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Jaarrekening 2014 - ROC Friesland College 
 
Grondslagen 
 
Algemeen 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening over 2014 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 
overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector 
presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. 
Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Dit geldt ook voor het bepalen van het 
resultaat. De activa en passiva worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld. 
Het Friesland College rekent baten en lasten toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. De instelling neemt verplichtingen en mogelijke 
verliezen in acht, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend waren. 
 
Rapporteringsvaluta 
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen ontstonden in sommige 
gevallen geringe verschillen. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan. De verschillen 
zijn dan ook geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Het Friesland College berekent deze op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
De instelling brengt de aangewende investeringssubsidies zichtbaar in mindering  op de boekwaarde van de 
materiële vaste activa. 
Met ingang van 1 januari 2013 investeert de instelling groot onderhoud op basis van de componentenmethode.  
 
Afschrijving gebeurt volgens een vast percentage van de aanschafwaarde: 
Gebouwen  : 2,5% van de aanschafwaarde 
Installaties   : 5% van de aanschafwaarde 
Inbouw(installaties)  : 10% van de aanschafwaarde 
Groot onderhoud  : variërend van 4% - 20% van de te investeren onderhoudskosten 
Automatisering  : variërend van 16,7% -  50,0% van de aanschafwaarde 
Meubilair   : 10% van de aanschafwaarde 
 
Financiële vaste activa 
Het ministerie heeft bij de overgang van het declaratiestelsel naar het lumpsumstelsel 
voorgeschreven dat de loonheffing en premie ABP juli 1991, die in de maand augustus 1991 plaats vond, niet met 
het ministerie verrekend diende te worden als vordering op de balans.  Voor de vordering inzake de IZK en vakantie-
uitkering van respectievelijk mbo in 1991 en dt-mbo, vavo en Vormingswerk in 1993 was een identieke regeling van 
toepassing. De vordering is bij liquidatie van een roc opvorderbaar. 
Rentevergoeding vindt niet plaats. Hierdoor ontstaat een vordering met onbeperkte looptijd. Daarvan is de contante 
waarde nihil. In 2005 is de vordering verlaagd met het IZK-deel. Dit kwam door de invoering van het nieuwe 
zorgstelsel en de versnelde uitbetaling van vergoedingen voor het oude stelsel. 
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Voorraden 
Het Friesland College waardeert voorraden gebruiksgoederen tegen verkrijgingsprijs of lagere netto 
opbrengstwaarde. Individuele beoordeling van de voorraden bepalen deze lagere netto-opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Vervolgens 
waardeert de instelling ze tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking 
staan, verwerkt de instelling onder de vorderingen. De instelling verwerkt liquide middelen, die gedurende langer 
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting, onder de financiële vaste activa. 
 
Voorzieningen: 
 
Pensioenen 
Het Friesland College heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Medewerkers die hiervoor in 
aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen. Dit pensioen is gebaseerd op 
het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het 
Friesland College. 
De instelling heeft de verplichtingen die hier uit voortvloeien ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De instelling betaalt hiervoor premies. Een deel daarvan betaalt de werkgever, de werknemer betaalt het andere 
deel.  
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 
ultimo december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101,1% (bron: website www.abp.nl). In 2014 moet 
het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% hebben. Het Friesland College is niet verplicht om 
aanvullende bijdragen te doen, wanneer er een tekort bij het pensioenfonds is. Behalve wanneer dit tekort het 
gevolg is van hogere toekomstige premies. Het Friesland College verantwoordde daarom in de jaarrekening alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar. 
 
Voorziening voor arbeidsongeschiktheid 
Het Friesland College vormde een voorziening voor de verplichtingen die het op de balansdatum had. Het ging hier 
om de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het personeel dat per balansdatum naar verwachting 
voor langere tijd arbeidsongeschikt zou zijn. Deze voorziening omvat het bedrag dat de instelling naar verwachting in 
de toekomst verschuldigd is. De instelling bracht bedragen die het aan arbeidsongeschikt personeel betaalt ten laste 
van deze voorziening. 
 
Uitgestelde beloningen 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving nam het Friesland College een voorziening op voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is 
opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. De voorziening is afhankelijk van de 
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten 
laste van deze voorziening gebracht. 
 
