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1.

Inleiding

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. Beroepsonderwijs en
bedrijfsleven hebben een veelbewogen jaar achter de rug. De coronacrisis zette de wereld op z’n kop –
zowel in onze persoonlijke levens, in ons dagelijks werk als in de samenwerking binnen SBB. Ook in het
crisisjaar hebben we laten zien waar SBB voor staat. Voor 2021 zijn we hoopvol om weer als vanouds, met
nieuwe inzichten door de coronacrisis, gezamenlijk te blijven werken aan onze doelen.
SBB bestond in augustus 2020 vijf jaar. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te
kijken hoe wij de toekomst van SBB zien. In het najaar van 2020 hebben de directie en het
managementteam het strategisch plan voor de komende drie jaar afgerond. Dit wordt in 2021 in de
werkorganisatie geborgd.
In het strategisch plan vertaalden we de bestuurlijke wensen strategisch in heldere doelen voor de
werkorganisatie. Om onze ambities waar te maken, mogen we de komende jaren investeren in een
kwalitatieve, klantgroepgerichte dienstverlening, innovatie, digitalisering, een wendbare en duurzame
organisatie en onze positionering en naamsbekendheid.
Onze samenwerkingsorganisatie stond zelfs meer dan ooit in de schijnwerpers. Een mijlpaal was de start
van het zo belangrijke actieplan voor stages en leerbanen en de ondersteunende campagne SBB Helpt. Met
landelijke en regionale acties gaf en geeft SBB invulling aan de oproep van de ministeries van OCW en SZW
om het mbo-talent in goede banen te leiden en schooluitval en werkloosheid te voorkomen. Een geweldig
compliment was het bezoek van koning Willem-Alexander aan SBB bij het erkende leerbedrijf DACHSER in
Waddinxveen.
De voortgangsrapportage van eind september liet zien dat het actieplan in zes maanden tijd al goed was
voor 35.000 nieuwe leerbanen. Heel welkom was dan ook de financiële steun van het kabinet, bedoeld om
het actieplan verder uit te voeren voor het mbo, het praktijkonderwijs en vso, en vmbo-leerwerktrajecten.
Tegelijk hebben we onze schouders gezet onder een leven lang ontwikkelen, zodat we ook werkenden en
werkzoekenden helpen toe te werken naar een mooie toekomst, bijvoorbeeld met een mbo-certificaat of
een praktijkverklaring. Zo presenteerden we de positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’.
Bovendien gingen we van start met de nieuwe campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie.
Sinds maart 2020 werkten we met coronamaatregelen. De veiligheid van onze medewerkers, studenten,
leerbedrijven en onderwijsinstellingen staat voorop. Wij volgden daarom de richtlijnen van het RIVM en de
overheid. Zo werkten onze adviseurs praktijkleren grotendeels vanuit huis en vermeden zij het bezoek aan
leerbedrijven en onderwijsinstellingen. Ook voor medewerkers op kantoor in Zoetermeer gold de richtlijn
om thuis te werken. We zijn er trots op dat we met de uitkomsten van het medewerkersbelevingsonderzoek
het keurmerk ‘beste werkgever’ hebben ontvangen.
Vol ambitie werken we in 2021 door om onze doelstellingen te realiseren. Door de schouders te blijven
zetten onder onze wettelijke en additionele taken, ondersteund door zichtbare campagnes, blijven we
werken aan onze ambitie om hét platform te zijn voor afspraken over de aansluiting van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
Zoetermeer, 18 mei 2021
Hannie Vlug, directievoorzitter
Gerrit Veneboer, directeur Uitvoering

hv21-0167mr/BES_Alg

4

2.

Bestuur

SBB is een stichting met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, met als formele doelstelling het
borgen van een optimale aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven, inclusief al
hetgeen bevorderlijk is voor de doorlopende leerlijn in de beroepskolom en al hetgeen met vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Hieronder zijn
begrepen de wettelijke taken die de minister aan SBB heeft opgedragen.
De werkwijze en taakverdeling zijn opgenomen in de statuten. De minister verleende goedkeuring aan de
statuten en het bestuursreglement. In het directiestatuut is een aantal taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directie SBB. De directie heeft een managementteam
ingesteld waarin de directiebesluiten worden voorbereid en genomen.
De minister heeft SBB aangewezen als organisatie bedoeld in art. 1.5.1. van de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB). SBB is volledig door de overheid gesubsidieerd. De maximale hoogte van de
financiering van SBB is vastgelegd in de Rijksbegroting en voorzien van een meerjarenraming. Daarnaast
ontvangt SBB subsidies en projectsubsidies voor additionele taken. SBB vraagt jaarlijks subsidie aan binnen
de wettelijke kaders.
2.a.

Bestuur in 2020

In 2020 zijn Willem Jelle Berg, Ria van ’t Klooster, Willem Huiskamp, Frank van Hout en Cees Ruhé
teruggetreden. Anneke Westerlaken, Paul Akkermans, Joany Krijt en Adnan Tekin traden toe tot het
algemeen bestuur. Joany Krijt en Adnan Tekin zijn tevens lid van het dagelijks bestuur. Adnan Tekin
fungeerde per 1 juli 2020 als vicevoorzitter. Jan van Nierop (SPV) nam deel als waarnemer namens het
vmbo.
In 2020 fungeerde Ineke Dezentjé Hamming als voorzitter van SBB. SBB kent een roulerend
voorzitterschap. Dit betekent dat in 2021 Adnan Tekin als voorzitter zal fungeren en Ineke Dezentjé
Hamming als vicevoorzitter. Het AB heeft uit zijn midden een DB benoemd. De zittingsperiode in het DB is
gelijk aan die in het AB.

Teruggetreden bestuursleden 1 januari - 1 december 2020

W. Huiskamp

Bekostigd onderwijs

1 januari 2019

1 mei 2020

W.J. Berg

Werknemers

1 januari 2016

1 januari 2020

C. Ruhé

Werkgevers

14 december 2017

22 november 2020

F. van Hout

Bekostigd onderwijs

18 december 2019

1 juli 2020

Niet bekostigd onderwijs

1 januari 2012
1 januari 2020
(herbenoeming 2016)

Tevens DB

Tevens DB
R. van 't Klooster
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Bestuurslid namens

Datum ingang
(her)-benoeming

Datum defungeren

Samenstelling algemeen bestuur per 1 december 2020
J.P. Janssen

Bekostigd onderwijs

P. Vrancken

Bekostigd onderwijs

26 september 2014
26 september 2022
(herbenoeming 2018)
13 november 2019
13 november 2023

J. Krijt

Bekostigd onderwijs

1 mei 2020

1 mei 2024

Bekostigd onderwijs

1 juli 2020

1 juli 2024

T. van Gelder

Onderwijzend personeel

P. Akkermans

Niet- bekostigd onderwijs

23 juni 2016
23 juni 2024
(herbenoeming 2020)
1 januari 2020
1 januari 2022

H. Busker

Werknemers

9 februari 2018

9 februari 2022

J. Nordkamp

Werknemers

13 november 2019

13 november 2023

A. Westerlaken

Werknemers

6 februari 2020

6 februari 2024

I. Dezentjé Hamming

Werkgevers

23 maart 2018

23 maart 2022

J. Kleiboer

Werkgevers

23 maart 2018

23 maart 2022

vacature

werkgevers

Tevens DB
A. Tekin

Tevens DB

Tevens DB

Tevens DB

2.b.

Evaluatie SBB

In 2020 is de wettelijke taak van SBB om als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) leerbedrijven te erkennen en
ondersteunen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geëvalueerd op
doeltreffendheid, doelmatigheid en sturing. De minister is complimenteus in haar beleidsreactie en geeft
aan dat uit het onderzoek van Oberon en het eerdere onderzoek van Berenschot naar voren komt dat SBB
een belangrijke rol vervult in het mbo en haar taken gedegen en naar tevredenheid van partijen uitvoert.
Voor enkele bevindingen voert de minister het gesprek verder met SBB. Ook heeft het ministerie van OCW
formeel een eigenaar van SBB aangewezen: de directeur-generaal van het ministerie van OCW.
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3.

Beroepspraktijkvorming

SBB zorgt voor voldoende en goede stages en leerbanen voor studenten met perspectief op werk.
3.a.

Adviezen beroepspraktijkvorming (bpv)

Het bestuur heeft op 22 juni 2020 een gewijzigd Reglement erkenning leerbedrijven vastgesteld, op advies
van de thema-adviescommissie Bpv. De looptijd van een erkenning voor vier jaar is komen te vervallen.
Wel blijft SBB, conform de WEB, de erkenning minimaal eens per vier jaar herbeoordelen. Als een
leerbedrijf niet langer aan de voorwaarden voor erkenning voldoet, wordt de erkenning ingetrokken.
Het bestuur heeft met input vanuit de thema-adviescommissie Bpv een advies uitgebracht aan de minister
van OCW over de meestertitel in het bekostigd mbo. Daarnaast is het advies over anticiperend opleiden in
het mbo vastgesteld.
Door de coronamaatregelen is de uitvraag via de BPV Monitor tijdelijk stilgelegd in de maanden maart en
april 2020. Vanaf mei 2020 is de uitvraag onder leerbedrijven en studenten hervat. Daarbij wordt via extra
vragen de impact van corona op geplande stages en leerbanen gemeten.
Het bestuur heeft op 30 september 2020 ingestemd met de opzet van een gemeenschappelijke campagne
om stagediscriminatie te bestrijden en voorkomen. Bij de ontwikkeling van de campagne zijn experts vanuit
de MBO Raad, JOB, VNO-NCW/MKB-NL, College voor de Rechten van de Mens (CRM), Stichting
School en Veiligheid, de ministeries van OCW en SZW en SBB betrokken. De campagne is eind oktober
2020 gelanceerd en zal tot eind februari 2021 lopen.
Met input vanuit de thema-adviescommissie Bpv heeft het bestuur een advies uitgebracht aan de minister
van OCW over inclusieve leerbedrijven, bedrijven die stageplekken bieden aan studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte, op alle niveaus van het mbo-onderwijs.
3.b.

Actieplan stages en leerbanen

SBB heeft het actieplan stages en leerbanen gelanceerd, met als doel te zorgen voor voldoende stages en
leerbanen voor de ruim 500.000 mbo’ers, aankomende bbl-studenten en werkenden en werkzoekenden die
gebruik willen maken van praktijkleren via het mbo. Zo kunnen we schooluitval en een toename van de
werkloosheid en jeugdwerkloosheid voorkomen. Het kabinet heeft het actieplan omarmd en extra middelen
beschikbaar gesteld aan SBB voor de uitvoering van het actieplan in 2020 en 2021. Het Natonaal
programma onderwijs stelt ook middelen beschikbaar voor 2022. De doelgroepgerichte campagnes hebben
resultaat: elke maand worden honderden nieuwe stages en leerbanen aangemeld op MijnSBB. Het bestuur
verstrekt regelmatig een voortgangsrapportage van het actieplan aan de minister.

Activiteiten schooljaar 2019-2020
Adviseurs praktijkleren van SBB hebben in contact met de medewerkers van mbo-instellingen en via het
meldpunt Stagetekorten in kaart gebracht dat 19.000 mbo-studenten in het schooljaar 2019-2020 een, al
dan niet vervangende, stage of leerbaan nodig hadden. In samenwerking met onderwijsinstellingen en
leerbedrijven zijn vervangende stages en leerbanen gezocht voor deze studenten. Daarnaast is een grote
campagne uitgevoerd om leerbedrijven te werven en zijn belacties en mailings ingezet om regionale en
sectorale tekorten op te lossen.

Voortgang eerste helft schooljaar 2020-2021
•

Dankzij onderwijsinstellingen, leerbedrijven, branches, gemeenten en SBB konden in de eerste vijf
maanden van schooljaar 2020-2021 265.000 studenten starten met een stage of leerbaan. Dit resultaat
werd bereikt door beschikbare plekken maximaal te benutten, bijna 10.000 nieuwe leerbedrijven te
erkennen en creatieve oplossingen in te zetten in de regio.
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•
•

•

•

Per 4 januari 2021 zijn nog 21.013 studenten op zoek naar een geschikte stage of leerbaan. Hiervan
zoeken 19.189 bol-studenten een stage en 1.824 bbl-studenten een leerbaan.
Vergeleken met het begin van het schooljaar (meetmoment 30 juli 2020) is het totaal aantal tekorten
per 4 januari 2020 voor niveau 3 en 4 is met respectievelijk 11% en 19% afgenomen. Het tekort voor
niveau1-opleidingen is met 80% toegenomen.
Er zijn grote verschillen tussen regio’s, sectoren en opleidingen. Per beroepsopleiding zien we in
absolute aantallen de grootste tekorten bij helpende zorg en welzijn, mbo-verpleegkundige,
luchtvaartdienstverlening, juridisch-administratief dienstverlener en manager/ondernemer horeca. De
betreffende sectoren staan om verschillende redenen onder druk door corona.
Ook leerlingen in vmbo-leerwerktrajecten en leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs zoeken nog naar stages. Met name in de zorg en horeca zijn tekorten.

Toen de coronacrisis begon, moesten veel mbo-studenten hun stage vanuit huis voortzetten. Dat overkwam
ook Wendy Phan, stagiaire bij Virtual Business Collective. Maar omdat het bedrijf toch al nooit in een
kantoortuin geloofde, was het tot in de puntjes voorbereid en kan Wendy haar opleiding tot management
assistant nu succesvol afronden.
Inzet voor werkenden en werkzoekenden
SBB is betrokken als partner bij de inzet van praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden
vanuit de crisisdienstverlening en regionale mobiliteitsteams. Eind 2020 is SBB samen met de MBO Raad,
UWV, gemeenten en de ministeries van SZW en OCW begonnen met de voorlichting van onder meer
werkgevers over de mogelijkheden van praktijkleren in het mbo voor om- en bijscholing van werkenden en
werkzoekenden.
3.c.

