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Bestuursverslag Stichting Praktijkleren augustus 2019 - juli 2020 

Activiteiten 

Stichting Praktijkleren is een samenwerkingsverband van roc’s en kent als motto: van, voor en door 
het beroepsonderwijs. De stichting ontwikkelt producten voor de sectoren ZDV, Commercie en ICT 
van het mbo en biedt ter ondersteuning diensten (training en advies) aan. 

De kernactiviteiten van Stichting Praktijkleren bestaan uit het construeren van examens en het 
ontwikkelen van leermiddelen en de distributie van deze producten.  

Aan het begin van het boekjaar 2018-2019 is er opnieuw strategisch beleid ontwikkeld, de 
Strategische focus 2019-2020, dat in co-creatie met vertegenwoordigers van de roc’s tot stand is 
gekomen. Daarin komt naar voren dat Stichting Praktijkleren meer en meer fungeert als verbinder 
tussen scholen, arbeidsmarkt en andere relevante partijen. Dat betekent dat naast de rollen van 
producent van leermiddelen en examens en de distributie daarvan, meer aandacht zal zijn voor de 
rol van adviseren en regisseren. Dit betekent ook een accentverschuiving van product- naar 
marktgericht werken. Om die reden is de operationele organisatie geherstructureerd. De examen- en 
leerproducten worden in co-creatie met docenten van de aangesloten scholen ontwikkeld. Ze zijn 
van goede kwaliteit en worden breed op de aangesloten roc’s ingezet. Ook worden ondersteunende 
trainingen voor docenten ontwikkeld en verzorgd. Voor de distributie wordt gebruikgemaakt van de 
website (www.stichtingpraktijkleren.nl). Hier zijn voor de deelnemende roc’s alle producten 
beschikbaar.  

Stichting Praktijkleren houdt kantoor te Amersfoort in een gehuurd kantoorpand met een aantal 
(flex)werkplekken en vergader- en trainingsruimten. De werkplekken zijn ingericht voor de 
gemiddeld 63 medewerkers die in loondienst zijn (circa 53 fte). 

De communicatie van Stichting Praktijkleren naar de deelnemende roc’s wordt, naast de website en 
de verspreiding van de Nieuwsbrief per opleidingsgebied, vormgegeven door het organiseren van 
docentendagen, regiodagen en door de bezoeken die medewerkers Stichting Praktijkleren aan roc’s 
afleggen. Ook wordt via de onderwijsclusters van de MBO Raad draagvlak gecreëerd. In de 
vergaderingen van onderwijsclusters vindt afstemming en overeenstemming plaats over 
productontwikkeling. De opleidingscoördinatoren van Stichting Praktijkleren participeren in de 
marktsegmenten, onderdeel van de sectorkamer van de stichting Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarmee wordt er ook een relatie met het bedrijfsleven 
onderhouden. 

Structuur 

De stichting Praktijkleren is opgericht op 28 juni 2006 en heeft deelnemers. Als deelnemer kunnen 
tot de stichting worden toegelaten onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs als 
bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het bestuur besluit omtrent toelating van 
deelnemers. De deelnemers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door het 
bestuur wordt vastgesteld.  

De stichting kent een deelnemersraad bestaande uit de instellingsvertegenwoordigers van de 
participerende roc’s. De deelnemersraad heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van 
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting in het algemeen en in het bijzonder op 
de voortgang, de kwaliteit en de kwantiteit van de producten en diensten die door de stichting 
worden ontwikkeld, geïmplementeerd dan wel geëxamineerd, alsmede het gevraagd en ongevraagd 

http://www.stichtingpraktijkleren.nl/
http://www.stichtingpraktijkleren.nl/
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adviseren van het bestuur omtrent de werkzaamheden van de stichting. Deze Deelnemersraad komt 
minimaal twee keer per jaar bijeen.   

Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit 
zeven bestuursleden, van wie er vijf direct gekozen zijn door de deelnemersraad. Het zesde lid wordt 
benoemd door de BTG ZDV (MBO Raad) en het zevende lid, de voorzitter van bet bestuur, 
vertegenwoordigt de algemene ledenvergadering van de MBO Raad.  

Alle roc’s in Nederland met ZDV- en ICT-opleidingen participeren in 2019-2020 in de stichting, wat 
het afnemen van examens betreft. Scholen en teams schrijven zich apart in voor de levering van 
leermiddelen en in 2019-2020 maakte 96% van die teams in het land gebruik van deze leermiddelen. 

Omdat afdelingen van roc’s die geen onderdeel uitmaken van ZDV, Commercie of ICT en ook vmbo-
instellingen gebruik wensen te maken van producten van Stichting Praktijkleren is in 2017 Stichting 
Maatwerk opgericht om de huidige fiscaliteiten (zie volgende paragraaf) van het collectief van 
Stichting Praktijkleren te kunnen blijven garanderen. Samen met Stichting Praktijkleren vormt 
Stichting Maatwerk een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.  