Langlopende schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De instelling neemt 
de langlopende schulden bij eerste verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens worden ze gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld. De tekstuele toelichting op het aflossingsbedrag voor het komende jaar leest u onder de langlopende 
schulden. Het Friesland College presenteert het kortlopende deel (dat in het eerstvolgende jaar afgelost wordt) van 
de langlopende schulden als langlopende schuld. In rubriek 2.3 wordt de omvang van het kortlopende deel vermeld. 
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Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. De instelling neemt 
kortlopende schulden bij eerste verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens worden ze gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend. 
Daarnaast gaat het hier om nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn 
te plaatsen. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: baten en lasten zijn toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen 
Het Friesland College verwerkt de ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) volledig als bate in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarop de toekenningen betrekking hebben. De instelling verantwoordt geoormerkte OCW-subsidies met een vrij 
besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) ten gunste van de 
staat van baten en lasten naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies 
waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
De instelling verantwoordt geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) ten gunste van de 
staat van baten en lasten in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. De instelling verantwoordt 
niet bestede middelen onder de overlopende passiva, zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden, zodra de bestedingstermijn is verlopen op 
balansdatum. 
 

Overige exploitatiesubsidies 
Het Friesland College brengt overige exploitatiesubsidies ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar ten 
laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan. 
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FK  Financiële Kengetallen   
     
 Financiële 

kengetallen 
   

   2014   2013 
 Solvabiliteit 1 46  44 
 Solvabiliteit 2 48  46 
     
 Liquiditeit 

(current ratio) 
71  70 

 Liquiditeit 
(quick ratio) 

70  69 

     
 Rentabiliteit 

(%) 
0  1 

     
     

Beide solvabiliteitsratio’s stegen in 2014 vooral door de afname van de langlopende schulden (- € 2,3 mln.).  
De liquiditeit steeg in 2014. Dit kwam doordat de vlottende activa gelijk bleven (+ € 0,0 mln.) en de kortlopende 
schulden daalden (- € 0,2 mln.). 
 

In 2014 was de winst van het Friesland College geringer (0,12%) dan in 2013. Het winstpercentage in 2013 was 
0,88%. De rentabiliteit daalde in 2014 dus. De rubrieken 3 en 4 geven oorzaken aan. 

 
 

MAB  Model A Balans   
     
1 Activa    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
 Vaste Activa    
1.2 Materiële vaste 

activa 
62.586.104  65.120.333 

1.3 Financiële vaste 
activa 

1.663.350  1.663.350 

     
 Totaal vaste 

activa 
64.249.454  66.783.683 

     
 Vlottende activa    
1.4 Voorraden 56.393  70.972 
1.5 Vorderingen 3.185.012  2.993.536 
1.6 Effecten 0  0 
1.7 Liquide 

middelen 
3.581.465  3.800.859 

     
 Totaal vlottende 

activa 
6.822.870  6.865.367 

     
 Totaal activa 71.072.324  73.649.050 
     
2 Passiva    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
2.1 Eigen vermogen 32.859.826  32.768.666 
2.2 Voorzieningen 1.242.318  1.430.513 
2.3 Langlopende 

schulden 
27.304.823  29.646.376 

2.4 Kortlopende 
schulden 

9.665.357  9.803.495 

     
 Totaal passiva 71.072.324  73.649.050 
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1.2   De daling van materiële vaste activa (- € 2,5 mln.) in 2014 ontstond door afschrijving (- € 4,5 mln.), 
desinvestering (- € 0,4 mln.) en investeringen (+ € 2,4 mln.). Het Friesland College investeerde in 2014 in inventaris 
en apparatuur (€ 1,5 mln.) en gebouwen en terreinen (€ 0,9 mln.). De desinvestering ontstond hoofdzakelijk door 
afwaardering van de waarde van het in 2014 in verkoop aangeboden pand Jousterweg Heerenveen (- € 0,34 mln.). 
De geplande verkoop van pand Jousterweg en het huren van twee panden in Heerenveen (Skrynmakker en 
Engelmanstraat) passen in het beleid van het Friesland College om het gebouwenbestand flexibeler te maken. Zo 
kunnen gemakkelijker schommelingen in studentenaantallen of ontwikkelingen binnen het onderwijs(concept) 
gevolgd worden. 
 
1.5   Het debiteurensaldo steeg in 2014 van € 0,9 mln. naar € 1,1 mln. Daarnaast namen bij de overige vorderingen 
het saldo vooruitbetaalde diplomavergoeding (- € 0,1 mln.) en overige vorderingen (- € 0,1 mln.) af. Verder steeg de 
vordering op overige overheden met + € 0,1 mln. Ook de vooruitbetaalde kosten stegen licht (+ € 0,1 mln.). 
 

