overeen komsten inzake de aankoop van de grond  

en de verkoop van onze panden en is de aanbestedings-

procedure gestart. Daarnaast is er een meerjaren 

exploitatiebegroting opgesteld waaruit bleek dat de 

nieuwbouw financieel verantwoord gerealiseerd kan 

worden. Na een intensieve aanbestedings procedure 

hebben we besloten dat het consortium ‘Lithos’ onze 

nieuwe school in Nijmegen aan de Dennenstraat gaat 

ont werpen en bouwen. De schetsontwerpen zijn veel-

belovend. Het wordt een duurzame, moderne en pro-

fessionele nieuwe school die in juli 2015 gereed moet 

zijn.

Verbouwing Bemmel
Onze school in Bemmel beschikte nog niet over een 

goed uitgerust lokaal voor de sector facilitaire dienst-

verlening. Deze sector is voor onze leerlingen een 

kansrijke uitstroom mogelijkheid. Omdat het voor onze 

leer lingen belangrijk is dat de praktijkvakken gegeven 

worden in een zoveel mogelijk “levensechte” leer-

omgeving hebben we besloten om er door middel van 

een ver bouwing voor te zorgen dat er een extra praktijk-

lokaal in Bemmel gerealiseerd kon worden. Het lokaal is 

met ingang van het nieuwe schooljaar 2013-2014 in 

gebruik genomen.
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Solvabiliteit
De solvabiliteit laat de afgelopen jaren een vrij stabiel beeld 

zien. De solvabiliteit ligt ruim boven de signaleringsgrens van 

0,2. De betekenis hiervan is dat de Stichting een gezonde 

vermogensstructuur heeft.

Liquiditeit
De liquiditeit wordt positief beïnvloed door het positieve 

resultaat 2013 dat een directe impact heeft op de liquiditeit. 

Anderzijds negatief door een incidenteel vooruit ontvangen 

bedrag van het ministerie van OCW en een hogere credi-

teurenstand. Per saldo ligt de liquiditeit ruim boven de band-

breedte (tussen 0,5 en 1,5) zoals die voor onderwijs-

instellingen gehanteerd wordt.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is verder gestegen. De belang-

rijkste factor is het positief resultaat van € 453.000. In het 

verleden heeft het ministerie voor het weerstandsvermogen 

FINANCIËN

2009 2010 2011 2012 2013

Solvabiliteit 

(eigen vermogen / totaal vermogen)

0,77 0,74 0,71 0,80 0,78

Current ratio (liquiditeit)

(vlottende activa / kortlopende schulden)

3,05 2,55 2,39 5,17 4,38

Weerstandsvermogen

((eigen vermogen – vaste activa)/ totaal van de baten)

0,27 0,28 0,33 0,42 0,48

Kapitalisatiefactor

((totaal vermogen – gebouwen) / totaal van de baten))

0,58 0,64 0,73 0,73 0,84

signaleringswaarden afgegeven van 0,10 als minimum tot 0,40 

als maximum. In 2013 ligt het weerstandsvermogen boven die 

bovengrens. Daarmee is duidelijk dat de Stichting voldoende 

vermogen heeft om een eventuele tijdelijke teruggang van 

baten op te kunnen vangen.

Kapitalisatiefactor
Door de commissie Don is het kengetal kapitalisatiefactor 

geïntroduceerd. Dit kengetal is bedoeld om de hoogte van  

de reserves te beoordelen in relatie tot de omvang van de 

activiteiten. De afgelopen jaren ontwikkelt dit kengetal zich 

positief. Het is nog niet mogelijk om de hoogte van de 

kapitalisatiefactor te vergelijken met de door de commissie 

Don opgestelde signaleringsgrenzen. De reden hiervan is  

dat de commissie alleen signaleringsgrenzen heeft berekend 

voor de situatie dat een onderwijsinstelling geen economisch 

eigendom van gebouwen bezit. De Stichting bezit echter  

van de gebouwen in Nijmegen het economisch eigendom. Van 

de gebouwen in de overige gemeenten berust het economisch 

eigendom bij de desbetreffende gemeente. 
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Balanspositie vergeleken
Hieronder zijn de balansen ultimo 2013 en 2012 verkort 

weergegeven.

De vaste activa stijgen licht doordat de investeringen op  

vaste activa de afschrijvingen overtreffen.

De vlottende activa stijgen voornamelijk veroorzaakt door 

het positieve resultaat en een incidenteel vooruit ontvangen 

bedrag van het ministerie van OCW.

De mutatie in het eigen vermogen is het resultaat over 2013.