Fiscaliteiten 

Stichting Praktijkleren beschikt over een formele beschikking van de coördinerend inspecteur van 
belastingen. Hierin is vermeld dat inzake de docenten die door de roc’s beschikbaar worden gesteld 
om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Stichting Praktijkleren, de vrijstelling op grond 
van artikel 11, lid 1, onderdeel o van de Wet op de omzetbelasting 1968 kan worden toegepast. De 
terbeschikkingstelling wordt gezien als een door het roc verrichte dienst, die als een bijkomende 
dienst bij het geven van onderwijs kan worden gekenmerkt. Over deze werkzaamheden hoeft dus 
geen btw te worden betaald. Ook heeft de Inspecteur der Belastingen aan Stichting Praktijkleren een 
koepelvrijstelling afgegeven, zodat de facturen gericht aan de roc’s met betrekking tot de bijdrage 
aan Stichting Praktijkleren zonder btw zijn opgesteld. Daarnaast heeft de inspecteur met Stichting 
Praktijkleren de afspraak gemaakt dat zij is vrijgesteld van vennootschapsbelasting zolang het eigen 
vermogen niet meer bedraagt dan € 1.500.000. De organisatie stuurt aan de hand van een gedegen 
en gedetailleerd opgestelde begroting met name op de volgende financiële prestatie-indicatoren: 
omzet, kosten en nettoresultaat. 

Exploitatie en vermogenstoestand 

Het boekjaar 2019-2020 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 217.000, -bij een 
oorspronkelijk begroot negatief resultaat van  € 150.000,-. De werkelijke kosten komen in grote mate 
overeen met hetgeen is begroot. De ‘Lonen en salarissen’ zijn enigszins hoger dan begroot omdat het 
personeelsbestand is toegenomen. Dat verklaart ook de toename van ‘Sociale lasten en 
pensioenpremies’. Daar staat tegenover dat de begrote kosten voor het ‘Inlenen personeel roc’s’ en 
‘Diensten derden’ lager uitvallen. Dit ligt in lijn met de veranderende strategie van de stichting 
waarbij het wenselijk is om efficiënter te werken en expertise te binden. Opvallend is ook de 
toename van de reservering van de vakantiedagen die € 20.000,- hoger is dan verwacht zou mogen 
worden als gevolg van  de toename van het personeelsbestand, wat een gevolg is van uitgestelde 
vakanties vanwege Covid-19.  

De totale opbrengsten zijn eveneens grotendeels in lijn met hetgeen is begroot, alleen zijn er wel 
verschillen te constateren voor wat betreft de aard van de opbrengst. Als gevolg van de lockdown 
vanaf half maart is de omzet van de trainingen gehalveerd ten opzichte van begroot. De reiskosten 
zijn daardoor weliswaar ook afgenomen, maar per saldo resteert een negatief effect van circa  
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€ 90.000,-. Daar staat tegenover dat de werkelijk bijdrage van de roc’s hoger is dan begroot, met 
name omdat de bijdrage voor het opleidingsgebied Commercie hoger is uitgevallen dan begroot 
omdat meer en meer (vestigingen van) roc’s gebruik zijn gaan maken van de leermiddelen en/of 
examens die zijn ontwikkeld en geconstrueerd voor dit opleidingsgebied.   

Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat afgenomen en bedraagt per 31 juli 2020          
€ 910.000,-  Daarmee is het eigen vermogen  enigszins lager dan de gewenste € 1.000.000,-.   
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende 
passiva, is met 1,18 solide te noemen (vorig jaar 1,22). Vanwege deze liquiditeitspositie en het feit 
dat de roc's publiek-gefinancierde instellingen zijn en de facturatie gebaseerd is op 
studentenaantallen, wordt met betrekking tot de continuïteit van de stichting geen grote impact van 
Covid-19 verwacht. Liquide middelen die niet direct aangewend worden voor de bedrijfsvoering, zijn 
op spaarrekeningen ondergebracht. 

Stichting Praktijkleren is geheel met eigen vermogen gefinancierd, er is geen externe financiering 
aangetrokken. 