2.2   In 2014 bleven de voorzieningen ‘ambtsjubilea’ en ‘WGA’ nagenoeg ongewijzigd. De voorziening ‘wachtgelden 
na 2001’ is gedaald (- € 0,1 mln.). De voorziening ‘vertrekregeling’ werd volledig uitgeput (- € 0,1 mln.) en is vanaf 
2015 niet meer in gebruik. 
 
2.3   Langlopende schulden daalden in 2013 met - € 2,4 mln. Dit als gevolg van reguliere aflossingen. 
 

2.4   Het saldo kortlopende schulden daalde met - € 0,1 mln. Het crediteurensaldo steeg met + € 0,7 mln., evenals de 
overige kortlopende schulden (+ € 0,1 mln.).  De overlopende passiva daalden (- € 0,8 mln.) door daling van de 
vooruit ontvangen subsidies (- € 0,1 mln.) en daling van de overige overlopende passiva, zoals niet geoormerkte 
subsidies (- € 0,7 mln.) Ook de pensioenschulden daalden (- € 0,1 mln.). 
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MB  Model B Staat v. Baten en Lasten   
     
 Baten    
   2014 Begroot 2014  2013 
  EUR EUR EUR 
3.1 Rijksbijdragen 70.454.768 69.551.000 69.476.172 
3.2 Overige 

overheidsbijdragen 
en -subsidies 

1.553.244 1.554.000 1.332.350 

3.3 College-, cursus-, 
les- en 
examengelden 

601.015 0 641.783 

3.4 Baten in opdracht 
van derden 

3.847.633 3.200.000 3.877.950 

3.5 Overige baten 2.359.836 2.250.000 2.242.345 
     
 Totaal Baten 78.816.496 76.555.000 77.570.600 
     
 Lasten    
   2014 Begroot 2014  2013 
  EUR EUR EUR 
4.1 Personeelslasten 58.928.288 55.835.000 57.797.893 
4.2 Afschrijvingen 4.514.884 4.300.000 4.422.194 
4.3 Huisvestingslasten 6.555.716 6.860.000 6.573.109 
4.4 Overige lasten 7.350.842 7.160.000 6.645.468 
     
 Totaal Lasten 77.349.730 74.155.000 75.438.664 
     
     
 Saldo Baten en 

Lasten 
1.466.766 2.400.000 2.131.936 

     
     
HR Gerealiseerde 

herwaardering 
   

     
     
5 Financiële baten en 

lasten 
-1.375.605 -1.400.000 -1.446.161 

     
 Resultaat 91.161 1.000.000 685.775 
     
6 Belastingen 0 0  
     
7 Resultaat 

deelnemingen 
0 0  

     
 Resultaat na 

belastingen 
91.161 1.000.000 685.775 

     
8 Aandeel derden in 

resultaat 
0 0  

     
 Netto resultaat 91.161 1.000.000 685.775 
     
9 Buitengewoon 

resultaat 
0 0 0 

     
 Totaal resultaat 91.161 1.000.000 685.775 
     
 
 
 

Bij de opmaak van de jaarlijkse begroting hanteert het Friesland College het principe van ‘conservatief begroten’. Dit 

houdt concreet in dat de instelling voor wat betreft het opbrengstkader ‘voorzichtig realistisch begroot’. Ook voor 

2014 nam de instelling diverse onzekere (Rijks-)bijdragen niet op. Uiteindelijk vielen de werkelijke opbrengsten 

hoger uit dan begroot. Samenhangend zijn ten opzichte van de begroting ook de kosten navenant gestegen. 

Uitgaven, samenhangend met activiteiten, worden pas gerealiseerd wanneer hier opbrengsten tegenover staan. Met 

andere woorden: het Friesland College gaat pas verplichtingen aan wanneer de dekking is gegarandeerd.  
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De totale aanvullende OCW-opbrengst ten opzichte van de begroting, met daarnaast de evenredige kostentoename, 

bedraagt zo’n € 2,3 mln. Daarnaast heeft het Friesland College lopende het boekjaar 2014 aanvullende kosten 

moeten maken, zonder dat sprake was van financiële dekking. Het betreft met name de afboeking van activa 

(boekverlies Jousterweg) en hogere loonkosten als gevolg van de afgesloten CAO 2014-2015. Daarnaast bleven de 

uitkeringen voor de personele regelingen (ziekte- en zwangerschapsuitkeringen) achter bij de begrote opbrengsten. 