Erkennen van leerbedrijven

In december 2020 zijn er 254.662 erkende leerbedrijven. In 2020 zijn 51.444 bedrijven bezocht. Dit is bijna
een halvering ten opzichte van de norm van 100.000. Dit is verklaarbaar door de coronacrisis. Er zijn
daarvoor in de plaats 52.960 kwalitatieve calls uitgevoerd bij nieuwe en al langer opleidende leerbedrijven.
Dit is 77% meer dan gepland. Er zijn ruim 31.000 nieuwe aanvragen voor een erkenning ingediend en ruim
24.000 aanvragen zijn toegekend. Verder zijn ruim 27.000 erkenningen ingetrokken of beëindigd omdat het
leerbedrijf niet of niet langer voldeed aan de criteria. Eind 2020 zijn voor de leerwerktrajecten vmbo 5.356
bedrijven geregistreerd.
76 leerbedrijven hebben in 2020 bezwaargemaakt tegen het intrekken of afwijzen van de erkenning voor
één of meer kwalificaties. Ter vergelijking, in 2019 zijn 102 bezwaren ingediend. Dit houdt een afname van
ruim 25% in ten opzichte van vorig jaar. Ook hier kan de verklaring gevonden worden in de coronacrisis.
De bezwaarschriften gaan bijvoorbeeld over sociale en/of fysieke veiligheid of voldoende en deskundige
praktijkbegeleiding.
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SBB streeft ernaar bedrijven binnen 10 werkdagen na het indienen van de erkenningsaanvraag te
bezoeken. De norm ligt op 85%. In 2020 zijn 81% van de erkenningsaanvragen binnen 10 werkdagen
beoordeeld. Dit ligt net onder de norm, dit komt door de coronacrisis. Ook vakantie van de praktijkopleider,
drukte bij het bedrijf en/of complexiteit van een erkenning kunnen leiden tot uitloop.
De beperkingen door de coronacrisis werkten door in het dagelijks werk van de adviseurs. Gebleken is dat
onze activiteiten in aangepaste vorm vaak ook op afstand gecontinueerd konden worden.
• De adviseurs praktijkleren hebben vanaf 16 maart 2020 voornamelijk vanuit huis gewerkt. Het
aantal gerealiseerde fysieke bedrijfsbezoeken is dan ook beperkt. Hierdoor hebben de contacten
met de bedrijven vooral telefonisch en online plaatsgevonden.
• Tijdens de eerste lockdown zijn de verlenging van de erkenning en uitbreiding van de erkenning op
afstand gedaan. Het afgeven van nieuwe erkenningen is in beginsel uitgesteld en hebben we
gestimuleerd om bestaande leerbedrijven in te zetten om studenten te plaatsen. Wel hebben we
een noodmaatregel getroffen om in het belang van de student en onder strikte voorwaarden de
erkenning van nieuwe leerbedrijven op afstand mogelijk te maken. In de tweede lockdown is hier
meer gebruik van gemaakt, indien er een student in beeld was.
• Telefonische prescreening, het eerste kwalitatieve contact met de potentiële nieuwe leerbedrijven
voor een bezoek, was nu zeer bruikbaar. Daarin agenderen we de vier cruciale kwaliteitsdimensies
om erkend te kunnen zijn en daarmee vindt de eerste scan plaats, of bedrijven hieraan kunnen
voldoen. Tijdens de coronacrisis is deze werkwijze ondersteunend geweest bij het op afstand
werken.
• Om voldoende stageplekken te kunnen bieden, blijven we met de betrokken onderwijsinstellingen
en het bedrijfsleven naar passende oplossingen zoeken, zoals vervangende stageplekken. Lees
meer hierover in het actieplan en de voortgangsrapportage van het actieplan.
• Bij de uitvoering bpv werken we samen met de scholen. In 2020 hebben 3.389 bezoeken
(jaarnorm 6.000) plaatsgevonden. In 2020 zijn bijna 5.000 gesprekken, telefonisch of via
videobellen, met de scholen gevoerd om inzicht te krijgen in de bestaande of dreigende
stagetekorten voor het schooljaar 2020-2021. Zo konden we elkaar ondanks de coronacrisis
vinden.
Het borgen en bevorderen van de sociale en fysieke veiligheid in de leerbedrijven had ook in 2020 prioriteit.
Of het nu gaat om situaties van vermeende stagediscriminatie of mogelijk onvoldoende begeleiding: we zijn
er in onze voorlichting actief mee en handelen bij signalen. De gezamenlijke campagne #KIESMIJ
ondersteunt SBB bij meer bewustwording. Bij enkele thuiszorgorganisaties waar misstanden geconstateerd
werden, heeft SBB actief de erkenning ingetrokken en de samenwerking met de sectorkamer gezocht. De
misstanden werden niet breed geconstateerd binnen de zorg. Tevredenheid over kwaliteit in de begeleiding
in de zorg ligt hoog.
3.d.

Bpv-binnendienst

De adviseurs konden door de coronamaatregelen extra aandacht schenken aan de datakwaliteit omdat zij
beperkt bedrijven konden bezoeken. Daarnaast hebben veel adviseurs telefonisch contact gehouden met
leerbedrijven en via deze weg extra stageplaatsen geworven en is er een actualisatie geweest op de
gegevens.
Daarnaast is, mede door het actieplan, een continue belactie gestart die ertoe geleid heeft dat ruim
200.000 leerplaatsen in 2020 geactualiseerd zijn. Ook de niet-opleidende leerbedrijven zijn actief benaderd
om weer plaatsen aan te bieden. Dit proces is fors uitgebreid met veel gerichte, regionale en sectorale,
mailingacties op het gebied van stagetekorten en individuele contacten met studenten bij meldingen.
Het aantal klachten over vooral leerbedrijven ligt in 2020 (436) lager dan in 2019 (463). Het lijkt erop dat
de coronacrisis een dempend effect had. Bij het meldpunt Stagediscriminatie zijn 56 meldingen
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binnengekomen. 37 meldingen hadden betrekking op stagediscriminatie. Bij 14 meldingen waren er
voldoende gegevens om verder onderzoek te doen waarbij het onderzoek naar één melding nu nog loopt.
Van de 13 onderzochte afgeronde meldingen is bij vier meldingen vastgesteld dat er sprake was van
discriminatie. In twee gevallen is de erkenning ingetrokken. In de twee andere gevallen betrof het
incidenten, waarna concrete afspraken zijn gemaakt om herhaling te voorkomen.
Voor 2020 stonden 1800 workshops voor beginnende praktijkopleiders gepland. Door de coronacrisis leek
dat aantal niet haalbaar. Van de geplande fysieke workshops zijn er 535 doorgegaan. Er zijn in totaal 843
annuleringen geweest en een deel is niet gepland. In een razend tempo zijn daarom online workshops
ontwikkeld en deze bleken zeer in trek. Er zijn 878 online workshops gegeven. De verwachting is dat deze
online variant een vaste plaats in het aanbod van workshops krijgt. Het materiaal rond het thema
‘veiligheid’ en ‘begeleiden op maat’ is tijdens de coronacrisis verrijkt. Ook zijn er diverse webinars
georganiseerd met succes.
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4.

Kwalificeren en examineren

4.a. Position paper ‘de kracht van praktijkleren in het mbo’
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zien kansen op het gebied van een leven lang ontwikkelen (llo) in het
mbo, zodat werkenden en werkzoekenden een goede positie houden op de arbeidsmarkt en in de
samenleving. De tien praktische concrete voorstellen die dat mogelijk maken zijn gebundeld in een
positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’. De ministers van OCW en SZW ontvingen in januari
2020 de eerste exemplaren uit handen van voorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming, duovoorzitter
Frank van Hout en directievoorzitter Hannie Vlug. Om inzichtelijk te maken wat de benodigde inzet en
financiële middelen van de SBB-organisatie zijn voor realisatie van deze adviezen, is met hulp van KPMG
een businesscase llo ontwikkeld.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een
leven lang ontwikkelen. Dat is de kern van de positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’. 30
januari ontvingen ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW de eerste
exemplaren.
4.b.

Adviezen kwalificeren en examineren

Het SBB-advies over bouwstenen voor een toekomstbestendige kwalificatiestructuur is door de minister van
OCW positief ontvangen. Ze heeft dit advies benut bij haar perspectief op de toekomst van de
kwalificatiestructuur, dat ze in december 2020 aanbood aan de Kamer. SBB ziet dat de kwalificatiestructuur
al veel ruimte biedt voor flexibele benutting. Werkgevers zijn tevreden met gediplomeerde mbo’ers. Dat
blijkt uit de derde editie van het onderzoek van SBB naar het oordeel van werkgevers over de aansluiting
van het mbo op de arbeidsmarkt. Op Prinsjesdag presenteerde de regering de uitkomsten als indicator op
de Rijksbegroting.
Steeds belangrijker is het om grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij
sectordoorsnijdend te verwerken. De circulaire economie is zo’n thema. SBB rapporteert periodiek aan de
minister van OCW over de manier waarop de aandacht voor circulariteit, energietransitie en
klimaatadaptatie in de kwalificatiestructuur is geborgd. Met de tweede rapportage, die SBB in het voorjaar
uitbracht, heeft de minister de Kamer geïnformeerd. Ze gaf daarmee ook gehoor aan de motie van het
Kamerlid Van Raan om te onderzoeken in hoeverre het agrarisch onderwijs aansluit bij de omslag naar
kringlooplandbouw.
De minister van OCW vroeg SBB ook wat er mogelijk is om mbo2-studenten beter voor te bereiden op
zelfredzaamheid, uitstroom naar werk of doorstroom naar een hoger mbo-niveau. Een grote groep
studenten doet het prima. Toch blijkt dat het aantal studenten in een kwetsbare positie toeneemt. Bij een
recessie wordt juist deze groep hard geraakt. Met maatwerk en extra ondersteuning voor de vakmensen
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van de toekomst kunnen we de kracht van mbo2-studenten nog beter benutten, adviseerde SBB in het
adviesrapport niveau 2 van mei 2020.
De leerervaringen uit de drie vernieuwingstrajecten rondom de kwalificatiestructuur (mbo-certificaten,
cross-over-kwalificaties en geregionaliseerde kwalificaties) zijn besproken in de coördinatiegroep
Vernieuwingstrajecten, onder voorzitterschap van de directievoorzitter van SBB.
De pilot met mbo-certificaten voor kwalificatieonderdelen is na twee jaar afgerond. De ervaringen met zo’n
40 voordrachten voor certificaten hebben geleid tot een evaluatie en een werkwijze om op basis van een
kwalificatie een certificaat te ontwikkelen. OCW heeft SBB verzocht om extra inzet te plegen op mbocertificaten in het kader van het actieplan stages en leerbanen. Voor nieuwe voorstellen is een aanmeldtool
toegevoegd aan de portal Kwalificatiestructuur.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 stelt de examenuitslag van keuzedelen mee voor het diploma. Samen met
de MBO Raad heeft SBB gemonitord of er voldoende grond was voor een verantwoorde invoering van deze
slaag-zakregeling. In het voorjaar 2020 bracht SBB de laatste, afrondende voortgangsrapportage uit.
Mede op advies van SBB kwam de minister tot een veranderaanpak om keuzedelen beter tot hun recht te
laten komen. Sinds augustus 2020 stelt ze voor nieuwe keuzedelen geen koppeling aan kwalificaties meer
vast. Onderwijs en bedrijfsleven krijgen bovendien in de regio meer ruimte om keuzedelen zelf te
ontwikkelen, zonder adviesrol van sectorkamers. SBB heeft hiervoor een online tool ontwikkeld, maar blijft
op verzoek wel ondersteuning bieden. De tool maakt deel uit van de nieuwe portal Kwalificatiestructuur van
SBB, die verder bouwt op de digitale dienstverlening rond de kwalificatiestructuur.
In de kolom van het beroepsonderwijs speelt het mbo een centrale rol. SBB volgt ontwikkelingen in het
toeleverend en afnemend onderwijs op de voet. Dat heeft geleid tot een reactie op de voorstellen van
Curriculum.nu voor herinrichting van het primair en voortgezet onderwijs. Aandacht voor actuele kennis en
vaardigheden – essentieel in het mbo met het oog op de transities in diverse sectoren – wordt geborgd met
het plan om leergebieden in te richten.
Het ministerie van SZW heeft SBB en UWV gevraagd om een gezamenlijk voorstel te doen om de landelijke
arbeidsmarktpartijen en regionale mobiliteitsteams te voorzien van actuele en relevante informatie over de
arbeidsmarkt, het mbo-onderwijs en de aansluiting van de arbeidsmarkt op het mbo-onderwijs. In dit
gezamenlijke voorstel staat de verbinding tussen enerzijds beroepen en anderzijds opleidingseenheden
centraal. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van twee systemen: de skills-ontologie CompetentNL en de
kwalificatiestructuur van het mbo. Door deze twee systemen slim aan elkaar te verbinden ontstaat inzicht in
bijscholingsmogelijkheden op het niveau van skills.
4.c.

Ontwikkelen en onderhouden kwalificatiestructuur

Het afgelopen jaar zijn 43 dossiers onderhouden. Daarvan zijn 4 dossiers bekeken en zonder aanpassingen
gesloten. Van de overige 39 dossiers kregen 30 dossiers een eindtoets akkoord. Dit aantal ligt lager dan 39
omdat diverse dossiers zijn samengevoegd, met name in de sectoren Mobiliteit, transport, logistiek en
maritiem (MTLM) en Zakelijke dienstverlening en veiligheid (ZDV). Van de 30 dossiers die eindtoets akkoord
kregen zijn 23 dossiers aangeboden aan de minister omdat vanuit het onderwijs is verzocht de
vaststellingsdatum te verlaten. Reden hiervoor is dat het onderwijs als gevolg van de coronacrisis meer
implementatietijd nodig heeft.
Uitgaande van 43 onderhouden dossiers ligt het onderhoud op ruim boven de afgesproken norm van 20%
(36 dossiers). Opvallend is dat bij het onderhoud van dossiers de sectorkamers meer inzetten op
samenhang tussen de dossiers. De dossiers van Zakelijke dienstverlening (ZDV) en Logistiek (Handel en
MTLM) zijn hier goede voorbeelden van.
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Het aantal aangevraagde keuzedelen is gestabiliseerd naar ongeveer 20 per kwartaal. In 2020 zijn 66
keuzedelen ontwikkeld en afgerond. De prognose van 100 keuzedelen voor 2020 wordt hiermee niet
gehaald. 42% van de keuzedelen is ontwikkeld binnen een doorlooptijd van drie maanden. Voor de nieuw
aangevraagde keuzedelen geldt in het algemeen dat er sneller overlap is met bestaande keuzedelen en/of
kwalificaties waardoor de ontwikkeling complex is en meer tijd vraagt.
In totaal zijn 246 koppelingen aangevraagd, waarvan maar een klein deel een betrokkenheid had van team
Kwalificeren en examineren (ongeveer 80 koppelingen). Het aantal aangevraagde koppelingen is sterk
teruggelopen ten opzichte van 2019. De exacte reden is niet bekend. Vermoedelijk heeft zowel de
coronacrisis als de verwachte veranderaanpak keuzedelen samen met verzadiging van het register voor
deze daling gezorgd.

Cross-over-kwalificaties
In 2020 zijn 55 cross-over-kwalificaties afgerond. Hiervan zijn 31 cross-overs behandeld voor de tranche
2020 (9 nieuwe en 22 verkorte aanvragen). Het betreft zowel de uitwerking van nieuwe cross-overkwalificaties als verkorte aanvragen voor al bestaande kwalificaties. Daarnaast is team Kwalificeren en
examineren om advies gevraagd met betrekking tot nieuwe aanvragen voor cross-over-kwalificaties. De
cross-overs hebben inmiddels een vaste plaats gekregen binnen de producten van de kwalificatiestructuur.