Kwaliteitsmanagement 

Stichting Praktijkleren beschikt sinds 10 juni 2017 over een ISO 9001:2015-certificering. Naar 
aanleiding van de hercertificeringsaudit  van 3 en 4 juni 2020 door EIK Certificering is de certificering 
weer met drie jaar verlengd, mits de jaarlijkse controleaudit positief uitvallen. Het certificaat heeft 
betrekking op het ontwikkelen, construeren en distribueren van onderwijs(leer)middelen en 
exameninstrumenten voor de ZDV-sector (en ICT) binnen de landelijke roc’s. Ook advies en training 
zijn onderdeel van de certificering. Daarmee kan Stichting Praktijkleren aan haar stakeholders 
aantonen dat zij haar processen met betrekking tot ontwikkeling, constructie en dienstverlening op 
orde heeft, oog heeft voor de context waarbinnen Stichting Praktijkleren opereert en daarmee alert 
reageert op kansen en bedreigingen en dat er met het oog op deze processen aandacht is voor 
klanttevredenheid.  
Daarnaast is Stichting Praktijkleren vanaf 1 augustus 2018 ook gecertificeerd als examenleverancier 
in het kader van validering examens mbo. De audit die geleid heeft tot het toekennen van het 
certificaat is uitgevoerd door Hobéon. Aanleiding voor deze certificering zijn de landelijke afspraken 
in juli 2018 ondertekend door het Ministerie van OCW en de MBO Raad. De nieuwe stichting 
Validering examens mbo houdt toezicht op deze afspraken. 

Vooruitblik en verwachtingen schooljaar 2020-2021 

Het jaarplan 2020-2021 met daarin opgenomen de begroting voor de periode augustus 2020 t/m juli 
2021 is op 13 mei 2020 aangeboden aan de Deelnemersraad en goedgekeurd. In de begroting van 
2020-2021 is een tariefsverhoging van 4 á 5 procent doorberekend. De begroting voorziet in totaal 
voor € 9.350.000 aan opbrengsten en kosten en derhalve een resultaat van € 0 over de periode 
augustus 2020 t/m juli 2021.  

Door nieuwe technologieën en digitalisering zal de druk op de automatisering verder toenemen. 
Belangrijk aspect in dit verband is het digitaal examineren, dit vereist een hogere mate van stabiliteit 
en vraagt ook om extra inspanningen op het gebied van de beveiliging van het serverpark. Daarnaast 
zal ten behoeve van de cross-over crebo’s en breed-opleiden extra inspanningen verricht moeten 
worden, waarbij ook nog rekening gehouden moet worden met het up-to-date maken van bestaande 
leermiddelen om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de studenten.  

Vanuit de strategische focus komt de wens naar voren om meer vanuit een marktgerichte visie te 
gaan werken in plaats vanuit een productgerichte visie. Tevens zal er meer aandacht worden 
gevraagd voor hybride leervormen en zal aandacht worden geschonken aan adviseren en regisseren. 
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De gevolgen van Covid-19 voor Stichting Praktijkleren zijn zeer gering omdat het weinig invloed heeft 
op (de afname van) producten die Stichting Praktijkleren construeert en ontwikkelt. Er zijn geen 
noemenswaardige extra kosten, alleen de omzet van de trainingen is lager, maar dat maakt in 
verhouding slechts een klein deel uit van de totale opbrengsten van Stichting Praktijkleren. De 
verwachting is dan ook dat Covid-19 niet een noemenswaardig  effect zal hebben op de continuering 
van de activiteiten van Stichting Praktijkleren.. 

Risicobeheersing en controlesystemen 

De integrale controle en beheersing van de risico’s zijn een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Stichting Praktijkleren is erop gericht om strategische, 
operationele en financiële doelstellingen te monitoren. Met behulp van systemen als een 
administratief pakket (Unit4 Business World), customer relationship management (SalesForce), een 
gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (IS0 9001:2015), heeft de organisatie instrumenten in 
handen om dit op adequate wijze te doen.   

De beheersing van de operationele risico’s is binnen de planning-en-controlcyclus geregeld op het 
niveau van de directie en het management. Een uitgebreid administratief systeem draagt zorg voor 
kwalitatief goede financiële verslaglegging. De met opdrachtgevers en leveranciers gesloten 
overeenkomsten worden beheerd in SalesForce, een customer relationship managementsysteem. 
Het controlesysteem is hoofdzakelijk verankerd in de informatiesystemen van de organisatie. Op 
diverse managementniveaus (directie, management, coördinatoren) zijn adequate financiële 
informatiestromen voor maandelijkse en jaarlijkse rapportage beschikbaar. Het bestuur wordt in elke 
bestuursvergadering over de financiële situatie gerapporteerd. Deze informatie omvat een 
vergelijking van de werkelijke cijfers ten opzichte van hetgeen (naar rato) is begroot.  Verder is er 
buiten de bestuursvergaderingen om regelmatig contact met de penningmeester van het bestuur 
om, naar aanleiding van de tussenrapportage,  de financiële ontwikkeling te bespreken.  Daarnaast is 
het ook mogelijk om tussentijds of op specifieke terreinen het management te informeren. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem voorziet in een planning- en-controlcyclus (‘financial’ en ‘non-
financial’), waarvoor jaarlijks een kalender wordt vastgesteld door de directie.  
De belangrijkste uitkomsten van de jaarrekeningcontrole worden gerapporteerd in een 
accountantsverslag aan de directie en het bestuur en alle belangrijke bevindingen worden 
besproken. 