2013 2012

Activa

Vaste activa 2.847.000 2.810.000

Vlottende activa 5.484.000 4.795.000

Totaal activa 8.331.000 7.605.000

Passiva

Eigen vermogen 6.503.000 6.051.000

Voorzieningen 233.000 233.000

Kortlopende schulden 1.253.000 977.000

Langlopende schulden 343.000 345.000

Totaal passiva 8.331.000 7.605.000

De kortlopende schulden stijgen door een hogere credi-

teurenstand, een incidenteel vooruit ontvangen bedrag van 

het ministerie van OCW en het opnemen van een bedrag 

voor de vervanging vaste activa inzake nieuwbouw Boxmeer.

Gang van zaken gedurende het jaar
Het resultaat komt over 2013 komt uit op € 453.000  

en is als volgt opgebouwd.

Het resultaat uit de additionele middelen betreft ESF.  

Het resultaat op ESF activiteiten is additioneel en kan daarom 

niet in het reguliere resultaat worden meegeteld.

Het bedrag inzake doordecentralisatie is geoormerkt voor de 

geplande nieuwbouw Nijmegen. In de begroting was er nog 

van uitgegaan dat €  60.000 ten gunste van de exploitatie 

van de Nijmeegse locaties zou komen. In de realisatie is het 

gehele bedrag ten gunste van de bestemmingsreserve 

huisvesting gebracht.

Resultaat
Het resultaat kan in relatie tot de begroting als volgt geanalyseerd worden.

werkelijk begroting verschil

Rijksbijdragen OCW 6.934.000 6.942.000 -/-8.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 565.000 455.000 110.000

Overige baten 130.000 168.000 -/-38.000

Totaal baten 7.629.000 7.565.000 64.000

Personeelslasten 5.654.000 5.648.000 6.000

Afschrijvingen 202.000 225.000 -/-23.000

Huisvestingslasten 429.000 501.000 -/-72.000

Overige lasten 961.000 881.000 80.000

Totaal lasten 7.246.000 7.255.000 -/-9.000

Saldo baten en lasten 383.000 310.000 73.000

Financiële baten en lasten 70.000 47.000 23.000

Resultaat 453.000 357.000 96.000

Resultaat Verschil met
begroting

Regulier resultaat 32.000 -/- 63.000

Additionele middelen 120.000 86.000

Doordecentralisatie 301.000 96.000

Resultaat 453.000
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De overige overheidsbijdragen en –subsidies komen hoger 

uit door een hoger dan verwacht resultaat op zowel ESF 

2011/2012 als ESF 2012/2013.

De overige baten worden negatief beïnvloed door lagere dan 

begrote baten voor gastleerlingen; deze post is vooraf lastig 

in te schatten.

Per saldo zijn de personeelslasten in lijn met de begroting. 

Binnen deze categorie komen de lonen en salarissen hoger 

dan begroot uit vanwege de stijging van het leerlingenaantal 

in het schooljaar 2013/2014 van 562 naar 600. De kosten die 

dit met zich meebrengt zijn niet meegenomen in de begro-

ting 2013. Daarnaast steeg het aandeel vervanging wegens 

ziekte. Het totaal van de stijging door leerlingenaantal en 

vervanging wegens ziekte wordt grotendeels gecompenseerd 

door het conservatief begroten van de uitkeringen (verzeke-

ring bij ziekte personeel).

De bruto afschrijvingen zijn in lijn met de begroting. Deze 

worden gecorrigeerd voor een dekking afschrijvingskosten. 

Bij de realisatie van de nieuwbouw Boxmeer is een deel van 

de subsidie in de balans van de Stichting opgenomen en valt 

in vijf jaar vrij.

Bij de huisvestingskosten is de belangrijkste verklaring voor 

de lagere kosten dan begroot het achterwege laten van de 

dotatie onderhoudsvoorziening vanwege het niet benutten 

van de voorziening in 2013.

De overige lasten komen boven budget uit voornamelijk 

veroorzaakt door de investering in nieuwe lesmethoden 

voor taal en rekenen en de daarvoor benodigde nieuwe 

materialen en schoolboeken; de kosten waren noodzakelijk 

voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zijn er nog 

een tweetal effecten die elkaar grosso modo in evenwicht 

houden. Hogere kosten voor administratie en beheer: ESF, 

drukwerk en contributie en bijdragen. Daar staan lagere 

kosten tegenover voor de overige kosten: P&R en beleids-

ondersteuning.

Begroting volgend boekjaar
Hieronder is de begroting 2014 verkort weergegeven.

