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Woord vooraf
2016 stond voor het College van Bestuur (CvB) van de STC-Group vooral in het teken van vernieuwing van de strategie en de organisatie.
Verderop in dit jaarverslag gaan we daar inhoudelijk op in. Het CvB kijkt met heel veel plezier terug op het proces van strategievorming. Vooral
de inzet en betrokkenheid van veel collega’s hebben wij enorm gewaardeerd. Het hele proces is begin 2016 gestart met de inventarisatie van de
thema’s die voor de STC-Group belangrijk zijn. Vervolgens zijn werkgroepen met elkaar in gesprek gegaan tijdens
brown paper sessies, wereldcafés en andere creatieve werkvormen. Leden van de Ondernemingsraad
en externe stakeholders zijn hierbij betrokken.
In de bedrijfstakcommissies en de Raad van Advies is gesproken over de visie van het bedrijfsleven op de toekomst
van ons onderwijs. In november is dit proces afgesloten
met de publicatie van het strategisch plan ‘De koers is uitgezet’ en een spetterende studiedag op 29 november jl. Het
hele gebouw aan de Lloydsstraat was daarbij omgetoverd
tot een ‘paradeterrein’ en alle collega’s van de STC-Group
konden onder andere via workshops, een hindernisbaan en
een DWDD-podium meepraten over hun bijdrage aan de
strategie. Natuurlijk wordt de reis vervolgd in 2017, want
in Rotterdam geldt wel: “geen woorden maar daden”.

De koers is uitgezet

STC-GROUP ALGEMEEN

<<

2

>>

STC-GROUP GEÏNTEGREERD JA ARVERSL AG 2016

Vorming mbo-colleges
Na goed overleg met het management van de sectoren, de ondernemings-

STC-Group financieel zeer gezond is, maar ook dat het voor de organisa-

raad en andere betrokkenen zijn in 2016 vier mbo-colleges gevormd. Dit

tie een uitdaging is ervoor te zorgen dat ons onderwijs blijft aansluiten

was in de eerste plaats een organisatorisch antwoord op de snelle groei

op de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven. Een grote

van de afgelopen jaren. In de tweede plaats wil het CvB de vorming van

opgave voor de hele organisatie. Het CvB is er zeker van dat wij met de

de colleges aangrijpen om het onderwijskundig leiderschap te verster-

inzet van alle medewerkers daar ook de komende jaren weer in zullen

ken en meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de college

slagen.

directeuren (voorheen sectorhoofden) en onderwijsmanagers (voorheen
teamleiders) neer te leggen. Eind 2016 zijn de directeuren van de vier

Ik wens u namens het College van Bestuur veel

mbo-colleges benoemd. Wij hebben er veel vertrouwen in dat dit nieuwe

leesplezier.

team, samen met de directeuren van het vmbo-college en de Rotterdam
Mainport University en alle andere medewerkers, de kwaliteit van het

Frits Gronsveld,

onderwijs bij de STC-Group nog verder kan verbeteren.

voorzitter College van
Bestuur

Ook afgelopen jaar was het verzorgen van onderwijs en training aan vele
duizenden leerlingen, deelnemers, studenten en professionals in binnenen buitenland prioriteit nummer 1 voor de organisatie. Honderden collega’s staan elke dag opnieuw klaar om jongeren en professionals te helpen
het beste uit zichzelf te halen. De passie waarmee zij hun werk doen
maakt de STC-group tot dé verticale vakinstelling voor de maritieme
sector, de transport en logistiek en het havenindustrieel complex.
Dit geïntegreerde jaardocument biedt een terugblik op en een overzicht
van de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar 2016 op het gebied van
onderwijs, ondersteuning en financiën. Uit het jaarverslag blijkt dat de

College van Bestuur STC-Group
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Terugblik Raad van Toezicht
2016 was voor de STC–Group een jaar

College van Bestuur

waarin veel vernieuwing tot stand is

Met de benoeming van Astrid Kee op 1 maart 2016 is

met de externe stakeholders. In de vergadering van

het College van Bestuur weer compleet. Wij zijn ervan

12 oktober 2016 is het strategisch plan door ons goed-

gebracht. Een nieuw College van Bestuur,

overtuigd dat Astrid Kee met haar ervaring en netwerk

gekeurd.

een nieuwe strategie en een vernieuwde

in de Amsterdamse haven en in de scheepsbouw, een
belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de STC-Group. Aan het vernieuwde,

Vernieuwing van de publieke organisatie

organisatie maken de STC-Group weer

driekoppige CvB, dat naast Astrid Kee bestaat uit Frits
Gronsveld en Jan Kweekel, de opdracht om samen met

Een van de belangrijke doelstellingen voor 2016 van

klaar voor de toekomst.

management en medewerkers, de STC-Group verder

het CvB en ons als RvT was het vernieuwen van de

uit te bouwen tot een organisatie die ook de komende

organisatie. Daarbij heeft de nadruk in 2016 in eerste

jaren het toonbeeld zal blijven van een moderne

instantie gelegen op de vernieuwing van de organisa-

onderwijs- en kennisinstelling. Wij hebben er alle

tie van het onderwijs. De zich voortzettende groei

vertrouwen in dat dit gaat lukken.

maakt het noodzakelijk te waarborgen dat de leerlingen, deelnemers en studenten van de STC-Group zich
herkend en gekend zouden blijven voelen. ‘De mense-

Nieuwe strategie

lijke maat’, waar de STC-Group om bekend staat, dient

Naast deze bestuurlijke vernieuwing stond 2016 voor

mbo-colleges gevormd. Deze vormen samen met het

ons als Raad van Toezicht (RvT) in het teken van de

vmbo-college en de Rotterdam Mainport University de

vernieuwing van de strategie. Met het verschijnen van

publiek gefinancierde onderwijsorganisatie van de

het strategisch plan “De koers is uitgezet” is het traject

STC-Group. Wij hebben op 8 juni 2016 ingestemd met

van strategievorming beëindigd en is de reis begon-

deze vernieuwing van de organisatie. Deze is op 1 ja-

nen naar een nieuwe toekomst voor de onderwijs- en

nuari 2017 van start gegaan. Ook de ondersteunende

kennisinstelling. De RvT heeft in haar vergadering van

organisatie is vernieuwd en versterkt. Meest zichtbare

9 maart 2016 het procesontwerp vastgesteld. Daarbij

onderdeel daarvan is de vorming van professionele ICT-

hebben wij er vooral op toegezien dat de medewer-

en HRM- afdelingen.

overeind te blijven. Daartoe zijn in 2016 een viertal

kers van de STC-Group betrokken zijn en dat de
inbreng van de externe stakeholders geborgd was.
Zelf zijn wij ook actief betrokken geweest bij de sessie
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Private deel
Tenslotte willen wij ook de herstructurering van het

Het grote nieuwbouwproject aan de Waalhaven Zuid-

Wij bedanken alle medewerkers, leerlingen en studen-

private deel van de STC-Group noemen. Met de vor-

zijde 16 heeft standaard op de agenda van de RvT

ten die 2016 tot een succesvol jaar hebben gemaakt

ming van een houdstermaatschappij waarin de ver-

gestaan. De auditcommissie is driemaal bij elkaar

voor de STC-Group.

schillende aandelenbelangen van de STC-Group zullen

geweest om te spreken over de begroting en de jaar-

zijn ondergebracht en een uitsplitsing van respectie-

rekening. De renumeratiecommissie heeft zich gebo-

Namens de Raad van Toezicht,

velijk de nationale en de internationale onderwijs,

gen over de Wet Normering Topinkomens en een

Herman Marks, voorzitter

trainings- en consultancy activiteiten. Ook STC-KNRM

nieuwe beoordelingssystematiek voor het CvB die in

B.V. is hierin ondergebracht. Daarmee is de transpa-

2017 van start gaat.

rantie vergroot en de bestuurlijke verantwoordelijkheid
verhelderd. Deze wijziging krijgt zijn beslag in 2017.

Fundament voor de toekomst
Raad van Toezicht en de STC-Group

De STC-Group was en is een financieel gezonde organi-

Wij hebben in 2016 vier keer regulier vergaderd. Hier

agenda staat. In 2016 is opnieuw veel werk verzet. Met

was het voltallige CvB bij aanwezig. Er is eenmaal met

een vernieuwd CvB, een nieuwe strategie en een

accountant EY overlegd alsook met de Raad van Advies

nieuwe organisatie is er een fundament gelegd

(RvA). Tot slot waren er bijzondere bijeenkomsten,

voor de toekomst. Dat is ook nodig want de

onder andere om te spreken over strategie. Wij kijken

beroepen in het maritieme en havenin-

met plezier terug op een bijeenkomst met het voltallige

dustrieel complex veranderen snel.

management en het CvB waarin een breed scala aan

De STC-Group als dé vakinstelling

onderwerpen aan de orde is gekomen zoals de cultuur

die zowel jonge mensen als pro-

in de organisatie, ontwikkelingen in het onderwijs en

fessionals klaarstoomt voor

druk vanuit de politiek en omgeving. Dit heeft ons meer

deze beroepen, moet op die

inzicht gegeven in het reilen en zeilen van de organisa-

vernieuwing een antwoord

tie. Een delegatie van de RvT heeft tweemaal gesproken

kunnen geven. Dat zijn we

met de Ondernemingsraad. Daarin hebben wij ons laten

ook verplicht aan het be-

informeren over de relatie met en gespreksonderwer-

drijfsleven waarmee we

pen tussen het CvB en de Ondernemingsraad.

intensief samenwerken.

satie, waar de kwaliteit van het onderwijs hoog op de
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Raad van Toezicht STC-Group

Verklarende woordenlijst
BIRD

Bureau Innovatie, Research & Development

BOK

Begeleiding, Onderwijs en Kwaliteit

BTC

Bedrijfstakcommissie

CvB

College van Bestuur

FD

Facilitaire Diensten

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

NMU

Netherlands Maritime University

RMU

Rotterdam Mainport University

RvA

Raad van Advies

RvT

Raad van Toezicht

STC

Scheepvaart en Transport College

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
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Profiel STC-Group
Meer en meer jongeren die carrière willen maken in de scheepvaart, het transport of het havenindustrieel complex vinden de weg naar de STC-Group. Zij komen al lang niet alleen meer uit (de directe
omgeving van) Rotterdam, alhoewel de verbondenheid van de STC-Group met de stad en de regio groot
is. In onze scholen vinden we ook jongeren uit bijvoorbeeld Groningen, Heerlen, Utrecht en Zwolle. Met
onze internationale scholingsactiviteiten bieden wij jongeren en jongvolwassenen in bijvoorbeeld
Vietnam, Zuid-Afrika, de Filipijnen en Kazachstan kansen op een mooie maritieme of logistieke loopbaan
en de bijbehorende economische zelfstandigheid. Professionals en het bedrijfsleven tot slot, vinden in
STC B.V. de ideale partner voor om-, her- en bijscholingstrajecten.

PROFIEL STC-GROUP
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Onderwijsvisie
Voor een vakinstelling als de STC-Group is de aansluiting van het onderwijs op het
(internationale) bedrijfsleven van essentieel belang. Vakkennis is daarbij de linking
pin. De drie pijlers vakkennis, pedagogisch/didactisch handelen en arbeidsmarkt vormen de basis van de opleidingen van de STC-Group, ongeacht niveau (vmbo, mbo, hbo,
hbo-master) of vorm (beroepsopleiding, cursus/training).

Om leerlingen en studenten optimaal voor te bereiden

vaardigheden, zoals kritisch en analytisch

op een vaak onzekere toekomst is het belangrijk reke-

denken, en de juiste beroepshouding stelt

ning te houden met ontwikkelingen die van invloed zijn

leerlingen en studenten in staat als het ware

op hun leer- en werkomgeving. Deze zijn door ons in

een flexibele schil te ontwikkelen die hen klaar-

deze onderwijsvisie vertaald naar drie nauw met el-

stoomt om een vervolgopleiding te gaan volgen of

kaar verbonden speerpunten: toekomstgericht en

succesvol de arbeidsmarkt te betreden.

-bestendig onderwijs, eigenaar van het eigen leerproces en een leven lang leren.

Eigenaar van het eigen leerproces

Leven lang leren
Het is onrealistisch om te veronderstellen dat leerlin-

Toekomstgericht en –bestendig onderwijs

De Nederlandse samenleving biedt jongeren de moge-

gen en studenten met de op school verworven vaardig-

lijkheid zelf te kiezen hoe zij hun leven willen inrichten

heden en kennis tot hun pensioen inzetbaar blijven in

Het bedrijfsleven stelt andere eisen aan kennis van

en hoe zij zin willen geven aan hun bestaan. Ook het

het werkveld waarvoor zij in eerste instantie zijn opge-

toekomstige werknemers dan voorheen. Welk type

bedrijfsleven vraagt een grote mate van zelfsturing in

leid. Een leven lang leren is het motto dat zich niet al-

kennis voor hen straks de meeste toegevoegde

het werk. Het is de taak van het onderwijs om een bij-

leen uit in een doorlopend scholingsaanbod. Vooral de

waarde heeft is nu nog niet duidelijk. Wat wel vast

drage te leveren aan het ontwikkelen van de sociale

grondhouding van de leerling of student, die ervoor

staat is dat vakkennis onmisbaar blijft en dus ook in

vaardigheden, het vertrouwen, het doorzettingsvermo-

zorgt dat er gereflecteerd wordt op het eigen ontwik-

de toekomst centraal staat in onze opleidingen. We

gen en de nieuwsgierigheid die nodig zijn om dit te

kelingsproces, nieuwsgierig, kritisch en enthousiast is,

vullen dat aan met een breed spectrum aan algemene

kunnen doen. Niet geheel toevallig zijn dit ook de vaar-

draagt hieraan bij. Hetzelfde geldt voor de docenten.

kennis, vaardigheden en gewenste attitudes. Daar-

digheden die nodig zijn om studenten en leerlingen ei-

De docententeams vormen een omgeving waarin do-

mee dragen we er zorg voor dat leerlingen en studen-

genaar te laten zijn van hun eigen leerproces en loop-

centen zich kunnen verbeteren (met behulp van interne

ten op korte termijn (in het beroep) én op langere

baan. De docent is hierbij niet alleen opleider maar

en externe scholing en docentenstages) en van colle-

termijn (in de verdere loopbaan) optimaal kunnen

vooral ook coach in het bewustwordingsproces van

ga-docenten kunnen leren (zowel binnen het eigen

functioneren. Een combinatie van breed inzetbare

studenten en leerlingen.

teams als binnen teams in de verticale kolom).

PROFIEL STC-GROUP

<<

9

>>

STC-GROUP GEÏNTEGREERD JA ARVERSL AG 2016

Organisatiestructuur
Publiek
De STC-Group is een stichting met een financieel strikt van elkaar gescheiden publiek en een privaat
deel. In 2016 heeft er een herstructurering van het private deel van de STC-Group plaatsgevonden. Er is
een houdstermaatschappij opgericht waarin de verschillende aandelenbelangen van de STC-Group zijn
ondergebracht. Daarnaast zijn de nationale en internationale trainings- en consultancyactiviteiten
opgesplitst. Daarmee is de transparantie vergroot en de bestuurlijke verantwoordelijkheid verhelderd.
Deze wijziging krijgt zijn beslag in 2017.

Het Scheepvaart en Transport College verzorgt vmboen mbo-opleidingen. In samenwerking met Hogeschool
Rotterdam worden onder de vlag van de Rotterdam
Mainport University of applied sciences vier hbo-opleidingen aangeboden. De verticale opleidingskolom
wordt gecompleteerd door de Netherlands Maritime
University of applied sciences, verantwoordelijk voor
het masterprogramma.

Privaat
Stichting STC-Group

Het private deel van de STC-Group is op een zodanige

PUBLIEK

wijze georganiseerd dat eventuele commerciële risi-

PRIVAAT

co’s afgedekt worden en geen invloed hebben op het
STC-Group Holding B.V.

publieke deel van de organisatie. Het private deel zorgt
voor de gewenste spin-off richting het publieke deel
van de organisatie in de vorm van investeringen in de

Scheepvaart en
Transport College
Voorbereidend
middelbaar
beroepsonderwijs
(VMBO)

Rotterdam
Mainport
University of
applied sciences
Hoger beroepsonderwijs (HBO)

STC-NMU

STC B.V.

Master Shipping
and Transport

- Simulatie
- Training en
Opleiding
- Consultancy en
Onderzoek
STC-Events

Middelbaar
beroepsonderwijs
(MBO)

Deelnemingen
Nederland

Deelnemimgen
Wereldwijd

Maritime Human
Resources B.V.

IMCO-Oman

STC-NESTRA B.V.
STC-KNRM B.V.

kennisinfrastructuur die ook gebruikt wordt in het
publieke domein.

STC-SA
UT-STC
NSTC-Philippines

STC-EduPort

TANCANG-STC

STC-Amsterdam

ROTC Pemba Bay

STC-SafePort [huisvesting en begeleiding]

Centre of
Excellence
Colombia

STC-Vietnam
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Bestuurlijke structuur
De gekozen bestuurlijke structuur is conform regelgeving voor de vakinstellingen en gericht

De Raad van Toezicht is enerzijds toezichthouder van de STC-Group en ander-

op samenwerking met het bedrijfsleven en de verschillende koepelorganisaties van de

zijds adviseur van het CvB over alle zaken die voor de organisatie van belang

verschillende sectoren. Elke bedrijfstak waar de STC-Group voor opleidt, is binnen de

zijn. De RvT wordt hierbij geïnformeerd door de RvA. De leden van de RvT zijn:

organisatie vertegenwoordigd door een eigen Bedrijfstakcommissie (BTC).

de heer drs. H.F.M. Marks (voorzitter), de heer R.P.M. van Slobbe (vicevoorzitter), de heer B.J. ter Riet (lid) de heer drs. P. van Oord (lid), de heer M. van der
Meer (lid) en de heer dr. L.J. Roborgh (lid).

De Raad van Advies is het hoogste onafhankelijke adviesorgaan, bestaande uit voorzitters
van de Bedrijfstakcommissies die de Raad van Toezicht vervolgens weer adviseert. De leden
van de Raad van Advies zijn: de heer ir. J. Mathot, de heer ir. C.J.M. Asselbergs, de heer

Governance

M.T.J.J. van den Broek, de heer W. Bruininks, de heer J.A. van Nieuwenhuijzen, mevrouw
I. Struijk, de heer ir. A.J. Toet, de heer drs. J.W. Perdon, de heer R. Overveld en het voltallige

De STC-Group volgt de Governance code VO (voor het vmbo), BVE (voor het mbo)

CvB van de STC-Group. De heer B.J. ter Riet is voorzitter van de Raad van Advies.

en de code voor het hbo. Verder valt de Netherlands Maritime University onder
de Academische Raad. Een belangrijk onderdeel van de Good Governance code
betreft een open dialoog met externe belanghebbenden. De structuur van de

Bestuurlijke structuur STC-Group

STC-Group is er op gericht dat het bedrijfsleven continu in dialoog is met de
STC-Group. Hier wordt formeel invulling aan gegeven door per bedrijfstak een

ADVISEREN

Raad van toezicht

BEVRAGEN

Bedrijfstakcommissie in te richten bestaande uit de belangrijkste stakeholders
uit het bedrijfsleven. Voor de Rotterdam Mainport University is er per opleiding

ADVISEREN

Bedrijfstakcommissies

ADVISEREN

BEVRAGEN

een Beroepenveldcommissie ingesteld.

Ondernemingsraad

GOEDKEUREN
SECTORPLAN

SECTORPLAN

College van Bestuur

Raad van Advies

Eigen code
De STC-Group werkt aan de hand van een door zichzelf opgestelde Good Gover-

Collegedirecteuren

nance-matrix voorkomend uit de verschillende codes voor vmbo-, mbo-, hbo- en

SECTORPLAN

BEVRAGEN

private activiteiten. Hierin is duidelijk vastgelegd wat de taken, werkwijze en
bevoegdheden zijn van de advies- en bestuursorganen van de STC-Group. De

Opleidingsteams

Good Governance matrix is volledig afgestemd op de Governance code van alle
onderwijstypes die de STC-Group aanbiedt en zorgt voor een transparante

Leerlingen/
studenten

advies- en bestuursstructuur. Het motto hierbij is: ‘Leg uit of pas toe’.

Ouders/
verzorgers

PROFIEL STC-GROUP
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STC-strategie

STRATEGIE

De STC-Group wil ook de komende decennia jongeren helpen hun weg te vinden op de internationale
arbeidsmarkt. Dat is in een snel veranderende wereld een uitdagende ambitie. Er zijn namelijk drie
ontwikkelingen die volgens ons een flinke impact hebben op de bedrijven waar onze leerlingen en
studenten later aan de slag gaan. Ontwikkelingen die dus ook hun weerslag hebben op een onderwijs
organisatie als de STC-Group.

Een leven
lang leren

Eigentijds en
toekomstbestendig
onderwijs

(Vak)kennis,
vakkundig
heid en
innovaties

Voor en met
wereld
burgers

Focus op de
arbeidsmarkt

ONDERWIJSVISIE
HUISVESTING
ICT

Digitalisering en robotisering lijken de komende jaren

ternationale plek van Nederland is, staan we pas aan

de meeste invloed te gaan hebben. Door digitalisering

het begin in van een nieuw globaal tijdperk. Ofschoon

en robotisering veranderen bedrijfsprocessen en be-

wij niet alle 150 verschillende nationaliteiten die in de

drijfstakken in razend tempo. Banen verdwijnen en

stad Rotterdam wonen verwelkomen op onze scholen,

deze strategie een antwoord. 2025 is daarbij gekozen als

andere, nieuwe banen en beroepen ontstaan. Dit bete-

vormt onze leeringen- en studentenpopulatie een

ijkpunt. Een beetje willekeurig jaartal, maar in ieder

kent veel voor de jongeren die straks starten met hun

steeds betere afspiegeling van de Rotterdamse en

geval ver genoeg weg om mooie ambities voor te formu-

opleiding. De sector en het bedrijf waarin zij later gaan

Nederlandse samenleving. Als gevolg daarvan neemt

leren en dichtbij genoeg om ons nog een voorstelling te

werken zien er anders uit dan nu het geval is. Hoe gaan

de diversiteit in achtergronden, leerstijlen, kennis

kunnen maken van hoe de wereld er tegen die tijd uitziet.

zij zich daarop voorbereiden? En hoewel de robot-do-

niveaus en affiniteit met de sectoren toe. Aan onze

Waar gaan wij ons als STC-Group op onderscheiden?

cent er misschien nooit komt, zal ook het onderwijs-

docenten, instructeurs en onderwijsbegeleiders de

proces snel mee moeten gaan in de ontwikkeling van

schone taak om ook deze veranderende populatie

Strategie is immers niets anders dan kiezen voor iets

digitalisering. Naast conceptuele innovatie in de vorm

optimaal voor te bereiden op een baan.

waar je heel goed in wilt zijn. Over het maken van de

HRM

juiste keuzes zijn wij binnen de organisatie in 2016 uit-

van innovatieve didactiek en nieuwe pedagogische inzichten, speelt ook technische innovatie daarbij een

Een laatste ontwikkeling die relevant is voor ons

gebreid met elkaar in gesprek geweest. Ook externe

belangrijke rol. Blended learning, waarbij we het goede

bedrijfsleven en dus ook voor de STC-Group, is de

belanghebbenden zoals bedrijven, andere onderwijs-

van nu vermengen met alle technische mogelijkheden

circulaire economie. In de slipstream van het Verdrag

instellingen en brancheverenigingen zijn door ons

van straks, vormt een belangrijke pijler van onze on-

van Parijs zal de vraag naar duurzame productie,

nauw betrokken bij het denk- en keuzeproces. Dit heeft

derwijsvernieuwing.

schone energiebronnen en recycling van materialen

geleid tot de keuze van vijf speerpunten op basis waar-

alleen maar verder toenemen. Voor de leerlingen en

van wij onze gaan onderscheiden en ‘het beter gaan

Een tweede relevante ontwikkeling is globalisering. De

studenten die straks aan de slag gaan aan boord van

doen dan anderen’:

bemanning aan boord van (binnenvaart)schepen komt

een schip, bij een petrochemisch bedrijf of op een

>> Een leven lang leren

uit alle windstreken van de wereld, bedrijven bedienen

scheepswerf zal de circulaire economie een vast ge-

>> Eigentijds en toekomstbestendig onderwijs

klanten op alle continenten en er zijn nog maar weinig

geven zijn dat hun werk iedere dag beïnvloedt. Aan

>> Focus op de arbeidsmarkt

kantoren waar de voertaal Nederlands is. Hoewel de

ons als opleider de taak hen daarop voor te bereiden.