Gelet op de geldstromen kan worden geconstateerd dat de ontvangsten veelal voorafgaan aan de 
uitgaven. Facturen worden voor het begin van het nieuwe school- en kalenderjaar verstuurd. Roc’s 
betalen over het algemeen tijdig, zodat Stichting Praktijkleren voor het begin van het nieuwe school- 
en kalenderjaar over voldoende financiële middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen te 
kunnen voldoen. Dit leidt ertoe dat de liquiditeitspositie van Stichting Praktijkleren als gunstig 
genoemd mag worden.  

Wat de toekomst betreft, verwacht het management dat op landelijk niveau het aantal studenten, 
ook in de sectoren ZDV en ICT, daalt. In dit kader is de website https://www.onderwijsincijfers.nl 
/kengetallen/mbo/studenten-mbo/prognoses-studenten-mbo van het Ministerie van OCW met 
prognoses voor de komende 5 schooljaren van belang. Daarnaast is er ook aandacht voor de 
mogelijkheid tot uitbreiding van activiteiten waarbij in eerste instantie gedacht moet worden aan  
aanpalende domeinen en opleidingsgebieden en cross-overs. Ook wordt onderzocht op welke wijze 
er meer efficiency bereikt kan worden bij de ontwikkeling van leermiddelen, de constructie van 
examens en ook met betrekking tot de ondersteunende diensten.  
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Woerden, 4 november  2020 

Het bestuur van Stichting Praktijkleren 

Voorzitter: 
De heer M.A. Labij 
ROC Midden Nederland, Utrecht 

Penningmeester: 
De heer P.C.A. Sanders 
Summa College, Eindhoven 

Leden: 
Mevrouw M.C.W. Gambon 
ROC Mondriaan, Den Haag 

De heer L.J. Visscher 
ROC van Amsterdam, Amsterdam 

De heer H. Zomer 
ROC van Twente, Hengelo 

De heer J.W.M. Mulder 
Directeur van Stichting Praktijkleren 
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1. BALANS PER 31 juli 2020 (vóór resultaatbestemming)

0

€ 1.000 € 1.000

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1. 72 136

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 2. 1.057 1.460

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3. 58 115

Overige vorderingen en overlopende activa 4. 224 427

1.339 2.002

Liquide middelen 5. 4.209 3.340

5.620 5.478

-                     -                     

31 juli 2020 31 juli 2019
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BALANS PER 31 juli 2020 (vóór resultaatbestemming)

0

€ 1.000 € 1.000

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 979 1.000

Bestemmingsreserve 148 298

Onverdeeld resultaat -217 -171

6. 910 1.127

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren 242 197

Vooruit gefactureerde bijdragen roc's 7. 3.484 3.140

Overige schulden en overlopende passiva 8. 984 1.014

4.710 4.351

5.620 5.478

31 juli 2020 31 juli 2019
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE AUGUSTUS 2019 T/M JULI 2020

0

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

Bijdragen roc's 8.755 8.689 8.704

Omzet trainingen 133 268 214

Stichting Maatwerk Praktijkleren 36 - 37

Overige opbrengsten 153 153 201

Netto-omzet 9. 9.077 9.110 9.156

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9.077 9.110 9.156

Kosten uitbesteed werk en andere externe 

kosten 10. 3.629 3.887 4.087

Lonen en salarissen 11. 3.252 3.060 2.960

Sociale lasten en pensioenpremies 12. 1.028 975 927

Afschrijvingen op materiële vaste activa 13. 69 75 58

Overige bedrijfskosten 14. 1.316 1.263 1.298

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 9.294 9.260 9.330

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten - - 3

RESULTAAT -217 -150 -171

2019 / 2020  Begroting 2019 / 2020 2018 / 2019
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ALGEMEEN 

Verslaggevende stichting 
Stichting Praktijkleren heeft haar statutaire zetel in de gemeente Woerden, kantoorhoudende aan de 
Houttuinlaan 6. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel voor Utrecht 
en omstreken onder dossiernummer 30216398. De werkorganisatie van de stichting is gevestigd aan de 
Disketteweg 11 te Amersfoort. 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het bijdragen aan een integrale aanpak gericht op producten en diensten ten 
behoeve van de vernieuwingen in het binnen- en buitenschools onderwijs voor sectoren van het middelbaar 
beroepsonderwijs, zodat wordt voorzien in de behoefte van het onderwijsveld om snel en adequaat het 
onderwijs aan te kunnen passen aan de zich veranderende maatschappelijke eisen, alsmede al hetgeen met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een bundeling van de vraagzijde vanuit het 
onderwijsveld ter verkrijging van goede producten en diensten ten behoeve van goed, transparant en door het 
bedrijfsleven herkenbaar beroepsonderwijs. De stichting beoogt niet het maken van winst.  