In de begroting 2014 is gerekend met een leerlingaantal van 

600 met peildatum 1 oktober 2013. Dit betekent een groei 

van 48 leerlingen ten opzichte van de begroting 2013.

Bij de personeelslasten is een begroting per medewerker 

opgesteld. Hierbij is een index gehanteerd om eventuele 

stijgingen in de CAO en andere wijzigingen in arbeids-

voorwaardelijke sfeer op te vangen. Ook is er bij het 

begroten onder andere rekening gehouden met de invoering 

van de functiemix, ouderschapsverlof, het vervangingsrisico 

en trekkingsrecht. In de begroting is in lijn met vorig jaar 

uitgegaan van een gemiddelde groepsgrootte van 14.

In deze begroting zijn zo nauwkeurig mogelijk de baten en 

lasten ingeschat en begroot. Het begroten is niet alleen een 

zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de baten en lasten, 

maar eveneens een fi nanciële vertaling van de beleids-

voornemens in het strategische beleidsplan van de Stichting. 

Dit voor haar leerlingen en medewerkers.

Treasury beleid

Het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut is in 2013 

geactualiseerd. Er is geen sprake van fi nanciering met vreemd 

vermogen. De middelen die niet direct nodig zijn voor de 

bedrijfsuitoefening worden risicomijdend belegd. In het 

afgelopen jaar werd alleen gebruik gemaakt van bank- en 

spaarrekeningen bij één bankinstelling. Er was geen sprake 

van beleggingen in effecten of andere fi nanciële instru-

menten.

Rijksbijdragen 7.499.000

Overige overheidsbijdragen 330.000

Overige baten 170.000

Totaal baten 7.999.000

Personeelslasten 5.904.000

Afschrijvingen 232.000

Huisvestingslasten 521.000

Overige lasten 883.000

Totaal lasten 7.540.000

Saldo baten en lasten 459.000

Financiële baten en lasten 27.000

Resultaat 486.000

Doordecentralisatie 301.000

Regulier resultaat 185.000
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2009 2010 2011 2012 2013

Directie 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0

Onderwijzend personeel 67,2 65,6 63,1 65,4 63,9

Onderwijsondersteunend personeel 14,3 15,3 16,7 16,5 17,6

totaal 87,5 86,9 82,8 84,9 84,5

2013 2014 2015 2016

Personele bezetting in wtf

-directie 3,0 3,0 3,0 3,0

-onderwijzend personeel 63,9 65,8 64,5 63,8

-onderwijs ondersteunend personeel 17,6 17,6 17,6 17,6

Totaal 84,5 86,4 85,1 84,4

Leerlingenaantallen 562 600 590 585

Toekomstige ontwikkelingen

Leerlingaantal

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een stijging 

van het aantal leerlingen ten opzichte van 2013 van 562 naar 

600. In de komende jaren wordt een geleidelijke daling van 

het aantal leerlingen verwacht. Dit alles in een verwachte 

bandbreedte tussen 575 en 600 leerlingen. Verder is de 

verwachting dat de eerder ingezette stijging van het aantal 

zij-instromers aanhoudt en deze trend zich mogelijk zal 

continueren.

Investeringen

Het traject dat is ingezet om voor de huidige Nijmeegse 

locaties Veld- en Celebesstraat een nieuw gezamenlijk 

gebouw te gaan realiseren is verder ingevuld. In 2014 wordt 

met de bouw van de nieuwe school gestart en de oplevering 

is naar verwachting in juli 2015.

Financiering

Op dit moment wordt de Stichting met eigen vermogen 

gefinancierd. De operationele ontwikkelingen leiden niet tot 

de aanname dat er behoefte is aan externe financiering. Wel 

is het zo dat voor de realisatie van de Nijmeegse nieuwbouw 

een deel met vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

Personeelsbezetting
Het aantal werknemers uitgedrukt in wtf bedroeg ultimo:

Continuïteitsparagraaf

De Stichting werkt op basis van een professionele planning  

& controlcyclus. Sinds 2012 wordt die in eigen beheer uit-

gevoerd onder aansturing van de bestuurder en de controller. 

Daardoor is er sprake van korte lijnen en kunnen externe en 

interne ontwikkelingen vertaald worden naar input voor de 

begroting, realisatie en managementrapportages. Risico’s en 

kansen worden geïdentificeerd en gevolgd door middel van 

managementrapportages, stuurkaartgesprekken en cyclische 

evaluaties, zowel kwalitatief als kwantitatief. Op basis daar-

van worden, indien nodig, aanpassingen van beleid door-

gevoerd. In het kader van de meerjarenbegroting heeft  

de Stichting als belangrijkste risico’s en onzekerheden 

geïdentificeerd: fluctuatie in leerlingaantallen, instabiliteit 

van bekostiging, onvolledige indexatie van bekostiging, 

financiële gevolgen van arbeidsconflicten en restrisico.  