>> (Vak)kennis, vakkundigheid en innovaties

Rotterdamse haven misschien nu al wel de meest in-

Op deze uitdagende ontwikkelingen formuleren wij met

>> Voor en met wereldburgers
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De verticale vakinstelling

Het vmbo in 2016

Het bedrijfsleven dat actief is in en om de haven heeft behoefte aan praktische doeners op
mbo niveau 2 en innovatieve denkers op hbo- en masterniveau. Om aan deze behoefte te
voldoen verzorgt de STC-Group opleidingen op verschillende (onderwijs)niveaus. De door
lopende leerlijn die daardoor automatisch ontstaat, biedt het bedrijfsleven de juiste vakman
of –vrouw. Bovenal geeft het jongeren een echt perspectief op een diploma op een niveau
dat aansluit bij hun eigen capaciteiten en ambities.

Het vmbo van het STC voelt zich thuis op alletwee de oevers
van Rotterdam. Aan beide zijden van de Maas bevindt zich
een vmbo-vestiging waar in totaal ruim 800 jongeren les
krijgen in een innovatieve en stimulerende leeromgeving.

Profiel Maritiem & Techniek
Het eerste en tweede jaar zijn gelijk voor iedere vmbo-school in
Nederland. In het derde jaar gaan leerlingen al een beetje kiezen voor wat ze later willen worden. Ieder vmbo in Nederland
heeft gekozen voor een profiel. Geheel in lijn met onze geschiedenis heeft het STC, samen met twee andere vmbo-scholen,
in 2016 gekozen voor het zelf ontwikkelde profiel Maritiem
& Techniek. De vier richtingen voor dit profiel (scheep- en
jachtbouw, Rijn-, kust- en binnenvaart, haven en vervoer en
wegtransport en logistiek) sluiten vrijwel naadloos aan bij de
STC-vervolgopleidingen op mbo-niveau.

Klaar voor de toekomst?
De wereld waarin de huidige generatie vmbo-leerlingen opgroeit verandert razendsnel. Hoe bereid je vmbo-jongeren
voor op een beroep dat nu nog niet bestaat maar waar straks
wel vraag naar is? Om een antwoord te formuleren op deze
vraag is door het vmbo in 2016 onderzoek gedaan onder diverse
stakeholders in en rond de haven. Uit dat onderzoek bleek dat
zelfregulerend vermogen, samenwerken en communiceren de
belangrijkste ‘skills’ zijn waarover vmbo-leerlingen na hun
opleiding moeten beschikken. In 2016 is de lestabel aangepast
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In- en doorstroom

Investeren in kwaliteit

een projectdag die in het teken staat van het ontwikkelen

In 2015 is de Rotterdamse Plaatsingswijzer inge-

Om het contact met vooral allochtone ouderen te verster-

van deze vaardigheden. Het biedt leerlingen de kans

voerd. Dit stelt het STC, niet in het bezit van een

ken is in 2016 een oudercontactpersoon aangesteld.

talenten te ontwikkelen op het gebied van coderen, sa-

licentie voor de Theoretische Leerweg (TL), voor

Daarnaast is gestart met huiswerkbegeleiding waarmee

menwerken, onderzoeken en omgaan met 3D techniek.

uitdagingen bij het aantrekken van talentvolle

leerlingen een extra steuntje in de rug geboden wordt.

Leerlingen in de bovenbouw krijgen les om hen voor

jongeren. Het CvB van de STC-Group is op dit

Alle docenten van het vmbo zijn geschoold en er staat dus

te bereiden op het nieuwe examenvak Technologie en

moment in gesprek met het ministerie van OCW en

geen onbevoegde docenten voor de klas. Daarnaast volgt

Toepassing.

de gemeente Rotterdam om te kijken of en op welke

een flink aantal vmbo-docenten op dit moment een mas-

manier hier een oplossing voor gevonden kan

teropleiding. Doel daarvan is een nog beter onderwijskli-

worden. Het verstrekken van een TL-licentie aan de

maat te scheppen waarin de leerling centraal staat.

en krijgen eerste- en tweedejaars vmbo’ers iedere week

“Zelfregulerend vermogen, samenwerken en communiceren
zijn de belangrijkste skills voor vmbo’ers”

STC-Group zou een goede oplossing zijn om er ook
in de toekomst voor te kunnen zorgen dat voldoende
jongeren de weg naar de economisch belangrijke
haven weten blijven te vinden.

“De STC-Group is trots op het predicaat vakinstelling. Het is
het een erkenning van de speciale plaats die nichespelers

Het gros van de jongeren die bij

zoals het Scheepvaart en Transport College, het Hout- en

het STC een vmbo-opleiding

meubileringscollege en het Grafisch Lyceum innemen in het

volgt, stroomt door naar een

Nederlandse onderwijsveld. Met zo’n predicaat komen ook

mbo-opleiding van het STC.

speciale verplichtingen, zoals de verplichting om precies te

Docenten en teamleiders

weten wat er gebeurt in de sectoren waar wij voor opleiden,

besteden veel aandacht

weten hoe beroepen zich ontwikkelen maar vooral weten wat

aan het geven van voor-

onze leerlingen en studenten moeten kunnen, weten en doen

lichting over doorstroom-

om straks als volwaardige vakmannen en –vrouwen aan de

mogelijkheden. Ieder jaar

slag te gaan. Voor de STC-organisatie zijn daarbij relevante

organiseert het STC spe-

kernwoorden verzamelen, managen, verrijken en vooral

ciale voorlichtingsbijeen-

ontsluiten van kennis. En dan natuurlijk wel op een innovatieve manier die aansluit bij de wensen en behoeftes van onze
(toekomstige) leerlingen, studenten en het bedrijfsleven.”

Kerncijfers vmbo-college 2016:
>> Basisberoeps-, kadergerichte en gemengde leerweg
>> 820 leerlingen
>> 97 collega’s (waarvan 61 docenten en 15 instructeurs)
>> Twee locaties

komsten waar docenten
vanuit het vmbo jongeren
en hun ouders informeren
over de mogelijkheden van

Uit: De koers is uitgezet, strategisch plan STC-Group

het mbo.
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Het mbo in 2016
Leerlingenaantallen
Op 1 oktober 2016 volgden 820 leerlingen een vmbo-opleiding
bij het STC. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2015. Deze
daling betreft vooral de locatie Anthony Fokkerweg.

Jaar

Aantal

2016

821

2015

833

2014

748

2013

616

2012

487

Brutorendement
verlies

Beroepspraktijkvorming
Met name de zeevaartopleidingen
kampten in 2016 met een tekort aan
stageplaatsen bij reders. Dit tekort is
enerzijds een gevolg van het groeiend
aantal studenten en wordt anderzijds
veroorzaakt door de verslechterde
economische positie van reders en
offshore bedrijven. Voor de sector Zeevaart is de complexiteit van de stage-

Tabel 1: Ontwikkeling leerlingenaantallen vmbo.

Jaar

Het Scheepvaart en Transport College verzorgt zo’n
dertig mbo-vakopleidingen die echt perspectief
bieden op een toekomst in binnen- en buitenland.
Steeds meer jongeren weten de weg naar ons mbo
te vinden. Om ook in de toekomst een aansprekend
en toegankelijke school te blijven voor jongeren,
hun ouders en het bedrijfsleven, zijn eind 2016 vier
mbo-colleges in het leven geroepen. Hierin zijn alle
bestaande mbo-opleidingen ondergebracht.

Advies basisschool Percentage
hoger dan geplaatst uitstroom hoger dan
STC
advies basisschool

Mbo-college Maritiem & Techniek

problematiek groot omdat de stage-

In het mbo-college Maritiem & Techniek zijn de mbo-

in Nederland geldende regelg eving

opleidingen ondergebracht die voorheen vielen onder de

rondom beroepspraktijkvorming en

sectoren Rijn- en binnenvaart, Scheeps- en jachtbouw,

erkenning van leerbedrijven is in het
buitenland onbekend. Mede daarom is

markt een internationale markt is. De

2015-2016

11%

8%

16%

Waterbouw / baggerbedrijf, Zeevaart en Zeevisvaart.

2014-2015

28%

15%

13%

Studenten die binnen dit mbo-college hun opleiding af-

in 2016 is een stagebureau Maritiem &

ronden vinden over het algemeen redelijk tot zeer snel

Techniek opgericht dat aan de slag is

een baan in het (inter)nationale maritieme cluster.

gegaan met het realiseren van een

2013-2014

30%

17%

12%

2012-2013

31%

17%

11%

2011-2012

32%

19%

12%

win-win situatie voor studenten, stage-

Tabel 2: Bruto- en netto rendement verlies vmbo.

Directeur van dit mbo-college is mevrouw Els van Herk,

bedrijven en het mbo-college. Het

voorheen sectorhoofd Rijn- en binnenvaart.

stagebureau helpt studenten bij het

Slagingspercentage

maken van een aansprekend portfolio

Het vmbo kan terugkijken op een succesvol jaar. Maar liefst

op basis waarvan reders snel kunnen

92% van alle eindexamenleerlingen is geslaagd. Op de loca-

Kerncijfers mbo-college Maritiem & Techniek in 2016:

beoordelen of de student in kwestie

tie Lloydstraat lag dit percentage zelfs op 96%.

>> Veertien mbo-opleidingen

goed bij hen past (en vice versa). Rela-

>> Niveau 2 tot en met 4

tiebeheerders brengen werkbezoeken

>> 2.009 studenten

aan reders om inzichtelijk te krijgen

>> 115 collega’s (waarvan 88 docenten en 10 instructeurs)

welke obstakels er zijn en hoe die het

>> Vier locaties (Rotterdam, Katwijk, Stellendam, Zwolle)

beste opgeruimd kunnen worden.

Meer informatie:

www.vmbo-stc.nl
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Innovatieve ontwerpomgeving

procesindustrie en bij subcontrac-

Beroepspraktijkvorming

tors. Dit geldt voor zowel de jonge-

Innovatie in onderwijs(omgeving)

ren die gekozen hebben voor de

Studenten die bij binnen dit mbo-college een opleiding

richting Procestechniek als voor de

op niveau 2 volgen, hadden in 2016 moeite met het

richting Maintenance. Het mbo-college

vinden van een stageplaats. Dit geldt in mindere mate

biedt haar mbo’ers innovatieve, inspirerende

ook voor de niveau 3 studenten. Om dit probleem te

en op de wensen van het bedrijfsleven afge-

ondervangen is intensief samengewerkt met onder

stemde opleidingen. Daarnaast zijn oud-studenten

andere belangenbehartiger Deltalinqs. Daarnaast zijn

hier aan het juiste adres voor bijscholingsprogramma’s.

er relatiebeheerders aangesteld die, samen met sta-

Daarmee geeft dit mbo-college actief invulling aan het

gecoördinatoren, mentoren en docenten, actief

strategische STC-thema een Leven Lang Leren.

stageplaatsen werven om het tekort

Op de schouders van de vakinstelling rust de verant-

aan stageplaatsen op te vangen.

woordelijkheid om te investeren in het onderwijs om

Directeur van dit mbo-college is de heer Hans Wentink,

Een groot aantal docenten

daarmee aan te blijven sluiten op de beroepscontext

voorheen sectorhoofd Procesindustrie a.i.

werkt mee aan bege
leiding vanuit de

van morgen. Ten behoeve van de mbo-opleiding
Scheeps- en jachtbouwkundige is er in samenwerking
met Siemens fors geïnvesteerd in een innovatieve

Innovatie in onderwijs(omgeving)

school van stagiairs.

ontwerpomgeving die voorzien is van de nieuwste
NX-software. Hiermee kunnen mbo’ers en hbo’ers

In de locatie in Brielle, de thuishaven van dit mbo-

kennismaken met moderne engineering- en ontwerp-

college, is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in

technieken.

hard- en software. Zo is er een multifunctioneel lokaal
gecreëerd waar zowel theorieles als elektropracticum
kan worden verzorgd. Daarnaast zijn er drie nieuwe

Mbo-college Procestechniek &
Maintenance

maintenance units gebouwd. Hier kunnen studenten
oefenen met onderhoudswerkzaamheden en kunnen
bedrijven uit de Botlek en foodindustrie trainen.

Het mbo-college Procestechniek & Maintenance is
binnen dit cluster de grootste opleider in de regio
Rijnmond. Studenten die met succes hun opleiding afronden vinden over het algemeen snel een baan in de

De nieuwe maintenance units waar studenten kunnen oefenen met
onderhoudswerkzaamheden en bedrijven gebruik van kunnen maken om te trainen.
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Zo blijft het onderwijsteam nauw betrokken bij het

Mbo-college Havens

werkveld en komt input direct vanuit het bedrijfsleven

Het mbo-college Havens leidt jongeren op voor een

“Internationaal denken en handelen zit in onze genen. Datzelfde

de school binnen. Studenten op stage vinden het daar-

havenoperationele of havenlogistieke functie. Dit

geldt voor het bedrijfsleven waar wij voor opleiden. De wereld is

naast heel plezierig en vertrouwd als de eigen docent

mbo-college is de beste afspiegeling van de multicul-

het toneel waarop zij opereren en waarmee zij concurreren.

bij hen op bezoek komt. Vanuit het college is een pilot

turele stad Rotterdam.

Verrassend genoeg delen lang niet al onze leerlingen en

gedraaid als het gaat om het gebruik van een app

studenten ons enthousiasme over internationalisering. In het

rondom de stageperiode. Evaluatie van deze pilot be-

Directeur van dit mbo-college is de heer David van

buitenlands stagelopen is nog voor lang niet iedereen wegge-

paalt komend jaar of het college verder gaat met dit

Tricht, voorheen sectorhoofd Havens.

legd. Samenleven in een stad met 150 verschillende nationali-

systeem.

teiten blijkt al lastig genoeg te zijn, laat staan in het buitenland
samenwerken met collega’s die uit alle windstreken van de

Internationalisering

wereld komen. Globalisering en internationalisering zijn echter

Kerncijfers mbo-college Procestechniek &

onomkeerbare processen. Het voorbereiden van onze studen-

Maintenance in 2016:

Het mbo-college Havens leidt wereldburgers op. Er-

ten op deze internationale werkelijkheid is een belangrijke taak

>> Vijf opleidingen

varing opdoen in het buitenland staat niet alleen goed

voor de STC-Group.”

>> Niveau 2 tot en met 4

op het CV van onze studenten, maar maakt ook zelf-

>> 892 studenten

standig en inventief. Het afgelopen jaar is er door het

>> 54 collega’s (waarvan 40 docenten en

mbo-college Havens veel tijd geïnvesteerd in

6 instructeurs)
>> Twee locaties (Brielle, Rotterdam)

Uit: De koers is uitgezet, strategisch plan STC-Group.

het aanhalen van de banden met internationaal opererende havenbedrijven.
Dit heeft er toe geleid dat er veel
extra internationale stageplaatsen beschikbaar zijn
voor studenten havenlogistiek.

Winnaar MCR-prijs
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Beroepspraktijkvorming

Mbo-college Logistiek & Vervoer

Project Startbaan

Het mbo-college Logistiek & Vervoer is ontstaan door een
Het aantal studenten havenlogistiek is de

samenvoeging van de sectoren Logistiek, Luchtvaart, Rail

Project Startbaan is een scholings- en oriëntatieproject

afgelopen jaren flink gestegen. Dat maakt

en Wegtransport. Dankzij de aantrekkende economie en

waarin Rotterdam The Hague Airport, Politie Eenheid Rotter-

het vinden van voldoende en goede stage-

de gestegen vraag naar bijvoorbeeld vrachtwagenchauf-

dam, Havenbedrijf Rotterdam, Korps Mariniers en het

plaatsen niet eenvoudig. Om studenten te

feurs en logistieke talenten, is het aantal studenten binnen

Scheepvaart en Transport College samenwerken. Doel van

ondersteunen bij hun zoektocht naar een

dit college het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral de

het project is jongeren die niet in het bezit zijn van een start-

goede stageplaats, organiseert het mbo-

BBL-opleidingen zijn populair.

kwalificatie, een kans te geven.

college jaarlijks een succesvol netwerkevenement waar derdejaars studenten en stage-

Directeur van dit mbo-college is de heer Cantor Versluis,

“De nauwe band van de STC-Group met het bedrijfsleven is een van de

bedrijven kennis kunnen maken met elkaar.

voorheen werkzaam als onderwijsmanager bij de vakinstel-

belangrijkste manieren waarmee wij ons onderscheiden ten opzichte van

ling SOMA College.

andere onderwijsinstellingen. Bedrijven en brancheorganisaties praten

Kerncijfers mbo-college Havens in 2016:

en beslissen mee in onze Bedrijfstakcommissies, delen hun vakkennis,

>> Acht opleidingen

participeren in projecten, verzorgen gastlessen en masterclasses en

>> Niveau 2 tot en met 4

Samenwerking bedrijfsleven

stellen stageplaatsen ter beschikking. Veel werknemers en directieleden

>> 1.665 studenten

hebben bovendien vroeger zelf ‘op het STC gezeten’ en dragen de school

>> 85 collega’s (waarvan 69 docenten en 6 instructeurs)

Een vakinstelling als het STC hecht veel waarde aan een

(of haar voorgangers) nog een warm hart toe. Er is sprake van weder-

>> Twee locaties (Rotterdam)

goede band met het relevante bedrijfsleven. Zo is de sa-

zijdse afhankelijkheid en er zijn gedeelde belangen. Maar net als bij alle

menwerking met de NS in 2016 geïntensiveerd. Er is geza-

andere relaties vraagt zo’n band wel om onderhoud, om te blijven

menlijk opgetrokken bij het werven van studenten en de

investeren. Want alleen dan halen bedrijfsleven en onderwijsorganisatie

NS heeft dertig extra stageplaatsen beschikbaar gesteld.

het maximale uit elkaar en zijn wij in staat leerlingen en studenten

Ook de banden met (internationale) luchtvaartbedrijven

optimaal voor te bereiden op een langdurige carrière in en om de haven.”

zijn verder aangehaald.

Uit: De koers is uitgezet, strategisch plan STC-Group.

Eerste buschauffeurs gediplomeerd
kerncijfers mbo-college Logistiek & Vervoer in 2016:
In 2015 is gestart met een opleidingstraject voor RET-

>> Vijftien opleidingen

buschauffeurs. Dit is een eenjarig BBL-traject. De eerste

>> Niveau 1 tot en met 4

groep van twintig chauffeurs ontving in 2016 hun diploma

>> 1.642 studenten

en rijdt inmiddels op de bus in en om Rotterdam. Ook voor

>> 78 collega’s (waarvan 57 docenten en 8 instructeurs)

Arriva en Q-buzz zijn gelijksoortige trajecten opgezet.

>> Twee locaties (Rotterdam)
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Studentenaantallen mbo

Diplomaresultaat

In 2016 volgden 6.260 een mbo-opleiding bij het STC.
Daarmee heeft de stijging van de afgelopen jaren zich

Het diplomaresultaat geeft het

licht doorgezet.

aantal mbo-studenten aan dat
het STC met een diploma op zak
heeft verlaten, als percentage van het

Totaal

BOL

BBL

2016

6.208

5.006

1.202

totaal aantal mbo-studenten dat in dat

2015

6.131

4.970

1.161

betreffende jaar het STC heeft verlaten.

2014

5.508

4.430

1.078

2013

4.890

3.780

1.110

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

1.138

70,8%

70,0%

64,7%

69,8%

2012

4.274

3.136

Tabel 2: Diplomaresultaat mbo totaal.

Tabel 1: Aantallen mbo-studenten (peildatum 1 oktober).

Keuzedelen mbo
Naast de standaardvakken is er binnen de mbo-opleidingen ook ruimte voor keuzedelen. Studenten kunnen

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Jonger dan
23 jaar

67,9%

68,3%

67,1%

68,2%

Ouder dan
23 jaar

85,1%

77,4%

78%

79,2%

Tabel 3: Diplomaresultaat mbo jonger / ouder dan 23 jaar.

daarmee een deel van hun opleiding zelf invullen. Zij

Jaarresultaat
Het jaarresultaat betreft het aantal mbo-studenten dat
in het betreffende schooljaar een diploma heeft gehaald, ten opzichte van alle studenten die in dat schooljaar de school verlaten hebben of met een diploma
doorgestroomd zijn binnen de school.

kunnen keuzedelen kiezen die aansluiten bij hun vakspecialisme, interesses of plannen voor de toekomst.
De ontwikkeling van de keuzedelen is binnen alle

Niveau 1

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

59,6%

76,2%

65,4%

53,3%

Niveau 1

2015-2016

2014-2015

67,2%

58,2%

mbo-colleges afgerond. Er is niet afgeweken van de

Niveau 2

65,8%

61,3%

56,2%

57,1%

Niveau 2

75,4%

74,2%

keuzedeelverplichting, er zijn geen keuzedelen uit het

Niveau 3

82,3%

71,1%

81,3%

78,8%

Niveau 3

82,3%

76,4%

programma gehaald of verzoeken ontvangen van stu-

Niveau 4

69,0%

70,4%

60,9%

76,9%

Niveau 4

68,6%

70,6%

denten voor niet-gekoppelde keuzedelen.

Tabel 4: Diplomaresultaat mbo per niveau.

Tabel 5: Jaarresultaat mbo totaal.

Meer informatie:

www.mbo-stc.nl
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Investeren in stageplekken
Ondanks het slechtere economische tij kiest rederij Danser van Gent er bewust voor om stagiaires te blijven inzetten.
Zo verzekert het familiebedrijf zich van aanwas van goed geschoolde vaklui voor wanneer de markt weer aantrekt.
Hendrik Jan Danser, oudste zoon van oprichters Henk

nog in zwaar weer. Er is overcapaciteit in de markt en de

Danser en Ria van Gent, en alweer de elfde generatie die

vrachttarieven zijn onvoldoende hersteld. Verscherpte

in de koopvaardij vaart, kan er kort over zijn: zonder

regelgeving voor accommodatie aan boord maakt het ook

stagiaires geen toekomst. “Het zijn die enthousiaste

lastiger om stagiaires aan te nemen. Ondanks dat heb-

jonge honden die nieuw leven in je bedrijf pompen. Acht

ben rederijen vorig jaar hun best gedaan extra stage-

op de tien jongens die nu voor ons werken, voeren ooit

plekken vrij te maken. Ruben: “Maar tel daarbij op dat wij

mee als stagiair. De meesten afkomstig van de STC-

ook dit schooljaar weer veel nieuwe aanmeldingen heb-

Fransje: “Belangrijkste doel is het persoonlijke contact met de

Group. Zij zijn als het ware onze hofleverancier.” Waarom

ben en je snapt dat het voor zeevaartstudenten nog

rederijen en natuurlijk de studenten. Een goede stageplek is maat-

de rederij met een vloot van vijf schepen ervoor kiest om

steeds moeilijk is om aan stageplaatsen te komen.”

werk. Dit wordt uiteraard ondersteund door de kennis en ervaring

Ruben Vrijlandt en Fransje Trotz

van docenten, mentoren en stagecoördinatoren, want zij kennen

ook in economisch zware tijden gebruik te blijven maken
van stagiaires? Hendrik Jan: “Simpel. Omdat je anders

Het gevolg: teleurgestelde studenten en een hoop hoofd-

de studenten het beste.” Ze vult aan: “Uitgangspunt is om de juiste

met een gat zit wanneer de markt weer aantrekt. Ik wil

brekens voor de stagecoördinatoren. Vorig jaar heeft het

student bij de juiste rederij te plaatsen. Hierdoor heeft de student

het liefst met Nederlanders aan boord zitten. Wel zo

mbo-team Zeevaart het lesprogramma om moeten

een leerzame stageperiode en de rederij mogelijk een toekomstige

gezellig. Ik heb geen zin om Russen, Oekraïners of an-

gooien. Stages zijn naar achter geschoven en theorieles-

werknemer aan boord”. Ruben: “Ook gaan we zorgen dat studen-

dere buitenlanders te moeten aannemen omdat Hol-

sen naar voren, zodat studenten geen vertraging oplopen

ten in de toekomst nóg zekerder en beter voorbereid op stage gaan.

landse jongens en meiden geen kans kregen op een

en langer de tijd hebben om een stageplaats te vinden.

Vanaf komend schooljaar krijgen tweedejaars daarom een inten-

stageplek.”

Om deze situatie het hoofd te bieden is binnen het STC

sieve stagetraining. Het idee daarachter is simpel: wanneer onze

het stagebureau Maritiem & Techniek opgericht. Dit

studenten consequent het beste scoren op stage, zullen zij vanzelf

“Bovendien kun je hen precies die dingen leren waar jij

stagebureau, dat zich richt op de mbo-opleidingen zee-

voorrang krijgen op studenten van andere onderwijsinstellingen.”

de meeste behoefte aan hebt”, vervolgt hij. “Je kunt ze

vaart en waterbouw en de hbo-opleiding Maritiem offi-

kneden naar je eigen bedrijfsfilosofie. Een belangrijk

cier, is nu een paar maanden actief. Drijvende krachten

De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Zo zijn er nieuwe contacten

voordeel, want zo hoef je iemand later niet meer in te

achter dit stagebureau zijn collega’s Ruben Vrijlandt en

gelegd met rederijen in binnen- en buitenland en zijn er inmiddels

werken. Als je ze zelf opleidt, weet je dat je kwaliteit in

Fransje Trotz. Ruben is ex-zeevarende en docent. Fransje

twaalf stageplaatsen gevonden. Fransje: “Nog niet voldoende om

huis haalt. Dat liever, dan dat ik nu een paar euro bespaar

is naast haar werk bij het stagebureau ook werkzaam bij

alle studenten een stageplek te gunnen, maar al wel een flinke stap

op stagekosten.” Veel rederijen zitten economisch gezien

redersvereniging KVNR.

in de juiste richting.”
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Het hbo in 2016
Om in Rotterdam de beste hbo-opleidingen voor
scheepvaart, scheepsbouw, havens, procesindustrie en logistiek aan te kunnen bieden, hebben de
STC-Group en Hogeschool Rotterdam in 2012 de
Rotterdam Mainport University of applied sciences opgericht (RMU).