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een schooljaar dat loopt van 
1 augustus tot en met 31 juli.  

Vergelijking met begroting 
De in de Staat van baten en lasten opgenomen begrotingsgegevens zijn in totalen in overeenstemming met de 
door het bestuur vastgestelde en door de deelnemersraad goedgekeurde begroting. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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. 

Toepassing van artikel 407 Boek 2 BW 
De stichting maakt gebruik van de vrijstelling uit artikel 407 lid 2 Boek 2 BW. Als gevolg hiervan is geen 
geconsolideerde jaarrekening opgesteld. 

Continuïteit 
De gevolgen van Covid-19 voor Stichting Praktijkleren zijn zeer gering omdat het weinig invloed heeft op (de 
afname van) producten die Stichting Praktijkleren construeert en ontwikkelt. De verwachting is dan ook dat 
Covid-19 niet een noemenswaardig  effect zal hebben op de continuering van de activiteiten van Stichting 
Praktijkleren. Deze jaarrekening is daarom opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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Presentatie- en functionele valuta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de stichting. Alle 
financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.    
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 
grondslagen. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het 
actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking 
tot het actief of de verplichting. 
 
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. 
 
Een actief en een verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch 
instrument om het actief en de verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige 
voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. 

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 baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper.  

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. 

  



3. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2019-2020     Stichting Praktijkleren 

   

11 
 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de directie het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: 

• Inschatting omvang voorziening oninbare debiteuren 
• Inschatting diverse balansreserveringen (met name verplichtingen aan roc's uit hoofde van inleen 

docenten, welke zijn verantwoord onder Nog te ontvangen facturen) 

Groepsmaatschappijen 
Stichting Maatwerk Praktijkleren is een groepsmaatschappij van Stichting Praktijkleren omdat door Stichting 
Praktijkleren op Stichting Maatwerk Praktijkleren een bepalende invloed op het beleid en de economische 
voordelen en risico’s kan worden uitgeoefend.  
 
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 onderneming 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 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 afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van verwachte gebruiksduur. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het 
beoogde gebruik, en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

Materiële vaste activa 
• Apparatuur   : 33 
• Inventaris   : 20 
• Verbouwingen   : 20 
 
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding 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 kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare 
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde.  

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 of kasstroomgenererende eenheid geschat.  

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 
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verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van 
het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 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 (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien 
materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake 
is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders toegelicht in de jaarrekening. 

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 
Financiële instrumenten, die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als 
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van 
deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee 
verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. 

Financiële instrumenten, die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een financiële 
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot 
deze financiële instrumenten worden in de Staat van baten en lasten verantwoord als lasten of baten. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 
disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Onder de kortlopende schulden zijn onder meer opgenomen vooruit ontvangen bedragen (waaronder vooruit 
gefactureerde bijdragen roc’s) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode 
zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede 
gedeelte onder kortlopende schulden aangehouden. Vrijval ten gunste van de Staat van baten en lasten 
geschiedt naar rato van de besteding. 

De onderneming 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. 

Als de onderneming 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 
winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen 
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Baten 

Baten uit het verlenen van diensten 
Baten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de Staat van baten en lasten tegen de reële waarde 
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. 

Baten 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 baten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt 
door de opbrengsten. 

Baten uit hoofde van verleende diensten worden in de Staat van baten en lasten als netto-omzet 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 tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van 
de totaal te verrichten dienstverlening. 
 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten  
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten, voor zover deze kosten 
door derden in rekening zijn gebracht en niet zijn aan te merken als kosten van grond- en hulpstoffen, te weten 
kosten van inleen personeel roc’s en diensten van derden. 

Personeelsbeloningen 
 
Personeel 
De beloningen van het personeel worden als last in 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. 

 
Nederlandse pensioenregeling 
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De 
belangrijkste elementen van de pensioenregeling en de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds 
(marktwaarde van de activa uitgedrukt in een percentage van de technische voorziening op basis van de 
rekenregels van DNB) zijn opgenomen op de website van bedrijfstakpensioenfonds (www.abp.nl).  
 
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. 
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Rentebaten 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de 
financiële baten en lasten. 