Certificaten
In 2020:
• is voor 21 bestaande keuzedelen een mbo-certificaten aangevraagd
• zijn 21 mbo-certificaten (beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties) ontwikkeld en vastgesteld

Echt meepraten over vastgoedonderhoud. Dat kunnen werknemers in schilderen en onderhoud, die
slaagden voor het verdiepende mbo-certificaat Technisch adviseren vastgoedonderhoud. Calculator Arjan
Groeneweg en ondernemer Leen Geluk stonden met Nimeto Utrecht aan de wieg van het
opleidingsprogramma.
Geregionaliseerde kwalificaties
In 2020 is vanuit de deskundigheid ‘ontwikkelen en onderhouden kwalificatiestructuur’ ondersteuning en
expertise geleverd bij de ontwikkeling van vier regionale delen uit de eerste tranche geleverd. Uit de
tweede tranche is de ontwikkeling van één landelijk deel afgerond en is ondersteuning geboden aan de
ontwikkeling van twee regionale delen.
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5.

Arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvormings- en doelmatigheidsinformatie

5.a. Adviezen over arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvormings- en doelmatigheidsinformatie

Voortgang doelmatigheidsbesluiten over vier creatieve dossiers 2019 en 2020
De uitvoering van de besluiten loopt conform de gemaakte afspraken. Het bestuur constateert dat de
coronacrisis impact heeft op kwantitatieve afspraken. Als gevolg van de coronacrisis lopen meer studenten
dan gewoonlijk studievertraging op en blijven ze dus langer ingeschreven. Dat heeft invloed op
kwantitatieve afspraken die zijn gemaakt over het stabiliseren van het totaal aantal studenten. Het totaal
aantal ingeschreven studenten neemt hierdoor namelijk tijdelijk toe. In de kwantitatieve afspraken is
uitgegaan van een nominale studieduur. Het bestuur steunt de lijn om op dit punt met coulance te kijken
naar de gemaakte afspraken. De instroom blijft immers stabiel conform afspraak.

Voortgang doelmatigheidsbesluiten 2020
Begin 2020 heeft het bestuur over acht sectorale doelmatigheidsadviezen besloten. Vijf van deze
kwalificaties zijn eind 2020 opnieuw geagendeerd op de bestuursagenda. Deze worden gemonitord door de
betrokken sectorkamers en in twee gevallen (Vakbekwaam medewerker dierverzorging en Sport- en
bewegingsleider) wordt een aanvullend advies voorbereid. De uitvoering van de besluiten loopt conform de
afspraken. De uitvoering van een tweetal besluiten kost meer tijd. Het vervolgadvies van de sectorkamer
Zorg, welzijn en sport over de kwalificatie Sport- en bewegingsleider is als gevolg van de coronacrisis
uitgesteld naar het voorjaar 2021. Het vervolgadvies van de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid
(VGG) over de kwalificatie Vakbekwaam medewerker dierverzorging loopt door in 2021. In 2020 is nader
onderzoek gedaan naar het beroep voor de herziening van het kwalificatiedossier. De herziening zal in 2021
plaatsvinden.

Toepassing werkwijze doelmatigheid 2021
Op advies van de thema-adviescommissie Doelmatigheid is een kwalificatie gesignaleerd waarbij mogelijk
sprake is van zorg conform de werkwijze Doelmatigheid. De kwalificatie Bedrijfsleider paardensport en houderij is door het bestuur geagendeerd bij de sectorkamer VGG. Het bestuur verwacht in 2021 een
advies.

Proactieve doelmatigheidsadviezen
Een aantal sectorkamers heeft in 2020 proactief geadviseerd over kwalificaties waarbij nog geen sprake is
van zorg conform de werkwijze doelmatigheid, maar bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Dat is een
positieve ontwikkeling. Het bestuur vindt het van belang dat sectorkamers preventief en proactief
doelmatigheidsvraagstukken agenderen en vat proactieve adviezen op als stevige signalen. Mbo-instellingen
kunnen op basis hiervan invulling geven aan hun zorgplicht. Dergelijke signalen worden binnen het
scholenveld als winstwaarschuwing afgegeven met het dringende advies dat er geen nieuwe aanbieders
starten en het aantal inschrijvingen niet groeit. SBB monitort vervolgens hoe de situatie zich ontwikkelt
rond deze kwalificaties. Op basis hiervan kan desgewenst alsnog tot maatregelen besloten worden.

Cross-over-kwalificaties
Gebleken is dat bij onderwijs en bedrijfsleven onduidelijkheid is over de werkwijze Doelmatigheid en crossover-kwalificaties. Specifiek over de cross-overs die gerelateerd zijn aan de opleiding Mediavormgeving, in
het bijzonder E-commercemanager. Het bestuur heeft hierover op advies van de thema-adviescommissie
Doelmatigheid een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn uitgewerkt door de Toetsingskamer en
met een vervolgadvies van de thema-adviescommissie Doelmatigheid voorgelegd aan het bestuur.
Conclusie is dat in de uitvoering van de cross-over E-commercemanager het accent ligt op commercie.
Hierdoor is het risico op een waterbedeffect beperkt als gevolg van de numerus fixus bij Mediavormgeving.
Het bestuur heeft besloten dat de studentenaantallen bij deze cross-over niet meegenomen worden in de
kwantitatieve afspraken over Mediavormgeving.
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Verwantschap
De thema-adviescommissie Doelmatigheid heeft op verzoek van het bestuur in zijn algemeenheid
geadviseerd over een indicator om te kunnen bepalen wanneer de mate van verwantschap een
bespreekpunt is tussen onderwijs en bedrijfsleven, zowel bij cross-over-kwalificaties als bij aanpalende
opleidingen. Hierbij is ook de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren betrokken. Het algemeen
bestuur besluit om de regie rond verwantschap bij doelmatigheidsvraagstukken bij de sectorkamers neer te
leggen.

Doorontwikkeling werkwijze doelmatigheid
De thema-adviescommissie Doelmatigheid heeft de ontwikkelingen uit het advies van de tijdelijke
adviescommissie niveau 2 en de besluiten over cross-over-kwalificaties meegenomen in de
doorontwikkeling van de gesprekskaart Doelmatigheid.
De thema-adviescommissie Doelmatigheid is gestart om te bezien in hoeverre de werkwijze Doelmatigheid
ook ingezet kan worden voor kwalificaties waar mogelijk te weinig gediplomeerden uitstromen naar de
arbeidsmarkt, gelet op de vraag. Als gevolg van de coronacrisis en de onzekerheden over de impact op de
arbeidsmarkt heeft de thema-adviescommissie Doelmatigheid de uitwerking van dit vraagstuk naar 2021
geschoven. De commissie wil hierbij ook aansluiten op activiteiten die ondernomen zijn in het kader van het
actieplan stages en leerbanen.

Van aircomonteur tot zorgmedewerker: iedereen heeft dagelijks plezier van de tientallen beroepen op mboniveau 2. Met maatwerk en extra ondersteuning voor de vakmensen van de toekomst, kunnen we de kracht
van deze beroepen nog beter benutten. Dat adviseert SBB aan minister van OCW Ingrid van Engelshoven.
5.b Genereren van arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvormings- en doelmatigheidsinformatie
Begin 2020 zijn de nieuwe Kans op stage/Kans op leerbaan en Kans op werk gepubliceerd. Alle
informatieproducten van SBB worden doorlopend geüpdatet met de nieuwste cijfers. In verband met de
coronacrisis is bij alle informatieproducten een disclaimer toegevoegd.
Door de coronacrisis zijn de projecten Kans op stage/Kans op leerbaan en Kans op werk aangepast. De
enquête onder leerbedrijven is voor Kans op stage dit jaar niet doorgegaan. Voor Kans op stage/Kans op
leerbaan is, als onderdeel van het actieplan stages en leerbanen, een inventarisatie georganiseerd om per
school (of vestiging) en per opleiding in kaart te brengen of er stagetekorten zijn. Hierover is via de website
van SBB gecommuniceerd. In juni 2020 is gestart met het in kaart brengen van de stagetekorten voor het
schooljaar 2020 -2021. De eerste rapportages zijn eind juni 2020 gepubliceerd. De inventarisatie wordt
gedurende het schooljaar 2020-2021 voortgezet. Uitkomsten worden wekelijks vernieuwd en via de
adviseurs in het land gedeeld met scholen en andere partijen. Op de website worden de gegevens
periodiek vernieuwd. Kans op stage of leerbaan voor 2021-2022 is gebaseerd op deze inventarisatie.

hv21-0167mr/BES_Alg

15

Voor Kans op werk is dit jaar evenmin een enquête onder leerbedrijven gehouden. Om de impact van de
coronacrisis goed in kaart te brengen zijn medio 2020 analyses gemaakt van de impact van de crisis op
verschillende sectoren (sectoranalyses). Mede op basis hiervan is Kans op werk (2022-2025) enkele
maanden eerder gepubliceerd (oktober 2020). Eind 2020 zijn de sectoranalyses geactualiseerd met de
meest recente gegevens.
Kans op werk is de afgelopen jaren op verschillende manieren vormgegeven, de laatste jaren door middel
van sterren. De sterren werden door partijen als een ranking ervaren: één ster stond voor een geringe kans
en vijf sterren voor een goede kans. Met een communicatiebureau, in overleg met een brede delegatie uit
sectorkamers en marktsegmenten en op basis van onderzoek onder jongeren voor Youngworks is in 2020
een nieuwe presentatievorm ontwikkeld. Deze is inmiddels vastgesteld door het bestuur en wordt sinds 9
december 2020 getoond op KiesMBO.nl. In dit ontwerp wordt Kans op werk gepresenteerd als een wijzer.
Naarmate de wijzer verder uitslaat naar rechts, kost het minder moeite om werk te vinden in het verlengde
en op het niveau van de opleiding. De wijzer geeft geen hard resultaat aan. De kleurschakering van de
wijzer geeft een genuanceerder beeld.
Als onderdeel van de werkwijze Doelmatigheid is een lijst opgesteld van kwalificaties die aandacht
behoeven (op basis van de indicatoren van CBS, ROA en Kans op werk). Voor elk van die kwalificaties is
een update gemaakt van de Feiten en Cijfers-rapportages. De sectorkamers hebben deze rapportages in
het tweede kwartaal van 2020 ontvangen. De sectorkamers en marktsegmenten zullen mede op basis
hiervan hun adviezen formuleren. Voor alle kwalificaties die aandacht behoeven is een extra analyse
gedaan op CBS-microdata van meerdere cohorten gediplomeerden. Deze rapportages worden ook via de
website van SBB gepubliceerd.
Het SBB-trendonderzoek is verder toegespitst op de ontwikkelingen binnen segmenten en de gevolgen voor
de kwalificatiedossiers. Voor elke sectorkamer is nu een trendrapportage beschikbaar. De rapportages van
de verschillende sectorkamers zijn meer op elkaar afgestemd.
Er is een programma opgesteld voor het beroepenonderzoek van SBB. Hierin wordt beschreven hoe SBB de
benodigde informatie voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur structureel verzamelt door en voor
onderwijs en bedrijfsleven. Verschillende maatwerkonderzoeken zijn in 2020 uitgevoerd:

•
•
•
•
•
•

Breed opleiden niveau 2
Verkenning financieel administratieve beroepen
Beroepenonderzoek operators en laboranten
Dierverzorging
Commercieel medewerker
Verkenning luchtvaartdienstverlener

Het onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers met recent gediplomeerde mbo’ers is in overleg met
de begeleidingscommissie vastgesteld en gepubliceerd. De publicatie Basiscijfers Jeugd, opgesteld samen
met het UWV, wordt regelmatig geüpdatet. De publicatie is uitgebreid met regioschetsen en overzichten
van actuele en relevante initiatieven op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio’s.
Studie in Cijfers wordt gepubliceerd via de websites van scholen en is ook te raadplegen via KiesMBO.nl. De
Studie in Cijfers per opleiding wordt gepubliceerd op KiesMBO.nl. De Studiebijsluiter die door scholen wordt
gebruikt is uitgebreid met een nieuwe disclaimer en toelichtende teksten bij Kans op stage en Kans op werk
middels een mouse-over. Ook zijn de Studiebijsluiters digitaal toegankelijk gemaakt voor visueel beperkten.
57 scholen zijn aangesloten op Studie in Cijfers.
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Het ROC van Amsterdam, het WestergasTerras en SBB maakten het samen mogelijk dat entreestudenten
uit de hospitalitysector ondanks de coronacrisis toch weer aan de slag konden om de broodnodige
praktijkervaring op te doen.
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6.

Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking

In 2020 zijn 2317 buitenlandse diplomawaarderingen verstrekt tegen 2573 in 2019. Er is sprake van een
lichte daling. Het aantal diplomawaarderingen voor inburgeraars/vluchtelingen voor SZW is fors gedaald:
395 in 2020 tegen 610 in 2019. Door de daling van het aantal asielzoekers in 2019 en 2020 zien we een
dalende trend bij het aantal diplomawaarderingen voor deze doelgroep. Het aantal diplomawaarderingen
voor particulieren is gestegen: 830 in 2020 tegen 725 in 2019. Het aantal diplomawaarderingen voor roc’s
is weliswaar gedaald maar blijft hoog: 1052 in 2020 tegen 1195 in 2019.
Het Informatiecentrum Diplomawaardering heeft in 2020 voor Nuffic en SBB 10.857
aanvragen administratief verwerkt tegen 12.090 aanvragen in 2019. Dit is een daling, maar het aantal
aanvragen blijft relatief hoog tijdens de coronacrisis.
Het aantal verklaringen over de waarde van oud-Nederlandse diploma’s in vergelijking met de huidige
kwalificatiestructuur is min of meer gelijk gebleven: 208 in 2020 tegen 213 in 2019. Het aantal Verklaringen
Behaald Diploma is flink gestegen: 147 in 2020 tegen 96 in 2019. In de eerste helft van 2020 zijn 17
assistentiecentrumverklaringen afgegeven tegen 14 in 2019.
Door de coronacrisis is de afdeling versneld overgegaan op het volledig digitaal verwerken en afhandelen
van de aanvragen.
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7.

Toetsingskamer

Kwalificaties en kwalificatiedossiers
In 2020 zijn 30 kwalificaties en kwalificatiedossiers voor ingangs- en/of eindtoets behandeld. Het betreft in
hoofdzaak wijzigingen in de actualisatie. Daarvan zijn 23 kwalificaties en kwalificatiedossiers via het bestuur
SBB ter vaststelling aan de minister van OCW aangeboden. Voor zeven kwalificatiedossiers is de vaststelling
uitgesteld op verzoek van de betrokken sectorkamers in verband met de coronacrisis. Deze zeven
kwalificatiedossiers zijn wel voorzien van een positief advies. Voor een zorgvuldige voorbereiding van het
onderwijs en bijpassende examens, zijn deze geactualiseerde kwalificaties (in concept) wel gepubliceerd.