Meer en meer passende ruimte
Het RMU groeide de afgelopen jaren met
ruim 44%. Om de groeiende groep studenten en
docenten goed en professioneel te kunnen huisvesten, is in 2016 besloten het pand aan de Lloydstraat te verbouwen. Er zijn samen met docenten en
studenten plannen gemaakt die gaan leiden tot een

De RMU biedt vier ijzersterke hbo-opleidingen:

nog prettigere onderwijsomgeving.

‘Wij leren de haven innoveren’

Studentaantallen

Deeltijd hbo

>> Maritiem officier
>> Chemische Technologie
>> Maritieme Techniek
>> Logistics Engineering

In 2016 volgden 1.132 studenten een hbo-opleiding

Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde

Studenten volgen bij de RMU een opleiding die hen

aan de RMU. Dit waren er opnieuw meer dan voor-

optimaal voorbereidt op een (internationale) carrière.

gaande jaren. Alleen het totaal aantal studenten dat

Innovatie en internationalisering zijn daarom belang-

deelneemt aan de opleiding Maritiem Officier daalde

In 2012 is de STC-Group onder eigen licentie ge-

rijke aandachtspunten binnen de opleiding. De RMU zet

licht.

start met een hbo-opleiding Scheepsbouwkunde.

in op een meer professionele omgang met studenten

Deze is gericht op professionals die behoefte heb-

en een betere inbedding van onderzoek in het onder-

ben aan een gerichte om- of bijscholing. In 2016

wijs de komende jaren. Dit gebeurt onder het motto:
wij leren de haven innoveren.

PI-project
Van februari tot en met juni hebben voor het eerst studenten van alle RMU-opleidingen deelgenomen aan het

2016

2015

2014

Maritiem Officier

331

340

289

Maritieme Techniek

257

229

222

Chemische Technologie

264

245

215

Logistics Engineering

280

243

269

1.132

1.057

995

Totaal

Tabel 1: Studentenaantallen RMU (peildatum 1 oktober.)

zijn de naam en de opzet van deze deeltijdopleiding
gewijzigd. De opleiding wordt in een blended vorm
aangeboden waardoor de lesdag helemaal in het
teken kan staan van verdieping en ondersteuning.
De opleiding is van drie naar vier jaar verlengd en
wordt geheel modulair aangeboden. Dit biedt studenten de mogelijkheid om alleen een losse module te volgen of de gehele leerlijn.

Professioneel Integratieproject (PI). Het project bestaat uit een opdracht van een externe opdrachtgever
de door breed samengestelde teams van studenten
uitgevoerd wordt.

Meer informatie:

Meer informatie:

www.rotterdammainportuniversity.nl
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Masterprogramma in 2016
De Netherlands Maritime University of applied
sciences (NMU) voert sinds 2008 de geaccrediteerde Master of Science Shipping and Transport. Deze masteropleiding zet een kop op de
onderwijskolom vmbo, mbo, hbo en master.
Hiermee is de verticale integratie van het onderwijs op het gebied van scheepvaart, transport en
logistiek een feit.

Masterstudenten op studiereis in Oman

De NMU biedt een ‘professional master’ aan waarbij de

De NMU biedt de masteropleiding nu aan als een oplei-

nadruk ligt op praktijkgerichte managementproblemen

ding van 60 ECTS* studiebelasting, waar die voorheen

en toegepast onderzoek. Het didactische model en de

81 ECTS was. Hiermee is de studieduur verkort. De

inzet van simulatoren zorgen ervoor dat studenten zoveel

fulltime opleiding duurt twaalf maanden waarvan

mogelijk in staat zijn gesteld hun kennis en vaardigheden

negen maanden fulltime aan theorie wordt besteed. De

verder te ontwikkelen en toe te passen. De markt voor

master thesis bestaat uit een onderzoeksopdracht

onbekostigde masters is de afgelopen jaren gekrompen.

van drie maanden. Daarnaast biedt de NMU ook een

Door de economische recessie investeren bedrijven min-

parttime variant. In de parttime masteropleiding die in

der in opleidingen voor hun medewerkers. De NMU heeft

november 2015 is gestart, zijn ook vijf docenten van de

daarom haar curriculum aangepast en incorporeert

STC-Group ingestroomd. Hiermee wordt uitvoering

meer online elementen in het programma.

gegeven aan de in het Kwaliteits- en Excellentieplan

De komende jaren zal moeten blijken

van de STC-Group geuite wens om meer docenten de

of dit leidt tot grotere studenten-

gelegenheid te geven de eigen masteropleiding te

aantallen, of dat daarvoor
nog andere aanpassingen nodig zijn.

volgen.
*

European Credit Transfer and Accumulation System

Internationale ervaring
Gedurende de studie brengen de studenten in een studiereis een bezoek aan Oman, een land in opkomst met
een grote groei in de maritieme logistiek. Onze studenten krijgen tijdens deze reis de gelegenheid om met
beleidsmakers op hoog niveau te spreken om zo een
inzage te krijgen van het potentieel en de uitdagingen
van dit bijzondere land.

Meer informatie:

www.netherlandsmaritimeuniversity.eu
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Goed en veilig

foto: Carel van Hees

Iedereen die later aan de slag wil
in de haven, de scheepvaart of het
transport is van harte welkom bij
de STC-Group. Ongeacht geloof,
kleur, afkomst, geaardheid of
sekse. Alles is er binnen de STCGroup op gericht om hen een
ijzersterke opleiding te bieden én
een echt perspectief op een baan.
Dat dit gebeurt in een veilige
school- en werkomgeving, is van
groot belang.

Voortijdig School Verlaten
De verhoogde aandacht voor het voorkomen van Voortijdig
Schoolverlaten binnen de STC-Group werpt vruchten af. Er
zijn meer mbo-studenten die met een diploma op zak het STC

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

4,42%

4,5%

5,1%

5,5%

6,2%

Tabel 3: Percentage nieuwe VSV’ers mbo.

verlaten. Voor drie opleidingen die in het schooljaar 20142015 nog boven de landelijke mbo-norm scoorden, is een

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

specifiek plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn afspraken
gemaakt over kwaliteit van intake, leerlingbegeleiding, klas-

Niveau 1

19,67%

35,0%

17,7%

33,9%

29,8%

sengrootte en manier van lesgeven. Dit plan wordt in 2017

Niveau 2

12,13%

15,8%

14,0%

13,5%

13,6%

Niveau 3

X

X

X

X

4,8%

Niveau 4

X

X

X

X

2,7%

2,49%

1,9%

3,1%

3,0%

X

uitgerold. Binnen het vmbo zijn schoolloopbaancoaches en
overstapcoaches aangesteld.

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Niveau 1

56,9%

76,2%

65,4%

53,3%

Niveau 2

65,8%

61,3%

56,2%

57,1%

Niveau 3

82,3%

71,1%

81,3%

78,8%

Niveau 4

69,0%

70,4%

60,9%

76,9%

Tabel 1: Diplomaresultaat mbo per niveau.

Niveau 3/4

Tabel 4: Percentage VSV per mbo-niveau.

Passend onderwijs

De landelijke norm is dat het aantal VSV’ers jaarlijks met
10% moet dalen. De STC-Group slaagde er in absolute zin in

De Wet Passend Onderwijs verplicht schoolbesturen om

2016 niet in om dit streefpercentage te halen. Dit heeft vooral

mbo’ers die extra ondersteuning nodig hebben, een zo pas-

te maken met de groei van het aantal vmbo’ers en mbo’ers.

send mogelijke oplossing te bieden. De invoering van de wet
betekent geen (extra) zorgplicht. Om te blijven voldoen aan

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

de eisen die de wet aan de STC-organisatie stelt, is al in 2015

228

245

239

249

226

de begeleidingsstructuur (v)mbo ingevoerd. Alle ondersteu-

Tabel 2: Aantal VSV’ers vmbo + mbo.

ningsmogelijkheden zijn duidelijk omschreven en transparant gemaakt. Potentiële leerlingen, studenten en hun ou-

Uit nevenstaande tabellen blijkt dat het aantal VSV’ers in

ders weten daardoor al bij het maken van een keuze voor

relatieve zin wel verder blijft dalen en dat de STC-Group zich

een opleiding of bepaalde ondersteuning tot het reguliere

wederom onder de landelijke maximum bevindt.

aanbod van het STC behoort.
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Klachtenregeling
Twee visserij-opleidingen
scoorden zeer goed in de
JOB-monitor.

De STC-Group ziet het adequaat afhandelen van klachten van leerlingen, studenten,
ouders en collega’s als een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. Er is een
klachtenregeling waar leerlingen, studenten en collega’s een beroep op kunnen doen.
Deze is onder andere via de website van de opleiding te raadplegen. De integriteit van
de organisatie is verder geborgd door de aanstelling van acht vertrouwenspersonen.
Sinds de instelling van de klachtencommissie in december 2015 zijn in totaal zestien

Kwaliteitszorg

klachten binnengekomen bij de coördinator van de klachtencommissie, waarvan twee
via de Ombudslijn mbo. Twaalf daarvan hadden betrekking op onderwijs, twee op personele aangelegenheden, één op financiële aspecten en één op beeldrecht.

Totaal aantal klachten
16

Aangemerkt als klacht

Onderzocht door
klachtencommissie

12

7

Ontvankelijk verklaard

De STC-Group opereert wereldwijd in de maritieme en logistieke sector.
Dit zijn sectoren die worden beheerst door internationale verdragen en
wetgeving. Het voldoen aan allerlei eisen en voorwaarden voor keurmerken is een ‘licence to produce’ voor de organisatie.

2

Menselijke maat

Mbo
De JOB monitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid onder

Steeds meer jongeren beschouwen de haven en het maritieme cluster inmiddels als

mbo-studenten. Ruim 45% van de STC’ers vulden de enquête in. Studenten

aantrekkelijke leer- en werkomgevingen. De STC-Group als de opleider voor deze

beoordeelden hun eigen opleiding met een 7,4 (landelijk gemiddelde 7,0) en de

clusters heeft de afgelopen jaren een forse groei meegemaakt. Groter is echter niet

school met een 6,9. Van de dertig opleidingen die het STC aanbiedt, scoorden vier

altijd beter. Het mbo van het Scheepvaart en Transport College valt met iets meer

opleidingen een acht of hoger: twee visserij-opleidingen, de opleiding machinist

dan 6.000 studenten in de categorie middelgrote instelling (Bron: onderwijsincijfers.

railvervoer en de binnenvaartopleiding bootman.

nl). Om ook in de toekomst voor studenten, hun ouders en het relevante bedrijfsleven
een herkenbare en aansprekende mbo-opleider te blijven, heeft het CvB in 2016

Op de belangrijke thema’s sfeer en veiligheid, informatievoorziening, rechten en

besloten de mbo-tak van het STC op te delen in vier gelijkwaardige, min of meer

plichten en de kwaliteit van de lessen scoort het STC hoger dan het landelijk

zelfstandige mbo-colleges. Deze colleges tellen gemiddeld 1.500 studenten en 87

gemiddelde. Natuurlijk zijn er ook punten die beter kunnen. Uit het onderzoek

docenten. Aan de nieuwe collegedirecteuren de opdracht om de komende jaren ver-

blijkt bijvoorbeeld dat onze studenten gemiddeld net wat minder tevreden zijn

der te bouwen aan colleges waar het fijn leren en werken is en waarin studenten en

met de studieloopbaanbegeleiding die ze van school krijgen.

medewerkers zich herkend en erkend voelen.
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Hbo en hbo-master

Externe audits

Examinering mbo

Voor de borging van de kwaliteit van de hbo- en

Ook in 2016 zijn verschillende organisatieonderdelen /

In de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ heeft de

hbo-masteropleidingen werkt de STC-Group met het

trainingen / simulatoren geaudit.

minister van OCW aangegeven dat mbo-opleidingen

kwaliteitssysteem van Hogeschool Rotterdam. De

> alle locaties van STC B.V. zijn in 2016 ISO-gecertifi-

hun examens extern moeten inkopen bij gecertifi-

hbo-opleiding Maritiem Officier is in 2016 geaccredi-

ceerd door DNV GL;

ceerde examenleveranciers of hun zelf ontwikkelde

teerd door Hobéon. In 2016 is alleen de hbo-opleiding

> de cursussen DP Induction, DP simulator course en

examens extern moeten laten valideren. De STC-Group

Maritiem Officier bezocht. Het resultaat is 3x voldoende

DP seatime reduction courses hebben in juli een he-

heeft besloten het aantal kwalificerende examens

en 1x goed. De accreditatie is (met het rapport van

raccreditatie ondergaan door het Nautical Institute;

terug te brengen om daarmee ruimte te creëren voor

Hobéon) aangevraagd bij de NVAO.
Voor de hbo-master die aangeboden wordt onder de
vlag van de NMU zijn in 2016 voorbereidingen getroffen
voor een interne audit. Datzelfde geldt voor de
hbo-deeltijdopleiding Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde. Beide audits vinden plaats in 2017.

> de ERTMS-simulator is geaccrediteerd door de

het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de exa-

VVRV om examens ERTMS Level 1 havenspoorlijn af

meninstrumenten. Tegelijkertijd is met de diverse

te nemen;

opleidingen afgesproken dat in principe alle examens

> de brugsimulatoren op de Lloydstraat zijn door IL&T
geaccrediteerd voor de R-NOL en RNML;
> de machinekamersimulator op de Lloydstraat is
door DNV GL geaccrediteerd voor ERM;
> de ECDIS simulator op de Wilhelminakade is door
IL&T geaccrediteerd voor ECDIS cursussen;

Externe kwaliteitszorg

> cursussen op de binnenvaartradarsimulator zijn

Externe verantwoording wordt bereikt door:

> de 360 graden brugsimulator en de twee 240 graden

door het CCV geaccrediteerd;

extern ingekocht moeten worden, tenzij dit (nog) niet
mogelijk is. Verreweg de meeste opleidingen hebben
gekozen voor het (op termijn) inkopen van de examens
bij examenleverancier ESTEL of voor het in samenwerking met ESTEL ontwikkelen van examens. Het
mbo-college Logistiek & Vervoer koopt alle examens
al in bij ESTEL. Alle andere mbo-colleges bereiden dit
voor. Tot die tijd werken zij met zelfontwikkelde en
examens.

> geregeld overleg met de Bedrijfstakcommissies

brugsimulatoren op de Wilhelminakade zijn door

> advisering Raad van Advies aan CvB

IL&T geaccrediteerd voor de cursussen BRM en

Met ingang van 1 augustus 2017 treedt de wet Verster-

> toezicht op het Bestuur

Scheepsmanagement;

king van de Kwaliteitsborging van Examenprocessen

> de Onderwijsinspectie
> de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

> alle full mission brugsimulatoren op de Wilhelmina

in werking. De STC-Group heeft haar voorbereidingen

kade zijn geaccrediteerd als klasse A brugsimulator;

getroffen en een nieuwe examenorganisatie gebouwd

> European Maritime Safety Agency (EMSA)

> diverse SMBW-cursussen zijn ILT geaccrediteerd;

met één centrale en vier sub-examencommissies die

> Det Norske Veritas

> STC B.V. is door het CBR erkend als opleider voor de

aan de mbo-colleges gerelateerd zijn.

> Investors in People
> Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
(NVAO)

LNG-verklaring in de binnenvaart;
> de cursussen SMBW aanvulling nautisch, SMBW
aanvulling technisch, medical care en medical first
aid zijn door ILT geaccrediteerd.
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Private activiteiten

STC-Group Holding B.V.

Als verticale vakinstelling is de STC-Group de voor de hand liggende opleidingspartner voor
iedereen die in en om de haven wil gaan werken én blijven werken. Jongeren starten op hun
twaalfde op ons vmbo, zetten hun schoolloopbaan voort op ons mbo en bij de Rotterdam Mainport
University, om na verloop van tijd terug te komen voor een vakgerichte cursus of nascholings
traject. Het ontwikkelen en aanbieden van dit soort producten voor professionals wordt uitgevoerd
aan de private kant van de organisatie.

Eind 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de
oprichting van een nieuwe holding: Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V. De aandeelhouder
van deze nieuwe holding is de STC-Group, vertegenwoordigd door de leden van het CvB. Daarmee is besloten dat de rol van STC-Group Holding B.V. beperkt
wordt tot het beheren van de buitenlandse vestigingen
en deelnemingen. De enige uitzondering hierop is
STC-NESTRA B.V. Omdat door STC-NESTRA vooral
internationale projecten worden uitgevoerd, ligt de
synergie met andere internationale aspecten voor de
hand. De naam van STC-Group Holding B.V. wordt in
2017 gewijzigd in STC International. STC International

“Eenmaal aan het werk stopt het leerproces nooit meer. In de

kent drie kernactiviteiten:

sectoren waar de STC-Group voor opleidt moeten werkne-

>> het houden van aandelen in buitenlandse onder

mers zich voortdurend ontwikkelen om überhaupt aan

nemingen c.q. ondernemingen die hoofdzakelijk

het werk te mogen blijven. Een leven lang leren is
langzaamaan synoniem aan werken in en om de
haven. Het aanbieden van een sluitend en met
de ontwikkelingen meegroeiend dakpans-

opereren op de buitenlandse markten;
>> het uitvoeren van managementcontracten;
>> het opzetten en managen van agentschappen in
landen met groot economisch potentieel.

gewijs onderwijs- en cursusaanbod is
een van de uitdagingen voor de

STC-KNRM en STC B.V. zullen met ingang van het eer-

STC-organisatie”.

ste kwartaal van 2017 vallen onder de nieuwe houd-

Uit: De koers is uitgezet, strategisch
plan STC-Group.

stermaatschappij. Deze structuurwijzigingen zal bijdragen aan het vergroten van de transparantie.
Meer informatie over de internationale activiteiten van
STC-Group Holding B.V. vindt u in het hoofdstuk Internationale activiteiten.
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STC B.V.
STC B.V. biedt cursussen, trainingen en opleidingen voor de gehele logistieke keten, offshore,
scheepvaart en de proces- en maintenance industrie. Daarnaast verzorgt STC B.V. consultancy
trajecten. Daarmee draagt de opleider voor professionals bij aan het optimaliseren van het
menselijk kapitaal en het vergroten van de veiligheid en de betrouwbaarheid van deze sectoren.

Meer informatie:

www.stc-bv.nl

STC-EduPort
Leven Lang Leren

2016 was voor de uitgeverij een productief jaar.

In 2016 gaf STC B.V. meer dan 7.000 certificaten af aan

Er zijn vier nieuwe boeken gepubliceerd waar-

zeevarenden die zich in het kader van internationale

mee de positie als gespecialiseerde maritieme

wetgeving verplicht moesten bijscholen. Dit betrof

en logistieke uitgeverij is versterkt. Daarnaast is

voornamelijk STCW-cursussen.

er gestart met de herziening van een aantal oudere titels om deze standaardwerken ook voor
de toekomst aantrekkelijk en relevant te houden

Simulatoren

voor het maritieme onderwijs. In 2016 lanceerde

Er geldt nieuwe regelgeving rondom het in de binnen-

gitaal gekocht en gelezen kunnen worden.

STC-EduPort een app waarmee boeken ook di-

vaart vervoeren en gebruiken van LNG als brandstof.
STC B.V. ontwikkelde een breed scala aan praktische
blended trainingen. Voor de oefencomponent van deze
training is een nieuwe LNG ladingsimulator aange-

Meer informatie:

www.stc-eduport.nl

schaft. Deze is in 2016 in gebruik genomen en kan
ook worden ingezet voor het trainen van zeevaartbemanningen. In samenwerking met
Kotug is een nieuwe state-of-the-art
(rotor)tugsimulator ontwikkeld.
Op deze simulator kunnen allerlei scenario’s in verschillende havensteden over
de hele wereld worden
geoefend.

De nieuwe state-of-the-art (rotor)tugsimulator
PRIVATE ACTIVITEITEN
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STC-KNRM

STC-NESTRA B.V.

STC-KNRM is een dochteronderneming van de STC-Group en de KNRM. In STC-KNRM bundelen beide part-

STC-NESTRA is gestart in 2014 en sindsdien is er

ners hun unieke kennis en ervaring. Dit heeft geleid tot een expertisecentrum voor het aanbieden van hoog-

stevig geïnvesteerd in acquisitie van projecten en het

waardige offshore en maritieme emergency trainingen. In 2016 is een geheel nieuwe website gelanceerd met

opbouwen van een relevant netwerk. Dit heeft in 2016

daaraan gekoppeld een klantvriendelijk bookingsysteem.

geleid tot een goed gevulde orderportefeuille met
daarin onder andere opdrachten voor het ministerie

Meer informatie:

www.stc-knrm.nl

van Buitenlandse Zaken (trainingen logistiek en
douane in West-Afrika) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (vergroening binnenvaart, veiligheid passagiersschepen, binnenvaartontwikkelingen
in Polen) en internationale financieringsinstellingen
zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank.

Meer informatie:

www.nestra.net.nl
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Medezeggenschap
Goed onderwijs vraagt om goed overleg tussen school, leerlingen / studenten, ouders en collega’s.
De STC-Group heeft jaarlijks een aantal keren overleg met ouders, leerlingen/studenten en
collega’s om kennis en meningen te delen om daarmee samen te komen tot het beste resultaat.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) staat midden in de organisatie
en behartigt de belangen van het personeel en de onder
neming. De OR heeft formeel en informeel overleg met het
CvB waarin de bestuurder en OR evalueren, informeren en
vooruitblikken op alle zaken waarbij de OR betrokken is of

Leerlingenraad

dient te zijn. Zulke benen op tafel gesprekken passen goed
bij de bedrijfscultuur van de STC-Group.

De twee vmbo-locaties van het STC hebben een

school en de rol van de medezeggenschap binnen de

Het is het streven dat in de OR zoveel mogelijk sectoren en

eigen leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit

nieuw te vormen mbo-colleges. Mede op advies van

afdelingen vertegenwoordigd zijn. De hoofdtaak van de OR

alle leerjaren en zij praten mee over zaken als

de deelnemerraad is besloten om per mbo-colleges

is het meedenken over het beleid van de STC-Group. Daar-

schoolfeesten, excursies en roosters. De leden van

een aparte deelnemerraad op te richten.

naast brengt de OR formele adviezen uit en oefent zij in-

de leerlingenraad verzamelen thema’s en vragen

stemmingsrecht uit conform de WOR. Onderwerpen die in

bij medeleerlingen en brengen die in tijdens de

OR-vergaderingen aan de orde komen zijn onder andere:

Ouderraad

begroting, jaarrekening, sociaal jaarverslag, personeels-

Deelnemerraad

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van

vakantieregelingen, veiligheid en ARBO.

De deelnemerraad vertegenwoordigt alle mbo’ers

en adviesorgaan voor het CvB. De groep komt vier

die bij het Scheepvaart en Transport College een

keer per jaar bijeen en bespreekt dan thema’s als

opleiding volgen. De deelnemerraad komt vier keer

onderwijsbeleid, stages en begeleiding van deel-

per jaar bijeen en gaat dan in gesprek met het CvB

nemers. De informatievoorziening aan ouders komt

over diverse onderwerpen. Zo hebben de leden

regelmatig op de agenda, maar ook het verzuim

actief geparticipeerd in de totstandkoming van de

beleid en maatregelen bij lesuitval. Daarmee heeft

strategie. Andere onderwerpen waarover met de

de ouderraad een belangrijke signalerende functie

Raad is overlegd zijn de ICT-voorzieningen, het

naar het CvB.

overleggen.

plan en kwaliteitszorg. Verder heeft de Ondernemingsraad
een stem bij benoemingen in het management, taakbeleid,

vmbo’ers en mbo’ers die bij het STC een opleiding
volgen. De ouderraad is een belangrijk klankbord

gebruik van aangeschafte lesboeken, veiligheid op

MEDEZEGGENSCHAP
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Medewerkers STC-Group
Begeleiding nieuwe medewerkers

De ambities van de STC-Group zijn groot. Bij het realiseren daarvan spelen onze
docenten, onderwijsassistenten en instructeurs een doorslaggevende rol.
Kortom, wij vragen veel van hen. Om al deze collega’s in staat te stellen hun
belangrijke werk uit te voeren, moeten zij kunnen terugvallen op ijzersterke
(ICT-)faciliteiten en stafafdelingen die hen ontzorgen.