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. 
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VASTE ACTIVA

AW10 SOFTW

AW20 APPARAAW10 INVENTAW30 AANPGEB

1. Materiële vaste activa CA20 APPARACA10 INVENT CA30 AANPGEB

AW18 TUSSENR

€ 1.000  Apparatuur  Inventaris  Verbouwingen  Totaal 

afschrijvingspercentage 33% 20% 20%

Stand 1 augustus 2019

Aanschaffingswaarde 217 240 213 670

Cumulatieve afschrijvingen -155 -211 -168 -534

Boekwaarde 62 29 45 136

Mutaties

Investeringen 5 -                    -                      5

Desinvestering i.v.m. buitengebruikstelling:

- Aanschafprijs -68 -28 -30 -126

- Cumulatieve afschrijvingen 68 28 30 126

Afschrijvingen -22 -15 -32 -69

Stand 31 juli 2020

Aanschaffingswaarde 154 212 183 549

Cumulatieve afschrijvingen -109 -198 -170 -477

Boekwaarde 45 14 13 72

VLOTTENDE ACTIVA 31-jul-20 31-jul-19
€ 1.000 € 1.000

2. Debiteuren

Debiteuren 10 HANDEB 1.057 1.460

1.057 1.460

3. Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening courant Stichting Maatwerk Praktijkleren 58 115

16 VORDRENTE 58 115

De rekening-courant  betreft een kortlopende vordering uit hoofde van dienstverlening van Stichting 

Praktijkleren aan Stichting Maatwerk Praktijkleren. Over de vordering wordt geen rente in rekening gebracht. 

Het saldo debiteuren per 31 juli 2020 heeft voor EUR 934.000 betrekking op vorderingen op de deelnemende 

roc's uit hoofde van de vooruit gefactureerde bijdrage voor de eerste vijf maanden van het schooljaar 

2020/2021 (vorig jaar: EUR 1.338.000 ). Alle debiteuren hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 

één jaar.
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31-jul-20 31-jul-19
€ 1.000 € 1.000

4. Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 26 22

Vooruitontvangen facturen leeromgeving 119 119

Vooruitbetaalde kosten ingekochte examens -                   104

Overige vooruitbetaalde kosten 20 VOORUITBF 63 75

Overige vorderingen 16 107

 

224 427

5. Liquide middelen

Banken 20 RCBANK 4.209 3.340

4.209 3.340

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De liquide middelen betreffen rekening-courant

tegoeden en direct opeisbare spaarrekeningen bij banken.

EIGEN VERMOGEN

6. Eigen vermogen

Algemene Bestemmings- Onverdeeld Totaal

reserve reserve resultaat
€ 1.000    

Saldo per 31 juli 2018 814 -                     484 1.298

Resultaatbestemming 186 298 -484 -                   

Resultaat boekjaar 2018/2019 -                   -                     -171 -171

  

Saldo per 31 juli 2019 1.000 298 -171 1.127

Resultaatbestemming -21 -150 171 -                   

Resultaat boekjaar 2019/2020 -                   -                     -217 -217

Saldo per 31 juli 2020 979 148 -217 910

   

Bestemmingsreserve

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd met naar verwachting korter dan één jaar.

De bestemmingsreserve heeft betrekking op ICT kosten welke begroot waren voor het boekjaar 2017/2018, 

maar naar verwachting in gelijke mate zouden worden uitgegeven in de boekjaren 2018/2019 en 2019/2020. 
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Resultaatbestemming

Voorstel tot resultaatbestemming

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-jul-20 31-jul-19

7. Vooruit gefactureerde bijdragen roc's € 1.000 € 1.000

Vooruit gefactureerde bijdragen roc's 22 VOORUIT 3.484 3.140

3.484 3.140

8. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen verborgen bijlage 355 521

Loonheffing en sociale premies 135 103

Omzetbelasting 20 18

Reservering vakantiegeld 41 RVAKTSLG 45 36

Reservering vakantiedagen 40 RVAKDGN 160 122

Reservering eindejaarsuitkering 42 RESEJU 152 128

Vooruit ontvangen opbrengsten 57 34

Pensioenen 48 PENSABP 60 52

984 1.014

De overlopende post vooruit gefactureerde bijdragen roc's heeft per 31 juli 2020 betrekking op de bijdragen 

gerelateerd aan de eerste vijf maanden van het schooljaar 2020/2021. De overlopende post heeft per 31 juli 

2019 betrekking op de bijdragen gerelateerd aan de eerste vijf maanden van het schooljaar 2019/2020. De 

bijdragen worden in twee tranches gefactureerd (eerste tranche 5 maanden, tweede tranche 7 maanden). 

Onder de nog te ontvangen facturen zijn onder meer opgenomen (geschatte) verplichtingen aan roc's uit 

hoofde van inleen docenten.

Het negatieve resultaat over het voorgaande boekjaar ad EUR 171.000 is conform bestuursbesluit als volgt 

verwerkt. Een bedrag van EUR 21.000 is onttrokken aan de algemene reserve en EUR 150.000 aan de 

bestemmingsreserve. 