Verder is een verschuiving geconstateerd van bbl-studenten naar bol-studenten. Het gevolg was een toename van 

werk/bediening van studenten. Het Friesland College ontvangt de rijksbekostiging op basis van ‘t min 2’. Met andere 

woorden: twee jaar later. Als gevolg hiervan is in 2014 sprake van voorfinanciering van de gerelateerde 

personeelskosten. 

3.2 De omzet Educatiemiddelen is in 2014 geheel volgens de begroting uitgevoerd (€ 1,6 mln.). 
 
3.4 Met een opbrengst van € 0,6 mln. voor VAVO, € 0,2 mln. voor Educatie en € 0,9 mln. voor inburgering is de 

omzet ‘Werk voor derden’ van FC-Educatie gelijk aan de begroting (€ 1,7 mln.). 

De andere baten in opdracht voor derden overtreft met een opbrengst van € 2,1 mln. de begroting (€ 1,5 mln.) met  

€ 0,6 mln. Grote projecten binnen overige baten in opdracht voor derden zijn VSV Gelden (€ 0,3 mln.), CIV Water      

(€ 0,2 mln.), TOP Techniek (€ 0,2 mln.), Supreme (€ 0,2 mln.), SAW de Friesland (€ 0,2 mln.), Aan de slag / 

Jeugdwerkloosheid (€ 0,2 mln.), diverse CIOS projecten (€ 0,2 mln.), Sprint (€ 0,1 mln.), Mentorprogramma                

(€ 0,1 mln.) en World of work uniting Europe (€ 0,1 mln.). De resterende kleine projecten completeren met hun 

omzet (€ 0,3 mln.) de totale projectomzet van € 2,1 mln. 

De ruime opbrengst voor overige baten in opdracht voor derden biedt het Friesland College extra ruimte voor het uitvoeren van haar 

strategische doelstellingen. Zo worden de VSV-gelden en de opbrengsten voor SAW de Friesland ingezet om vroegtijdig schoolverlaten te 

voorkomen en het aantal startkwalificaties/diploma’s te laten toenemen. Het project CIV Water laat een vorm van praktijkgestuurd leren zien, 

waarbij studenten een groot deel van de opleiding doorbrengen in (diverse) praktijksituaties. Docenten vormen daar teams samen met 

medewerkers in de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en begeleiding van studenten. 

3.5 In 2014 realiseerde het Friesland College een kleine plus op haar overige baten (€ 2,4 mln.) ten opzichte van de 
begroting (€ 2,3 mln.). De groei ontstaat door toename van opbrengsten voor detachering. 
 
4.1 De gerealiseerde personele lasten waren in 2014 € 3,1 mln. hoger dan begroot. Dat de loonkosten hoger 
uitgevallen zijn dan begroot heeft de volgende oorzaken: 
- Loonkosten wegens verplichtingen aangegaan in het 4e kwartaal 2013 
- De begroting is conservatief opgesteld voor opbrengsten en de (loon)kosten die daar tegenover staan. 
- De omzet van het gesubsidieerde beroepsonderwijs nam toe. 
- Cao ontwikkelingen. 
- Het werk in opdracht van derden nam toe. 
- Extra personele inzet door toename van voltijd studenten, waarvan de kosten door de ‘t min 2’ systematiek twee 
jaar voorgefinancierd worden. 
- Uitkeringen voor de personele regelingen. 
- Loonkosten uit 2012 van Mbo Life Sciences zijn in 2014 betaald aan Nordwin College. 
 
4.2 In 2014 investeerde de instelling in inventaris en apparatuur (€ 1,5 mln.) en gebouwen (€ 0,9 mln.). De 
investeringen leveren een licht gestegen afschrijvingslast op. Het sinds 2013 geactiveerde groot onderhoud (volgens 
de componentenmethode) leidt jaarlijks tot een hogere afschrijvingslast. In de jaren voor 2013 werd niet 
afgeschreven voor groot onderhoud, maar werden kosten gemaakt door dotatie aan een onderhoudsvoorziening.  
 