Voor alle nieuwe medewerkers organiseert STC-Group bij de start van
het schooljaar een introductiedag om kennis te maken met de organisatie. In december is de STC-Tour georganiseerd waarbij alle nieuwe medewerkers een bezoek brachten aan verschillende locaties en afdelingen. Om meer aandacht aan de zij-instromende docent te geven en nog
betere begeleiding te bieden is in 2016 een plan gemaakt, waarin vastgelegd is dat iedere zij-instromer een coach krijgt ter ondersteuning bij
het werk als docent en het behalen van de bevoegdheid.

Scholing

Voor nieuwe collega's organiseert
de STC-Group een intensief
kennismakings-en inwerkprogramma.

De scholingscarroussel van de STC-Group biedt mogelijkheden om interne cursussen te volgen. Het aanbod van de scholingscarroussel
wordt gevuld op basis van de vraag vanuit medewerkers. De cursussen
worden zowel intern georganiseerd als extern ingekocht. Dit jaar is het
aanbod van de cursussen uitgebreid met o.a. een cursus Prezi en vele
cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, zoals gedoemanagement, stressmanagement in het onderwijs, vergroot je effectiviteit
en omgaan met weerstand. Daarnaast volgen vele medewerkers binnen
de STC-Group externe opleidingen om hun vakkennis te vergoten en zijn
er verschillende managers met een parttime masteropleiding gestart.

MEDE WERKERS
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Ziekteverzuim

Formatie medewerkers

Door de grote aandacht voor verzuim, het duidelijke verzuimbeleid en preventieve

Eind 2016 waren er bij de STC-Group 715 medewerkers in dienst (exclusief STC B.V.

maatregelen, ligt het verzuim binnen STC-Group lager dan gemiddeld binnen de

en STC-Group Holding B.V.). De personeelsformatie is ten opzichte van 2015 gestegen

sector. In het netto verzuim wordt ziekteverzuim langer dan een jaar buiten be-

met 85 medewerkers. De toename van het aantal formatieplaatsen is vooral toe te

schouwing gelaten. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof worden noch bij

schrijven aan de groei van het aantal leerlingen en studenten.

bruto noch bij netto ziekteverzuim meegeteld. Het bruto verzuimpercentage is
gestegen ten opzichte van 2015 en het netto verzuimpercentage is juist gedaald.

Jaar

Vrouwen

Aantal

Mannen

Aantal

Totaal aantal

Dit komt door een aantal langdurig zieke medewerkers.

2016

42,0%

300

58,0%

415

715

2015

43,0%

268

57,0%

362

630

Bruto
verzuimpercentage

2016

Sector

2016

Netto
verzuim percentage

4,45%

5,30%

meldingsfrequentie per jaar

1,52

1,05

gemiddelde verzuimduur

9,47

18,09

gemiddelde verzuimduur

2015

Sector

Netto

3,80%

5,23%

verzuim percentage

1,12

1,03

11,26

18,19

Bruto
verzuimpercentage
meldingsfrequentie per jaar
gemiddelde verzuimduur

4,35%

Sector

2014

43,0%

262

57,0%

341

603

4,80%

2013

38,2%

212

62,4%

348

507

Tabel 4: Ontwikkeling formatieplaatsen.
9,63

2015
3,59%

Verdeling OP / OBP
De STC-Group gelooft in het binden van alle medewerkers aan de organisatie. Dit

Sector

betekent dat de STC-Group, anders dan andere onderwijsorganisaties, ervoor kiest

4,79%

ook schoonmakers, conciërges en toezichthouders in dienst te nemen en niet in te

18,07

gemiddelde verzuimduur

10,85

huren via externe bedrijven. Dit heeft invloed op de verhouding Onderwijsgevend Per-

17,84

soneel (OP) en Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP). Het percentage OBP is
daardoor hoger dan gemiddeld bij een onderwijsinstelling.

Bruto

2014

Sector

Netto

2014

Sector

verzuimpercentage

3,86%

5,18%

verzuim percentage

3,82%

4,82%

1,96

1,35

10,27

17,17

meldingsfrequentie per jaar
gemiddelde verzuimduur

gemiddelde verzuimduur

9,34

16,30

Tabel 1, 2 en 3: verzuimpercentages.

Jaar

FTE OP

Percentage

FTE OBP

Percentage

Totaal

2016

386,2

59,9%

262,3

40,5%

648,5

2015

334,7

59,6%

205,3

40,4%

561,4

2014

370,9

74,8%

124,9

25,2%

495,7

2013

305,2

74,2%

106,3

25,8%

411,5

Tabel 5: Overzicht verdeling OP en OBP in fte.
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Parttime / fulltime

Percentage 60+

In 2016 is het totaal aantal parttimers flink gestegen, waarbij de parttimers in ver-

Het aantal 60+ collega’s is in 2016 in absolute aantallen gestegen, maar percentu-

houding gemiddeld meer uren per week werken dan in 2015. Er werken 234 mede-

eel nagenoeg hetzelfde gebleven.

werkers parttime.

60+
2016
Totaal %

2015
Aantal

Totaal %

2014
Aantal

Totaal %

2016

Aantal

Aantal

0 t/m 25%

0,85%

2

1,0%

2

1,0%

2

26 t/m 50%

23,5%

55

20,3%

41

22,7%

45

51 t/m 75%

23,08%

54

34,2%

69

21,7%

43

76 tot 100%

52,56%

123

44,6%

90

54,5%

108

Percentage

2015

2014

2013

74

66

40

51

10,35%%

10,48%

8,10%

9,1%

Tabel 7: Ontwikkeling percentage 60+.

Onderwijsbevoegdheid

Tabel 6: Ontwikkeling parttime aanstellingen.

De STC-Group streeft ernaar dat 100% van haar docenten bevoegd is om les te
geven. Net als andere vakinstellingen staat de STC-Group voor de uitdaging om
goede vakmensen te vinden, met praktijkervaring, die bereid zijn om twee jaar in
hun eigen ontwikkeling te investeren door middel van een opleiding. Via Hogeschool Rotterdam volgen zij-instromers in het mbo een traject om een Pedagogisch
Didactisch Getuigschrift (PDG) te halen. Iedere docent die door de STC-organisatie
wordt aangenomen en nog niet bevoegd is om les te geven, is verplicht dit traject
te volgen, of de volledige lerarenopleiding te doen. Alle docenten die in onderstaande tabel vermeld staan als onbevoegd zullen dan ook binnen afzienbare tijd
hun bevoegdheid halen.

2016

2015

2014

2013

In tijdelijke dienst

46

77

113

77

Geen onderwijsbevoegdheid

22

50

35

43

Tabel 8: Verdeling bevoegd / onbevoegd.
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Personeelsmutaties
In 2016 verlieten tachtig medewerkers de STC-Group. Dit is een stijging ten
opzichte van voorgaande jaren, dit is veelal toe te schrijven aan het groter aantal nieuwe medewerkers, waarvan een deel na een jaar dienstverband de STCGroup verlaat. In 2017 gaat de STC-Group meer begeleiding bieden aan nieuwe
docenten in de vorm van docentbegeleiders, om de uitstroom te verkleinen.

Reden van vertrek

2016

2015

2014

2013

Op eigen verzoek

34

28

10

19

Afloop contract

29

13

15

12

Einde ziektevervanging

–

–

–

–

Flexibel pensioen (VUT/FPU)

1

1

2

3

Invaliditeitspensioen

–

–

–

–

Overlijden

–

–

–

3

Leeftijdspensioen

4

4

6

6

Naar STC B.V.

2

2

2

2

Overige

9

3

1

3

Tabel 9: Personeelsmutaties

Beheersing van uitkeringen na ontslag
De STC-Group streeft er naar om medewerkers zoveel mogelijk intern te herplaatsen. Dat kan zijn binnen een andere college, een andere stafafdeling of een
ander organisatieonderdeel. Daarnaast heeft de STC-Group in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Randstad. Medewerkers die de organisatie gedwongen verlaten (meestal na afloop van een aanstelling voor bepaalde
tijd) brengt de STC-Group actief in contact met Randstad. Dankzij deze samenwerking is in 2016 een aantal collega’s succesvol herplaatst.
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STC-Group in de regio
De regio Rijnmond is het hart van het Nederlandse
logistieke en maritieme cluster. De STC-Group participeert daarom actief in verschillende projecten
die gericht zijn op het versterken van deze voor de
regio zeer belangrijke clusters.

CIV Logistiek
In dit CIV zoekt de STC-Group actief naar (inter)nationale samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs
en bedrijfsleven. Dit is gericht op het duiden van trends en ontwikkelingen en de gevolgen die deze
hebben op de logistieke beroepen van de toekomst. Tot slot richt het CIV zich op duurzaam transport en
het verminderen van de carbon footprint.

CIV Maintenance en Procestechniek
Dit CIV werkt aan de ‘bedrijfsschool van de toekomst’ waarin de in het verleden gepleegde investeringen
door bedrijven, onderwijsorganisaties en branchevereniging bestendigd worden. In 2016 zijn er dankzij
inspanningen vanuit het CIV maintenance units gerealiseerd en is het aanbod op de RDM in Rotterdam
uitgebreid met operatoropleidingen.

CIV Maritieme Techniek
Dit CIV is een samenwerkingsverband tussen de STC-Group en het DaVinci College
en richt zich op de maritieme maakindustrie. Samen met het bedrijfsleven richten zij zich op het actueel en aantrekkelijk houden van het onderwijs en het
delen van innovaties. In 2016 is de Innovatieve Ontwerpomgeving opgeleverd
(zie: Het mbo in 2016) en zijn de voorbereidingen getroffen voor de Werf
van de Toekomst.

STC-GROUP IN DE REGIO
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STC-Group in Europa
Steeds meer wetgeving die van invloed is op
het op voor de STC-Group relevante bedrijfs
leven komt tot stand in Europa. Daarom participeert de STC-Group regelmatig in projecten
die geïnitieerd worden in de Europese Unie / bij
de Europese Commissie.

Blue Careers: de hybride
vakdocent

Ground Handling

De hybride vakdocent staat met een been in het be-

Het project Ground Handling wordt uitge-

drijfsleven en met de andere been in het klaslokaal.

voerd in opdracht van de Europese Sociale

Hybride vakdocenten zijn dé manier om het tekort aan

Partners voor personeel in de grondafhan-

vakdocenten weg te werken, actuele kennis de school

deling op Europese luchthavens. De STC-

binnen te krijgen en de relatie met het bedrijfsleven te

Group onderzoekt trainingen en kwaliteits-

verbeteren. In het project participeren naast de STC-

systemen. De resultaten van het onderzoek

Group onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, Van

dienen als input voor eventuele nieuwe Euro-

Oord en Nautilus International. Dit project is mede

pese wetgeving.

mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de Europese
Unie.

IWTCOMP

VETport

Competence Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP) bereidt

VETport (Vocational European Training) is een

docenten van Europese binnenvaartscholen

Erasmus+ project dat zich richt op het verbete-

voor op competentiegerichte trainingen en

ren van de kennis en arbeidsmobiliteit van

examinering zoals vastgelegd in STCIN. Onder

havenprofessionals zoals terminalmana-

de vlag van dit project worden onder andere

gers en planners. In het kader van dit

docentenhandleidingen en train-the-trainer

project verzorgde de STC-Group in

programma’s ontwikkeld.

2016 diverse trainingen en cursussen gericht op het verbeteren van
samenwerking, communicatie,

Meer informatie:

planning en riskmanagement.

www.stc-group.nl/projecten

De hybride vakdocent staat met een been in het bedrijfsleven en met de andere been in het klaslokaal
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STC-Group in de wereld

Via STC-Group Holding B.V. is de STC-Group
actief in een groot aantal landen
STC-GROUP IN DE WERELD
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De activiteiten van de STC-Group beperken
zich niet tot Nederland of zelfs Europa.
Onder de vlag van STC-Group Holding B.V.
organiseert de STC-Group haar dochter
ondernemingen, deelnemingen, agentschappen en samenwerkingen buiten de grenzen.

Oman

Colombia

Het International Ma-

In Colombia is gewerkt aan de verdere ontwikkeling

ritime College Oman

van het Center of Excellence (CEDEX) dat STC-Group

(IMCO) is een joint

Holding B.V samen met de Universidad del Norte in

venture van de STC-

Baranquilla heeft opgezet. Tevens zijn in Colombia een

Group Holding B.V.

aantal opdrachten voor andere partijen uitgevoerd

(30%) en de overheid

waaronder SENA (een nationaal opleidingsinstituut

van Oman (70%). Het is in 2005 opgericht en gevestigd

voor werkenden).

in Sohar. De STC-organisatie brengt haar expertise in
door middel van een managementcontract en bestuurt
IMCO door zitting te hebben in de Board of Directors.
Dit heeft er toe geleid dat IMCO met 2.000 studenten in

		Ownership
>
>
>
>
>
>

STC-SA (Zuid-Afrika)
IMCO (Oman)
UT-STC (Vietnam)
Tancang-STC (Vietnam)
Port, Transport and Logistics Centre of
Excellence (Colombia)
ROTC Pemba (Momzambique)

		Management
>
>
>

Kazachstan
NSTC (Filipijnen)
Oman

		Business development
>
>
>

Latijns-Amerika
Azië
Afrika

>

Midden-Oosten

2016 het grootste en meest toonaangevende mari-

Indonesië

tieme opleidingscentrum van de regio is.
In samenwerking met PT PMLI ontwikkelt STC-Group
Holding B.V. in Indonesië een Port Training Centre. De
korte termijn doelstellingen voor dit centrum zijn:

Zuid-Afrika

>> trainen van nieuwe en huidige werknemers op bij-

STC-Southern Africa

>> het verzorgen van havenoperationele trainingen;

pty Ltd (STC-SA) ver-

>> het verzorgen van train-the-trainer programma’s

zorgt trainingen, op-

voor nieuwe en huidige werknemers (zowel met als

leidingen en adviezen

zonder de inzet van simulatoren);

voorbeeld reach stacker, vorkheftrucks (daar waar
mogelijk met de inzet van simulatoren);

voor de maritieme en
transpor tsector

>> het ondersteunen van het management van PT PMLI

in

daar waar het gaat om het realiseren van een ma-

Afrika ten zuiden van

nagement- en trainingsstructuur zodat gestart kan

de Sahara. STC-SA is voor 74% procent een dochter van

worden met het aanbieden en uitvoeren van trainin-

de STC-Group Holding B.V. In 2016 heeft STC-SA, na een

gen van Indonesische havenwerkers;

aantal moeilijke jaren, een positief resultaat laten zien.

>> het uitwisselen van zogenaamde best practices
tussen PT PMLI en de STC-Group; het ontwikkelen
van curricula voor trainingen.

STC-GROUP IN DE WERELD
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Kazachstan

Filipijnen

In juli 2016 is de eerste groep studenten van de Ka-

In opdracht van de Koninklijke Vereniging

zach Maritime Academy in Almaty geslaagd. Zij

van Nederlandse Rederijen voert de STC-

hebben een opleiding van vier jaar afgerond die door

Group Holding B.V. het management uit

de STC-Group Holding B.V. is ontwikkeld en opgezet.

voor het nautisch onder wijs op PIT

Conform planning zijn in 2016 de Kazachstaanse

(Palampon Institute of Technology).

docenten voorbereid op het zelfstandig kunnen ver-

Samen met de KNVR en Filipijnse partners heeft STC Group Holding B.V een stich-

zorgen van de opleiding. In 2016 is bovendien hard gewerkt aan het op de White List

ting opgezet: NSTC (Netherlands Shipping Training Center. STC Group Holding B.V.

geplaatst krijgen van Kazachstan. Hierdoor kunnen de gediplomeerde zeelieden

exploiteert namens de stichting NSTC. In 2016 wijzigde de Filipijnse overheid de

op de internationale vloot gaan varen. Dit pro-

wetgeving met betrekking tot de lengte van high school opleidingen met twee jaar.

ject wordt in 2018 afgerond.

Dit betekent dat er de komende twee jaar een sterk verminderde instroom zullen
waarnemen bij PIT en NSTC.

Vietnam
UT-STC (Ho Chi Minh City) is een joint venture met de University of Transport. UTSTC
heeft een goed jaar achter de rug dankzij
het uitbreiden van het crewing-gedeelte
en de uitvoeren van interessante projecten op het gebied van applied
research voor loodsen en terminals. Ook Tancang-STC (joint venture met
Saigon New Port) heeft, dankzij de focus op kortlopende cursussen en het
verzorgen van trainingen in andere Aziatische landen, een succesvol
jaar achter de rug.

Meer informatie:

www.stc-group.nl/internationaal

STC-GROUP IN DE WERELD
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Financiën
Continuïteitsparagraaf

Kerncijfers / financiële ratio’s
Algemeen kan worden gesteld dat het College van Be-

Met de druk op de exploitatie door de groei, de hogere

stuur een “voorzichtig” financieel beleid kiest. Het resul-

lasten van de moderne en omvangrijke nieuwe huis

taat over 2016 is zonder meer goed te noemen en bedraagt

vesting, de onderwijsvernieuwing, de aanzienlijke inves-

na belastingen € 4,0 mln, ondanks de verplichte vorming

teringen en de verzwaarde administratieve lasten is er

van de voorziening duurzame inzetbaarheid ad € 2,1 mln.

een goed resultaat geboekt. Het (geconsolideerde)

Dit resultaat wordt in de eerste plaats veroorzaakt door

rentabiliteitspercentage is 4,26%. (over 2015 was dit

hogere rijksbijdragen. Ten opzichte van 2015 zijn deze met

4,56%). Ook de liquiditeitspositie en de solvabiliteits

bijna € 8,0 mln gestegen, met name als gevolg van de

positie van de STC-Group bevinden zich binnen de door

sterk toegenomen groei van leerlingen, deelnemers en

de minister van OCW vastgestelde marges. De solvabi-

studenten in de verschillende sectoren waar de STC-

liteit is 40,41% (over 2015 was dit 41,04%) de quick-ratio

Group. De overige baten zijn € 3,5 mln gedaald ten op-

(liquiditeit) 1,23 (over 2015 was dit 1,70).

zichte van 2015. In 2015 zijn subsidies voor grote Europese

Sinds 2013 is de continuïteitsparagraaf
een verplicht onderdeel van de jaar
rekening. Deze doorrekeningen zijn
gebaseerd op de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting STC-Group.

Verwachte aantallen
deelnemers
De STC-Group heeft de afgelopen jaren te

projecten zoals Prominent ontvangen en voor een project

Het resultaat van de 100%-deelneming STC-Group

maken gehad met een explosieve groei

voor vernieuwing van de binnenvaart in Europa, waar de

holding B.V. is gestegen tot € 1,26 mln (in 2015 was het

van het aantal bekostigde leerlingen,

STC-Group penvoerder voor is. Deze middelen zijn voor

resultaat € 0,86 mln). Het resultaat 2015 was negatief

deelnemers en studenten. Onderstaande

een deel doorgesluisd naar de partners in dit project.

beïnvloed door afboeking van vorderingen op een aan-

overzicht geeft de doorrekening van het

tal deelnemingen.

conservatieve scenario dat het aantal

Bij de lasten zijn de personeelslasten fors gestegen ten

leerlingen, deelnemers en studenten de

opzichte van 2015, mede doordat voor schooljaar 2016-

Het resultaat wordt grotendeels toegevoegd aan de al-

2017 fors is geïnvesteerd in uitbreiding van docenten. De

gemene reserve; een beperkt deel wordt toegevoegd

huisvestingslasten zijn gedaald vanwege de in 2015

aan de wettelijke reserve deelnemingen. Tot slot is

verantwoorde kosten voor de voorbereiding van de

besloten om een kwart van de in 2015 gevormde reserve

Nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16; met ingang van

strategisch beleid te onttrekken; deze bestemmings

2016 zijn de kosten voor deze nieuwbouw geactiveerd.

reserve wordt ingezet om de strategische doelstellingen

Gedetailleerde toelichtingen op de posten van de jaar-

van de STC-Group te realiseren.

rekening en de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn opgenomen bij de desbetreffende
tabellen op pagina’s 89, 92, 93 en 94.
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komende jaren stabiliseert.

Aantal vmbo-leerlingen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal per 01/10

821

800

800

800

800

800

Gemiddeld aantal voor het jaar

825

812

800

800

800

800

Groeipercentage voor het gehele vmbo per 01/10

-0,7%

-2,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Groeipercentage voor het gehele vmbo voor jaar

5,7%

-1,5%

-1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BOL - voltijd

5.006

5.375

5.375

5.375

5.375

5.375

BBL - deeltijd

1.202

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

–

–

–

–

–

–

Totaal

6.208

6.475

6.475

6.475

6.475

6.475

Gewogen gemiddelde per 01/10

5.427

5.760

5.760

5.760

5.760

5.760

Gewogen gemiddelde voor het jaar

5.397

5.566

5.760

5.760

5.760

5.760

Basis voor de bekostiging

4.810

5.376

5.427

5.760

5.760

5.760

Groeipercentage voor het gehele mbo per 01/10

0,9%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Groeipercentage voor het gehele mbo voor jaar

7,0%

3,1%

3,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Aantal hbo-studenten

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal per 01/10

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

Gemiddeld aantal voor het jaar

1.081

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

Groeipercentage voor het gehele hbo per 01/10

8,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Groeipercentage voor het gehele hbo voor jaar

8,2%

4,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aantal mbo-studenten

Deeltijd-BOL
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Balans
De afgelopen jaren was huisvesting een groot aan-

Eenheid: x € 1.000

ultimo
2016

ultimo
2017

ultimo
2018

ultimo
2019

ultimo
2020

ultimo
2021

Materiële vaste activa

106.671

127.518

122.879

123.379

123.379

123.379

4.097

5.104

5.354

5.604

5.854

6.104

14.740

14.968

13.690

11.209

9.085

7.138

65

–

–

–

–

–

dachtspunt. Tot en met schooljaar 2013/2014 kon binnen de STC-Group worden voorzien in de huisvestingsbehoefte van het groeiend aantal leerlingen, deelnemers en studenten. In 2014 heeft het CvB een tijdelijke
oplossing voor de komende jaren gevonden door het
huren van een pand aan de Westzeedijk en het weer

Financiële vaste activa
Deelnemingen

volledig voor onderwijs geschikt maken van de Soer-

Vlottende activa

weg en uitbreiding van de capaciteit voor de STC B.V.

Liquide middelen

aan de Heijsehaven en het door de STC B.V. goeddeels

Voorraden

“verlaten” van de vestiging aan de Lloydstraat. Een

Overige vlottende activa

5.005

4.995

4.995

4.995

4.995

4.995

19.811

19.963

18.685

16.204

14.080

12.133

TOTAAL ACTIVA

130.579

152.585

146.918

145.186

143.312

141.616

In onderstaande scenario is rekening gehouden met de

Eigen Vermogen

52.767

55.834

54.317

56.017

57.574

59.308

aangetrokken lening voor structurele huisvestings

Minderheidsbelang derden

589

600

600

600

600

600

oplossing, inclusief de op te nemen lening voor deze

Totaal groepsvermogen

53.356

56.434

54.917

56.617

58.174

59.908

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

structurele oplossing is vanaf schooljaar 2017-2018
gevonden in de nieuwbouw in Rotterdam-Zuid aan de
Waalhaven z.z. 16, een gebouw met ruim 15.500 m2
bruto vloeroppervlak.

nieuwbouw Waalhaven z.z. 16 ad € 30 mln en totale
bouwkosten ad € 36,2 mln inclusief deel van de inrich-

Voorzieningen

ting en inclusief btw (voor scholen niet aftrekbaar)

Langlopende schulden

58.724

77.735

73.585

70.153

66.722

63.291

Kortlopende schulden

16.040

15.956

15.956

15.956

15.956

15.956

130.579

152.585

146.918

145.186

143.312

141.616

TOTAAL PASSIVA
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Winst- en verliesrekening
Staat van baten en lasten
Eenheid: x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Uit de staat van baten en lasten blijkt onder de aanname van

2021

het conservatieve scenario dat het aantal vmbo’ers, mbo’ers
en hbo’ers de komende jaren stabiliseert vooralsnog een
negatief resultaat voor 2018 wordt voorzien.