Cross-over-kwalificaties
De Toetsingskamer heeft, als onderdeel van de vierde tranche, 31 nieuwe aanvragen voor een cross-overkwalificatie in behandeling genomen. Dit betreft de aanvraag voor negen nieuwe cross-over-kwalificaties en
22 aanvragen in het kader van een verkorte procedure. In totaal zijn 37 cross-over-kwalificaties
gepubliceerd. Het aantal opleidingen aangeboden door de instellingen op basis van de cross-overkwalificaties is 115.
De Toetsingskamer heeft voor twee cross-over-kwalificaties een verkorte doelmatigheidstoets ingevoerd
voor cross-over-kwalificaties waarover zorgen zijn over de kwantitatieve aansluiting op de arbeidsmarkt.

Keuzedelen
In 2020 heeft de Toetsingskamer 77 nieuwe keuzedelen in behandeling genomen. Daarnaast zijn zes
gewijzigde keuzedelen getoetst. Van deze keuzedelen zijn 76 (77 in 2019) via het bestuur SBB ter
vaststelling aan de minister van OCW aangeboden. Het register keuzedelen bestaat per 31 december 2020
uit 1156 unieke keuzedelen. Sinds 1 augustus 2020 is het mogelijkheid voor indieners van keuzedelen om
zelfstandig een keuzedeel te ontwikkelen en in te dienen voor toetsing en vaststelling. Daarnaast is de
verplichte koppeling niet meer van toepassing.

Koppelingen keuzedelen
De Toetsingskamer heeft 246 verzoeken tot koppeling van keuzedelen in behandeling genomen,
onderverdeeld naar sectorale en boven-sectorale koppelingen (specifiek voor generieke en remediërende
keuzedelen). Mede als gevolg van het loslaten van koppeling van nieuwe keuzedelen aan kwalificaties is dit
aantal substantieel gedaald ten opzichte van 2019. Op aanvraag van onderwijsinstellingen zijn in totaal
1429 verzoeken voor een overlapcheck in behandeling genomen. Ten opzichte van 2019 is dit een toename
van 12%.

Certificaten
Het toekennen van een certificaat aan of keuzedelen als beroepsgerichte onderdelen van een kwalificatie
heeft door de coronacrisis extra prioriteit gekregen. De Toetsingskamer heeft in totaal 21 adviezen
uitgebracht over het toekennen van een certificaat aan een (bestaand) keuzedeel. Daarnaast zijn 21
adviezen uitgebracht voor een certificaat gekoppeld aan beroepsgerichte onderdelen van een kwalificatie.
Aanvullend is advies uitgebracht voor 15 certificaten verbonden aan wettelijke beroepsvereisten afkomstig
uit specifieke kwalificaties gericht op de groene sector. In 2020 zijn de kwaliteitskaders voor certificaten
vertaald naar het Toetsingskader en is een instructie opgesteld.

Geregionaliseerde kwalificaties
In 2020 zijn vier geregionaliseerde kwalificaties getoetst en van een positief advies voorzien. De door de
minister van OCW uitgegeven beschikking is daarop gebaseerd. Voor de tweede tranche is één landelijk
deel getoetst en voorzien van een positief advies.

Toetsingskader en instructie
In 2020 is de evaluatie van de toepassing van het geldende toetsingskader gestart. In samenwerking met
onderwijs en bedrijfsleven is een geactualiseerd toetsingskader opgesteld. Het bestuur SBB heeft zowel het
nieuwe toetsingskader als de gewijzigde instructie ter vaststelling aan de minister van OCW aangeboden.
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Flexibilisering kwalificatiestructuur
In voorbereiding op de toekomstige flexibilisering van de kwalificatiestructuur is in 2020 gestart met de het
harmoniseren van de data binnen de kwalificatiestructuur met als belangrijkste reden datgene te
uniformiseren wat gelijkwaardig is. Dit draagt bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van alle data.

Monitor keuzedelen
Op verzoek van het ministerie van OCW brengt een jaarlijkse monitor keuzedelen uit. In 2020 zijn de
activiteiten voor een tweede editie gestart. Door de coronacrisis is het aantal deelnemers verminderd en is
er vertraging bij het aanleveren van data. De online tool voor deelnemende onderwijsinstellingen is in 2020
geoptimaliseerd.

Zich verder verdiepen in het vakmanschap omdat de markt daarom vraagt. Dat doen negen schilders uit de
restauratiebranche, door bij Cibap Next een traject te volgen voor een mbo-certificaat. Met de nieuwe
kennis en vaardigheden zijn ze straks nog beter inzetbaar.
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8.

Samenwerking en overkoepelende thema’s

8.a

Adviezen van sectorkamers

Ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn nagenoeg alle vergaderingen van marktsegmenten en
sectorkamers online doorgegaan. Deze manier van vergaderen zal vaker ingezet worden. De meeste
adviestrajecten hebben geen vertraging opgelopen.
Opvallende zaken in 2020 waren:
• In alle sectorkamers is het actieplan stages en leerbanen van SBB geagendeerd en zijn de
kwantitatieve rapportages van SBB aangevuld met kwalitatieve branchebeelden per marktsegment en
soms ook per opleiding. Het actieplan blijft ook in 2021 prominent op de agenda.
• Aan de sectorkamers is gevraagd of een sectordoorsnijdend dossier niveau 2 voor dienstverlenende
beroepen haalbaar en wenselijk is. Dit adviestraject loopt door in 2021.
• De sectorkamer ICT en creatieve industrie heeft een vervolgadvies gegeven over de opleidingen
Artiesten, DTP/Mediamaken en Mediavormgeving waarbij gebruik is gemaakt van zogenaamde
microdata. De sectorkamer heeft voor het eerst ook een preventie (proactief) advies gegeven over het
niet verder groeien van vijf creatieve niveau4-opleidingen, aanpalend aan Mediavormgeving. Er is een
verkenning gestart naar een bredere, creatieve opleiding op niveau 2.
• De sectorkamer Zorg, welzijn en sport heeft zich ingezet voor een advies om stagemisbruik in de zorg
te voorkomen en heeft opvolging gegeven aan dit advies op basis van de in het advies beschreven
bouwstenen. Op verzoek van het bestuur is er een aanvullende uitspraak gedaan ten behoeve van de
uitvoeringsunit.
• De sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem heeft voor het kwalificatiedossier
Luchtvaartdienstverlener een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd en het bestuur preventief geadviseerd
instroombeperkende maatregelen te nemen. Het bestuur heeft besloten het advies als stevig signaal
ter harte te nemen.
• De sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid adviseert een verdere bundeling van zeven
kwalificatiedossiers en twaalf kwalificaties in één kwalificatiedossier, als antwoord op de snel
veranderende arbeidsmarkt.
• De sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving heeft een thematisch marktsegment ingericht rond
energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze maatschappelijke thema’s leiden in de techniek
en gebouwde omgeving tot verandering van werk. Van dit marktsegment wordt gevraagd om over de
hele breedte van haar werkveld een verkenning uit te voeren naar de gevolgen van deze
ontwikkelingen voor het werk van de mbo’er en voor wat er van de mbo’er wordt gevraagd.
• De sectorkamer Specialistisch vakmanschap heeft dit jaar de kwalificatiedossiers Pianotechniek,
Tandtechniek, Technisch oogheelkundig assistent en het keuzedeel Inleiding orthopedische
schoentechnieken gevalideerd. Ook is er een geactualiseerde trendrapportage voor Specialistisch
vakmanschap beschikbaar gekomen. Verder zijn onderzoeken opgeleverd voor het monitoren van de
doelmatigheid van het kwalificatiedossier Creatief vakman.
• De sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid heeft in het kader van de werkwijze doelmatigheid voor
het dossier Dierverzorging opdracht gegeven voor een beroepenonderzoek. De inzichten van dit
onderzoek worden gebruikt voor actualisering van het kwalificatiedossier. De sectorkamer heeft in 2020
het nieuwe dossier Boomverzorging gevalideerd. Daarnaast zijn vier geactualiseerde
kwalificatiedossiers vastgesteld.
• De sectorkamer Handel heeft SBB verzocht een onderzoek uit te voeren ten behoeve van het
onderhoud van het kwalificatiedossier Commercie. Het dossier Fashion is gevalideerd. Dit dossier kent
vijf profielen – zonder verbijzondering per kwalificatie in de basis. Daarmee kunnen scholen studenten
inschrijven op één dossier waarbinnen de student uiteindelijk een keuze kan maken.
• De sectorkamer Entree heeft in samenwerking met de expertgroep Sluitende aanpak de handreiking
Arbeidsmarktroute entree ontwikkeld. De handreiking geeft richting aan de gezamenlijke inzet van
mbo-scholen, werkgevers, gemeente en zorg om de route van school naar werk voor kwetsbare
studenten te verstevigen.
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8.b

Modernisering dienstverlening / klantgroepgerichte dienstverlening

SBB is sinds 2017 bezig met het moderniseren van haar dienstverlening. Eind 2020 hebben we een nieuw
kader voor ons dienstverleningsconcept voor de wettelijke taken vastgesteld. We groeien de afgelopen vijf
jaar toe naar nieuwe accenten in de dienstverlening. Naast de verdere digitalisering, gaan we ook voor de
juiste persoonlijke klantbeleving. Op basis van klantonderzoek en ontwikkeling met de klant, ontstaat een
SBB-dienstverlening die passend is, meer wordt ingezet voor klantgroepen en wordt gewaardeerd in de
vorm van actief (betrokken) klantgedrag. Door het werken met klantreizen weten we op welke momenten
klanten onze dienstverlening nodig hebben. Op basis daarvan passen we onze kanalen aan en bieden we
extra ondersteuning. Denk aan de samenhang van digitaal 24/7 dienstverlening en het persoonlijk contact
(fysiek en of telefonisch) en de onderwerpen van de webinars.
Het modern digitaal leerplatform voor praktijkopleiders is voorbereid om in 2021 uitgerold te worden. Ook
zijn een portal Kwalificatiestructuur en Praktijkloket ontwikkeld en worden deze verder doorontwikkeld.
Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl zijn qua ict en dienstverlening geüpdatet, met een voortzetting in
2021.

Een goede leeromgeving stimuleren. Daarvoor ondertekenden Atlant en SBB op 20 oktober een
samenwerkingsovereenkomst. Concreet gaan de partners het leerklimaat voor mbo-studenten versterken,
actief kennisdelen, de begeleiding verder professionaliseren en de kwaliteit borgen.
De dienstverlening aan grote accounts is verder uitgebreid, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast is
de implementatie in de buitendienst van het prescreening traject (kwalitatieve calls voor het bezoek) aan
leerbedrijven afgerond en gaan we dit in 2021 verder borgen. Het project Focus op kwaliteit leerbedrijven
is goed van start gegaan en zal in 2021 afgerond worden. De adviseurs praktijkleren kunnen hierdoor aan
de hand van meer data en gegevens in een dashboard selecteren welke leerbedrijven in het kader van
kwaliteit- en veiligheid een kwalitatief bezoek tegemoet kunnen zien.
8.c

Regionale aanpak

Vanuit het schoolaccountmanagement is ingezet op de bovensectorale stage- en leerbaangesprekken, de
inzet van integrale dienstverlening, ondersteuning bij regionale samenwerking en het ophalen van vragen
en signalen bij mbo-scholen en breder in de regio. De coronacrisis heeft een intensivering van het contact
met scholen en regionale partners zoals gemeenten UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties betekend
waarbij ook een grote verschuiving te zien is van de gespreksonderwerpen.
In het kader van het actieplan stages en leerbanden is met alle scholen stevig ingezet op de aanpak van de
stage- en leerbaantekorten en zijn gezamenlijke actieplannen voor het inzicht in en de aanpak van
stagetekorten opgesteld en uitgevoerd. Verder zijn meer gesprekken met het onderwijs gevoerd over de
opleidingsportefeuille, ook in relatie tot de regionale samenwerking voor werkenden en werkzoekenden
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waarvoor stages en leerbanen nodig zijn en waar scholen willen inzetten op praktijkleren in het mbo.
Voor het schoolaccountmanagement zijn 749 advies- en ondersteuningsgesprekken gevoerd. Hiermee is de
jaarnorm van 650 ruimschoots behaald. Ter ondersteuning van de regionale samenwerking van onderwijs
en bedrijfsleven met regionale partners in regionale netwerken zijn 746 adviesgesprekken geweest.
Hiermee is de jaarnorm ruimschoots behaald. De groei van het aantal gesprekken heeft te maken met de
toegenomen samenwerking in de regio voor jeugdwerkloosheid, doorzetten van de pilots praktijkleren en
het regionaal vormgeven van de crisisdienstverlening voor het actieplan stages en leerbanen voor
studenten en werkzoekenden. De schoolaccountgesprekken en de accountgesprekken over regionale
samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven met regionale partners zoals de gemeenten, UWV en
provincies hebben geleid tot 181 structurele regionale samenwerkingsverbanden met SBB.
8.d

Servicedesk

De Servicedesk beantwoordt vragen van externe klanten en ondersteunt hen bij het gebruik van de online
diensten en producten van SBB. Er waren in 2020 een krappe 70.000 klantcontacten. Dat is 12,5% minder
dan in 2019. Leerbedrijven blijven de grootste klantgroep (71%), gevolgd door studenten met 14% en
onderwijsinstellingen met 10%. Meer dan de helft van de vragen van scholen gaat over de erkenning of
de voordrachten van leerbedrijven. Studenten stellen vooral vragen naar aanleiding van hun zoektocht naar
een stageplek, maar ook stellen zij vragen over de status van de erkenning van het leerbedrijf waar ze
stage willen lopen. Ook bij leerbedrijven gaan veel vragen over de erkenning of over de manier waarop zij
zijn geregistreerd in MijnSBB. 62% van de contacten verloopt telefonisch. Daarna volgt e-mail met 32% en
de chat met 6%. De Servicedesk ondersteunt ook het Stagefonds Zorg en heeft daarnaast een belangrijke
rol in de administratieve verwerking van het erkenningsproces.
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9.