5 De rente op langlopende schulden is in 2014 gelijk aan het begrote bedrag.  
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MC  Model C Kasstroomoverzicht   
      
  31-12- 2014  31-12- 2013  

  EUR  EUR  
      

 Kasstroom uit operationele activiteiten     
      
 Saldo Baten en Lasten 1.466.766  2.131.936  

      
 Aanpassing voor:     

 Afschrijvingen 4.514.883  4.422.194  
 Mutaties voorzieningen -188.195  -175.660  
      

 Verandering in vlottende middelen:     
 Voorraden (-/-) -14.579  4.139  

 Vorderingen (-/-) 191.476  315.772  
 Schulden -138.139  295.335  

 Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.478.418  6.353.894  
      
 Ontvangen interest 41.436  78.638  

 Betaalde interest (-/-) 1.417.041  1.524.799  
 Buitengewoon resultaat 0  0  

  -1.375.605  -1.446.161  
      
 Totaal kasstroom uit operationele 

activiteiten 

 4.102.813  4.709.733 

      

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
      
 Investeringen in materiële vaste activa 

(-/-) 

2.425.808  2.349.343  

 Desinvesteringen in materiële vaste 

activa 

445.154  -43.067  

      
 Totaal kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

 -1.980.654  -2.306.276 

      

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
      

 Nieuw opgenomen leningen 0  0  
 Aflossing langlopende schulden (-/-) 2.341.553  2.362.790  
      

      
 Totaal kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 

 -2.341.553  -2.362.790 

      
 Overige balansmutaties     

      
 Mutatie liquide middelen  -219.394  238.667 

 

 
Over 2014 is sprake van een negatieve kasstroom van € 0,2 mln. De liquiditeitsbegroting 2014 ging uit van een 
positieve kasstroom van € 0,4 mln.  
In de ‘Staat van baten en lasten’ zijn oorzaken aangegeven die invloed hebben op de liquiditeit. Door toename van 
de kortlopende vorderingen en afname van de kortlopende schulden is de liquiditeitsratio in 2014 gestegen. 
 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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 VA  Vaste activa   
            

1.2 Materiële vaste 
activa 

          

  Aanschaf 

prijs 

Afschrijving 

cumulatief 

Boekwaarde Investering Des         

investering 

Terugboeken 

op 
desinvestering 

Afschrijving Aanschaf 

prijs 

Afschrijving 

cumulatief 

Boekwaarde 

  1-1- 2014 1-1- 2014 1-1- 2014     31-12- 2014 31-12- 2014 31-12- 2014 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 

86.483.451 26.945.672 59.537.779 846.267 634.912 570.779 2.884.110 86.694.807 29.259.004 57.435.803 

1.2.2 Inventaris en 
apparatuur 

10.991.062 6.574.549 4.416.513 1.543.052 1.057.259 1.022.253 1.585.747 11.476.855 7.138.044 4.338.812 

1.2.3 Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 In uitvoering en 

vooruitbetalingen 

4.374 0 4.374 36.489 4.374 0 0 36.489 0 36.489 

1.2.5 Niet aan het proces 
dienstbare materiële 

vaste activa 

1.582.924 421.257 1.161.667 0 341.641 0 45.026 1.241.283 466.283 775.000 

            
 Materiële vaste 

activa 

99.061.811 33.941.478 65.120.333 2.425.808 2.038.186 1.593.032 4.514.883 99.449.434 36.863.330 62.586.104 

            
            

1.3 Financiële vaste 
activa 

          

  Boekwaarde 

1-1- 2014 

Investering 

en verstrek 

Desinv. en 

afgelost 

Resultaat 

deelneming 

Boekwaarde 

31-12- 2014 

     

  EUR EUR EUR EUR EUR      

1.3.4 Vorderingen op 
andere 
deelnemingen 

0 0 0 0 0      

1.3.5 Vorderingen op OCW 1.663.350 0 0 0 1.663.350      
1.3.7 Overige vorderingen 0 0 0 0 0      
            

 Financiële vaste 
activa 

1.663.350 0 0 0 1.663.350      

            

  
 
 

Het Friesland College is niet in het bezit van immateriële vaste activa. 
 
In 2014 investeerde de instelling € 1,5 mln. in inventaris en apparatuur. Het ging hier om hardware (€ 0,9 mln.), 
software (€ 0,1 mln.), meubilair (€ 0,2 mln.), apparatuur en onderwijsapparatuur (€ 0,2 mln.) en installaties                
(€ 0,1 mln.). Daarnaast is een bedrag van € 0,9 mln. geïnvesteerd in gebouwen.   
In 2014 bedroegen de totale afschrijvingen € 4,5 mln.  
 