Operationele baten
Rijksbijdragen OCW

67.659

67.510

68.092

71.601

71.601

71.601

452

498

592

608

619

631

Om tijdig bij te sturen zijn er een aantal maatregelen geno-

Baten werk in opdracht van derden

19.387

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

men. In de eerste plaats wordt het proces van aanmelden tot

Overige baten (incl. ouderbijdragen)

5.896

8.080

5.890

5.458

5.013

5.068

inschrijving onder de loep genomen, waarbij de doorlooptijd

93.394

94.088

92.574

95.667

95.233

95.300

verkort moet worden om zodoende potentiële leerlingen in

56.527

54.698

55.807

55.807

55.807

55.807

5.431

6.483

6.389

6.389

6.389

6.389

College-, les- en examengelden

Operationele lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

wordt de personele inzet getoetst aan de leerling- en studen-

6.147

7.819

8.492

8.492

8.492

8.492

18.922

19.673

20.789

20.789

20.789

20.789

87.028

88.673

91.477

91.477

91.477

91.477

101

9

–

–

–

–

Resultaat deelnemingen

–1

–

–

–

–

–

Rentelasten

–2.006

– 2.358

– 2.614

–2.491

–2.200

–2.089

–1.906

– 2.349

–2.614

–2.491

–2.200

–2.089

Belastingen

–379

–

300

–300

–300

–300

–300

Aandeel derden in resultaat

–103

–

100

–100

–100

–100

–100

3.978

3.067

– 1.517

1.700

1.557

1.735

742

718

733

733

733

733

Overige lasten

een vroeg stadium aan de STC-Group te binden. Daarnaast
tenaantallen, en waar nodig op elkaar afgestemd.

Financiële baten en lasten
Rentebaten

RESULTAAT

Aantal fte's
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Risicoparagraaf: voornaamste risico’s en onzekerheden
Groei en krimp van de studentenaantallen

Fraude en misbruik

Daarnaast is de exponentiële groei van het aantal leer-

Fraude binnen een organisatie is nooit 100% te voorko-

lingen en studenten een punt dat continu de aandacht

men. Door het verder doorvoeren van functiescheidin-

van het CvB heeft. De voorfinanciering van de groei is

gen, het monitoren via geautomatiseerde systemen,

door het eind 2013 afsluiten van een langlopende lening

checks en balances, het stroomlijnen van de werkzaam-

geregeld. Het is het CvB nog steeds gelukt om tijdelijke

heden door gebruik te maken van systemen voor debi-

uitbreiding van huisvesting te regelen; een structurele

teuren-beheer, het goedkeuren van aanvragen en factu-

oplossing is eind 2015 gevonden in de nieuwbouw aan

ren wordt de kans op fraude verkleint. Ook is de “spiegel

de Waalhaven z.z. 16 in Rotterdam-Zuid. Door het afslui-

van de STC-Group” opgesteld; deze beschrijft de uit-

ten van tijdelijke huurcontracten met opties tot verlen-

gangspunten en normen en waarden van de STC-Group.

ging, is er een dusdanige flexibele schil in de huisvesting

Op basis hiervan is een integriteitsverklaring opgesteld.

dat in het geval van krimp deze panden kunnen worden

Aan alle medewerkers is gevraagd deze te onderteke-

Bezuinigingen en wet en regelgeving

afgestoten. Ter voorbereiding van de besluitvorming

nen. Nieuwe medewerkers wordt hier tijdens de sollici-

over de nieuwbouw is alle vastgoed in beeld gebracht en

tatiegesprekken op gewezen; van hen wordt verwacht

De grootste onzekerheid voor het publieke deel van de

zijn ook de mogelijkheden voor aanpassen van de vast-

dat zij deze tekenen voordat ze in dienst komen.

STC-Group is de overheid, die haar beleid regelmatig

goedportefeuille in kaart gebracht. Ook door de BNG en

Het herstel van de economie heeft zich in 2016 doorge-

wijzigt. Het CvB speelt hierop in door een strakke finan-

het waarborgfonds MBO worden de risico’s als zeer laag

zet. De risico’s voor de private tak van de STC-Group

ciële sturing en conservatief begrotingsbeleid.

beoordeeld.

worden na de afboekingen in 2014 en 2015 van vorde-

Ook is in het personeel een flexibele schil aanwezig,

ringen en leningen van een aantal deelnemingen als

Daarbij ervaart de STC-Group een steeds grotere regel-

nieuw personeel krijgt in eerste instantie een jaarcon-

beperkt ingeschat. In het algemeen zijn marktontwik-

druk vanuit de overheid (deels via strengere eisen die

tract. De eisen die de groei aan de ontwikkeling van de

kelingen een punt van onzekerheid. De directie van de

aan de accountant worden gesteld), die heel belastend

organisatie stelt is een risico dat hier direct uit volgt.

STC-Group Holding BV speelt hier op in door continu

is voor de onderwijsorganisatie en ook al snel leidt tot

Het CvB monitort continu de benodigde ontwikkeling

de orderportefeuille te monitoren, relatiebeheer voor

een uitbreiding van de centrale organisatie. Soms zijn

van de stafdiensten en het onderwijspersoneel, waarbij

grote klanten, geografische uitbreiding om meer nati-

het rechtstreekse eisen vanuit de onderwijswetgeving,

het vinden van goed gekwalificeerde vakdocenten elk

onaal haar diensten aan te bieden en het inzetten op

waarbij de STC-Group te maken heeft met de Wet op het

jaar weer een uitdaging vormt; in een aantal gevallen

Business Developmentteams. Om te komen tot een nog

Voortgezet Onderwijs, de Wet Educatie Beroepsonder-

zijn docenten via detacheringsbureaus ingezet. Het CvB

betere beheersing van de risico’s worden op dit mo-

wijs en de Wet op het Hoger Onderwijs, maar ook veel

verwacht dat de groei de komende jaren afvlakt en

ment aanpassingen van de verhouding tussen Stichting

andere regelgeving. Met name rondom ICT, beveiliging

vanaf 2019 de leerlingaantallen min of meer stabiel

STC-Group, STC-Group Holding B.V., STC B.V. en de

en privacy volgt de regelgeving elkaar in hoog tempo op.

zullen zijn. Bij een eventuele krimp kunnen – mede door

verschillende deelnemingen voorbereid. In 2016 is te-

de t-2 financiering tijdig maatregelen worden genomen.

vens de reorganisatie van STC B.V. in gang gezet.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s en onzekerheden die het CvB van
de STC-Group ziet en de maatregelen die zich
hiervoor heeft (doen) nemen. Dit betreft de reële
risico’s die indien zij zich in hevige mate zouden
voordoen, de continuïteit van de STC-Group in
gevaar zouden brengen. Daarnaast zijn er natuurlijk zeer veel incidenten, die op microniveau wel
risicovol zijn, maar hier niet worden genoemd.
Deze risico’s staan op de agenda van de wekelijkse
CvB vergaderingen en andere besprekingen.
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Deze is vooral bedoeld om antwoord te geven op de

STC-Group. Dit onderzoek was uitgesplitst in een ge-

Ook heeft het CvB in

gewijzigde marktomstandigheden en de winstgevend-

deelte over de status van ons vastgesteld beleid, pro-

2016 de opdracht ge-

heid van STC B.V. te vergroten.

cessen, regelgeving en awareness. Het andere ge-

geven om de, nu nog,

deelte van de quickscan bestond uit een zogenaamde

enkelvoudige beschik-

pentest waarbij er door ethische hackers is onderzocht

baarheid van de centrale

Risico’s rondom ICT

hoe kwetsbaar onze interne- en externe systemen

servers en dataopslag redun-

zouden zijn. Op basis van deze rapportage en de aan-

dant uit te laten voeren. Hiervoor

Door de afhankelijk van ICT in alle aspecten van de

komende regelgeving dat onderwijsinstellingen hun

heeft IT-Infra ervoor gekozen om in de

organisatie (onderwijs, onderwijslogistiek, bedrijfs-

zaken op orde en een minimale volwassenheidsniveau

nieuwbouw op de Waalhaven zz 16 een ver-

voering) nemen de risico’s ook toe. Naast risico’s voor

dienen te hebben van 3 op een schaal van 1 tot 5 zijn er

gelijkbare centrale serveromgeving in te richten

de continuïteit als gevolg van de mogelijke uitval van

een aantal zaken in gang gezet. Zo wordt er een IBP

om hiermee een geografisch en door water gescheiden

systemen, zijn er ook specifieke risico’s rond bijvoor-

(informatiebeveiliging en privacy) beleid opgesteld en

redundante colocatie te realiseren. Door het gebruik

beeld privacy, integriteit van (persoons)gegevens,

zal deze op 29 mei ter goedkeuring bij het CvB voorge-

van zo’n redundante oplossing van de centrale server

fraude etc.

legd worden. Verder zijn er vanuit de rapportage en-

en data opslag omgeving zal de beschikbaarheid en

Hoewel zich geen grote incidenten hebben voorgedaan

kele verbetervoorstellen direct uitgevoerd en zijn ur-

continuïteit van het netwerk van de STC-Group en de

heeft het CvB eind 2015 opdracht gegeven tot een in-

gente risico’s opgepakt en opgelost. Deze bestonden

daarop aangeboden diensten vergroot beduidend wor-

ventarisatie van de belangrijkste risico’s en de toerei-

onder andere uit het niet tijdig updaten van enkele

den en zal uitval en niet beschikbaar zijn van een ge-

kendheid van de huidige set aan maatregelen. Op basis

systemen, verouderde en niet meer in gebruik zijnde

deelte van het netwerk verminderd zijn.

hiervan zal het CvB nieuwe maatregelen nemen om de

software volledig verwijderen en het wijzigen van een

risico’s te kunnen blijven beheersen. Het CvB tekent

beheerderswachtwoord op enkele extern gehoste

hierbij wel aan dat daarbij ook zorgvuldig zal worden

websites.

gekeken naar de omvang en de impact van mogelijke

Vanuit het op te stellen IBP beleidsplan zullen een

Ook de veiligheidsrisico’s van medewerkers en studen-

risico’s en de kosten van de maatregelen. De middelen

aantal rollen worden belegd in de organisatie en krij-

ten hebben de aandacht van de STC-Group. Deze vei-

van de STC-Group zijn immers in de eerste plaats be-

gen een aantal medewerkers dit in hun taakbeleid erbij

ligheidsrisico’s zijn geïnventariseerd en in het zoge-

doeld voor onderwijs.

teneinde er mede zorg voor te dragen dat de STC-Group

naamde Veiligheidshandboek zijn diverse richtlijnen en

Ondanks dat er geen grote incidenten hebben voorge-

ook een digitaal veilige netwerkomgeving heeft en

protocollen te vinden, waarin is vastgelegd hoe te

daan heeft het CvB eind 2015 opdracht gegeven tot een

zullen de medewerkers en deelnemers door middel

handelen in bepaalde situaties. In het periodieke vei-

inventarisatie van de belangrijkste risico’s en de toe-

van diverse informatiemiddelen en awareness trainin-

ligheidsoverleg wordt, onder voorzitterschap van het

reikendheid van de huidige set aan maatregelen. Er is

gen regelmatig op de hoogte worden gehouden en

CvB, gesproken over actuele ontwikkelingen en waar

door een onafhankelijke partij een quickscan uitge-

gebracht van de mogelijke risico’s van het onveilig

nodig over aanscherping van het beleid.

voerd op de informatiebeveiliging en privacy van de

omgaan met (persoons)gegevens.
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Treasury beleid

Belastingdienst

In het kader van het treasury beleid kan worden

over de nieuwbouw aan de Lloydstraat. Eind

Op 9 december 2009 is het convenant tussen de Be-

opgemerkt dat de STC-Group liquiditeitsover-

2010 is een tweede lening ad € 12,0 miljoen

lastingdienst en de STC-Group ondertekend en valt de

schotten stalt op aparte ING-spaarrekeningen.

afgesloten ter financiering van de nieuwbouw

STC-Group onder het horizontaal toezicht van de

Hieraan zijn geen risico’s verbonden en deze

aan de Waalhaven. Beide leningen hebben een

Belastingdienst. De samenwerking met de Belasting-

tegoeden zijn direct opvraagbaar. Ter indekking

lange looptijd (van respectievelijk 25 en 30 jaar)

dienst is onverminderd goed. Alle aangiften vennoot-

van het rente risico op leningen met een varia-

en een lineair aflossingspatroon. Hiermee is

schapsbelasting worden vooraf afgestemd en con-

bele rente, heeft de STC-Group deze variabele

naast de ING-bank de Rabobank een tweede

form aangifte vastgesteld. Ook de kwartaalaangiften

rente door middel van het afsluiten van deriva-

huisbankier van de STC-Group geworden. In

van de omzetbelasting worden met de belastingdienst

ten “omgezet” in vastrentende leningen. Deze

dezelfde verhouding is in 2012 een deel van het

afgestemd. In maart 2016 is in nauw overleg met en

wijze van afdekking van het renterisico is in

betalingsverkeer van de ING-Bank naar de Ra-

ondersteund door de Belastingdienst gestart met de

overeenstemming met de beleidsmatige uit-

bo-bank verschoven. Begin 2013 is een lening

invulling van het Tax Control Framework. Begin 2017

gangspunten van de STC-Group. Ultimo 2016

ad € 4,0 mln bij de Rabobank en eind 2013 een

is dit geëvalueerd. De conclusie is dat zowel voor de

bedraagt de theoretische marktwaarde van

lening ad € 18,0 mln bij de ING-Bank afgeslo-

Belastingdienst als voor de STC-Group het comfort

deze derivaten € 2.768.696 negatief. Daar de

ten. Begin 2015 is het eerste derivaat verlopen.

en wederzijds vertrouwen verder is toegenomen. De

derivaten in 2002 tot en met 2005 ten behoeve

In overleg met het Waarborgfonds BVE is be-

monitoring is zo ingericht dat de STC-Group de steek-

van de nieuwbouw aan de Lloydstraat alleen

sloten de helft van de restantschuld van de

proefposten op dezelfde manier beoordeelt als de

werden afgesloten ter dekking van het renteri-

roll-over-lening bij de ING-Bank af te lossen

Belastingdienst dat zou doen. Het Tax Control Frame-

sico op bestaande leningen, worden de deriva-

met een nieuwe langlopende lening ad € 12,4

work zal waar nodig verder worden ingevuld en bijge-

ten in de jaarrekening verwerkt via de methode

mln bij de BNG-Bank. Eind 2015 is voor de fi-

steld. Eventuele fouten die uit de monitoring naar

van kostprijs hedge-accounting. Dit betekent

nanciering van de nieuwbouw aan de Waalha-

boven komen worden met de Belastingdienst afge-

dat de marktwaarde van de derivaten niet in de

ven z.z. 16 een lening van € 30,0 miljoen afge-

stemd en zullen waar nodig leiden tot aanpassing van

balans wordt verwerkt maar dat deze in de

sloten bij de BNG Bank. Alle leningen zijn ge-

de procedures.

toelichting op de jaarrekening wordt uiteenge-

borgd door het Waarborgfonds BVE. Medio 2016

zet. Hierbij is een compleet overzicht opgeno-

is het treasury-statuut van de STC-Group ge-

men van de leningen, inclusief rentevaste peri-

actualiseerd en door de RvT vastgesteld.

ode en rentetarief. Uit dit overzicht blijkt dat het
afdekken van renterisico door derivaten effectief is. In 2010 zijn twee leningen bij de Rabobank afgesloten. De eerste lening komt in de
plaats van de lening van € 5,0 miljoen die in
2006 is afgesloten ter financiering van de BTW
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Notitie Helderheid
Het ‘Controleprotocol OCW 2016’ stelt opname
van een heldere toelichting op de bekostigings
gegevens verplicht.
Op 1 oktober 2016 stonden er 8.161 vmbo’ers, mbo’ers
en hbo’ers ingeschreven waarvoor de STC-Group in
principe bekostiging ontvangt. Tabel 1 geeft hiervan

31

18 %

Diploma

97

56 %

4

2%

41

24 %

173

100 %

Situatie op de arbeidsmarkt
Overige redenen
Totaal

Tabel 2. Specificatie van de uitstroomredenen in de periode
01/10/2016 – 31/12/2016.

een overzicht.
vmbo

Verkeerde opleidingskeuze

5.006

mbo-bbl

1.202

hbo

1.132

Totaal

8.161

Het verlenen van vrijstellingen
Er zijn jong volwassen mbo-studenten die zich na het
reeds eerder afronden van opleidingen met meestal
ook enige jaren praktijkervaring bij het STC aanmelden
voor een bekostigde beroepsopleiding. Elders verworven competenties worden vastgesteld en kunnen vrijstellingen opleveren voor bepaalde deelkwalificaties;
het overblijvende deel van de noodzakelijke beroepsopleiding wordt in een beperkte kalender(tijd) en met

821

mbo-bol

Thema 3:

Onderstaand wordt per thema ingegaan op de ‘Notitie

een hoge inzet en kosten voor het STC (personeel en

Helderheid in de bekostiging van BVE 2004’.

middelen) aangeboden. Deze studenten volgen een
groot aantal zeer intensieve contactlessen en trainin-

Thema 1:

gen op simulatoren en practica en volgen tevens aan-

Uitbesteding

vullende beroepspraktijkvormingstermijn die veelal

Niet meer van toepassing bij het STC. Met ingang van

door het van toepassing verklaring op de beroeps

Tabel 1. Aantal leerlingen / studenten per 01/10/2016.

schooljaar 2008/2009 is de overeenkomst met de pri-

opleiding van internationale regelgeving verplicht is

Daarnaast verzorgt het STC voor tientallen bbl- en

vate partij om bbl-opleidingen voor de procesindustrie

gesteld. In alle gevallen is voldaan aan de urennorm

bol-studenten onderwijs waarvoor, vanwege het ont-

te verzorgen beëindigd.

voor de verschillende opleidingstrajecten.

dubbele inschrijving of eerdere mbo-opleiding, geen

Thema 2:

Thema 4:

bekostiging wordt ontvangen.

Investeren van publieke middelen in private activi-

Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer

teiten

zelf

Van de mbo’ers zijn er in de periode tussen 1 oktober

Private activiteiten zijn vanaf 2005 ondergebracht onder

Voor werkenden die zich via de marketing van de STC-

en 31 december 2016 173 uitgestroomd. 38% hiervan

STC-Group Holding B.V. De gesubsidieerde opleidingen

Group aanmelden voor een beroepsopleiding geldt dat de

is uitgestroomd in oktober, 34% in november en 28% in

maken mede gebruik van de faciliteiten die daar beschik-

organisatie een eigen bijdrage vraagt van aanmerkelijke

december. Deze mbo’ers volgden 46 verschillende

baar zijn (zoals simulatoren en trainingscentra). Dit geldt

omvang. Deze eigen bijdrage, ‘cursusgeld’ voorziet in de

opleidingen en kwamen uit 75 verschillende klassen/

ook voor het belang in STC-KNRM B.V.; dit belang is per

betaling van leermiddelen, inzet van dure simulatoren,

groepen. Tabel 2 geeft een specificatie van de uitstro-

1 januari 2013 overgegaan naar STC-Group Holding B.V.

opleiding en aftoetsing van de bij internationale regel

breken van een onderwijs- of BPV-overeenkomst,

geving geëiste kwalificaties en certificaten (basic survi-

omredenen.

val training, marcom a-b, advanced fire figthing etc.).
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Thema 5:

Thema 6:

In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers

De mbo’er volgt een andere opleiding dan waarvoor

in meer dan één opleiding tegelijk

hij is ingeschreven

Bij het STC vinden geen inschrijvingen plaats waarvan

Niet van toepassing bij het STC.

mag worden aangenomen dat deze studenten kort na
1 oktober (voor de bol) of kort na 31 december (voor de

Thema 7:

bbl) wederom uitgeschreven moeten worden. Wanneer

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van

uitschrijven kort na 1 oktober in een lopend cursusjaar

bedrijven

plaatsvindt dan is dat op verzoek van de student.

Niet van toepassing bij het STC.

Bij het STC vinden geen inschrijvingen plaats van stu-

Thema 8:

denten anders dan op basis van de intakegesprekken

Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buiten-

en vooropleiding mogelijk lijkt. De studenten worden

land

altijd toegelaten op het hoogst mogelijke niveau waar-

Voor het gesubsidieerd onderwijs niet van toepassing

voor zij zich qua vooropleiding, leeftijd en eventueel

bij het STC.

elders verkregen competenties kwalificeren.
Bij het STC vinden geen gelijktijdige afzonderlijke inschrijvingen plaats in meer dan één opleiding tegelijk.
Na de teldatum zijn er geen overschrijvingen geweest
tussen bol, deeltijd-bol en/of bbl. Bij de nautische opleidingen komt het wel eens voor dat een student na de
teldatum overstapt naar een andere opleiding (met
dezelfde prijsfactor).
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		Geconsolideerde jaarrekening 2016

A.1

A.1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2016

A.1.2

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016

(na resultaatbestemming)

31-12-2016

31-12-2015

2016

2015

€

€

€

€

67.659.284

59.719.302

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa
Vaste activa

Baten
106.671.293

90.445.279

3.1

Rijksbijdragen OCenW

4.097.152

4.864.042

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

3.4

Baten werk in opdracht van derden

3.5

Overige baten

110.768.445

95.309.321

Totaal baten

Vlottende activa
1.4

Voorraden

65.395

46.451

1.5

Vorderingen

5.004.965

3.844.530

1.6

Effecten

0

1.7

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

2.1

Eigen vermogen

2.2

Minderheidsbelang derden
Totaal groepsvermogen

536.222
16.241.199

5.896.140

9.262.360

93.394.248

85.759.082

56.527.396

49.143.804

5.431.206

5.024.553

4

Lasten

0

4.1

Personeelslasten

14.740.415

19.396.321

4.2

Afschrijvingen

19.810.775

23.287.302

4.3

Huisvestingslasten

6.146.841

6.505.134

4.4

Overige lasten

18.922.485

18.400.417

130.579.220

118.596.623

Totaal lasten

87.027.928

79.073.907

Saldo baten en lasten

6.366.320

6.685.175

52.767.293

48.673.728

588.582

0

53.355.875

48.673.728

2.460.120

378.323

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

58.723.564

55.894.819

2.5

Kortlopende schulden

16.039.661

13.649.752

130.579.220

118.596.623

Totaal passiva

451.597
19.387.227
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Financiële baten en lasten

–1.906.327

Resultaat

6

Belastingen

4.459.993
–

378.986
4.081.007

8

Aandeel derden in resultaat
Resultaat na belastingen
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–

–

2.492.431
4.192.744

–

280.523
3.912.221

103.457
3.977.550

3.912.221

A.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016
2016

2015

2016

2015

€

€

€

€

Investeringen materiële vaste activa

– 21.657.219

– 11.206.135

Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

640.552

583.075

–

–

– 21.016.667

– 10.623.060

–

3.771.255

– 16.773.694

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Resultaat

6.366.320

6.685.175

Aanpassingen voor:
>> afschrijvingen
>> mutaties voorzieningen
>> mutaties financiële vaste activa

*)

5.431.206

5.024.553

1.886.264

106.742

775.415

–

8.092.885

5.131.295

Overige investeringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Veranderingen in vlottende middelen:
>> Voorraden

–

18.944

397.832

>> Vorderingen

–

964.903

553.836

2.389.908

1.525.651

Opname langlopende schulden

6.600.000

12.400.000

1.406.062

2.477.319

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.828.745

– 4.373.694

15.865.266

14.293.789

– 4.655.906

– 3.475.917

>> Schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

101.090
–

2.006.014

–

2.322.781

Vennootschapsbelasting en resultaat deelnemingen

–

428.327

–

600.450

–

2.333.250

–

2.772.954

13.532.016

Mutatie liquide middelen

150.277

Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Aflossing langlopende schulden

*) Nieuwe consolidatie

11.520.835
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Grondslagen voor de jaarrekening
Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met de geldende Regeling

betrokken. Alle activa, passiva en resultaten worden volledig in de geconsolideerde

jaarverslaggeving onderwijs. Deze regeling verwijst voor de inrichting van jaarver-

jaarrekening verwerkt.

slag en jaarrekening naar zowel BW 2 Titel 9 als de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Naast de algemeen geldende richtlijnen voor de verslaggeving is

In de consolidatie zijn betrokken:

hierin voor Onderwijsinstellingen de specifieke richtlijn RJ 660 opgenomen. In de
toelichting op het eigen vermogen is het onderscheid tussen publiek en privaat ver-

2016

2015

>> STC-Group Holding B.V. (direct)

100%

100%

>> STC B.V. (indirect via STC-Group Holding B.V.)

100%

100%

>> UT-STC

60%

-

>> STC-NESTRA B.V.

56%

-

Stichting STC-Group te Rotterdam en haar
dochtermaatschappijen:

mogen aangebracht. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn vermeld in €. Deze
grondslagen gelden voor zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening.

Stelselwijzigingen
In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

Transacties met verbonden partijen

Consolidatie

Tussen Stichting STC-Group, STC-Group Holding B.V. en STC B.V. wordt personeel
flexibel ingezet. De totale loonkosten worden hierbij doorbelast met opslagen voor

Grondslagen voor de consolidatie

overhead en/of winst-risico. Huisvestingslasten en gebruik van vaste activa worden
doorbelast op basis van werkelijk gebruik; hierbij worden marktconforme prijzen

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van Stichting

en voorwaarden gehanteerd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn deze posten

STC-Group te Rotterdam en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het

geëlimineerd

boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen

Vreemde valuta

worden integraal geconsolideerd indien er sprake is van een beslissende zeggenschap en sprake is van een materiële financiële betekenis voor het geheel van Stichting STC-Group. STC-SA (belang van 74%), UT-STC (belang van 60%) en STC-NESTRA

Bij het omrekenen van vreemde valuta worden twee koersen gebruikt:

B.V. (belang van 56%) zijn dit jaar voor het eerst in de consolidatie betrokken. De joint

>> De gemiddelde koers voor een jaar voor omrekening van de Winst en Verlies rekening naar euro’s;

ventures (MHR B.V., Vina-STC, STC-KNRM B.V. en Tancang-STC allen een belang van

>> De koers per ultimo van een jaar 2016 voor omrekening van de Balans naar euro’s.