Additioneel gefinancierde activiteiten

9.a

Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in 2020 acht signalen/meldingen ontvangen
(de jaarnorm 2020 is tien). Drie signalen van kleinschalige beroepsgroepen die mogelijk in hun
voortbestaan worden bedreigd zijn binnengekomen: de zilversmid, de meubelstoffeerder en de molenaar.
Daarnaast zijn de volgende vijf meldingen binnengekomen: carrosseriebouwer, medisch pedicure,
glasblazer/glasslijper, betonstaalverwerker en de juridisch-administratief dienstverlener. In 2020 zijn 11
meldingen doorgegaan naar de volgende fase (jaarnorm is 10).
Na een oproep en actieve lobby door onder anderen Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en
boegbeeld van het meldpunt, gevolgd door een motie door Eppo Bruins (CU) is de subsidie voor het
meldpunt deels gecontinueerd voor de komende twee jaar voor een totaalbedrag van € 400.000,-.
Om de zichtbaarheid en de bekendheid van het kleinschalige specialistisch vakmanschap blijvend onder de
aandacht te brengen is in 2020 de rubriek ‘Vakmanschap van alle tijden’ gestart. Voor de 17
beroepsgroepen binnen specialistisch vakmanschap is een overzicht van het opleidings- en scholingsaanbod
gemaakt voor zowel de student/vakman in opleiding, als voor de werkzoekenden en de vakman/-vrouw
voor een leven lang ontwikkelen.
De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is
onderzocht. In opdracht van het meldpunt verrichtte ABF Research dit onderzoek. De inhoud van het
rapport zal door team Kwalificeren en examineren gebruikt worden voor het onderhoud van het dossier.
Daarnaast is een blauwdruk voor toekomstige arbeidsmarktmonitoren bij andere kleinschalige,
specialistische beroepsgroepen ontwikkeld.
Het meldpunt heeft de verbinding gelegd met de sectorkamers om klein en uniek duurzaam te borgen in de
SBB-organisatie. Ook heeft het in september 2020 een bijdrage geleverd aan het symposium Ambachten in
beeld. En vond het digitale event Specialistisch vakmanschap op 15 december 2020 plaats.
9.b

SBB-dienstverlening voor vso en pro (Borisaanpak)

In opdracht van OCW en SZW biedt SBB dienstverlening aan het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en
praktijkonderwijs (pro). Begin 2020 is aanvullend op het actieplan voor de doelgroep pro en vso (en vmboleerwerktrajecten) in samenwerking met de onderwijskoepels SR PRO, LECSO, SPV, VNG en Divosa een
uitwerking gemaakt voor de leerlingen die de overstap naar vervolgonderwijs of werk gaan maken. Hierin
wordt aandacht besteed aan behoud van stages/leerbanen voor pro-, vso- en vmbo-leerlingen. SBB heeft
24 adviseurs doelgroepen die contacten onderhouden, die advies geven over de inrichting van een
maatwerktraject leidend tot een praktijkverklaring, en die leerbedrijven erkennen, adviseren en
ondersteunen.
Het afgelopen jaar zijn de volgende kwantitatieve resultaten gerealiseerd:
• Aantal erkende Borisleerbedrijven: 15.419 (jaarnorm 15.000)
• Aantal praktijkverklaringen/leerlingtrajecten: 9.721 (jaarnorm 11.500)
• Aangesloten vso/pro-scholen bij het Praktijkloket: 448 (jaarnorm 450)
• Actieve vso/pro-scholen met de Borisaanpak: 295 (jaarnorm 350)
De coronacrisis heeft ook impact gehad op de verdere implementatie van de Borisaanpak. Met name het
aantal stages dat voortgezet en/of afgerond kon worden werd hard geraakt door het sluiten van de scholen
en aanpassingen bij bedrijven.
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Als stagiair op de werkvloer een reeks vaardigheden leren, dat beloond zien met praktijkverklaringen voor
zowel productie als logistiek, en dan ook nog eens een contract in de wacht slepen. Voormalig vso-leerling
Jordi heeft het bij CNC International in Weert best naar zijn zin. Een succesverhaal dankzij de flexibele
kwalificatiestructuur.
9.c

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling van het ministerie van VWS waarbij 112 miljoen euro verdeeld
wordt over stageverlenende zorgorganisaties.
In 2020 is succesvol naar de oplevering van de ‘verdeelsleutel’ het concernbestand toegewerkt, waarmee
VWS de uitnodigingen voor zorginstellingen kan versturen. Door de coronacrisis heeft VWS overwogen
anders om te gaan met gerealiseerde stages, maar omdat de wet dan aangepast zou moeten worden is
hier niet voor gekozen. De huidige subsidieregeling vervalt per 1 augustus 2021. VWS heeft in 2020 de
regeling laten evalueren door onderzoeksbureaus I&O Research en Berenschot. Het onderzoek richtte zich
op enerzijds een terugblik op de uitvoering en anderzijds een vooruitblik op de toekomst. VWS heeft de
wens om de subsidieregeling te verlengen en op sommige punten te wijzigen. 2021 zal in het teken staan
van het wijzigen van de regeling en vernieuwde afspraken tussen SBB en VWS over de uitvoering.
9.d

KiesMBO.nl

Met de afronding van het project KiesMBO.nl zijn alle activiteiten zoals beschreven in het oorspronkelijke
projectplan gerealiseerd met, op verzoek van OCW, uitzondering van een faciliteit voor de doelgroep
volwassenen. Het websitebezoek sinds de start van het schooljaar 2020-2021 ligt 28% hoger ten opzichte
van het schooljaar 2019-2020 en de naamsbekendheid onder decanen is inmiddels 98%. In december 2020
is de nieuwe visualisatie van Kans op werk gerealiseerd en hebben de Studie in Cijfers-indicatoren een
prominentere plek op de website gekregen. De bètarelease van de nieuwe MBO Stad-module is in 2020
getest onder jongeren en zal begin 2021 worden gelanceerd.
Vanaf 2021 is KiesMBO.nl een reguliere dienst van SBB en die wordt bekostigd via de instellingssubsidie.
Met de externe stuurgroep en het ministerie van OCW is de begroting voor 2021 besproken en
goedgekeurd. Er is € 450.000 beschikbaar voor basisactiviteiten en € 150.000 voor specifieke activiteiten in
2021.
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10. Interne organisatie
10.a

Hr, SBB Academie en facilitair

Een van de ambities van het strategisch plan van SBB is om een wendbare en duurzame organisatie te zijn
en daardoor continu aan te sluiten op veranderingen.

Leiderschapsontwikkeling
De verankering van het strategisch plan en de ontwikkeling van medewerkers vraagt om sterk (persoonlijk)
leiderschap. In 2020 is het gesprek aangegaan met de leidinggevenden en medewerkers over het
strategisch plan, de impact op het jaarplan en de bijdrage van elke medewerker.

Voldoende en gekwalificeerd personeel
Het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel in 2020 was een grote uitdaging. Naast de
invulling van vacatures binnen de bestaande organisaties was het noodzakelijk om een grote groep nieuwe
medewerkers aan te trekken voor de realisatie van het actieplan van SBB. Deze laatste ontwikkeling bood
medewerkers van SBB de kans om tijdelijk een andere functie te vervullen en was voor SBB een
mogelijkheid om nieuwe kennis, ervaring en competenties van buiten SBB aan te trekken.
Om de doelstellingen van SBB te realiseren is het nodig dat SBB in de komende jaren de beschikking houdt
over voldoende gekwalificeerd personeel. Vanaf het tweede kwartaal 2020 zijn de eerste afdelingen gestart
met het verkrijgen van inzicht in de benodigde competenties, vakkennis en formatie in de komende jaren.
Als gevolg van de coronamaatregelen en de voorkeur om deze sessies in fysieke vorm te laten plaatsvinden
wordt dit onderwerp in 2021 gecontinueerd.
SBB Academie heeft als gevolg van de coronamaatregelen gezorgd dat (groeps)opleidingen en trainingen
en het festival ‘Sterk in je Werk’ digitaal werden aangeboden om medewerkers te stimuleren in hun
ontwikkeling.

SBB als aantrekkelijke werkgever
SBB heeft in overleg met de vakbonden afspraken gemaakt over een nieuwe cao. Een belangrijk resultaat
was de structurele loonsverhoging van 2,5% en een eenmalige gratificatie, onder andere als waardering
voor de inzet voor het actieplan.
SBB heeft continu maatregelen getroffen die aansloten bij de adviezen van het RIVM en de overheid.
Medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis en leerbedrijven en onderwijsinstellingen werden niet of
beperkt bezocht. Het kantoorpand in Zoetermeer was grotendeels gesloten. Directie, mt en
leidinggevenden hebben het welzijn en de veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel en hebben veel
ruimte gegeven aan medewerkers om het werk te combineren met de privéomstandigheden. Het kantoor in
Zoetermeer is volledig ingericht conform de richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving.

Optimalisatie organisatiestructuur
De voorbereidingen voor de inrichting van een optimale organisatiestructuur zijn in gang gezet en krijgen
begin 2021 een vervolg.

Medewerkersbelevingsonderzoek
Om de mening van medewerkers te achterhalen is in 2020 een medewerkersbelevingsonderzoek gehouden.
De resultaten van het onderzoek zijn in de teams besproken en actiepunten worden geformuleerd.
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10.b Organogram
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10.c

Ict en informatiemanagement

In 2020 is Informatie en technologie ontwikkeld tot een strategische partner in de organisatie. De lijnen die
zijn uitgezet voor een verdere integratie tussen de ict- en lijnorganisatie van strategie tot operatie volgen
we op en stellen we bij. Dit zien we expliciet terug bij de implementatie van het strategisch plan.
Eind vorig jaar is SBB gestart met het project Omnichannel. De klantreisinformatie en klantcontractstrategie
die dat heeft opgeleverd zal worden ingezet voor de formalisatie van een aantal verbeterinitiatieven in 2021
en 2022.
Daarnaast hebben belangrijke thema’s als governance en compliancy volop aandacht gekregen. Dit geldt
met name voor strakkere sturing op architectuur, inkoop en capaciteitsplanning. Het strategische
personeelsontwikkelplan is opgeleverd en Informatie en technologie is reeds gestart met de uitvoering.
Met de significante stijging van het gebruik van ict door corona, is de it-infrastructuur het gehele jaar
volwassen en betrouwbaar gebleken. Verschillende initiatieven zijn gestart om ook de ict-beveiliging op
passende wijze hierin mee te laten gaan. Ondanks de logistieke uitdagingen vanwege corona, is het
Informatie en technologie in 2020 gelukt om de gehele organisatie te migreren naar de laatste Windowsen Microsoft Office-versie met vernieuwde hardware.
10.d

Communicatie

Het jaar 2020 stond ook voor communicatie voor een groot deel in het teken van corona. In januari 2020
heeft ook communicatie meegewerkt aan de positionpaper ‘De kracht van het praktijkleren in het mbo’. En
met ons dagelijks werk evenementen, nieuwsbrieven, woordvoering en het onder de aandacht brengen van
ons mooie werk in het land.
Door de coronacrisis stond alles in het teken van het actieplan voor stages en leerbanen. Communicatie
heeft zich ingezet om het actieplan communicatief te positioneren, bekendheid te geven en te
ondersteunen. Van een uitgebreide landingspagina op de website tot een televisiespot. Een en ander werd
uitgebreid ondersteund door een uitgekiende contentstrategie op de sociale media en met traditionele
media, wat veel publiciteit opleverde. Op die manier leverde het team een doorslaggevende bijdrage aan de
zichtbaarheid en bekendheid van SBB en wellicht nog belangrijker de activiteiten en mogelijkheden voor
scholen en bedrijfsleven onder het actieplan. Met als de kroon op het werk het bezoek van koning WillemAlexander bij het erkende leerbedrijf DACHSER.

1 juli bracht koning Willem-Alexander een werkbezoek aan SBB. De koning liet zich informeren over SBB’s
actieplan voor het behoud van stages en leerbanen en de bijbehorende campagne SBB Helpt. Thema van
het werkbezoek was jeugdwerkloosheid. Het bezoek vond plaats bij het erkende leerbedrijf DACHSER in
Waddinxveen.
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Ook is het team aan de slag gegaan met online evenementen, om ondanks fysieke afwezigheid, de online
SBB-community zo goed mogelijk in stand te houden. Zo waren er digitale bijeenkomsten met directie en
een online kerstborrel voor alle medewerkers. Als uitsmijter hebben we in december 2020 al onze
leerbedrijven bedankt voor hun inzet omdat deze ondanks corona veel studenten een goede stageplek
hebben kunnen geven.
10.e

Finance en control

Per 1 januari 2020 zijn de afdelingen Financien en Control en kwaliteit samengevoegd tot een afdeling
Finance & Control.

Financial control en financiële administratie
De jaarrekening 2019 is 2020 vastgesteld en voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.
Na een Europees aanbestedingstraject is KPMG aangetrokken als nieuwe accountant. Daarnaast is invulling
gegeven aan het overleg met het ministerie OCW als eigenaar van SBB.
De solvabiliteitsratio is met 6,7% toegenomen tot 26,5%, de stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door
het nieuwe bestemmingsfonds OCW. De liquiditeitsratio is gedaald van 2,2 naar 1,7, deze daling wordt
verklaard door de toename van de openstaande subsidieverplichtingen, met name voor het programma
Actieplan wat in 2021 gecontinueerd wordt. De liquiditeitsratio van 1,7 laat zien dat SBB een gezonde
buffer heeft voor korte termijn verplichtingen.
De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is van toepassing voor SBB, de regeling heeft geen
verdere impact op de verwerking, waardering of presentatie van de obligaties in de jaarrekening. SBB
mitigeert middels het voldoen aan deze regeling de beleggingsrisico’s. De bepalingen van de Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 zijn vastgelegd in het treasurystatuut van SBB. SBB trekt geen
vreemd vermogen aan c.q. gaat geen leningen aan om nieuwe activiteiten te financieren of aan lopende
financiële verplichtingen te kunnen voldoen om haar taken uit te kunnen voeren.
De waarderingsgrondslagen voor de financiële instrumenten staan in de jaarrekening onder de
waarderingsgrondslagen op pagina 41.

Business en projectcontrol
In de tweede helft 2020 is SBB gestart met de doorontwikkeling van de financiële functie. De begroting is
verbeterd door een andere inrichting, meer detaillering en betere ramingen. Hierdoor biedt de begroting
een goede basis voor monitoring en sturing in 2021. De financiële inbedding van het actieplan stages en
leerbanen heeft in 2020 de nodige aandacht gevraagd.
Het najaar van 2020 kenmerkte zich verder door de voorbereiding van verbeteringen voor in 2021, zoals de
versterking van de (financiële) sturing van projecten, de planning & control-cyclus en de sturing op
strategische kpi’s.
Strategisch risicomanagement is in 2020 verder ingebed in de planning & control-cyclus. De strategische
risico-inventarisatie is geactualiseerd. De geïdentificeerde risico’s zijn toebedeeld aan de risico-eigenaren en
actiepunten en een planning zijn hieraan toegevoegd.