De instelling voerde in 2013 de componentenmethode in, waarbij groot onderhoud voortaan geactiveerd wordt. In 

2014 is er op groot onderhoud € 0,3 mln. afgeschreven. 

In 2014 is gebouw Jousterweg Heerenveen ter verkoop aangeboden. In de activatabel wordt de Jousterweg 

weergegeven in rubriek 1.2.5 ‘Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa’. In voorgaande jaren werd de 

Jousterweg in rubriek 1.2.1 ‘Gebouwen en terreinen’ weergegeven.  
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VV  Voorraden & Vorderingen   
     
1.4 Voorraden    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
1.4.1 Gebruiksgoederen 56.393  70.972 
 Voorraden 56.393  70.972 
     
     
1.5 Vorderingen    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
1.5.1 Debiteuren 681.764  678.468 
1.5.2 OCW/EZ 0  0 
1.5.4 Andere 

deelnemingen 
0  0 

1.5.5 Studenten 447.710  256.769 
1.5.6 Overige 

overheden 

168.597  89.806 

1.5.7 Overige 
vorderingen 

931.672  1.120.156 

1.5.8 Overlopende 
activa 

955.269  848.337 

 Vorderingen 3.185.012  2.993.536 
     
 Uitsplitsing    
     
1.5.7.1 Personeel 0  0 
1.5.7.2 Overige 931.672  1.120.156 
 Overige 

vorderingen 
931.672  1.120.156 

     
1.5.8.1 Vooruitbetaalde 

kosten 
955.269  848.337 

1.5.8.2 Verstrekte 

voorschotten 

0  0 

1.5.8.3 Overige 
overlopende 
activa 

0  0 

 Overlopende 
activa 

955.269  848.337 

     

1.5.5  / 1.5.7  In 2013 werden studentenleermiddelen door een extern bedrijf gefactureerd. De leermiddelen 
vordering per 31 december 2013 op het externe bedrijf (€ 0,26 mln.) is verantwoord in rubriek 1.5.7.2 ‘Overige 
vorderingen’. 
In 2014 factureerde het Friesland College de studentenleermiddelen zelf. De openstaande vorderingen per  
31 december 2014 zijn in de rubriek 1.5.5 ‘Studentenvorderingen’ verantwoord. 
Door de verschillende wijzen van factureren heeft tussen 2013 en 2014 een verschuiving plaatsgevonden tussen de 
rubrieken 1.5.7.2 en 1.5.5. 
 
1.5.8   Het saldo ’Vooruitbetaalde kosten’ nam met name toe door een groter aandeel licentiekosten (+ € 0,1 mln.). 
 

 

  



Pagina 11 

 

 

EL  Effecten & Liquide middelen   
      
1.6 Effecten     
  Boekwaarde         

1-1- 2014 
Investeringen Desinvesteringen Boekwaarde       

31-12- 2014 
  EUR EUR EUR EUR 
 Effecten 0 0 0 0 
      
      
1.7 Liquide 

middelen 
    

  31-12- 2014  31-12- 2013  
  EUR  EUR  
1.7.1 Kasmiddelen 7.558  9.112  
1.7.2 Tegoeden op 

bank- en 
girorekeningen 

3.573.907  3.791.747  

1.7.3 Deposito's 0  0  

1.7.4 Overige liquide 
middelen 

0  0  

 Liquide 
middelen 

3.581.465  3.800.859  

      

Het beleid voor belenen en beleggen van de instelling is vastgelegd in het Treasury-statuut, dat als uitgangspunt 
heeft dat het Friesland College niet belegt in aandelen. 
 

 

EV  Eigen vermogen   
      
2.1 Eigen vermogen     
  Stand 1-1- 

2014 
Resultaat Overige 

mutaties 
Stand 31-12- 

2014 
  EUR EUR EUR EUR 
2.1.1 Algemene reserve 31.746.417 91.161 0 31.837.578 
2.1.2 Bestemm.res. 

(publiek) Educatie 
1.022.248 0 0 1.022.248 

2.1.3 Bestemmingsreserve 
(privaat) 

 0 0 0 

2.1.4 Bestemmingsfonds 
(publiek) 

 0 0 0 

2.1.5 Bestemmingsfonds 
(privaat) 

 0 0 0 

2.1.6 Herwaarderings-
reserve 

0 0 0 0 

2.1.7 Andere wettelijke 
reserves 

0 0 0 0 

2.1.8 Statutaire reserves 0 0 0 0 
2.1.9 Minderheidsbe lang 

derden 
0 0 0 0 

 Eigen vermogen 32.768.665 91.161 0 32.859.826 
      

De begroting 2014 ging uit van een positief resultaat van € 1,0 mln. De instelling sloot 2014 af met een positief 
resultaat van € 0,1 mln. 
Het Friesland College heeft geen private bestemmingsreserves. Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het publieke 
eigen vermogen. 
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VL  Voorzieningen /  Lang lopende schulden   
          