In de bestuursvergadering wordt voorgesteld het resultaat over 2019/2020 (verlies EUR 217.000) als volgt te 

bestemmen: er wordt EUR 69.000 onttrokken aan de Algemene reserve en EUR 148.000 wordt onttrokken aan 

de Bestemmingsreserve. Het bedrag dat onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve betreft de in het 

boekjaar 2019-2020 extra gemaakte ICT kosten.

De overige schulden en overlopende passiva zijn kortlopend.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Fiscale eenheid

Meerjarige financiële verplichtingen

4. Stichting Praktijkleren heeft een contract afgesloten voor de hosting en beveiliging van servers in de cloud 

met een looptijd tot en met 30 november 2021. De resterende verplichting bedraagt per 31 juli 2020 EUR 

497.000 (inclusief BTW). Hiervan vervalt EUR 373.000 binnen een jaar en EUR 124.000 binnen een periode 

tussen de twee en vijf jaar.

2. Stichting Praktijkleren heeft overeenkomsten afgesloten uit hoofde van inleen van docenten van roc's in het 

schooljaar 2020/2021. De totale verplichting per balansdatum bedraagt circa EUR 753.000 en vervalt binnen 

een jaar. 

1. Stichting Praktijkleren heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoorgebouw aan de Disketteweg 11 in 

Amersfoort met een looptijd tot en met 30 juni 2030. De resterende huurverplichting bedraagt per 31 juli 

2020 EUR 1.343.000 (inclusief BTW, servicekosten en BTW compensatieopslag). Hiervan vervalt EUR 135.000 

binnen een jaar, heeft EUR 542.000 betrekking op een periode tussen de twee en vijf jaar en EUR 666.000 op 

een periode van meer dan vijf jaar. Van het bedrag dat  binnen een jaar vervalt is EUR 22.000 in het boekjaar 

betaald en per balansdatum als vooruitbetaalde kosten onder de overlopende activa opgenomen.

Stichting Praktijkleren vormt tezamen met Stichting Maatwerk Praktijkleren een fiscale eenheid voor de 

heffing van omzetbelasting. Elk der entiteiten is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te 

betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken entiteiten.

3. Stichting Praktijkleren heeft een huurcontract afgesloten voor een aantal kopieermachines met een looptijd 

tot en met 30 juni 2023. De resterende huurverplichting bedraagt per 31 juli 2020 EUR 46.000 (inclusief BTW). 

Hiervan vervalt EUR 16.000 binnen een jaar en EUR 30.000 binnen een periode tussen de twee en vijf jaar.

5. Stichting Praktijkleren heeft een contract afgesloten voor een lease-auto met een looptijd tot en met 17 

februari 2023. De resterende verplichting bedraagt per 31 juli 2020 EUR 37.000 (inclusief BTW). Hiervan 

vervalt EUR 15.000 binnen een jaar en EUR 22.000 binnen een periode tussen de twee en vijf jaar.
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€ 1.000 € 1.000 € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

 

9. Netto-omzet

Bijdragen roc's 8.755 8.689 8.704

Omzet trainingen 133 268 214

Stichting Maatwerk Praktijkleren 36 -                   37

Overige opbrengsten 153 153 201

9.077 9.110 9.156

BEDRIJFSLASTEN

10. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Inleen personeel roc's 969 1.091 1.297

Diensten derden 2.660 2.796 2.790

3.629 3.887 4.087

11. Lonen en salarissen

Salarissen 3.275 3.060 2.982

Ontvangen ziekengeld -23 -                   -22

3.252 3.060 2.960

12. Sociale lasten en pensioenpremies

Sociale lasten 514 500 474

Pensioenpremies 514 475 453

1.028 975 927

2018 / 2019 Begroting 2019 / 20202019 / 2020

De werkelijke kosten komen in grote mate overeen met hetgeen is begroot. De ‘Lonen en salarissen’ zijn 

enigszins hoger dan begroot omdat het personeelsbestand is toegenomen. Dat verklaart ook de toename 

van ‘Sociale lasten en pensioenpremies’. Daar staat tegenover dat de begrote kosten voor het ‘Inlenen 

personeel roc’s’ en ‘Diensten derden’ lager uitvallen. 

Als gevolg van de lockdown vanaf half maart is de omzet van de trainingen gehalveerd ten opzichte van 

begroot. Daar staat tegenover dat de werkelijk bijdrage van de roc’s hoger is dan begroot, met name omdat 

de bijdrage voor het opleidingsgebied Commercie hoger is uitgevallen dan begroot omdat meer en meer 

(vestigingen van) roc’s gebruik zijn gaan maken van de leermiddelen en/of examens die zijn ontwikkeld en 

geconstrueerd voor dit opleidingsgebied.  