Kwaliteit (ISO en inspectie)
De hercertificatie-audit ISO 9001:2015 is in juni 2020 met positief resultaat afgerond. De twee
geconstateerde afwijkingen zijn opgepakt. De volgende tussen-audit is in maart 2021. Er zijn volgens
planning drie interne audits uitgevoerd (verbeterproces brein, klachtenprocedure en branchecertificering).
De interne audit branchecertificering wordt afgerond in januari 2021. In februari 2020 heeft een vingeraan-de-polsgesprek plaatsgevonden tussen de Inspectie van het onderwijs en de directie van SBB over de
stand van zaken. Het al eerder aangekondigde kwaliteitsonderzoek naar de kwalificatietaken van SBB is
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uitgesteld en gepland in januari 2021.
SBB geeft invulling aan risicomanagement middels een risicoprofiel. Hierin staan de grootste risico’s voor
SBB, vastgesteld door het MT. Dit profiel wordt tweemaal per jaar besproken en geactualiseerd, en is zo
verankerd in de planning & controlcyclus. De actiepunten die voortkomen uit het risicoprofiel worden
gemonitord in de kwartaalrapportage. Op basis van de eerste resultaten verwacht SBB geen risico’s en
onzekerheden die impact hebben op de continuïteit van SBB.
Naast het strategisch risicomanagement worden op projectniveau risico’s in kaart gebracht. Ook
verschillende afdelingen hebben hun eigen proces-risico’s in kaart gebracht.
SBB is vanuit geldende wet- en regelgeving niet verplicht om specifieke gedragscodes toe te passen.

Inkoop
In 2020 is werk gemaakt van het inkoopbeleid en versterking van de aanbestedingsfunctie. Het mt heeft in
2020 besloten de inkoopfunctie te centraliseren. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Er is een
aantal meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen uitgevoerd, onder andere om SBB te voorzien
van (raam)overeenkomsten waardoor snel in de inkoopbehoefte kan worden voorzien.

Gegevensbescherming
Het verwerkingenregister en registratie van datalekken zijn bijgehouden. Met leveranciers zijn waar nodig
verwerkersovereenkomsten afgesloten. Er zijn aan de organisatie diverse adviezen gegeven, zo is specifiek
aandacht besteed aan de do’s en don’ts van veilig thuiswerken.
In 2020 zijn 12 datalekmeldingen binnengekomen. Het betrof in alle gevallen kleine incidenten die niet
hebben geleid tot een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij betrokkenen.
10.f

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau heeft de juridische ondersteuning, zoals het afhandelen van bezwaar- en
beroepschriften en het adviseren over contracten, en (ambtelijke) secretariaatsfunctie van het bestuur, de
directie en de organisatie verzorgd. Het Bestuursbureau ondersteunde het algemeen bestuur, dagelijks
bestuur, managementteam, het cao-overleg met de bonden en andere commissies, evenals de overleggen
met het ministerie van OCW.
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11. Vooruitblik
De beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat ook in 2021
onder druk. Focus ligt in 2021 dan ook op het voortzetten van alle acties voor het actieplan stages en
leerbanen en leveren we een forse extra inspanning om ondanks de effecten van de coronacrisis toch
voldoende stages en leerbanen beschikbaar te hebben en te houden voor mbo’ers én voor werkenden en
werkzoekenden. We proberen het negatieve effect van de coronacrisis te minimaliseren in aantal en
houden scherp het oog op de ondergrens van de kwaliteit. Hierbij doen we een beroep op de inzet en
creativiteit van onze adviseurs, scholen en leerbedrijven, zoeken we de ruimte waar mogelijk en borgen wij
dat ondanks deze druk toch aan de kwaliteitseisen voldaan wordt.
De middelen voor leven lang ontwikkelen, geborgd in het actieplan, zijn gedekt tot eind 2022. De komende
maanden gaan we een lobbytraject starten richting departementen en politiek om uit te leggen hoe leven
lang ontwikkelen een structurele taak van SBB kan worden met structurele financiering. In een bidbook
hebben we beschreven wat nodig is om de dienstverlening voor werkenden en werkzoekenden structureel
te behouden.
Eind 2020 hebben we een nieuw kader voor ons dienstverleningsconcept voor de wettelijke taken
vastgesteld, dat aansluit op de doelen van ons strategisch plan. We hebben de afgelopen vijf jaar gemerkt
dat we toegroeien naar andere en nieuwe accenten in de dienstverlening. Op basis van klantonderzoek en
ontwikkeling met de klant, ontstaat een SBB-dienstverlening die passend is, meer wordt ingezet door
klantgroepen en wordt gewaardeerd. Door het werken met klantreizen weten we op welke momenten
klanten onze dienstverlening nodig heeft. Op basis daarvan passen we onze kanalen aan en bieden extra
ondersteuning.

Impact corona op de continuïteit 2021
Ook voor SBB heeft het coronavirus de nodige gevolgen in 2021. De veiligheid van onze medewerkers, hun
naasten, studenten, leerbedrijven en onderwijsinstellingen staat voorop. SBB volgt daarom de richtlijnen
van RIVM en de overheid. Natuurlijk vragen die richtlijnen soms om een specifieke invulling voor SBB.
We blijven investeren in onze duurzame inzetbaarheid. Of we op de goede route zitten, toetsen we
periodiek door onze medewerkers om feedback te vragen. Juist nu we elkaar niet dagelijks live treffen,
geven we hieraan meer aandacht. Ook gaan we de komende maanden aan de slag met de verbeterpunten
uit het medewerkersbelevingsonderzoek.
De dienstverlening van SBB blijft grotendeels beschikbaar, maar het is mogelijk dat SBB de wettelijke taken
en andere projecten in 2021 wellicht niet geheel conform wensen uitvoert die het onderwijs en het
bedrijfsleven normaal gesproken van ons mag verwachten. SBB spant zich binnen de gegeven
mogelijkheden tot het uiterste in om aan de verplichtingen die gesteld worden te voldoen. Op dit
moment verwacht SBB ondanks de extreem bijzondere situatie geen financiële gevolgen voor SBB en de
continuïteit.
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Begroting 2021
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II. JAARREKENING 2020
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting
Verbouwing
ICT
Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
460.387
655.734
1.095.681

2

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Vordering subsidies
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
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3
4
5

413.655
776.792
444.032
2.211.802

1.634.480

9.225.409

14.237.286

11.437.211

15.871.766

703.403
874.697

44.073
705.633
1.257.077
1.578.100

6

2.006.783

20.889.556

18.231.420

22.467.656

20.238.203

33.904.867

36.109.969
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31-12-2020
€

€

€

31-12-2019
€

PASSIVA
Eigen vermogen
7
Egalisatiereserve
Bestemmingsfonds afschrijvingen transitie
Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel
Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening WW / BWR

5.858.781
910.687
386.132
8.983.506

7.155.600

8
11.580.825
464.050
422.525
90.000
165.000

6.654.970
506.614

Voorziening jubilea uitkeringen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening datalek
Voorziening levensfaseverlof
Totaal voorzieningen
Langlopende schuld
Ministerie OCW

7.879.972
706.178
397.356

307.060
406.234

9

7.874.878

12.722.400

3.500.000

7.154.004

Kortlopende schulden
10
Ministerie OCW

11

1.409.240
31.706

Subsidieverplichtingen

12

7.391.571

Belastingen en pensioenpremies

13

110.406

14

4.603.560

Overige schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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1.799.310
1.239.882
819.234
726.911
4.492.628
9.077.966

13.546.483
33.904.867

36.109.969
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Staat van baten en lasten 2020
€

2020
€

€

begroting 2020
€

€

2019
€

BATEN
Subsidiebaten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten

1

60.689.768

60.995.200

59.786.718

2

3.128.033

Overige baten

3.312.901

3.612.499

3
4

2.324

-

15.011

3.166.739

-

1.772.201

Bate vrijval voorziening WW/BWR
TOTAAL BATEN

66.986.864

64.308.101

65.186.429

LASTEN
Uitbesteed werk en andere externe kosten

5

7.809.623

7.261.993

7.088.757

Personeelskosten (inclusief inhuur)

6

51.011.939

52.165.871

51.163.591

Huisvesting

7

594.088

Afschrijvingen

8
9

582.181

620.000
595.700
3.860.266

820.110
435.426
4.492.536

Overige
TOTAAL LASTEN

5.099.427

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

10
10

65.097.258

64.503.830

1.889.606

-195.729

190.407

RESULTAAT BOEKJAAR

1.186.010
406.245

25.000
-35.000

252.106

64.000.420

381.922

-61.699

-10.000

1.827.907

-205.729

24.323
1.210.333

Resultaatbestemming

Toevoeging Egalisatiereserve
Onttrekking Bestemmingsfonds afschrijvingen transitie
Mutatie Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel
Resultaat na bestemming

hv21-0167mr/BES_Alg

2.021.191
-204.508
11.224

2.311.991
-201.987
-899.671
1.827.907

1.210.333
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Kasstroomoverzicht over 2020
2020
€
Saldo van baten en lasten

2019
€

1.889.606

1.186.010

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen

582.181
-4.847.522

435.426
-3.514.276

428.683
4.468.517

1.196.092
-1.250.706

Verandering in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Kosten beheer effecten

631.859
511.866
-77.777

190.407
-80.229

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
-1.162.289
Desinvesteringen materiële vaste activa
2.786
(Investeringen)/desinvesteringen financiële vaste activa 4.840.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.133.464

110.178

434.089

742.037

-2.699.375

-573.982
2.202
4.738.819
4.167.039

3.680.497

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Directe mutatie eigen vermogen
Mutatie schulden aan kredietinstellingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-3.654.004
-

4.945.827
-7.432.212
-3.654.004

-2.486.385

Mutatie liquide middelen

2.658.136

167.289

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

18.231.420
2.658.136
20.889.556
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020
Algemeen
Activiteiten
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (de Stichting), gevestigd te Zoetermeer Louis Braillelaan 24, is een Stichting en is
ingeschreven in het handelsregister als Stichting onder nummer 40413625. Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar
2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
De stichting heeft ten doel: het borgen van een optimale aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven,
inclusief al hetgeen bevorderlijk is voor de doorlopende leerlijn in de beroepskolom en al hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De minister van OCW heeft de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op 21 juli 2015 aangewezen als
samenwerkingsorganisatie bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). SBB is sinds 1 augustus
2015 belast met de wettelijke taken die voorheen door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven werden uitgevoerd. Voor
de wettelijke taak erkennen van leerbedrijven (artikel 7.2.10 van de WEB) is SBB aan te merken als privaatrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan. SBB is gevestigd in Zoetermeer.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening (RJ-640, Organisatie zonder winststreven))
De jaarrekening van de stichting is opgesteld overeenkomstig de ‘Regeling subsidieverstrekking SBB’, artikel 9 van de
‘Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS’, de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) en artikel 35 van de Kaderwet ZBO waarin is vermeld dat zoveel als mogelijk is voldaan
aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ), specifiek RJ 640 (‘Organisaties-zonder-winststreven’).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De cijfers over 2019 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Het betreft de volgende
herrubriceringen:
Subsidiebaten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Overige baten
Verloopstaat materiële vaste activa
De herrubriceringen hebben geen impact het resultaat.
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen
activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling
zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de
economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk
zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen
voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een
derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de staat van baten en lasten opgenomen,
rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van
een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de stichting.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de
financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
toepassing maximaal risico conform de Regeling subsidieverstrekking SBB voor de voorziening WW/BWR
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Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen
verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt
als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het
tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. De stichting maakt geen gebruik van financiële leasecontracten.

Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden
ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten
over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste
respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer
representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Financiële instrumenten
SBB maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die SBB blootstellen aan met
name renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Ter beheersing van deze risico’s heeft de SBB een treasury-statuut met onder
andere als doel de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële
prestaties van SBB te beperken.
•
Kredietrisico: SBB loopt beperkt kredietrisico op de vorderingen. Door een actief debiteurenbeheer is dit risico beheerst.
•
Renterisico: SBB loopt beperkt renterisico op de obligaties. Doordat de obligaties tot einde looptijd worden aangehouden is
risico beheerst.
•
Valutarisico: SBB is enkel actief in Nederland en heeft derhalve een zeer beperkt valutarisico.
•
Liquiditeitsrisico: door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen wordt de liquiditeitspositie gemonitord. Er wordt
toegezien dat voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
•
Reële waarde: de reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen
kortlopende vorderingen en schulden benadert de boekwaarde daarvan. Financiële instrumenten omvatten investeringen in
aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten.
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: geldmiddelen, gekochte obligaties,
verstrekte leningen, overige schulden en overige vorderingen.
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden gepresenteerd in overeenstemming
met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten
van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen. De stichting maakt geen gebruik
van derivaten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering
worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden
direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant
te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Gekochte obligaties
Gekochte obligaties waarvan de stichting de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in
staat is, worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de lineaire amortisatie, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden
direct in de staat van baten en lasten verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie gekochte leningen en
obligaties behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de staat van baten en
lasten verwerkt.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van baten en lasten
of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht
onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van
het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een deugdelijk juridisch
instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stellige voornemen
heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met
betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de stichting en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun
plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de stichting in eigen
beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend
aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten over het tijdvak dat kan
worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Afschrijving start op het
moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
SBB heeft ervoor gekozen om bij de materiële vaste activa af te wijken van de in de RJ212.601 voorgeschreven categorieën. De
reden hiervoor is dat de presentatie van de categorieën zoals opgenomen in de toelichting meer inzicht geeft dan de in de
JR212.601 voorgeschreven categorieën.
De afschrijvingstermijnen voor de materiële vaste activa groepen zijn als volgt:
Inventaris en inrichting
10-20%
Verbouwing
10%
ICT
33-50%
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het
object verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot
het object.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) die niet behoren tot een
handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Het verschil tussen de kostprijs van de obligaties, die gelijk is aan de waarde per overnamedatum van de betreffende
kenniscentra, en de nominale waarde wordt lineair over de resterende looptijd ten laste van het resultaat op effecten afgeschreven.
De kosten voor provisie en bewaarloon worden jaarlijks ten laste van het resultaat gebracht. De grondslagen voor de overige
financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.
De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is van toepassing voor de stichting, de regeling heeft geen verdere impact
op de verwerking, waardering of presentatie van de obligaties in de jaarrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het
actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend
aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het
betreffende actief geschat.

hv21-0167mr/BES_Alg

41

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging
van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde,
maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.”