2.2 Voorzieningen         

          
  Stand per     

1-1- 2014 
Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente 

mutatie - 

contant 

Stand per   
31-12- 2014 

Kortlopend 
deel <1 jaar 

Langlopend 
deel >1 jaar 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen         
 Wachtgeld > 01 652.142 73.874 229.678 0 0 496.338 103.513 392.825 

 Vertrekreg. 62.385 0 62.385 0 0 0 0 0 
 WGA 215.665 150.854 132.754 0 0 233.766 51.741 182.025 
 Ambtsjubilea 500.321 11.893 0   512.214 60.216 451.998 

 Pers. voorz. 1.430.513 236.622 424.817 0 0 1.242.318 215.470 1.026.848 

2.2.2 Voorziening 

verlieslatende contracten 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 Overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Voorzieningen 1.430.513 236.622 424.817 0 0 1.242.318 215.470 1.026.848 
          
          

2.3 Langlopende schulden         
  Stand per     

1-1- 2014 
Aangegane 

leningen 
Aflossingen Stand per   

31-12- 2014 
Looptijd 
>1 jaar 

Looptijd >5 
jaar 

Rentevoet  

2.3.2 Schulden aan overige 
deelnemingen 

0 0 0 0 0 0   

2.3.3 Kredietinstellingen         

 Rabo tranche 3 6.171.411 0 363.024 5.808.387 5.445.363 3.993.267 3.54  
 Rabo tranche 4 5.714.269 0 336.134 5.378.136 5.042.002 3.697.465 6.25  
 Rabo tranche 5 5.934.028 0 349.062 5.584.967 5.235.905 3.839.656 6.31  

 Rabobank ‘06 4.200.000 0 600.000 3.600.000 3.000.000 600.000 2.55  
 BNG lening 7.626.667 0 693.333 6.933.333 6.240.000 3.466.669 4.70  
  29.646.375 0 2.341.553 27.304.823 24.963.27

0 

15.575.820   

          

          
          
2.3.4 OCW/EZ 0 0 0 0 0 0   

2.3.5 Overige langlopende 
schulden 

0 0 0 0 0 0   

 Langlopende schulden 29.646.376 0 2.341.553 27.304.823 0 0   

          
 
 

Toelichting voorzieningen: 

• Wachtgelden 

De wachtgeldverplichtingen van het Friesland College zijn in 2014 per saldo met € 0,1 mln. gedaald. De 

onttrekkingen bedroegen € 0,2 mln. Om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is € 0,1 mln. 

gedoteerd. In de wachtgeldvoorziening zijn de rechten van bovenwettelijke uitkeringen opgenomen. 

• Ambtsjubilea 

Deze voorziening bevat de ‘gespaarde’ rechten van het personeel op een uitkering voor diensttijd in het 

onderwijs van 25 of 40 jaar. De wijziging van rechten leidde in 2014 tot een kleine dotatie. 

• Overige personele voorzieningen 

De voorziening suppletie-/vertrekregelingen (€ 0,1 mln.) is in 2006 gevormd. Reden hiervoor waren 

afgesproken vertrekregelingen van medewerkers die in latere jaren tot uitbetaling komen. In 2014 is de 

voorziening volgens verwachting uitgeput. De voorziening komt vanaf 2015 te vervallen. 

In 2014 was er binnen de WGA een toename van twee personeelsleden. Op basis van het gebruikte 

rekenmodel is € 0,1 mln. gedoteerd.  

De kosten in 2014 leverden een onttrekking op van € 0,1 mln. Het saldo van de WGA- voorziening bleef 

door deze oorzaken stabiel in 2014 met een saldo van € 0,2 mln. 

 Voorziening verlieslatende contracten 

Het Friesland College kent geen specifieke voorziening voor verlieslatende contracten. 