50%) worden tegen netto vermogenswaarde verwerkt en zijn niet in de consolidatie
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Belastingen

Omrekeningsverschillen worden verwerkt via de Reserve Koersverschillen.

Acute belastingen

De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de vennootschap is. Iedere entiteit binnen de groep bepaalt haar eigen
functionele valuta en de posten in de jaarrekening van iedere entiteit worden ge-

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande

waardeerd op basis van deze functionele valuta.

van het geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten
en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen
de functionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan

valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op de balansdatum.

aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische
kosten, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op transactiedatum.

De STC-Group heeft een convenant met de Belastingdienst gesloten en valt onder

De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele

het Horizontaal Toezicht. Stichting STC-Group, STC-Group Holding B.V. en STC B.V.

waarde, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers geldend op het mo-

vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Daarnaast vormen de STC-

ment van waardering van de post.

Group Holding B.V. en STC B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
De resultaten van Stichting STC-Group zijn van VPB vrijgesteld. De belasting over

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van mone-

het resultaat van de fiscale eenheid wordt berekend over het resultaat voor belas-

taire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening,

tingen in de winst en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal

met uitzondering van de koersverschillen voortvloeiend uit de netto-investering in

compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestandde-

een bedrijfsuitoefening in het buitenland respectievelijk leningen die zijn aangegaan

len en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

om de netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland te financieren
of effectief af te dekken. Deze koersverschillen worden rechtstreeks in de reserve

Latente belastingen

koersverschillen verwerkt. De reserve koersverschillen is opgenomen onder de post
Wettelijke reserves.

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering
en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd

verminderingen of oninbaarheid. In de berekening wordt rekening gehouden met

op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze

agio of disagio op het moment van verkrijging en transactiekosten en honoraria die

van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende

een integraal onderdeel van de effectieve rentevoet zijn.

passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste activa

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is

Materiële vaste activa

voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies,

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Er zijn geen rentekosten in de tegen
vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

Financiële activa en passiva

De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of verBij de eerste verwerking van financiële activa worden deze opgenomen tegen ge-

vaardigingsprijs. Gebouwen die in 1997 door het ministerie van OCW zijn overgedra-

amortiseerde kostprijs vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transac-

gen zijn gewaardeerd tegen de economische overdrachtswaarde.

tiekosten. Er zijn geen belangrijke verschillen tussen de nominale waarde en de
geamortiseerde kostprijs van financiële activa en passiva.

Om de jaarlijkse afschrijving te bepalen is de componentenbenadering toegepast;
voor de afkoop van de erfpacht geldt een afschrijvingstermijn van 99 jaar (looptijd
van de erfpacht), voor de bouwkundige en constructieve werkzaamheden 60 jaar,

Geamortiseerde kostprijs

voor werktuigkundige en elektronische installaties 20 jaar, voor liften 25 jaar en voor
roltrappen 10 jaar.

Dit is het bedrag waarvoor het financieel actief of de financiële verplichting bij de
eerste opname in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de
hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde geaccumuleerde afschrijving van het verschil tussen dat eerste bedrag en
het aflossingsbedrag, en verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere
waardeverminderingen of oninbaarheid. De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald
door middel van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele afboekingen
(direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waarde-
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Inventaris en simulatoren worden als volgt afgeschreven:

mingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de groep in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen

Opleidingsschepen

5% per jaar

en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen

Inventaris voor kantoor, lokalen en overige
ruimten

6,67% per jaar

vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld

Kantoor- en lesapparatuur

14% per jaar

Computers

20% per jaar

resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap

Simulatoren (gebaseerd op 200 gebruiksdagen
per jaar)

10% per jaar

niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerk-

Geactiveerd onderhoud

% afhankelijk van soort onderhoud

in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de
deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de groep in het

stelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel
in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van

Simulatoren die zeer intensief worden gebruikt, worden in een desbetreffend jaar

herwaarderingen die in de herwaarderingsreserve worden verwerkt.

naar rato van gebruik versneld afgeschreven. In jaren dat een simulator minder wordt

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is

gebruikt, wordt de afschrijving naar beneden bijgesteld, tenzij er sprake is van een

geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij

bijzondere waardevermindering. Investeringssubsidies worden in het jaar van inves-

ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlo-

teren in mindering op de kostprijs gebracht. Investeringen worden verantwoord onder

pende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel

de materiële vaste activa in het jaar van ingebruikname. Per aanschaffing vanaf € 500

van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele

wordt bepaald of deze geactiveerd dient te worden. Aanschaffingen met een waarde

voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke

minder dan € 500 worden in principe in de exploitatierekening verantwoord.

verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen,
wordt een voorziening opgenomen.

In de aanschafwaarde worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer

deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde

verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies

van de te vervangen bestanddelen wordt als gedesinvesteerd beschouwd en ineens

is ingelopen.

ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten
Resultaten uit transacties met en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen die tegen

worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

netto-vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord.

Financiële vaste activa

Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden

Onder de financiële vaste activa staan de deelnemingen van STC-Group Holding B.V.

gewaardeerd, worden volledig verantwoord tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

verantwoord. Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep invloed van be-

De aan deelnemingen verstrekte leningen zijn nominaal gewaardeerd, onder aftrek

tekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogens-

van een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

mutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode worden de deelne-
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Vlottende activa

Reserve gebouwen (bestemmingsreserve)
Resultaten bij verkoop van met “Omkering Kapitaallasten Financiering-gelden”

Voorraden

verworven gebouwen en terreinen, worden direct ten laste van c.q. ten gunste van

De kantinevoorraad, voorraad kantoorartikelen en de voorraad lesmateriaal worden

de reserve gebouwen gebracht.

gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Schoolboeken worden afgeschreven in drie jaar; hiervoor is geen voorzie-

Reserve herhuisvesting (bestemmingsreserve)

ning voor incourantheid opgenomen.

Deze reserve dient ter dekking van additionele kosten die zullen ontstaan bij de
realisatie van nieuwbouw en de verhuizing daar naar toe.

Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale

Reserve wachtgeld (bestemmingsreserve)

waarde (bij de eerste opname van vorderingen en kortlopende schulden worden deze

Eventuele wachtgelduitkeringen worden door deze reserve gedekt.

gewaardeerd tegen de reële waarde). Voor zover nodig geacht worden voorzieningen
voor oninbaarheid getroffen. Effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of

Reserve strategisch beleid (bestemmingsreserve)

lagere marktwaarde.

Deze reserve dient ter dekking van additionele lasten inzake de kwaliteitsafspraken
en excellentieplannen mbo.

Passiva

Reserve koersverschillen
Ultimo 2016 zijn deelnemingen en liquide middelen omgerekend tegen eindkoers,

Eigen Vermogen

omrekeningsverschillen zijn verwerkt via reserve koersverschillen.

Het Eigen Vermogen is gesplitst in een publiek en privaat deel. Het private deel
betreft het Eigen Vermogen van de STC-Group Holding B.V. Met ingang van de in 2005

Reserve deelnemingen

doorgevoerde herstructurering zijn binnen de STC-Group publieke en private mid-

De wettelijke reserve deelnemingen betreft het gedeelte van het resultaat dat toe te

delen volledig gescheiden. Het Eigen Vermogen is gesplitst in de Algemene reserve

schrijven is aan de 30%-deelneming IMCO-Oman.

en bestemmingsreserves; bestemmingsreserves zijn door het CvB geoormerkte
onderdelen van het Eigen Vermogen, waar het CvB een andere bestemming aan kan

Voorzieningen

geven.

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de

Reserve personeel (bestemmingsreserve)

afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang be-

Deze reserve dient ter dekking van onvoorziene personeelskosten.

trouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
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en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzie-

Ultimo 2016 bedraagt de theoretische marktwaarde van deze derivaten € 2,8 mln

ningen gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien het waarschijnlijk is dat voor

negatief (ultimo 2015: € 3,1 mln negatief). STC-Group documenteert het volgende:

uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van

>> documentatie van de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in

een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een af-

de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit

zonderlijk actief.

van deze hedgerelaties;
>> documentatie van de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en

Wachtgeldvoorziening

afgedekte posities.

Toekomstige verplichtingen voor WW- en/of wachtgelduitkeringen voor voormalig
personeel wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen,
worden als volgt verantwoord.

Voorziening Duurzame inzetbaarheid

De afgedekte post is tegen kostprijs in de balans verwerkt en het derivaat wordt dan

De “Voorziening duurzame inzetbaarheid” is gevormd in verband met toekomstige

ook tegen kostprijs gewaardeerd.

uitkeringen uit hoofde van de seniorenregeling en gewaardeerd tegen contante

De resultaatbepaling is als volgt:

waarde.

>> Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit.
>> Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte

Langlopende schulden

positie niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de kost-

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Daar waar

prijshedge een ineffectief deel bevat.

sprake is van een aan de Euribor gekoppelde variabele rente, is er geen materieel

>> Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar offset

verschil ten opzichte van de reële waarde. De vastrentende zijn recent gesloten zodat

methode.
>> Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een

ook hier geen significante verschillen aan de orde zijn.

verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afgeleide financiële instrumenten: kostprijs hedge-accounting voor Interest Rate

>> Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot

Swaps

een financieel actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee ver-

Langlopende vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

bonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of verliezen in dezelfde peri-

kostprijs. In de jaarrekening wijkt de geamortiseerde kostprijs niet af van de nomi-

ode(n) in de winst en verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen actief

nale waarde.

of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat. Indien wordt verwacht

Ter indekking van het rente risico op leningen met een variabele rente, heeft de

dat een (deel van een) verlies dat nog niet in de winst-en-verliesrekening is ver-

STC-Group deze variabele rente middels het afsluiten van derivaten “omgezet” in

werkt, in de toekomst niet met een tegengestelde winst uit de afgedekte positie

vastrentende leningen. Deze wijze van afdekking van het renterisico is in overeen-

wordt gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de winst-en-verliesrekening

stemming met de beleidsmatige uitgangspunten zoals deze in het Treasurystatuut

opgenomen.

van de STC-Group zijn vastgesteld.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

>> Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de
opname van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting of indien

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

een verwachte toekomstige transactie betreffende een niet-financieel actief of
een niet-financiële verplichting een bindende overeenkomst wordt waarvoor
kostprijshedge-accounting wordt toegepast, worden de hiermee samenhangende

Rijksbijdrage ministerie van OCW (overheidssubsidie)

nog niet in het resultaat verwerkte winsten en verliezen verantwoord in de

De schoolexploitatie wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door het ministerie

winst-en-verliesrekening in dezelfde periode(n) als waarin het verworven actief

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Deze subsidie bestaat uit:

of de aangegane verplichting het resultaat beïnvloedt. Tot het moment van ver-

>> een lumpsum vergoeding voor personele kosten vmbo;

antwoording in de winst-en-verliesrekening worden eventueel gerealiseerde

>> een lumpsum vergoeding voor materiële kosten vmbo;

winsten of verliezen van hedge-instrumenten als overlopende posten op de balans

>> een lumpsum vergoeding voor mbo, inclusief de vergoeding voor huisvesting;

opgenomen.

>> een lumpsum vergoeding voor hbo, inclusief de vergoeding voor huisvesting. Deze
vergoeding wordt via Hogeschool Rotterdam ontvangen;

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:

>> overige subsidies, zowel personele als materiële kosten in de vorm van bestem-

>> het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend;

mingsbedragen.

>> de hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting.

De lumpsum- en subsidiebedragen worden ontleed aan de laatste rijksbijdrage brief
van OCW. Het gedeelte van meerjarige doelsubsidies dat niet wordt besteed wordt

Reële waarde van (afgeleide) financiële instrumenten

gepassiveerd, en als bate verantwoord in het jaar van besteding. Zie model G.

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie of schattingsmethoden. Bij deze schattingsmethoden wordt

Leerlingen-/studenten-/ouderbijdragen

de reële waarde benaderd:

Leerlingen-/studentenbijdragen worden per school-/studiejaar in rekening gebracht

>> door deze af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of een soortgelijk

en in het jaar waarin wordt gefactureerd als bate genomen, omdat in dat jaar ook
het merendeel van de lasten valt die hieruit worden gedekt.

instrument indien voor de bestanddelen ervan of een soortgelijk instrument wel
een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen; of

Baten werk in opdracht van derden

>> met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstech-

Baten en lasten van de private activiteiten worden pro rato van de voortgang verant-

nieken.

woord.

Kortlopende schulden
Personeelslasten

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De personeelslasten bestaan uit de periodieke loonkosten en dotaties aan personeelsvoorzieningen. De personeelskosten, die voorvloeiden uit de arbeidscontracten
met het personeel, worden jaarlijks als last verwerkt.
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Grondslagen voor geconsolideerd kasstroomoverzicht
Pensioenen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De gehanteerde pensioenregeling van de STC-Group is een pensioenregeling die is

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde

ondergebracht bij het ABP.

koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroom

De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

overzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen divi-

>> Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

denden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

>> Er is sprake van een middelloonregeling.

activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financie-

>> De pensioenleeftijd wordt vanaf 01/01/2014 gefaseerd verhoogd van 65 naar 67 jaar

ringsactiviteiten.

en is verder verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.
>> De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen,

Begroting

waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

De begroting is opgenomen op het niveau van de enkelvoudige jaarrekening. De be-

>> Deelneming in het pensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers .

langrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn voor de enkelvoudige jaar-

>> De STC-Group is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. Er

rekening toegelicht.

is in geen geval een verplichting tot bijstorting.
>> Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.

Segmentatie

De dekkingsgraad van de pensioenen, die bij het ABP zijn ondergebracht bedraagt
per ultimo 2016 96,6%.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de Winst- en Verlies-

De STC-Group is een centraal geleide verticale vakschool, die door het ministerie van

rekening verantwoord. Te betalen premie, dan wel de vooruitbetaalde premie per

OCW gesubsidieerd onderwijs verzorgt op vmbo-, mbo- en hbo-niveau. Bij de enkel-

jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

voudige jaarrekening is de gesegmenteerde staat van baten en lasten toegevoegd. De

De regeling is conform het verplichtingenstelsel en de richtlijnen van de jaarrekening

belangrijkste baten en lasten (subsidies van het ministerie van OCW en personeels-

opgenomen.

lasten) zijn in de financiële administratie afzonderlijk herkenbaar opgenomen.
Toerekening van de overige baten en lasten is gebaseerd op het gewogen aantal

Rentelasten

vmbo-leerlingen, mbo-studenten en hbo-studenten.

Onder deze post worden de rentelasten verantwoord die gedurende het boekjaar over
de opgenomen leningen verschuldigd zijn. Hieronder worden tevens de rentelasten
en –baten uit hoofde van de afgesloten SWAP-contracten verantwoord.
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A.1.4. Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

1.2.1*)

Gebouwen en terreinen

1.2.1.3

Gebouwen in aanbouw

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.3

Overige
Totaal

Aanschafprijs
t/m 2015

Cummulatieve
afschrijvingen
en waarde
verminderingen
t/m 2015

Boekwaarde
1-1-2016

Investeringen
2016

Des
investeringen
2016

Afschrijvingen
2016

Aanschafprijs
t/m 2016

Cummulatieve
afschrijvingen
en waarde
verminderingen
t/m 2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

€

€

€

€

€

€

82.130.233

14.795.633

67.334.600

228.952

–

2.359.688

82.359.185

17.155.321

65.203.864

–

–

–

17.927.389

–

17.927.389

–

17.927.389

51.599.527

31.237.930

20.361.597

3.336.657

–

2.983.847

54.936.184

34.221.777

20.714.407

3.738.898

989.815

2.749.083

164.221

–

87.671

3.903.119

1.077.486

2.825.633

137.468.658

47.023.379

90.445.279

21.657.219

–

5.431.206

159.125.877

52.454.584

106.671.293

*) Boekwaarde ultimo 2016 van terreinen bedraagt € 867.991 en van erfpacht € 5.684.476.
*) De WOZ-waarde bedraagt € 71,569 miljoen (peildatum 2016) en de verzekerde waarde bedraagt € 124,740 miljoen (taxatiedatum 2013)
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1.3 Financiële vaste activa
STC-NESTRA
B.V. (voorheen
SMR B.V.) 1)

1.3.2

Maritime
Human
Resources B.V.
1)

STC-KNRM B.V.

STC-SA (PTY)
Ltd 1)

UT-STC

Vina-STC 1)

International
Maritime
College Oman
LLC

JV

Tancang-STC

Regional
Offshore
Training
Centre 1)

JV

JV

G

JV

JV

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

–

–

973.796

–

775.415

–

2.590.750

330.107

18.975

4.689.042

100.395

5.192

Andere deelnemingen
Boekwaarde per 1
januari 2016
Koersverschillen

–

105.588

Investeringen

–

Desinvesteringen

–

Waardeverminderingen
ten laste van resultaat

–

Aandeel in resultaat

78.671–

95.252

Nieuwe consolidatie
Dividenduitkeringen

–

Boekwaarde per 31
december 2016

–

Vorderingen op andere deelnemingen 2)

Totaal

18.975

–

18.975
66.912

50.331

–  775.415

775.415–

–
–

		G Groepsmaatschappij die niet in de consolidatie is betrokken.

1.3.4

Totaal

895.125

–

–

–

2.786.397

385.630

–

4.067.152

JV Joint Venture

Boekwaarde
1-1-2016

Nieuwe
consolidatie 2016

Aflossingen
2016

Afwaardering
2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

€

€

175.000

–145.000

–

–

30.000

175.000

–145.000

–

–

30.000

4.864.042

4.097.152
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1) Daar de STC-Group Holding B.V. niet aansprakelijk is
voor het negatieve eigen vermogen van deze
deelnemingen (STC-Group Holding B.V. is slechts
aansprakelijk voor het ingebrachte kapitaal) en
STC-Group Holding B.V. geen garanties heeft
verstrekt, zijn deze deelnemingen op nihil gewaardeerd.

2) Boekwaarde per 31 december 2016 betreft de lening
van STC-Group Holding B.V. aan Tancang-STC.

Vlottende activa
1.4 Voorraden

1.4.1

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

€

€

€

€

Gebruiksgoederen

65.395

46.451

695.177

836.533

Totaal

65.395

46.451

Stand per 1 januari

1.5.9

31-12-2015

Ontrekking

–142.539

Dotatie

–52.994

6.825

499.644

695.177

31-12-2016

31-12-2015

€

€

–

–

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Stand per 31 december

–

148.180

1.5 Vorderingen
31-12-2016

31-12-2015

€

€

2.420.312

1.265.227

1.5.1

Debiteuren

1.5.4

Andere deelnemingen / verbonden partijen

282.867

396.454

1.5.5

Studenten / deelnemers / cursisten

460.609

480.535

Personeel

17.095

12.754

Overige vorderingen

17.095

12.754

1.5.7

Vooruitbetaalde kosten

810.736
1.512.990 *)

1.643.829

1.5.8

Overlopende activa

2.323.726

2.384.737

1.5.9

Af: Voorziening dubieuze debiteuren

499.644

695.177

5.004.965

Obl. beleg pool part 171

1.7 Liquide middelen

740.908

Overige

Totaal

1.6 Effecten

3.844.530

*) Uit de accountantscontrole blijkt dat de beëindigingsuitkeringen te hoog zijn vastgesteld op
grond waarvan sprake is van een onverschuldigde betaling van € 75.000. Conform artikel
1.7 van de WNT heeft de STC-Group hiervoor een vordering opgenomen.

JA ARREKENING

1.7.1

Kasmiddelen

38.617

27.697

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

8.390.782

17.522.513

1.7.3

Deposito’s *)

6.311.016

1.846.111

14.740.415

19.396.321

Totaal

*) Hiervan is € 770.000 geblokkeerd vanwege een verstrekte bankgarantie aan Adu Dhabi
National Oil Company.
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2.1 Eigen vermogen
Stand
1-1-2016

Mutaties
Resultaat
Overige
2016 mutaties 2016

€

€

€

250.000

12.652.665

Publiek

37.240.326

2.722.451

–

39.962.777

Privaat

11.433.402

1.255.101

116.013

12.804.516

48.673.729

3.977.552

116.013

52.767.294

Vrijval 2016

Stand per
31-12-2016

12.902.665

–

Totaal groepsvermogen

€

39.110.048

Bestemmingsreserve

Aandeel derden

Stand
31-12-2016

124.232

2.1.2

2.2

Overige
mutaties 2016

€

3.977.551

2.1.7

Resultaat
2016

€

35.008.264

Wettelijke reserve
deelnemingen*)

Stand
1-1-2016

€

Algemene reserve
Reserve koersverschillen

Mutaties

Stand
31-12-2016

€
2.1.1

2.1.3

Eigen vermogen

–

69.014

–

116.013

185.027

693.786

–

125.768

819.554

–

103.456

485.126

588.582

48.673.728

4.081.008

601.139

53.355.875

2.3 Voorzieningen

*) Betreft beklemd vermogen van minderheidsdeelneming IMCO-Oman.

2.1.2

Bestemmingsreserve

Saldo 1-1-2016

Mutaties
Bestemming
Overige
exploitatie mutaties 2016
2016

Saldo
31-12-2016

€

€

€

€

Personeel

1.300.000

–

–

1.300.000

Gebouwen

8.352.665

–

–

8.352.665

Herhuisvesting

1.000.000

–

–

1.000.000

Wachtgeld

1.250.000

–

–

1.250.000

Strategisch beleid

1.000.000

–

–

250.000

750.000

12.902.665

–

–250.000

12.652.665

Totaal

JA ARREKENING

2.3.1

Wachtgeldvoorziening*)

2.3.2

Duurzame
inzetbaarheid**)

Stand per
1-1-2016

Dotaties
2016

Mutaties
Onttrek
kingen 2016

€

€

€

€

€

378.323

–

–

18.203

360.120

2.100.000

–

–

2.100.000

2.100.000

–

18.203

2.460.120

378.323

*) De wachtgeldvoorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige wachtgeld- en
WW-uitkeringen en hebben een looptijd van 1 - 5 jaar.
**) Het merendeel van deze voorziening heeft een looptijd van meer dan 5 jaar.
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2.4 Langlopende schulden
Stand per
1-1-2016
2.4.3

Kredietinstellingen*)

2.4.5

Overige/Vooruitontvangen
Totaal

Aangegane
leningen 2016

Aflossingen
2016**)

Stand per
31-12-2016

Looptijd < 1 jaar

Looptijd 1 - 5 jaar

Looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

€

€

€

54.015.367

6.600.000

3.091.255

57.524.112

9.875.203

10.100.810

37.548.100

1.879.452

–

680.000

1.199.452

680.000

519.452

–

55.894.819

6.600.000

3.771.255

58.723.564

*) Op pagina 75 is een
toelichting op de langlopende leningen opgenomen.
**) Betreft voor 2.4.5 vooruit
ontvangen bedragen en
vrijval hiervan.

2.5 Kortlopende schulden
31-12-2016
2.5.3

Crediteuren

2.5.6

Schulden aan andere deelnemingen / verbonden partijen

€

3.831.952

2.263.677

163.253

186.979

VPB
Loonheffing en Premies sociale verzekeringen

31-12-2015

€

249.036

32.777

2.457.511

2.311.992

97.137

86.328

2.803.684

2.431.097

Omzetbelasting
2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8

Schulden terzake van pensioenen*)

563.861

521.870

Overige

184.759

146.409

Overige kortlopende schulden

184.759

146.409

2.5.9

Vooruitontvangen / vooruitgefactureerd

4.317.573

4.414.148

Vakantiegeld en -dagen

2.289.679

1.896.389

62.278

113.650

Accountants- en administratiekosten
Rente

2.5.10

306.583

316.380

Overige

1.516.039

1.359.152

Overlopende passiva

8.492.152

8.099.719

16.039.661

13.649.752

Totaal
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*) Betreft te betalen pensioenpremie over december 2016.
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2.4 Langlopende schulden
Startdatum

Bank

Looptijd

Opgenomen
bedrag

Cumm.
aflossingen

Restschuld
per 31/12/2016

€

€

€

36.302.417

24.803.569

11.498.848

Notional
Amount
€

2005

ING (roll-over)

30 jaar

2005

ING (IRS)

15 jaar

5.596.622

2007

ING (IRS)

18 jaar

5.596.622

2010

Rabobank

25 jaar

5.000.000

1.850.000

2011

Rabobank

30 jaar

12.000.000

2013

Rabobank

5 jaar

2013

ING

2015

Theoretische
Marktwaarde

Gedeelte
hoofdsom

€

%

Rentevaste
periode

Jaar van
renteherziening

Rentepercentage
%

Schuldrest
bij renteherziening
€

2%

flexibel

0,25%

(i)

n.v.t.