Om de continuïteit van de organisatie te borgen zijn deze 

risico’s vertaald naar een minimaal benodigde financiële 

buffer die wordt aangehouden en is vastgelegd in het 

treasurystatuut.

Kengetallen (stand ultimo)

De wtf omvang neemt vanaf 2014 geleidelijk af, direct 

gerelateerd aan de verwachte leerlingenaantallen. Gezien  

de opbouw van het personeelsbestand kan de afname door 

natuurlijk verloop en tijdelijke contracten worden 

opgevangen.

De verwachting is dat het leerlingenaantal geleidelijk zal 

afnemen, dit op basis van de prognoses van de samenstelling 

en omvang van de bevolking in de regio Nijmegen.
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(bedragen in ‘000) 2013 2014 2015 2016

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.847 7.839 10.041 9.971

Totaal vaste activa 2.847 7.839 10.041 9.971

Vlottende activa 5.484 2.328 2.842 2.883

Totaal activa 8.331 10.167 12.883 12.854

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.449 2.831 8.642 8.798

Bestemmingsreserve publiek 4.055 4.364 - -

Voorzieningen 232 232 232 232

Langlopende schulden 343 251 2.921 2.736

Kortlopende schulden 1.252 2.489 1.088 1.088

Totaal passiva 8.331 10.167 12.883 12.854

Meerjarenbegroting

De belangrijkste ontwikkeling in de balans van de Stichting 

is dat naar verwachting in juli 2015 de nieuwbouw Nijmegen 

wordt gerealiseerd. Dit betekent dat ultimo 2015 de bestem-

mingsreserve publiek € 0 bedraagt, de nieuwbouw bij de 

materiële vaste wordt opgenomen (naar verwachting een 

nieuwbouwwaarde van € 9,1 mln.) en dat voor een deel van 

de fi nanciering een lening (naar verwachting € 2,8 mln.) 

wordt afgesloten.
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(bedragen in ‘000) 2013 2014 2015 2016

Baten

Rijksbijdrage 6.934 7.499 7.421 7.405

Overige overheidsbijdragen en subsidies 565 330 331 331

Overige baten 130 170 170 169

Totaal baten 7.629 7.999 7.922 7.906

Lasten

Personeelslasten 5.654 5.904 6.078 5.961

Afschrijvingen 202 232 253 309

Huisvestingslasten 429 521 513 539

Overige lasten 961 883 846 851

Totaal lasten 7.246 7.540 7.690 7.661

Saldo baten en lasten 383 460 232 245

Saldo financiële bedrijfsvoering 70 27 -/-43 -/-61

Totaal resultaat 453 486 189 184

Baten en lasten

De belangrijkste ontwikkelingen in de staat van baten en 

lasten zijn dat de Rijksbijdragen gelijke tred houden met de 

personeelslasten. De baten uit overige overheidsbijdragen en 

subsidies vanaf 2014 afnemen vanwege wegvallen van ESF. 

De afschrijvingen na 2015 toenemen vanwege de nieuwbouw 

Nijmegen. En het saldo financiële bedrijfsvoering vanaf 2015 

negatief wordt vanwege de rentekosten op de lening voor  

de nieuwbouw Nijmegen.
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Pro College regio Nijmegen 

 Celebesstraat 12

 6524 KE  Nijmegen

 T (024) 329 57 23

 bestuur@procollege.nl

Pro College Nijmegen Veldstraat

 Veldstraat 4

 6533 CC  Nijmegen

 T (024) 354 20 21

 veldstraat@procollege.nl

Pro College Nijmegen Celebesstraat

 Celebesstraat 12

 6524 KE  Nijmegen

 T (024) 322 22 58

 F (024) 360 73 81

 celebesstraat@procollege.nl

Pro College Wijchen

 Acaciastraat 68

 6602 EN  Wijchen

 T (024) 641 28 17

 wijchen@procollege.nl

Pro College Bemmel

 Sportlaan 1k

 6681 CD  Bemmel

 Postbus 58

 6680 AB  Bemmel

 T (0481) 45 38 84

 bemmel@procollege.nl

Pro College Boxmeer

 Stationsweg 38b

 5831 CR  Boxmeer

 T (0485) 57 74 59

 boxmeer@procollege.nl
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Ontwerp: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Druk: Drukkerij Efficiënt, Nijmegen

Juni 2014