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn verder beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt
hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen
Egalisatiereserve
Op basis van de regeling subsidieverstrekking SBB bedraagt de egalisatiereserve ten minste € 0 en ten hoogste 10% van het bij
het besluit tot verlening bepaalde bedrag van de instellingssubsidie dan wel ten hoogste een hoger percentage dat door de
minister bij de beschikking tot verlening is bepaald. Op basis van de beschikking 2020 bedraagt de egalisatiereserve ten hoogste
€5,8 miljoen.
Indien de instellingssubsidie wordt verlaagd wegens het niet of niet geheel verrichten van de activiteiten waarvoor de
instellingssubsidie is verleend, wordt de maximaal toegestane egalisatiereserve berekend op basis van de verlaagde
instellingssubsidie. De egalisatiereserve mag alleen ingezet worden voor de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en de
besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord met het activiteitenverslag en het financieel verslag. De egalisatiereserve
wordt gevormd door een toevoeging bij een positief exploitatieresultaat en een onttrekking bij een negatief exploitatieresultaat.
Het exploitatieresultaat is de som van de gerealiseerde bijdragen van derden, de in het besluit tot verlening vermelde begrote
eigen bijdrage of de gerealiseerde eigen bijdrage als deze hoger is dan de begrote eigen bijdrage en de verleende
instellingssubsidie verminderd met de gerealiseerde kosten. De maximale toevoeging aan de egalisatiereserve is het bedrag dat
aan de egalisatiereserve kan worden toegevoegd zonder de maximale omvang daarvan te overschrijden. De maximale
onttrekking aan de egalisatiereserve is het bedrag van de egalisatiereserve. Voor het boekjaar 2020 staat OCW toe om de
egalisatiereserve te verhogen tot maximaal €7.879.972. Over de aanwending van de aftopping van de egalisatiereserve van
€2.067.968 gaan SBB en OCW met elkaar in gesprek. Tot en met 2019 is de aftopping van de egalisatiereserve verwerkt als
langlopende schuld aan OCW, OCW staat toe om de jaarrekening tot en met 2019 op dit punt niet aan te passen.

Bestemmingsfonds afschrijvingen transitie
Het bestemmingsfonds afschrijvingen transitie is gevormd vanuit de van de kenniscentra overgedragen vermogens. Het fonds is
gevormd om de nog te maken afschrijvingskosten uit de transitiekosten verhuizing en verbouwing te financieren. De looptijd van
het bestemmingsfonds komt overeen met de termijn van de betreffende afschrijvingen.

Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel
Artikel 5 van de Regeling subsidieverstrekking SBB is van toepassing van de vorming van het bestemmingsfonds WW/BWR zittend
personeel. Het bestemmingsfonds wordt berekend door uit te gaan van het maximale risico dat de SBB loopt indien het huidige
personeel na ontslag geen nieuwe baan vindt. Het maximale risico bestaat uit de WW en BWR rechten van het zittend personeel.
Dit betreft alleen het huidige personeel dat feitelijk recht heeft op WW en BWR. De peilperiode is november van het betreffende
kalenderjaar. Deze rechten zijn gebaseerd op leeftijd en aantal dienstjaren. In de berekening van het bestemmingsfonds wordt
uitgegaan van de verwachting dat 6% van het personeel alsnog overbodig wordt. De waardering van deze mismatch wordt
bepaald door 100% van het recht op WW/BWR uitkering als het maximale risico op te nemen. Voor de overige 94% wordt het
risico ingeschat op 10% van het recht op WW/BWR uitkering. Deze mismatch heeft niet alleen betrekking op WW/BWR rechten
maar ook op mogelijke afkoopsommen of transitievergoedingen.
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Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch
de stichting noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te
leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de stichting nadelige gevolgen heeft.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door
een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Het effect van de tijdswaarde van geld wordt niet materieel geacht
op basis van de elementen: resterende looptijd, rentestand en indexering.

Voorziening WW en BWR:
Artikel 4 van de Regeling subsidieverstrekking SBB is van toepassing van de vorming voorziening voor gewezen personeel. Met
de overdracht van de wettelijke taken vanuit de 17 kenniscentra per 1 augustus 2015 is ook de verplichting ten aanzien van het
eigen risico WW en BWR lasten van voormalig kenniscentra personeel overgenomen. De voorziening is berekend op basis van de
uitkeringsgegevens van de maand november van het UWV en Loyalis welke de uitkeringen aan de voormalige kenniscentra
werknemers verzorgen. De voorziening wordt berekend door uit te gaan van het maximale risico dat het gewezen personeel van
de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven na de overgang van de wettelijke taak naar SBB geen nieuwe baan vindt. De
hoogte van de voorziening wordt berekend op basis van het maximale recht op werkloosheidsuitkering (WW)/ bovenwettelijke
werkloosheidsregeling (BWR)- uitkering en de gemiddelde uitvoeringslasten per medewerker. Deze uitkering betreft het jaarloon
inclusief vakantiegeld en sociale lasten tot het einde van de looptijd van de uitkering. De sociale lasten worden berekend op basis
van de werkelijke percentages in het huidige boekjaar. De looptijd is gebaseerd op leeftijd en 12 dienstjaren.
De gemiddelde uitvoeringslasten zijn het begeleiden van gewezen personeel naar een nieuwe baan. Voor de begeleiding
wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 euro per medewerker opgenomen. Daarnaast worden jaarlijks de kosten voor
de inzet van de projectleider mobiliteitscentrum voorzien.
Ten aanzien van de groep personeelsleden die 2020 een baan hebben gevonden maar mogelijk weer terugvallen in een uitkering
(de zogenaamde herlevers), wordt uitgegaan van een maximaal risico voor wat betreft het (resterende) recht. Er wordt in de
voorziening rekening gehouden met de (resterende) rechten van alle potentiële herlevers. Ook voor deeltijduitkeringen wordt
uitgegaan van een maximaal risico door uit te gaan van het voor de deeltijdmedewerker maximale uitkeringsbedrag in enig jaar
zoals bekend uit de UWV/Loyalisadministratie. Wanneer er voor een deeltijdmedewerker geen compleet uitkeringsbedrag bekend
is, is een gemiddeld uitkeringsbedrag aangehouden.

Voorziening levensfaseverlof
Voorziening ten behoeve van de levensfaseregeling zoals beschreven in de CAO SBB 2018 wordt tegen nominale waarde
gewaardeerd. Met de regeling levensregeling kunnen medewerkers met een volledige betrekking ervoor kiezen om maximaal 1
dag per week verlof te genieten tegen inlevering van 50% van het salaris over het gedeelte van de betrekkingsomvang waarvoor
het verlof is verleend.

Voorziening jubilea uitkeringen:
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkansen en
leeftijden.

Voorzieningen langdurig zieken
SBB is voor maximaal 2 jaar eigen risicodrager ten aanzien van het doorbetalen van loon bij langdurig zieken. Op basis van het
aantal langdurig zieken is vanaf ultimo 2016 is een voorziening opgenomen ter financiering van de doorbetaling van de loonkosten.
De uitkeringslasten aan WGA/WIA van voormalig personeelsleden KBB's welke eigen risicodrager waren dienen door
SBB, als rechtsopvolger, gedragen te worden.

Pensioenregeling
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de
toekomst verschuldigde premies.
De stichting is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). In geval van een tekort bij het pensioenfonds heeft de stichting
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De risico’s verbonden aan
deze pensioenregeling zijn daarom niet in de balans tot uitdrukking gebracht. De dekkingsgraad van het betrokken
bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 97,8%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten
heeft de stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

hv21-0167mr/BES_Alg

43

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als toegezegd- pensioenregeling, waarbij
de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds (APG), en wordt - conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging
- in de jaarrekening verwerkt als toegezegde- bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als
kosten worden verantwoord.

Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben een verwachte looptijd van meer dan een jaar. De waardering van langlopende schulden is
toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
inzake subsidies zijn opgenomen voor:
- Vooruitontvangen projectfinanciering waarvoor in de toekomst nog prestatie geleverd dienen te worden (in de vorm van uren
van medewerkers van SBB dan wel in de vorm van direct toerekenbare kosten derden);
- De juridische en/of feitelijke aangegane verplichtingen voor inkopen van goederen en/of diensten in het kader van specifieke
projecten waar geen dekking tegenover staat in de vorm van een juridische en/of feitelijke toezeggingen tot financiering van de
verplichtingen door derden.
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde
bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen
bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen.

Opbrengstenverantwoording - diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen
vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen naar rato van het
stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van
beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te
verrichten dienstverlening / de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te
verrichten dienstverlening.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de projecten en overige subsidies gemaakte kosten, voor zover deze kosten door
derden in rekening zijn gebracht, te weten voornamelijk inhuur derden en adviesdiensten.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten
laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting
op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de toekomst te betalen deel
van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele schadeverleden van de stichting. Als geen
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies
dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt geen voorziening opgenomen.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering
als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden
toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij behoren. De toerekening van deze
rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de staat van baten en lasten wordt verwerkt. In de
balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in de staat van baten en lasten verwerkte
bedragen van het agio en de al in de staat van baten en lasten verwerkte aflossingspremies worden verwerkt als verhoging van de
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schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de staat van baten en lasten verwerkte bedragen van het disagio
worden verwerkt als verlaging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de WNT heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregels WNT.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het
opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening
verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden
de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest, alsmede
de beheerskosten van de effecten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
Vaste activa
1. Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Inventaris en
inrichting

Verbouwing

ICT

Totaal

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

875.682
-462.026
413.655

1.210.587
-433.795
776.792

2.299.279
-1.855.247
444.032

4.385.548
-2.751.068
1.634.480

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen
Saldo mutaties

186.662
-139.930
0
0
46.732

0
-121.059
0
0
-121.059

975.627
-321.192
-4.558
1.772
651.649

1.162.289
-582.181
-4.558
1.772
577.322

Stand per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2020
Afschrijvings-percentages

1.062.343
-601.956
460.387
10% - 20%

1.210.587
-554.853
655.734
10%

3.270.348
-2.174.667
1.095.681

5.543.279
-3.331.477
2.211.802

33% - 50%

In 2020 is €1 miljoen geïnvesteerd in nieuwe laptops voor de gehele organisatie, deze laptops zijn in de loop van het tweede
helft van2020 uitgerold.

Financiële vaste activa
2. Financiële vaste activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Obligaties
Stand per 1 januari
Lossing/ verkoop effecten
Afschrijving agio

14.237.286
-4.840.000
-171.877

19.305.519
-4.738.819
-329.414

Stand per 31 december obligaties

9.225.409

14.237.286

De obligaties worden tot het einde van de looptijd aangehouden. De portefeuille loopt in 2022 in zijn geheel af. De
marktwaarde van de obligaties bedraagt per 31-12-2020 € 9.376.936,-. In 2020 lopen 8 obligaties af met een nominale
waarde van €4.840.000,-

hv21-0167mr/BES_Alg

47

Vlottende activa
Vorderingen
3. Debiteuren
Stand per 31 december

-

44.073

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Vordering subsidies

IDW Bol 2018
IDW SZW 2018
IDW SZW 2020
MBO-Portal
Stagefonds 16/17
Stagefonds 18/19
Stagefonds 20/21

5. Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen eigen vermogen kenniscentra
Nog te ontvangen rente
Transitoria actief
Overige vorderingen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

39.173
334.309
9.121
23.947
296.853

45.981
277.896
137.293
23.946
220.517
-

703.403

705.633

31-12-2020
€

31-12-2019
€

222.640
85.251
340.310
226.496

224.587
167.904
783.690
80.895

874.697

1.257.077

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

6. Liquide middelen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Kas
Rabobank
ING Bank

1.536
20.753.777
134.243

1.143
18.214.707
15.570

20.889.556

18.231.420

De liquide middelen staan, behoudens een bankgarantie van € 92.593 ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
Eigen vermogen
7. Egalisatiereserve

Egalisatiereserve
Stand per 1 januari
Onttrekking vanuit resultaatbestemming (egalisatiereserve tot maximaal 10%)
Toevoeging vanuit resultaatbestemming (aftopping van de egalisatiereserve)
Toevoeging vanuit resultaatbestemming
Overgeheveld van overige reserves
Onttrekking a.g.v. maximum bereikt, naar schuld ocw langlopend
Onttrekking a.g.v. maximum bereikt, naar schuld ocw kortlopend
Stand per 31 december

31-12-2020
€
€
5.858.781
-46.777
2.067.968

7.879.972

31-12-2019
€
5.597.200
2.311.991
5.381.803
-7.154.004
-278.209
5.858.781

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering gehouden op 18 mei 2021. Het Algemeen bestuur
heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 vastgesteld conform het voorstel van de directie. De
bestemming van het resultaat (toevoeging aan de egalisatiereserve) is conform Artikel 8.9 lid 1 van de Kaderregeling subsidies
OCW, SZW en VWS. De egalisatiereserve is gevormd om risico's op te vangen en noodzakelijke investeringen te doen. De
omvang van de egalisatiereserve is gemaximeerd op 10% van het totaal van de instellingssubsidie van dat jaar. Voor het
boekjaar 2020 staat OCW toe om de egalisatiereserve te verhogen tot maximaal €7.879.972. Over de aanwending van de
aftopping van de egalisatiereserve van €2.067.968 gaan SBB en OCW met elkaar in gesprek. Tot en met 2019 is de aftopping
van de egalisatiereserve verwerkt als langlopende schuld aan OCW, OCW staat toe om de jaarrekening tot en met 2019 op dit
punt niet aan te passen.

Bestemmingsfonds afschrijvingen transitie

Stand per 1 januari
Onttrekking afschrijvingen
Stand per 31 december

31-12-2020
€

31-12-2019
€

910.686
-204.508
706.178

1.112.673
-201.987
910.686

Het bestemmingsfonds afschrijvingen transitie is gevormd vanuit de van de kenniscentra overgedragen vermogens. Het fonds is
gevormd om de nog te maken afschrijvingskosten uit de transitiekosten verhuizing en verbouwing te financieren. De looptijd van
het bestemmingsfonds komt overeen met de termijn van de betreffende afschrijvingen.

Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel
Stand per 1 januari
Onttrekking
Herberekening
Stand per 31 december

31-12-2020
€
386.132
-22.203
33.427
397.356

31-12-2019
€
6.667.606
-899.671
-5.381.803
386.132

Bij de overdracht van de wettelijke taken van de kenniscentra aan SBB per 1 augustus 2015 is een deel van het personeel van de
kenniscentra bij SBB in dienst getreden. De rechten vanuit cao kenniscentra , waaronder de BWR rechten is voor dit deel van het
SBB personeel onverkort van kracht. De verwachting is dat na de transitie nog een onzeker aantal medewerkers boventallig zal
worden verklaard. Hiervoor kan nog geen voorziening worden gevormd, maar met OCW is afgestemd dat in plaats daarvan een
bestemmingsfonds wordt aangehouden.
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8. Voorzieningen
Voorziening
WW/BWR
11.580.825

Stand per 1 januari 2020
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december 2020

-1.759.116
-3.166.739
6.654.970

< 1 jaar
1 - <5 jaar
5 jaar >
Totaal

2.155
942.427
5.710.388
6.654.970

Voorziening
jubilea
uitkeringen
464.050
71.207
-28.643

Voorziening
langdurig zieken

Voorziening
levensfaseverlof

506.614

422.525
103.304
-134.108
-84.660
307.060

330.906
214.998
-139.670
406.234

64.063
442.551
506.614

307.060
307.060

256.414
149.820
406.234

Voorziening
datalek
90.000,00
-83.940,15
-6.059,85
-

Totaal
12.888.305
389.509
-2.145.477
-3.257.459
7.874.878
2.155
1.569.964
6.302.759
7.874.878

Langlopende schulden
9. Langlopende schulden

31-12-2020
€

Stand per 1 januari 2020

7.154.004

31-12-2019
€
2.208.176

af naar kortlopende schuld OCW

-2.208.176

bij toevoeging vrijval WW/BWR 2020

7.154.004

af additionele middelen

-500.000

af verrekening met subsidiebeschikking 2021
bij aftopping egalisatiereserve
Stand per 31 december 2020

-3.154.004
3.500.000

7.154.004

De langlopende schuld per 31 december 2020 bedraagt €3,5 miljoen. In de subsidiebeschikking 2021 die in 2020 is ontvangen is
bestemming gegeven aan het bedrag van €7,2 miljoen dat per boekjaar 2019 openstond. Van de €7,2 miljoen wordt in totaal €3,7
miljoen verrekend met de instellingssubsidie (zie 12. Subsidieverplichtingen onder de kortlopende schulden) waarvan €0,5 miljoen
wordt ingezet voor additionele projecten. Het restant van €3,5 miljoen wordt de komende jaren ingezet voor loon- en
prijscompensatie overeenkomstig de subsidiebeschikking 2021 en is derhalve verantwoord onder de langlopende schulden.