-

-1.034.811

49%

15 jaar

5,55%

(ii)

2020

4.537.802

-1.733.885

49%

20 jaar

4,83%

(ii)

2025

3.025.201

3.150.000

100%

20 jaar

4,90%

2030

1.000.000

3.094.737

8.905.263

100%

10 jaar

4,12%

2021

8.000.000

4.000.000

3.000.000

1.000.000

100%

5 jaar

2,85%

2018

-

30 jaar

18.000.000

3.100.000

14.900.000

100%

10 jaar

3,72%

2023

6.000.000

BNG

20 jaar

12.400.000

930.000

11.470.000

100%

15 jaar

1,54%

(iii)

2030

3.100.000

2015

BNG

1 maand

6.600.000

-

6.600.000

100%

1 maand

0,35%

(iv)

n.v.t.

-

2015

BNG

30 jaar

30.000.000

-

-

100%

30 jaar

2,61%

(v)

n.v.t.

-

117.702.417

36.778.306

57.524.111

(i) Rentepercentage is 3-maands-Euribor + 0,25%.
(ii) Dezelfde variabele rente, die gefixeerd is via een Intrest Rate Swap. Dit was in de 2001 de enige mogelijkheid om de rente te fixeren.
(iii) Deze lening is per 01/04/2015 opgenomen. Met deze lening is per deze datum een evengroot bedrag van de roll-over-lening bij de ING-Bank afgelost.
(iv) Betreft kasgeldlening voor financiering tijdens de bouw. Maandelijks wordt een nieuwe kasgeldlening afgesloten tot maximaal € 30.000.000.
(v) Deze lening is in december 2015 afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16. Deze lening is nog niet opgenomen.
Alle leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds MBO, en hebben een lineair aflossingsschema; verder zijn er geen zekerheden gesteld.
De Interest Rate Swaps (IRS) hebben ook een lineair aflossingsschema, dat gelijk loopt met dat van de roll-over-lening.
De marktwaarde van de rentevaste leningen bedraagt € 44.472.144; de schuldrest ultimo 2016 van deze leningen bedraagt € 39.425.263.
Om het kredietrisico te beperken maakt de STC-Group gebruik van drie systeembanken. Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter
zake van de leningenportefeuille; daarnaast door variatie in looptijden en rentevastperiodes.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en toezeggingen
De STC-Group is leasecontracten aangegaan met een

aangetrokken. Deze lening heeft een looptijd van 30

Stichting STC-Group, STC-Group Holding B.V. en STC

gemiddelde resterende looptijd per 31/12/2016 van

jaar vanaf oktober 2017, een looptijd en rentevaste

B.V. vormen voor de omzetbelasting een fiscale een-

2,74 jaar en een jaarlijkse verplichting van € 155.069.

periode van 30 jaar en een vast tarief van 2,61% ge-

heid. Dit betekent dat deze partijen aansprakelijk zijn

durende de gehele looptijd. Tijdens de bouw wordt

voor de btw-belastingplicht van elkaar.

Stichting STC-Group huurt vanaf 01/08/2013 een

flexibel gefinancierd met kasgeldleningen; in decem-

gedeelte van het pand aan Waalhaven z.z. 10; de

ber 2016 is de eerste kasgeldlening ad € 6,6 mln

STC-Group Holding B.V. en STC B.V. vormen voor de

huurprijs bedraagt € 68.080 per jaar. STC B.V. heeft

aangetrokken.

vennootschapsbelasting een fiscale eenheid. Dit be-

met het OBR een huurcontract afgesloten voor een

tekent dat deze partijen aansprakelijk zijn voor de

van haar panden. De huurprijs bedraagt jaarlijks

Stichting Waarborgfonds MBO heeft een borgstelling

€ 344.344. Daarnaast huurt STC B.V. een deel van het

verleend voor zeven leningen inzake de financiering

pand van STC-KNRM B.V. aan de Quarantaineweg met

van nieuwbouw. Hieruit volgt een voorwaardelijke

een jaarlijkse huurprijs van € 403.880. Vanaf

verplichting jegens het Waarborgfonds Bve van 2%

01/08/2014 huurt Stichting STC-Group een pand aan

van de Rijksbijdrage. Het is de bedoeling dat in

de Westzeedijk 496 met een jaarlijkse huurprijs van

2017 Stichting Waarborgfonds MBO een

€ 168.618. Het huurcontract is in eerste instantie

privatieve last vestigt op de pan-

aangegaan voor een periode van 3 jaar met een mo-

den van Stichting STC-Group.

VPB-belastingplicht van elkaar.

gelijkheid tot verlenging van wederom 3 jaar; van deze
mogelijkheid wordt gebruik gemaakt. In 2016 zijn
extra leslokalen gehuurd met een gezamenlijke
huurprijs van € 112.710.
STC B.V. heeft een jaarlijkse erfpachtverplichting van
€ 76.300 voor het pand aan de Soerweg.
In december 2015 zijn contracten getekend voor de
nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16 te RotterdamZuid. De bouw start in januari 2016 en de oplevering
staat gepland in april 2017. De totale investeringen
bedragen ca. € 36 mln; ultimo 2016 is voor deze
nieuwbouw € 17,9 mln geactiveerd. Tegelijkertijd is
hiervoor een lening ad € 30 mln bij de BNG Bank

Met de nieuwbouw aan
de Waalhaven Z.z. 16
ontstaat een STC-campus
op de zuidoever
van Rotterdam.
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Model G
G1

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
De prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

Omschrijving

Bedrag van van
toewijzing

Toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

Kenmerk

Datum

€

€

Voorziening Minimagezinnen BVE

61200-31007

2016

69.623

69.623

Leraren beurs

804A0-53157

2016

43.080

43.080

Leraren beurs

804A0-53240

2016

155.958

155.958

268.660

268.660

Totaal

G2

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A

Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Schoolmaatschappelijk werk

Toewijzing

nog niet geheel
afgerond

ü
ü
ü

Bedrag van van
toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

Totale kosten

Te verrekenen
overschot ultimo
verslagjaar

N.B. De afgelopen jaren heeft de
STC-Group via het Albeda College in
totaal € 754.666,56 ontvangen als
subsidiemiddelen Plusvoorzieningen
2012 - 2016. Deze subsidiemiddelen
zijn volledig ingezet.

Kenmerk

Datum

€

€

€

€

61200-31007

2016

166.721

166.721

166.721

–

166.721

166.721

166.721

–

Bedrag van van
toewijzing

Saldo
01-01-2016

Ontvangen t/m
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale kosten
31-12-2016

Saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar

€

€

€

€

€

€

Totaal

G2.B

geheel uitgevoerd
en afgerond

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

–

JA ARREKENING
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Overzicht verbonden partijen
Code
activiteiten

Eigen vermogen
31-12-2016 2)

Resultaat 2016 2)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Art 2:403 BW
Ja/Nee

Deelname

€

€

%

%

STC-Group Holding B.V.

BV

Rotterdam

1/2/4

12.804.515

1.255.101

Nee

100

100

STC-KNRM B.V. 1)

BV

Rotterdam

1/2

1.790.249

– 157.342

Nee

50

0

€

Consolidatie

1)

STC B.V.

BV

Rotterdam

1/2

6.605.466

122.041

Nee

100

100

STC-SA (PTY) 1) 3)

Ltd

Sandton

1/2

–

–

Nee

74

0

JSC

Ho Chi Min City

1/2

1.388.890

79.156

Nee

60

100

75.061

163.169

Nee

56

100

–

–

Nee

50

0

9.287.989

317.506

Nee

30

0

UT-STC

1)

STC-NESTRA B.V.

1)

Maritime Human Resources B.V. 1) 4)
International Maritime College Oman
Vina-STC

1) 5)

Tancang-STC 1)
Regional Offshore Training Centre

1)

1)

BV

Rotterdam

1/2

BV

Rotterdam

4

LLC

Muscat

1/2

FIC

Hanoi

1/2

–

–

Nee

50

0

Ltd

Ho Chi Min City

1/2

771.260

100.662

Nee

50

0

LDA

Pemba Bay

1/2

–

–

Nee

33

0

Code activiteiten
1. Contractonderwijs
2. Contractonderzoek
3. Onroerende zaken
4. Overig

1)
2)
3)
4)

Aandelen zijn in bezit van STC-Group Holding B.V. Voor Stichting STC-Group is er dus sprake van een indirect bezit.
Betreft 100% (dus niet het deel voor Stichting STC-Group); in het geval van een negatief EV is de waarde op nihil gesteld.
Aangezien de financiële betekenis te verwaarlozen is op het geheel van Stichting STC-Group niet in de consolidatiekring opgenomen.
Betreft een Joint Venture met Conrep B.V. Vanwege het feit dat het belang deze Joint Venture van immaterieel belang is voor de jaarrekening van de STC-Group, zijn voor deze Joint Venture
geen nader geaggregeerde gegevens opgenomen.
5) Betreft een Joint Venture met Vina-Lines. Vanwege het feit dat het belang deze Joint Venture van immaterieel belang is voor de jaarrekening van de STC-Group, zijn voor deze Joint Venture
geen nader geaggregeerde gegevens opgenomen.
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A.1.4

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
3.1 Rijksbijdragen
2016

2015

€

€

8.009.344

7.181.202

Rijksbijdrage sector BVE

47.102.266

42.002.770

Rijksbijdrage sector HBO

4.620.658

4.389.081

Rijksbijdrage sector VO

3.1.1

3.4 Baten

Rijksbijdrage OCW / LNV

59.732.267

2016

3.4.3

Geoormerkte OCW subsidies

3.1.2

435.381

1.143.101

Niet-geoormerkte OCW subsidies

7.491.636

5.003.149

Overige subsidies OCW

7.927.017

6.146.250

67.659.284

59.719.302

Totaal

2015

€

€

3.3.2

Cursusgelden sector BvE

337.208

316.896

3.3.5

Examengelden

114.389

219.326

Totaal

451.597

536.222

JA ARREKENING

3.427.225

Sector Havens/Gevaarlijke stoffen

2.054.085

3.270.424

Sector Diverse

3.459.562

2.108.932

Sector Internationale Projecten

7.220.869

5.883.670

Overige

2.035.605

1.550.947

19.387.227

16.241.199

2016

2015

Totaal

3.5 Overige baten

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
2016

€

4.617.107

Sector Scheepvaart

53.573.052

2015

€

3.4.1
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€

€

810.338

864.761

3.5.1

Verhuur

3.5.4

Bijdrage derden

28.500

29.625

3.5.5

Ouderbijdragen

831.319

1.054.091

3.5.6

Overige

4.225.982

7.313.884

Totaal

5.896.140

9.262.360

STC-GROUP GEÏNTEGREERD JA ARVERSL AG 2016

Lasten
4.1 Personeelslasten

4.1.2
4.1.4

Afschrijvingen

2016

2015

2016

2015

€

€

€

€

41.458.208

37.038.313

Sociale lasten

5.312.941

4.684.153

Gebouwen

2.359.688

2.221.594

Pensioenpremies

4.714.990

4.425.571

Inventaris en apparatuur

2.983.847

2.714.387

51.486.140

46.148.037

87.671

88.572

Dotatie voorzieningen wachtgeld en
duurzame inzetbaarheid **)

2.081.797

248.098

5.431.206

5.024.553

Personeel niet in loondienst

1.113.034

1.011.772

Overige

2.116.447

1.940.287

Overige personele lasten

5.311.278

3.200.157

2016

2015

Brutolonen en salarissen

4.1.1

4.2

Lonen en salarissen*)

Af: uitkeringen
Totaal

270.023

204.390

56.527.396

49.143.804

4.2.2

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa
Totaal

4.3 Huisvestingslasten

*) Het gemiddeld aantal fte’s bedraagt in 2016: 755 (2015: 688). Hiervan zijn 13 fte werkzaam
in het buitenland. Voor de bestuurdersbeloning wordt verwezen naar pagina 82.
**) Voorziening duurzame inzetbaarheid ad € 2.100.000 nieuw gevormd in 2016.
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€

1.376.550

1.135.787

134.463

148.108

4.3.1

Huur / erfpacht

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

Onderhoud

2.351.563

1.423.493

4.3.4

Energie en water

1.028.283

1.005.839

4.3.5

Schoonmaakkosten

431.761

399.525

4.3.6

Heffingen

467.583

621.389

4.3.7

Overige

356.637

1.770.994

6.146.841

6.505.134

Totaal

JA ARREKENING
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4.4 Overige lasten

4.4.1

5
2015

2016

€

€

€

€

101.090

150.277

498.185

Rentebaten

492.428

5.2

Resultaat deelnemingen

–

1.404

–319.927

5.5

Rentelasten

–

2.006.014

–2.322.781

Saldo financiële baten en lasten

–

1.906.327

–2.492.431

>> Accountants- / advies- / acquisitie

750.437

590.117

484.888

442.530

>> Caso

116.139

88.172

>> Porto

178.580

187.232

62.013

54.962

2.192.137

1.843.067

3.508.438

3.043.269

411.364

105.160

49.535

24.443

1.002.624

920.446

>> Reis- en representatie

408.435

385.505

>> Abonnement

489.608

412.553

>> Kosten cursussen / projecten / Events

6.663.054

5.200.411

>> Overige

2.206.119

4.610.122

18.922.485

18.400.417

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
>> Inventaris en apparatuur
>> Leermiddelen
>> Kosten cursussen Regulier Onderwijs

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overige
>> Advertentie- / wervings- / reclame- /
promotie

Totaal

–

2015

5.1

>> Telefoon

>> Verzekering
4.4.2

2016
Administratie- en beheerslasten
>> Administratie en beheer

Financiële baten en lasten
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WNT-overzicht Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
F.C. Gronsveld

J. Kweekel

A. Kee

Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/3 - 31/12

bedragen x € 1

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

nee

nee

nee

ja

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

152.000

152.000

127.430

voor 2016 t/m 2019
afbouw 2020 t/m 2022

voor 2016 t/m 2019
afbouw 2020 t/m 2022

161.602

145.679

Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum (klasse E)

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

–

–

9.718

16.001

15.249

12.774

177.603

160.928

127.430

–

–

–

177.603

160.928

127.430

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

104.938

Motivering indien overschrijding: De bezoldiging van de heren F.C. Gronsveld en J. Kweekel vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken voor
inwerkingtreding van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Het overgangsrecht is ingegaan op 1 januari 2016.
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Gegevens 2015
F.C. Gronsveld

J. Kweekel

A. Kee

Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Duur dienstverband in 2015

1/7 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

bedragen x € 1

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

E. Hietbrink

R.J.M. Kooren

M.H.T. Jansen

1/1 - 31/12

1/1 - 30/9

1/1 - 14/12

1

1

1

198.559

121.518

142.700

–

–

–

17.132

12.163

14.832

0

Bezoldiging 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

58.013

145.067 2)

–
6.209

–
15.654

1)

2)

Totaal bezoldiging 2015

64.222

160.721

215.691

133.681

157.532

Individueel WNT-maximum 2015

67.299

178.000

178.000

133.134

169.710

1) Beloningen betaalbaar op termijn is aangepast met een bedrag van € 1.818 (2015 verantwoording: € 4.391)
doordat in de 2015 verantwoording niet alle pensioencomponenten waren meegeteld.
2) Beloningen en Beloningen betaalbaar op termijn zijn aangepast met respectievelijke bedragen van € 923 en
€ 287 (2015 verantwoording respectievelijk: € 144.144 en € 15.367) doordat in de 2015 verantwoording niet
alle pensioencomponenten waren meegeteld en/of juist zijn geclassificeerd.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
H.F.M. Marks

R.P.M. van Slobbe

B.J. ter Riet

P. van Oord

L.J. Roborgh

M.J. van der Meer

Functie(s)

Voorzitter

Vice Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

22.800

15.200

15.200

15.200

15.200

15.200

Beloning

–

9.000

–

–

8.500

8.500

Belastbare onkostenvergoedingen

–

–

–

–

270

–

Beloningen betaalbaar op termijn

–

–

–

–

–

–

Subtotaal

–

9.000

–

–

8.770

8.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

–

–

–

–

–

–

Totaal bezoldiging

–

9.000

–

–

8.770

8.500

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

–

3.750

–

–

4.250

4.250

Belastbare onkostenvergoedingen

–

–

–

–

169

–

Beloningen betaalbaar op termijn

–

–

–

–

–

–

Totaal bezoldiging 2015

–

3.750

–

–

4.419

4.250

26.700

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

bedragen x € 1

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Motivering indien overschrijding: NIET VAN TOEPASING

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015

Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan gewezen topfunctionarissen
bedragen x € 1

E. Hietbrink

Functie(s) gedurende dienstverband

Voorzitter

Omvang dienstverband (in fte)

1

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

75.000

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2015

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

375.000
–75.000*)

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

300.000

Waarvan betaald in 2016

75.000 **)

Motivering indien overschrijding: *)

*) Uit de accountantscontrole blijkt dat de beëindigingsuitkeringen te hoog zijn vastgesteld op grond waarvan
sprake is van een onverschuldigde betaling van € 75.000. Conform artikel 1.7 van de WNT heeft de STC-Group
hiervoor een vordering opgenomen. Stichting STC-Group beraadt zich nog op de ingenomen standpunten en
heeft nog geen terugvorderingsprocedure ingesteld. De onverschuldigde betaling is derhalve nog niet terugontvangen bij het vaststellen van de jaarrekening.
**) In 2015 zijn beëindigingsuitkeringen toegekend aan de heer Hietbrink van in totaal € 375.000. Hiervan is
€ 300.000 betaald in 2015 en € 75.000 in 2016. Uit de accountantscontrole blijkt dat de beëindigingsuitkeringen te
hoog zijn vastgesteld op grond waarvan sprake is van een onverschuldigde betaling van € 75.000. Conform
artikel 1.7 van de WNT heeft de STC-Group hiervoor een vordering opgenomen. Stichting STC-Group beraadt zich
nog op de ingenomen standpunten en heeft nog geen terugvorderingsprocedure ingesteld. De onverschuldigde
betaling is derhalve nog niet terugontvangen bij het vaststellen van de jaarrekening.
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		Enkelvoudige jaarrekening 2016

A.1

A.1.5

Enkelvoudige balans per 31 december 2016

A.1.6

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016

(na resultaatbestemming)

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

100.851.100

84.833.915

1.3

Financiële vaste activa

12.804.516

11.433.402

113.655.616

96.267.318

3.1

Rijksbijdragen OCenW

3.3

College-, cursus-, les- en
examengelden

3.5

Overige baten
Totaal baten

Vlottende activa
1.4

Voorraden

7.500

7.500

1.5

Vorderingen

2.394.891

1.878.152

1.7

Liquide middelen

9.548.999

17.512.360

Totaal vlottende activa
Totaal activa

11.951.390

19.398.012

125.607.006

115.665.330

52.767.293

48.673.728

2.460.120

378.323

2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

58.723.563

55.894.819

2.5

Kortlopende schulden

11.656.030

10.718.460

125.607.006

115.665.330

Totaal passiva

Begroting
2016

2015

€

€

€

67.659.284

61.195.000

59.719.302

451.597

518.000

536.222

7.368.237

7.012.999

10.805.032

75.479.118

68.725.999

71.060.555

46.132.691

42.277.000

39.808.350

4.657.634

4.736.000

4.494.480

Baten

1.2

Toaal vaste activa

2016

JA ARREKENING

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.950.544

4.194.000

5.577.534

4.4

Overige lasten

15.030.589

12.097.000

15.930.451

Totaal lasten

70.771.457

63.303.999

65.810.814

4.707.661

5.422.000

5.249.741

– 730.109

60.000

–1.337.519

3.977.551

5.482.000

3.912.222

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten
Resultaat
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A.1.3

Enkelvoudige kasstroomoverzicht over 2016
2016

2015

2016

2015

€

€

€

€

Investeringen materiële vaste activa

– 20.674.819

–9.318.890

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

– 20.674.819

–9.318.890

–

3.771.256

–16.773.694

Opname langlopende schulden

6.600.000

12.400.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.828.744

–4.373.694

7.963.362

–3.074.488

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

4.707.661

5.249.741

Aanpassingen voor:
>> Afschrijvingen

4.657.634

4.494.480

>> Mutaties voorzieningen

1.881.335

18.408

6.538.969

4.512.888

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Veranderingen in vlottende middelen:

Aflossing langlopende schulden

>> Voorraden
>> Vorderingen

–

>> Schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

–

Resultaat deelneming
–
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0

402.596

316.277

602.488

937.570

1.596.315

621.292

2.601.399

11.867.922

12.364.027

31.534

122.966

2.016.744

2.318.897

–

450.000

1.985.210

1.745.932

9.882.712

10.618.096
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–

A.1.7

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling
Voor toelichting op de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

1.2 Materiële vaste activa
Aanschafprijs
t/m 2015

Cummulatieve
afschrijvingen
en waarde
verminderingen
t/m 2015

Boekwaarde
1-1-2016

Investeringen
2016

Des
investeringen
2016

Afschrijvingen
2016

Aanschafprijs
t/m 2016

Cummulatieve
afschrijvingen
en waarde
verminderingen
t/m 2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

€

€

€

€

€

€

81.032.729

14.583.004

66.449.725

192.850

2.341.860

81.225.579

16.924.864

64.300.715

–

–

–

17.927.389

–

17.927.389

–

17.927.389

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.1.3

Gebouwen in aanbouw

1.2.2

Inventaris en apparatuur

39.541.182

23.529.247

16.011.935

2.390.359

2.277.294

41.931.541

25.806.541

16.125.000

1.2.3

Overige

3.204.807

832.552

2.372.255

164.221

38.480

3.369.028

871.032

2.497.996

123.778.718

38.944.803

84.833.915

20.674.819

4.657.634

144.453.537

43.602.437

100.851.100

Totaal

–

1.3 Financiële vaste activa**)
Mutaties

1.3.1

Boekwaarde
1-1-2016

Investeringen
2016

€

€

Desinvesteringen
2016 *)

Resultaat 2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

116.013

1.255.101

12.804.516

Groepsmaatschappijen
STC-Group Holding B.V.

11.433.402

Totaal

11.433.402

–

12.804.516

JA ARREKENING
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*) Desinvestering heeft betrekking op de
omrekening van vreemde valuta en
afboeking deelneming.
**) Op pagina 71 is onder 1.3.2 het overzicht
opgenomen van de belangen die STC-Group
Holding B.V. en STC B.V. houden.
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Vlottende activa
1.4 Voorraden

1.4.1

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

€

€

€

€

466.160

695.849

Gebruiksgoederen/Leermiddelen/Boeken

7.500

7.500

Totaal

7.500

7.500

Stand per 1 januari

1.5.9

31-12-2015

Ontrekking

–

121.108

Vrijval

–

79.355

–163.911

265.697

466.160

31-12-2016

31-12-2015

Stand per 31 december

–

65.778

1.5 Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.3

Groepsmaatschappijen

1.5.4

Andere deelnemingen / verbonden partijen

1.5.5

Studenten / leerlingen / cursisten

1.5.7

*)

31-12-2016

31-12-2015

€

€

672.912

132.967

44.103

159.748

30.879

76.480

460.609

480.535

Personeel

17.095

12.754

Overige vorderingen

17.095

12.754

Vooruitbetaalde kosten

720.361

578.506

Overige

714.629

903.322

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

**)

1.434.990

1.481.828

265.697

466.160

2.394.891

1.878.152

JA ARREKENING

1.7 Liquide middelen
€

€

20.487

15.480

Tegoeden op bank- en girorekeningen

5.364.614

16.708.071

Deposito’s

4.163.898

788.811

Totaal

9.548.999

17.512.361

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2
1.7.3

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting STC-Group.

*) Betreft vorderingen op MHR B.V. (€ 1.329 ), UT-STC (€ 2.618 ), IMCO (€ 7.223) en STC-KNRM (€ 19.710).
**) Uit de accountantscontrole blijkt dat de beëindigingsuitkeringen te hoog zijn vastgesteld op grond waarvan
sprake is van een onverschuldigde betaling van € 75.000. Conform artikel 1.7 van de WNT heeft STC
hiervoor een vordering opgenomen.
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2.1 Eigen vermogen

Stand
1-1-2016
€

Mutaties
Resultaat
Overige
2016 mutaties 2016
€

2.1.0

Geplaatst aandelen
kapitaal

2.1.1

Algemene reserve

35.008.263

3.977.551

2.1.2

Bestemmingsreserve

12.902.665

–

2.1.3

Reserve koersverschillen

69.014

–

2.1.7

Wettelijke reserve
deelnemingen*)
Totaal Eigen vermogen

Eigen vermogen

Stand
31-12-2016

€

Stand
1-1-2016

€

–

–

693.786
48.673.728

3.977.551

124.232

39.110.047

250.000

12.652.665

116.013

185.027

125.768

819.554

116.013

52.767.293

*) Betreft beklemd vermogen van minderheidsdeelneming IMCO-Oman.