19



Stichting Praktijkleren

3. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2019-2020

0
Innovatie

Werknemers

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

13. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Apparatuur 22 25 8

Inventaris 15 7 15

Verbouwingen 32 43 35

69 75 58

14. Overige bedrijfskosten

Kosten automatisering 520 528 423 *)

Huur 159 150 146

Drukwerk 15 3 10

Accountantskosten 46 35 35

Administratiekosten 69 69 77

Overige huisvestingkosten 53 39 49

Reis- en verblijfkosten 189 231 218

Overige personeelskosten 64 56 71

Kosten catering 43 57 64

Activiteiten en manifestaties 46 49 128

Vergaderlokaties 22 11 16

Overige algemene kosten 90 35 61

1.316 1.263 1.298

15. Verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

16. Gebeurtennissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.

In het boekjaar is voor  EUR 829.000  (vorig jaar: EUR 850.000) aan kosten aan innovatie ten laste van het 

resultaat gebracht. Deze kosten zijn met name opgenomen onder Diensten derden (EUR 417.000), Inleen 

personeel roc's (EUR 52.000) en Salarissen (EUR 326.000).

2019 / 2020  Begroting 2019 / 2020 2018 / 2019

 *) Voor vergelijkingsdoeleinden aangepast, zie toelichting bij diensten derden. 

Als gevolg van de 'lock-down' zijn de reis- en verblijfkosten lager dan begroot. De Overige algemene kosten 

zijn met name hoger dan begroot door hogere communicatie- en representatiekosten.

In het boekjaar waren gemiddeld 63 werknemers (omgerekend naar volledige mensjaren 53) in dienst. In 

het voorgaande boekjaar waren gemiddeld 60 werknemers (omgerekend naar volledige mensjaren 50) in 

dienst.
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3. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2019-2020
0

Woerden, 4 november 2020

Het bestuur van Stichting Praktijkleren

Voorzitter:

De heer M.A. Labij

ROC Midden Nederland, Utrecht

Penningmeester:

De heer P.C.A. Sanders

Summa College, Eindhoven

Leden:

Mevrouw M.C.W. Gambon

ROC Mondriaan, Den Haag

De heer L.J. Visscher

ROC van Amsterdam, Amsterdam

De heer H. Zomer

ROC van Twente, Hengelo

De heer J.W.M. Mulder

Directeur van Stichting Praktijkleren
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OVERIGE GEGEVENS
0

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

Er is geen regeling omtrent de bestemming van de winst opgenomen in de statuten

25


	Directieverslag Stichting Praktijkleren def
	Bestuursverslag Stichting Praktijkleren augustus 2019 - juli 2020
	Activiteiten
	Structuur
	Alle roc’s in Nederland met ZDV- en ICT-opleidingen participeren in 2019-2020 in de stichting, wat het afnemen van examens betreft. Scholen en teams schrijven zich apart in voor de levering van leermiddelen en in 2019-2020 maakte 96% van die teams in ...
	Omdat afdelingen van roc’s die geen onderdeel uitmaken van ZDV, Commercie of ICT en ook vmbo-instellingen gebruik wensen te maken van producten van Stichting Praktijkleren is in 2017 Stichting Maatwerk opgericht om de huidige fiscaliteiten (zie volgen...
	Fiscaliteiten
	Exploitatie en vermogenstoestand
	Kwaliteitsmanagement
	Vooruitblik en verwachtingen schooljaar 2020-2021
	Het jaarplan 2020-2021 met daarin opgenomen de begroting voor de periode augustus 2020 t/m juli 2021 is op 13 mei 2020 aangeboden aan de Deelnemersraad en goedgekeurd. In de begroting van 2020-2021 is een tariefsverhoging van 4 á 5 procent doorbereken...
	Door nieuwe technologieën en digitalisering zal de druk op de automatisering verder toenemen. Belangrijk aspect in dit verband is het digitaal examineren, dit vereist een hogere mate van stabiliteit en vraagt ook om extra inspanningen op het gebied va...
	Vanuit de strategische focus komt de wens naar voren om meer vanuit een marktgerichte visie te gaan werken in plaats vanuit een productgerichte visie. Tevens zal er meer aandacht worden gevraagd voor hybride leervormen en zal aandacht worden geschonke...
	De gevolgen van Covid-19 voor Stichting Praktijkleren zijn zeer gering omdat het weinig invloed heeft op (de afname van) producten die Stichting Praktijkleren construeert en ontwikkelt. Er zijn geen noemenswaardige extra kosten, alleen de omzet van de...

	PL 202007 001 jaarrekening Algemene toelichting Praktijkleren 31 juli 2020 concept
	PL 202007 001 jaarrekening definitief