31-12-2020
€

Kortlopende schulden

31-12-2019
€

10. Crediteuren
Stand per 31 december

1.409.240

1.799.310

1.239.882

2.475.895

11. Ministerie OCW
Het verloop van de schuldpositie is als volgt:
Stand per 1 januari 2020
Af:
Betaling OCW vaststelling subsidie 2017
Minder ontvangen subsidie OCW 2019
Betaalde afrekening 2019
Verrekening subsidiebeschikking 2020
Saldo schuld Ministerie OCW
Toevoeging vanuit langlopende schuld OCW
Toevoeging vanuit Egalisatiereserve
Stand per 31 december

hv21-0167mr/BES_Alg

-132.450
-1.000.000
-2.589.948
-1.208.176
-1.208.176
31.706

31.706

-3.722.398
-1.246.503
2.208.176
278.209
1.239.882
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12. Subsidieverplichtingen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

De nog te besteden projectgelden bestaan uit
City Deal
Stagefonds 19/20
IDW BOL
Boris
Actieplan
Vooruitontvangen instellingssubsidie 2021

13. Belastingen en pensioenpremies
Overige belastingen, sociale premies en pensioenen

6.452
-

253.849
482.912
4.536

206.533

77.937

3.524.582
3.654.004
7.391.571

819.234

31-12-2020
€

31-12-2019
€

110.406
110.406

726.911
726.911

2.906.143
1.704.761
-7.344
4.603.560

2.981.662
1.510.966
4.492.628

14. Overige schulden en overlopende passiva
Personele lasten
Transitoria passief
Overige schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
2021

2022 t/m 2026
€

Lease-auto's
Huisvesting
Stand per 31 december

2026 e.v.
€

€

1.177.139
466.860

971.996
2.136.430

-

1.643.999

3.108.426

-

Bankgarantie
SBB heeft een lopende bankgarantie ter waarde van €93.593 voor de huur van het kantoorgebouw te Zoetermeer.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten

2020
€

Begroting
€

2019
€

54.530.286
826.893
523.950
1.501.399
351.871
385.645
58.120.044

55.930.445
826.893
523.950
1.501.399
351.871
250.000
59.384.558

54.160.103
911.642
521.568
2.293.810,32
450.686
250.000
58.587.810

1.105.418
536.046
125.192
803.068
2.569.724

557.442
365.000
688.200
1.610.642

60.689.768

60.995.200

1. Subsidiebaten

Instellingssubsidie
Subsidie OCW wettelijke taak
Toetsingskamer
IDW (OCW)
AM-Projecten
Meld- en expertisepunt
VMBO
Totaal instellingssubsidie

Projectsubsidies
Actieplan
Citydeal
MBO-Portal
Boris
Totaal projectsubsidies

Totaal subsidiebaten

45.144
765.870
387.895
1.198.909

De subsidiebaten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, SBB heeft in 2020 niet de volledige loon- en prijsontwikkeling ontvangen. Een gedeelte wordt
gecompenseerd via de onttrekking van het bestemmingsfonds LPO 2020-2024 die SBB mag vormen conform de subsidiebeschikking 2021.
De instellingssubsidiebaten hebben een structureel karakter, de projectsubsidiebaten zijn incidenteel maar kennen over het algemeen een langere looptijd dan 1
jaar. Het actieplan is in 2020 gestart, deze baten zijn niet begroot in 2020.
2020
€
2. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
IDW (SZW)
IDW (BOL)
IDW (particulieren)
Detachering
Stagefonds
Totaal baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

1.165.765
39.153
936.640
13.106
973.368
3.128.032

Begroting
€

2019
€

1.424.594
45.980
769.120
80.000
993.207
3.312.901

1.315.356
41.443
970.162
74.838
1.210.700
3.612.499

De baten hebben voornamelijk betrekking op diplomawaarderingen van buitenlandse studenten en inburgeraars.
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2020
€
3. Overige baten
Overig
Totaal overige baten

4. Bate vrijval voorziening ww/bwr

Begroting
€

2019
€

2.324
2.324

15.011
15.011

3.166.739

1.772.201

Conform de subsidieregeling SBB is het toegestaan om een voorziening voor de verplichtingen met betrekking tot gewezen personeel uitgaande van een
maximaal risico te vormen. In 2020 valt een bedrag van €3,2 miljoen vrij.
Totaal baten

66.986.864

64.308.101

65.186.430

Lasten

5. Uitbesteed werk en andere externe kosten
Transitieprojecten
Inkoop overig

2020
€

Begroting
€

7.809.623
7.809.623

7.261.993
7.261.993

2019
€
406.191
6.682.566
7.088.757

29.443.018
5.332.881
5.534.498
4.823.411
1.370.565
1.943.449
2.564.117
51.011.939

32.678.342
5.600.488
5.342.577
4.495.355
755.000
2.675.000
619.108
52.165.871

29.406.701
5.635.487
5.376.726
4.545.561
1.132.698
2.995.636
2.070.783
51.163.591

6. Personeel inclusief inhuur
Bruto salarissen en toelagen
Werkgeversdeel sociale lasten
Werkgeverslast ABP
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Inhuur personeel
Vervoerskosten
Overige personeelskosten

De personeelslasten zijn lager dan begroot, dit komt doordat niet alle openstaande vacatures ingevuld zijn. De niet ingevulde vacatures zijn voor een deel
gecompenseerd door inhuur derden. Hierdoor zijn de kosten van inhuur derden hoger dan begroot. Door corona zijn minder fysieke werkbezoeken afgelegd
door de adviseurs waardoor de vervoerskosten minder bedragen dan begroot. De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot en wordt mede veroorzaakt
door de diverse corona vergoedingen die SBB beschikbaar stelt aan haar medewerkers.
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In 2020 waren gemiddeld 582 FTE werkzaam bij SBB (2019: 556 FTE).
De verdeling naar organogram is als volgt:
2020
Directie

2019

2

2

477

457

Beleid

35

34

Staf afdelingen
Totaal FTE

68
582

7. Huisvesting

2020
€

Uitvoering

Huur (inclusief servicekosten niet afrekenbaar)
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten

63
556
Begroting
€

450.594
68.682
74.812

620.000

594.088

620.000

€

Afschrijvingskosten

820.110

2019
€

Begroting
€

582.181

Een deel van de afschrijvingskosten (€204.508) is ten laste gebracht van de Bestemmingsfonds afschrijvingen transitie.
2020
9. Overig
€
€
Kosten automatisering
Telefoon/faxkosten
Honoraria van de accountant
Overige algemeen
Totale overige kosten

444.663
74.542
300.906

2020
8. Afschrijvingen

2019
€

3.268.856
407.371
177.066
1.246.134
5.099.427

595.700

435.426

Begroting

2019
€

2.772.266

2.892.814
378.483
91.570
1.129.669
4.492.536

1.088.000
3.860.266

Automatiseringslasten zijn hoger dan begroot, dit heeft te maken met verdere digitalisering.
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De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van SBB.

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

KPMG
Accountants N.V.
2020
96.316
33.578

Overig
KPMG- netwerk
2020

10.890
140.784
BDO Audit &
Assurance B.V.
2020
23.285

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

Overig BDOnetwerk
2020

12.997
36.282

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

BDO Audit &
Assurance B.V.

Overig BDOnetwerk

2019

2019
83.100
8.470

91.570

-

Totaal KPMG
2020
96.316
33.578
10.890
140.784

Totaal BDO
2020
23.285
12.997
36.282

Totaal BDO
2019
83.100
8.470
91.570

De honoraria zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
2020

10. Financiële baten
€

Rentebaten
Valutakoersverschillen obligaties
Totaal financiële baten

2019
€

Begroting
€

375.229
31.016
406.245

190.407
190.407

25.000

10. Financiële lasten
Afschrijving agio
Kosten betalingsverkeer
Totaal financiële lasten

171.877

298.399
83.523

80.229
252.106

381.922

-35.000

Gebeurtenissen na balansdatum
Ook voor SBB heeft het coronavirus de nodige gevolgen in 2021. De veiligheid van onze medewerkers, hun naasten, studenten, leerbedrijven en
onderwijsinstellingen staat voorop. SBB volgt daarom de richtlijnen van RIVM en de overheid. Natuurlijk vragen die richtlijnen soms om een specifieke invulling
voor SBB.
We blijven investeren in onze duurzame inzetbaarheid. Of we op de goede route zitten, toetsen we periodiek door onze medewerkers om feedback te vragen.
Juist nu we elkaar niet dagelijks live treffen, geven we hieraan meer aandacht. Ook gaan we de komende maanden aan de slag met de verbeterpunten uit het
medewerkersbelevingsonderzoek.
De dienstverlening van SBB blijft grotendeels beschikbaar, maar het is mogelijk dat SBB de wettelijke taken en andere projecten in 2021 wellicht niet geheel
conform eisen uitvoert die het onderwijs en het bedrijfsleven normaal gesproken van ons mag verwachten. SBB spant zich binnen de gegeven mogelijkheden
tot het uiterste in om aan de verplichtingen die gesteld worden te voldoen. Op dit moment verwacht SBB ondanks de extreem bijzondere situatie geen
financiële gevolgen voor SBB en de continuïteit.
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Toelichting WNT 2020
De WNT is van toepassing op SBB. Het voor SBB toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €201.000.
1a. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

H. Vlug
Directie voorzitter
01-01 -31-12
1
ja

Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

G. Veneboer
Directeur uitvoering
01-01 -31-12
1
ja
162.244
21.607

139.490
20.901

183.851

160.391

201.000

201.000

n.v.t.

n.v.t.
183.851

160.391

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie voorzitter

Directeur uitvoering

01-01 t/m 31-12
1
ja

01-01 t/m 31-12
1
ja

Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

151.257
20.403

142.125
20.202

171.660

162.327

194.000

194.000

171.660

162.327

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS
I. Dezentjé Hamming - Bluemink
F. van Hout
A. Tekin
J. Kleiboer
J.P.M. Janssen
T. van Gelder
P.J.A.M. Akkermans
A. Westerlaken
H.H. Busker
P.H.J. Vrancken
J. Nordkamp
J.C. Krijt
W. Huiskamp
C. Ruhé

FUNCTIE
voorzitter
vicevoorzitter (teruggetreden per 1-7-2020)
vicevoorzitter (1-7-2020)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (teruggetreden per 1-5-2020)
lid (teruggetreden per 22-11-2020)

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
hv21-0167mr/BES_Alg
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Toelichting instellingssubsidie OCW 2020
Wettelijke taak
Omschrijving
Wettelijke taak

Subsidiebeschikking in €

Gerealiseerde kosten in €

€

56.417.330

€

56.417.330

€

56.417.330

€

56.417.330

Te verrekenen overschot
ultimo verslagjaar in €
€
€

-

Toetsingskamer (TOK)
Omschrijving
Toetsingskamer (TOK)

Bedrag van de toewijzing in €

Gerealiseerde kosten in €

€

826.893

€

826.893

€

826.893

€

826.893

Te verrekenen overschot
ultimo verslagjaar in €
€
€

-

Internationale diplomawaardering (IDW)
Omschrijving
Internationale diplomawaardering (IDW)

Bedrag van de toewijzing in €

Gerealiseerde kosten in €

€

523.950

€

523.950

€

523.950

€

523.950

Te verrekenen overschot
ultimo verslagjaar in €
€
€

-

Meld en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E)
Omschrijving
Meld en expertisepunt specialistisch vakmanschap
(M&E)

hv21-0167mr/BES_Alg

Bedrag van de toewijzing in €
€
€

351.871
351.871

Gerealiseerde kosten in €
€
€

Te verrekenen overschot
ultimo verslagjaar in €
351.871
351.871

€
€
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Zoetermeer, 18 mei 2021
H. Vlug
Directievoorzitter

A. Tekin
Voorzitter

J. Kleiboer

J.P.M. Janssen

T. van Gelder

P.J.A.M. Akkermans

A. Westerlaken

P.H.J. Vrancken

J. Nordkamp

J.C. Krijt
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III. Overige gegevens
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Controleverklaring
De controleverklaring volgt als aparte bijlage
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en het bestuur van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(of hierna ‘de stichting’) te Zoetermeer (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

— geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven per 31 december 2020 en van
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de door de minister op grond van artikel 9 lid
2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de
jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen, de Regeling Subsidieverstrekking SBB en de
bepalingen van en krachtens de Wet topinkomens (WNT);

— voldoen de in de jaarrekening verantwoorde subsidiebaten, -lasten en -balansmutaties over
2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van versie 4
van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 de staat van baten en lasten over 2020;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, versie 4 van het Accountantsprotocol behorend bij de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

— het bestuursverslag;
— de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die volgens de door de minister op grond van artikel 9 lid 2 van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de
jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van het Accountantsprotocol
behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
De directie en het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur voor de jaarrekening
De directie en het bestuur zijn verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van
de jaarrekening in overeenstemming met de door de minister op grond van artikel 9 lid 2 van de
kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor de
jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen en de Regeling Subsidieverstrekking SBB en de
bepalingen van en krachtens de WNT.
De directie en het bestuur zijn er ook voor verantwoordelijk dat de in jaarrekening verantwoorde
baten en lasten alsmede balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
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Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk 5 van versie 4 van het
Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
In dit kader zijn de directie en het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als zij noodzakelijk achten om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moeten de directie en het bestuur afwegen of de stichting in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moeten de directie en het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van
de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie en het bestuur het voornemen hebben om de
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De directie en het bestuur moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, versie 4 van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s
i. dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
ii. van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten.
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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 stichting;

— 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 de directie en het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de directie en het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze
controleverklaring de aandacht 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 organisatie 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 deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.
Wij communiceren met de directie en het bestuur 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.
Amstelveen, 31 mei 2021
KPMG Accountants N.V.
J.L.C. van Sabben RA
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