2.1.2

€

€

€

Publiek

37.240.326

2.722.451

–

39.962.776

Privaat

11.433.402

1.255.101

116.013

12.804.516

48.673.728

3.977.551

116.013

52.767.293

2.3 Voorzieningen

Mutaties
Saldo 1-1-2016

€

Bestemming
exploitatie
2016

Overige
mutaties 2016

€

€

Saldo
31-12-2016
€

Personeel

1.300.000

1.300.000

Gebouwen

8.352.665

8.352.665

Herhuisvesting

1.000.000

1.000.000

Wachtgeld

1.250.000

1.250.000

Strategisch beleid

1.000.000
12.902.665

–
–

Stand
31-12-2016

€

Bestemmingsreserve

Totaal

Mutaties
Resultaat
Overige
2016
mutaties
2016

250.000

750.000

–250.000

12.652.665

JA ARREKENING

2.3.1

Wachtgeld

2.3.2

Duurzame
inzetbaarheid

*)

Stand per
1-1-2016

Dotaties
2016

Mutaties
Onttrek
kingen 2016

€

€

€

€

378.323

–

–

18.203

360.120

–

2.100.000

–

–

2.100.000

378.323

2.100.000

–

18.203

2.460.120

Vrijval 2016

Stand per
31-12-2016
€

*) De wachtgeldvoorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige wachtgeld- en
WW-uitkeringen en heeft een looptijd van 1-5 jaar.
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2.4 Langlopende schulden
Stand per
1-1-2016
2.4.3

Kredietinstellingen**)

2.4.5

Overige/Vooruitontvangen
Totaal

Aangegane
leningen 2016

Aflossingen
2016*)

Stand per
31-12-2016

Looptijd < 1 jaar

Looptijd 1 - 5 jaar

Looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

€

€

€

54.015.366

6.600.000

3.091.255

57.524.111

9.875.203

10.100.810

37.548.099

1.879.452

–

680.000

1.199.452

680.000

519.452

–

55.894.819

11.470.000

8.641.255

58.723.564

*) Betreft voor 2.4.5 vooruit
ontvangen bedragen en
vrijval hiervan.
**) Voor een toelichting wordt
verwezen naar het overzicht
op pagina 75.

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3

Crediteuren

2.5.5

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.5.6

Schulden aan andere deelnemingen / verbonden partijen*)
Loonheffing en Premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8

2.5.9

–

31-12-2016

31-12-2015

€

€

3.136.442

1.555.915

219.339

1.206.010

47.650

27.904

1.954.261

1.831.290

89.250

117.071

1.865.011

1.714.219

Schulden terzake van pensioenen**)

456.450

411.444

Overige

184.759

146.409

Overige kortlopende schulden

1.2.1.3

Investeringen 2016 betreft met name de nieuwbouw aan
de Waalhaven z.z. 16 € 17,9 mln.

1.5.1

Stijging ten opzichte van 2015 heeft te maken met facturen verstuurd aan het einde van het jaar voor de CIV
projecten.

1.5.3

Betreft een rc-vordering op STC-Group Holding B.V.

1.7

De liquide middelen zijn afgenomen in verband met de
nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16.

2.1

De wettelijke reserves en de bestemmingsreserves zijn
in grondslagen toegelicht.

2.3.2

De voorziening duurzame inzetbaarheid is met ingang

184.759

146.409

–

–

Vooruitontvangen / vooruitgefactureerd

2.476.619

2.770.010

jaarlijks ongeveer € 3,1 mln. afgelost. Daarnaast be-

Vakantiegeld en -dagen

1.808.437

1.471.945

treft de aangegane lening 2016 de kasgeldlening ten

36.869

55.800

306.583

316.380

Overige

1.117.872

1.042.424

De overlopende passiva

5.746.380

5.656.559

11.656.030

10.718.460

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

Accountants- en administratiekosten
Rente

2.5.10

–

Toelichting bij balans

Totaal

van 2016 gevormd.
2.4.3

Op de langlopende schulden van de nieuwbouw wordt

behoeve van Waalhaven z.z. 16.
2.5.3

Stijging ten opzichte van 2015 heeft met name te maken
met facturen ontvangen per jaareinde voor de nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16 en de nog te betalen afrekening over het schooljaar 2015/2016 aan STC-Deltion.

2.5.5

Betreft een rc-krediet van STC B.V.

*) Betreft STC-NESTRA B.V. (€ 47.650).    **) Betreft te betalen pensioenpremie over december 2016.
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A.1.7

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Baten

3.5 Overige baten

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdrage sector VO

3.1.1

Begroting 2016

2015

€

€

€

2016

Begroting 2016

2015

3.5.1

Verhuur

873.449

851.000

866.528

€

€

€

3.5.4

Bijdrage derden

28.500

17.000

29.625

831.319

1.258.000

1.054.091

8.009.344

7.919.000

7.181.202

3.5.5

Ouderbijdragen

Rijksbijdrage sector BVE

47.102.266

45.953.000

42.002.770

3.5.6

Overige

5.634.970

4.887.000

8.854.788

Rijksbijdrage sector HBO

4.620.658

4.323.000

4.389.081

Totaal

7.368.237

7.012.999

10.805.032

Rijksbijdrage OCW / LNV

59.732.267

58.195.000

53.573.052

435.381

–

1.143.101

Niet-geoormerkte OCW
subsidies*)

7.491.636

3.000.000

5.003.149

Overige subsidies OCW

7.927.017

3.000.000

6.146.250

2016

Begroting 2016

2015

€

€

32.501.138

39.880.000

Sociale lasten

4.076.380

–

3.535.390

Pensioenpremies

3.736.433

–

3.505.460

40.313.951

39.880.000

35.889.171

Dotatie voorzieningen
wachtgeld en duurzame
inzetbaarheid **)

2.081.797

–

248.098

Personeel niet in loondienst

1.697.238

1.025.000

1.809.007

Overige

2.199.559

1.472.000

2.000.164

4.1.2

Overige personele lasten

5.978.594

2.497.000

4.057.269

4.1.4

Af: uitkeringen

159.854

100.000

138.090

46.132.691

42.277.000

39.808.350

Geoormerkte OCW subsidies

3.1.2

2016

Totaal

67.659.284

61.195.000

Lasten
4.1 Personeelslasten

59.719.302

Brutolonen en salarissen

*) 2016: waarvan € 2.532.880 VO

4.1.1

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

3.3.2

Cursusgelden sector BVE

337.208

308.000

316.896

3.3.5

Examengelden

114.389

210.000

219.326

Totaal

451.597

518.000

536.222

Lonen en salarissen

Totaal

*) Het gemiddeld aantal fte’s bedraagt in 2016 598 (2015: 545).
**) Voorziening duurzame inzetbaarheid ad € 2.100.000 nieuw gevormd in 2016
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€

28.848.322 *)

4.2 Afschrijvingen

4.2.2

4.4 Overige lasten
2016

Begroting 2016

2015

2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

€

€

€

Materiële vaste activa

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

Gebouwen

2.341.860

2.363.000

2.221.594

>> Administratie en beheer

420.796

396.000

433.282

Inventaris en apparatuur

2.277.294

2.329.000

2.231.207

208.000

291.966

44.000

41.678

>> Accountants- / advies- /
acquisitie*)

420.603

38.480

>> Telefoon

411.736

362.000

376.313

4.657.634

4.736.000

4.494.480

Overige materiële vaste activa
Totaal

>> Caso

95.989

68.000

71.846

>> Porto

151.314

154.000

139.682

62.013

50.000

54.962

1.981.022

1.650.000

1.711.726

>> Leermiddelen

5.018.834

4.200.000

4.566.450

>> Kosten cursussen Regulier
Onderwijs

2.524.809

2.315.000

2.099.004

79.355

50.000

>> Advertentie- / wervings- /
reclame- / promotie

959.911

782.000

890.205

>> Reis- en representatie

287.366

297.000

314.320

>> Verzekering

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1

Huur / erfpacht

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

Onderhoud

4.3.4

4.4.2

2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

540.945

505.000

567.889

134.463

149.000

148.108

2.275.022

1.495.000

1.366.874

Energie en water

885.728

1.045.000

867.985

4.3.5

Schoonmaakkosten

384.205

352.000

348.986

4.3.6

Heffingen

427.837

430.000

588.029

4.3.7

Overige

302.342

218.000

1.689.663

4.950.544

4.194.000

5.577.534

Totaal

Inventaris, apparatuur en
leermiddelen
>> Inventaris en apparatuur

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overige

>> Abonnement
>> Overige
Totaal

–

–

163.911

431.769

380.000

357.087

2.343.782

1.185.000

4.787.518

15.030.589

12.097.000

15.930.451

*) geconsolideerde accountantskosten Stichting STC-Group:
Jaarrekening
Overige controle opdrachten
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102.968

122.000

106.934

29.064

38.000

24.598

5

Financiële baten en lasten

Toelichting bij staat van baten en lasten

2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

31.534

55.000

122.966

1.255.101

2.188.000

858.413

5.1

Rentebaten

5.2

Resultaat deelnemingen

5.5

Rentelasten

–2.016.744

– 2.183.000

– 2.318.897

Saldo financiële baten en lasten

–730.109

60.000

– 1.337.519

Rijksbijdrage sector VO en BVE: De stijging wordt m.n. veroorzaakt door de

3.1.1

groei van ons vmbo in 2015 (t-1) en mbo in 2014 (t-2),
Rijksbijdrage sector hbo: Vanwege de verzorging als één afdeling met vier

3.1.1

hbo-opleidingen worden de totale baten van de studierichtingen die onder de
RMU vallen vanaf studiejaar 2012-2013 netto verantwoord onder deze post. De
stijging wordt veroorzaakt door de groei van het aantal RMU-studenten. Onder
deze post vallen ook de verplichte STCW-cursussen die de RMU van STC B.V
afneemt, de vergoeding voor huisvestingen en gebruik van de infrastructuur
van de STC-Group en de vergoeding voor de inzet van personeel van de STCGroup.
Tegenover deze baten staan de lasten voor infrastructuur, de huisvesting, afgenomen verplichte STCW-cursussen en de inzet van STC-personeel.
3.1.2

Geoormerkte subsidies worden gespecificeerd in staat G.

3.1.2

Niet geoormerkte subsidies vooral internaat, personeel en schepen € 1,76
mln.; daarnaast salarismix en functiemix € 0,93 mln en lesmateriaal VO € 0,25
mln, prestatiebox € 0,17 mln, leerplus-arrangement VO € 0,33 mln, studiewaarde mbo € 0,77 mln en de extra middelen die in het kader van de kwaliteitsagenda en excellentiegelden mbo € 2,89 mln.

3.5.1

De belangrijkste posten zijn de begeleid kamer verhuur door STC- Loopplank
(€ 0,56 mln) en verhuur van activa aan STC-KNRM B.V. (€ 0,16 mln.) en verhuur van de Eendracht (0,12 mln).

3.5.5

DDaling ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt doordat vanaf schooljaar
2016-2017 7/12 deel wordt toegerekend aan 2017.

3.5.6

Overige baten: STC B.V. betaalde voor infra gebruik per saldo € 0,34 mln. aan
de STC-Group, opbrengsten stencils (€ 0,14 mln), excursies en kampen
(€ 0,24 mln), NMU (€ 0,30 mln), Maatwerk HBO Scheepsbouw (0,13 mln), CIV’s
(€ 0,72 mln), SENA Colombia (€ 0,28 mln), EU subsidies (€ 0,70 mln), VSV
convenant (€ 0,25 mln), Subsidies Gemeente Rotterdam (€ 0,54 mln.) en
doorbelaste personeelskosten aan met name STC-Group Holding B.V. en STC
B.V (€ 1,16 mln).
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4.1.1

Het personeelsbestand is gegroeid met 53 fte. Daarnaast heeft de uitvoering

4.4.3

SafePort.

van de salaris- en functiemix geleid tot structureel hogere personeelslasten.
Ook de loonronde van 3% per 01/07/2016 en een eenmalige uitkering (com4.1.2

4.1.2

4.4.4

(€ 2,38 mln). In de post Overige in 2016 zit NMU (€ 0,22 mln), CIV (€ 0,57 mln)

Dotatie wachtgeld en duurzame inzetbaarheid voorziening. Hierin zit de vor-

en diverse subsidietrajecten (€ 0,41 mln). Hier tegenover staan de baten

ming van de voorziening duurzame inzetbaarheid van € 2,1 mln.

verantwoord onder 3.5.6. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord:

Overige: Posten die hieronder vallen zijn onder andere kosten voor verzeke-

kosten voor overige activiteiten/diplomering/sportdag (€ 0,81 mln).
5.1

4.3.7

In deze post zit de verrekening van de kosten voor de “ruil met STC B.V.” van
het gebruik van de panden aan de Soerweg en de Waalhaven z.z. 4. Het saldo

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie in de

van de diverse lasten gerelateerd aan deze panden is hier als huurkosten

enkelvoudige staat van baten en lasten

opgenomen.

3.1

men, die nog niet zeker zijn. De hogere realisatie wordt voornamelijk veroor-

op de gestegen kosten voor uitgevoerd onderhoud (w.o. aanpassen loggia’s

zaakt doordat in de begroting 2016 de extra middelen in het kader van de

en frontoffice) van de hoofdvestiging aan de Lloydstraat.

kwaliteitsagenda en excellentiegelden voorzichtigheidshalve niet zijn mee-

Onder deze post zijn in 2015 de voorbereidingskosten (€ 1,49 mln) van de

genomen. Op het moment van het opstellen van de begroting 2016 was hierover nog onvoldoende duidelijkheid.

start bouw in 2016 zijn de kosten geactiveerd.

4.4.2

3.5

Stijging wordt veroorzaakt door door meer inzet in nieuwe als lopende pro-

De lasten voor Inventaris en apparatuur zijn gestegen door investeringen in

jecten (€ 0,80 mln), waarbij de CIV’s het grootste aandeel hebben (€ 0,66

IT-netwerk en onderhoud van inventaris.

mln) en een hogere dan begrote inkomsten voor subsidie van de Gemeente

Grootste posten onder leermiddelen zijn verzorging van WEB-volwassenen

Rotterdam (€ 0,27 mln). Hier tegenover staan lagere dan verwachte inkom-

door STC B.V. (€ 1,37 mln), STC-Deltion afrekening voor schooljaar 2015/2016

sten voor excursies/kampen/stencils (€ 0,34 mln) en een verschuiving een

en aug-dec 2016 (€ 0,90 mln), aanschaffingen boeken voor vmbo (€ 0,30 mln),

deel van de leermiddelen STC naar het externe boekenfonds.

aanschafboeken en drukken van readers die als leermiddelen STC worden

4.4.2

In de begroting worden voorzichtigheidshalve geen Rijksbijdragen opgeno-

De hogere kosten voor 2016 ten opzichte van 2015 hebben vooral betrekking

beoogde nieuwbouw aan de Waalhaven zz 16 opgenomen. Met ingang van
4.4.2

Daling rentebaten door interen op de saldi van de spaarrekeningen in verband
met investeringen de nieuwbouw op de Waalhaven.

Arbodienst/ect (€ 1,08 mln), studiekosten (€ 0,77 mln)

4.3.3

Overige: Daling heeft met name betrekking op het EU-project Prominent

pensatie 3% voor de periode januari-juni 2016) heeft geleid tot een stijging.

ring eigen risicoschap WW en WGA (€ 0,22mln), afscheid/jubilea/kantine/
4.3.1

Betreft de mutatie op de voorziening dubieuze debiteuren, inclusief STC-

4.1

De totale personeelslasten betrekking hebbend op personeel in loondienst

doorbelast aan de mbo’ers (€ 0,63 mln), inzet van de opleidingsschip “De

is grotendeels conform begroting. Daarnaast zijn de salarissen per 01/07/2016

Eendracht” (€ 0,35 mln), aanschaf lesmaterialen (€ 0,36 mln), examenkosten

met 3% verhoogd en is er eenmalige uitkering (compensatie 3% voor de pe-

(€ 0,24 mln), excursies (€ 0,22 mln) en de lasten van de instructieschepen

riode januari-juni 2016) geweest ; dit is conform CAO. De post personeel niet

(€ 0,57 mln).

in loondienst is 0,67 mln. hoger dan begroot. Daarnaast was in de begroting

Betreft cursussen welke worden afgenomen bij STC B.V.

geen rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening duurzame
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inzetbaarheid welke in 2016 is gevormd. Daarnaast zijn de werkelijke overige

A.1.6

kosten (met name studiekosten personeel, verzekering eigen risicoschap

Gesegmenteerde staat van baten en lasten

WW en WGA en kantinekosten) hoger dan begroot.
4.3

De hogere huisvestingslasten wordt met name veroorzaakt door te laag
begrote onderhoud van de hoofdvestiging aan de Lloydstraat (o.a. loggia’s en
frontoffice) en de lagere kosten voor energie en water.

4.4

VO

MBO

HBO

€

€

€

10.568.130

52.470.496

4.620.658

58.778

392.819

–

959.023

6.409.215

–

11.585.931

59.272.530

4.620.658

Baten

De stijging van de overige lasten ten opzichte van de begroting zijn veroorzaakt
door onder andere hogere lasten voor advieswerkzaamheden (€ 0,23 mln),

3.1

Rijksbijdragen OCenW

voor investeringen in IT-netwerk en onderhoud van inventaris (€ 0,33 mln),

3.3

College-, cursus-, les- en
examengelden

3.5

Overige baten

de niet opgenomen in begroting van de afrekening over het schooljaar
2015/2016 en 2016/2017 (augustus-december) van STC-Deltion (€ 0,90). Ook
de werkelijke kosten van een aantal nieuwe als lopende projecten is hoger

Totaal baten

dan begroot (€ 0,92 mln) waaronder de CIV’s (€ 0,57 mln) en diverse EU subsidies (€ 0,27 mln). Daarbij moet de stijging van 3.5 Baten ook in ogenschouw
worden genomen.
5

Door de achterblijvende resultaten ten opzichte van de begroting 2016 van
STC B.V. (€ -0,19 mln), IMCO-Oman (€ -0,49 mln) en STC-KNRM B.V. (- € 0,46
mln) is het resultaat van STC-Group Holding lager uitgekomen dan begroot.
Het resultaat van STC-Group Holding B.V. exclusief het resultaat deelnemin-

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

8.024.411

36.056.666

2.051.613

4.2

Afschrijvingen

606.220

4.051.413

–

4.3

Huisvestingslasten

389.100

2.600.382

1.961.062

4.4

Overige lasten

1.877.193

12.545.413

607.982

10.896.925

55.253.874

4.620.658

689.006

4.018.655

–

635.081

–

3.383.574

–

Totaal lasten

gen is gestegen met € 0,12 mln.

Saldo baten en lasten

Voor een nadere specificatie van de verschillen tussen begroting en realisatie
5

wordt verwezen naar A.1.7: Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016.

Financiële baten en lasten
Resultaat
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–

95.028
593.977

–

Overige informatie
Bestemming van het exploitatiesaldo

Toevoeging aan Bestemmingsreserve Strategisch beleid
Toevoeging aan Wettelijke reserve deelnemingen
Toevoeging aan Algemene Reserve

Gebeurtenissen na balansdatum
2016

Per 1 januari 2017 heeft er een herstructurering van het private deel van de STC-

€

Group plaats gevonden. Er is een houdstermaatschappij opgericht waarin de ver-

–250.000

schillende aandelenbelangen van de STC-Group zijn ondergebracht. Daarnaast zijn

125.768

de nationale en internationale trainings- en consultancy-activiteiten opgesplitst.

4.101.782

Daarmee is de transparantie vergroot en de bestuurlijke verantwoordelijkheid
verhelderd.

3.977.550

Aan de publieke kant is per deze datum het mbo-onderwijs geclusterd en zijn de
volgende vier mbo-colleges gevormd:
>> Maritiem & Techniek
>> Procestechniek & Maintenance
>> Havens
>> Logistiek & Vervoer
De nieuwbouw aan de Waalhaven z.z. 16 Rotterdam wordt op 12 juni 2017 opgeleverd. Dit pand biedt vanaf schooljaar 2017-2018 huisvesting aan de mbo-colleges
Havens en Logistiek & Vervoer.
Het huurcontract voor het pand aan de Westzeedijk 496 is per 1 augustus 2017
verlengd tot 1 augustus 2020. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt in dit pand het
vmbo in Rotterdam-Noord gehuisvest. Het vmbo in Rotterdam-Zuid blijft in het
pand aan de Anthony Fokkerweg 6 gehuisvest.
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Ondertekening jaarrekening

Gegevens over de rechtspersoon

Rotterdam, 13 juni 2017

Voor vaststelling

Voor goedkeuring

w.g. Drs. F.C. Gronsveld

w.g. Drs. H.F.M. Marks

Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht
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Naam instelling:

Stichting STC-Group

Adres:

Lloydstraat 300

Postcode/Plaats:

3024 EA Rotterdam

Telefoon:

010 – 44 86 000

Website:

www.stc-group.nl

Brinnummer:

05EA

Naam

Brinnummer

Sectoren

Stichting STC-Group

05EA

VO en BVE

STC-GROUP GEÏNTEGREERD JA ARVERSL AG 2016
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Overige
gegevens

Ernst & Young Accountants LLP
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam, Netherlands
Postbus 2295
3000 CG Rotterdam, Netherlands

Tel: +31 88 407 10 00
Fax: +31 88 407 89 70
ey.com

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

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

Aan: de raad van toezicht en het college van bestuur van Stichting
STC-Group
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting STC-Group te Rotterdam
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
STC-Group op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen
in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016.
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over
2016; en

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting STC-Group, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van
een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de
andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist.

en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige
OCW wet- en regelgeving.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle
is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is
opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 20 juni 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Verschoor RA
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Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering
van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend
hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Bijlage 1:

Bijlage 2:

Leden van de Raad van Toezicht bij de STC-Group

Samenstelling College van Bestuur

Dhr. drs. H.F.M. Marks

Dhr. B.J. ter Riet

Functie:
>> Directeur, Vroon Group B.V. - Breda
Nevenfuncties: >> Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting STC-Group

Functie:

>> Non Executive Director, ShipServ, Inc - Delaware
(USA)

Frits Gronsveld, voorzitter

>> Managing Director, Damen Shipyards

Nevenfuncties:
>> Lid Raad van Toezicht stichting Carmel College

Gorinchem B.V.

Nevenfuncties: >> Lid Raad van Toezicht, Stichting STC-Group
>> Voorzitter Raad van Advies, Stichting STC-Group
>> Chairman of the council of Administration

Dhr. R.P.M. van Slobbe

(voorzitter supervisory board), Damen Shipyards

Nevenfuncties: >> Vice-voorzitter Raad van Toezicht, Stichting

Galati Roemenie

>> Lid Bestuur stichting Estel
>> Lid Bestuur Stichting Educatief Informatie
Centrum Mainport Rotterdam.

Jan Kweekel, lid

Nevenfuncties:

STC-Group

>> President Commissaris, Havenbedrijf Rotterdam NV

Dhr. M.J. van der Meer

>> Lid van de raad van toezicht van Ihub

>> Voorzitter Raad van Commissarissen, Cargonaut BV

Functie:
>> Operations Director Europe, Huntsman
Nevenfuncties: >> Lid Raad van Toezicht, Stichting STC-Group

>> Lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke

>> Voorzitter RvT, KNRM
>> Lid, Strategisch Platform Logistiek/Topteam
Logistiek

>> Lid Raad van Commissarissen VanderLande
Industries BV

>> Bestuurslid VNO/NCW

Nevenfuncties:

>> Bestuurslid VNCI

>> Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Industriestrand

Dhr. dr. L.J. Roborgh

>> Bestuurslid Technische Avond School

Nevenfuncties: >> Lid Dagelijks Bestuur Clingendael

>> Bestuurslid NexTech

Dhr. drs. P. van Oord

>> Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen

Functie:
>> CEO, Van Oord NV
Nevenfuncties: >> Lid Raad van Toezicht, Stichting STC-Group

>> Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

>> Lid Raad van Toezicht van Nationaal Park Hoge

tevens voorzitter Audit Committee

>> Lid Raad van Toezicht Transnationale Universiteit

Veluwe

>> Bestuurslid Club Rotterdam

Limburg

>> Voorzitter Raad van Toezicht onderwijsgroep

>> Lid Bestuursraad, MerweOord B.V.
>> Voorzitter Bestuur, IRO

Astrid Kee, lid

>> Bestuurslid Deltalinqs

>> Voorzitter Bestuur NVHSM
>> Partner, Oxalis Coöperatie u.a.

Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding

>> Lid Adviesraad iTanks

Tilburg

>> Bestuurslid Stichting Post-academische medische
cursussen in Indonesië

>> Lid Raad van Wijzen Fundashon Kalidat
Profeshonal Edukashonal Korsou KPEK
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