Toelichting langlopende schulden 

Het Friesland College ging in 2000 een lening aan bij de Rabobank. Deze lening is bedoeld voor de 

financiering van de geplande en volledig tot uitvoer gebrachte nieuwbouw van de Campus in 
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Leeuwarden. De lening bestaat uit drie tranches van € 9 mln. De tranches hebben rentevastperiodes van 

10, 20 en 25 jaar. Door te kiezen voor lange rentevastperiodes sluit het Friesland College renterisico 

grotendeels uit. Voor deze lening realiseerde de instelling een borgstelling bij de Stichting 

Waarborgfonds BVE. Voor tranche III sloot de instelling in 2012 een nieuwe rentevastperiode af voor een 

periode van tien jaar. 

Het Friesland College ging in 2007 een lening van € 9 mln. aan bij de Friesland Bank. In 2013 ging deze 

lening over naar de Rabobank. In 2007 kwam het Friesland College voor deze lening een 

rentevastperiode overeen van zeven jaar. Voor deze leningen is een positieve/negatieve 

hypotheekverklaring verstrekt. In de leningsovereenkomst wordt aangegeven dat panden aan de 

Julianalaan onderpand zijn. In 2012 is de rentevastperiode opnieuw vastgesteld voor een periode van vijf 

jaar. 

Voor de laatste fase van de nieuwbouw ging de instelling een lening aan bij de BNG. Hiervoor is in 2008 

een lening aangegaan van € 10,3 mln. Hiervan is in 2008 € 4,7 mln. ontvangen en in 2009 € 3,3 mln. In 

2010 volgde het laatste deel van € 2,3 mln. Voor deze lening is een borgstelling gerealiseerd bij de 

Stichting Waarborgfonds BVE. 

In 2014 waren er geen mutaties in de langlopende schulden, anders dan de reguliere rente- en 

aflossingsbetalingen. 

In de langlopende schuld bedroeg het kortlopende deel € 2,3 mln. Dit is de aflossingsverplichting voor 

2015.  
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KS  Kortlopende schulden   
        
2.4 Kortlopende schulden       

  31-12- 2014  31-12- 2013    
  EUR  EUR    
2.4.1 Kredietinstellingen 0  0    

2.4.2 Vooruitgefactureerde en 
-ontvangen termijnen 
OHW 

0  0    

2.4.3 Crediteuren 1.703.398  1.032.042    
2.4.4 OCW/EZ 0  0    
2.4.5 Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

0      

2.4.6 Schulden aan andere 

deelnemingen 

0  0    

2.4.7 Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 

2.289.011  2.281.053    

2.4.8 Schulden terzake van 
pensioenen 

733.606  826.516    

2.4.9 Overige kortlopende 

schulden 

950.358  871.408    

2.4.10 Overlopende passiva 3.988.984  4.792.477    
 Kortlopende schulden 9.665.357  9.803.496    

        
 Uitsplitsing       
        

2.4.7.1 Loonheffing 2.289.011  2.281.053    
2.4.7.2 Omzetbelasting 0  0    
2.4.7.3 Premies sociale 

verzekeringen 

0  0    

2.4.7.4 Overige belastingen 0  0    
 Belastingen en premies 

sociale verzekeringen 

2.289.011  2.281.053    

        

2.4.9.1 Werk door derden 0  0    
2.4.9.2 Overige 950.358  871.408    
 Overige kortlopende 

schulden 

950.358  871.408    

        
2.4.10.1 Vooruitontvangen 

college-en lesgelden 

0  0    

2.4.10.2 Vooruitontvangen 
subsidies OCW/EZ 

geoormerkt 

79.501  160.663    

2.4.10.3 Vooruitontvangen 
investeringssubsidies 

0  0    

2.4.10.4 Vooruitontvangen 
termijnen 

0  0    

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 2.105.397  2.079.374    

2.4.10.6 Accountants- en 
administratiekosten 

40.475  45.980    

2.4.10.7 Rente 0  0    
2.4.10.8 Overige 1.763.611  2.506.460    
 Overlopende passiva 3.988.984  4.792.477    

        
 
 

2.4.3 Het crediteurensaldo nam toe (+ € 0,7 mln.). De voornaamste oorzaken hiervoor waren: een nieuw contract 
met een schoonmaakbedrijf (+ € 0,2 mln.), diverse facturen van uitzendbureaus (+ € 0,1 mln.), een factuur van een 
scholingspartner (+ € 0,1 mln.) en een software bestelling (+ € 0,1 mln.).  
 
2.4.10.2 en 2.4.10.8 De daling van ‘Overige overlopende activa’ en ‘vooruitontvangen subsidies’ bedroeg - € 0,7 mln. 
De daling bestaat uit besteding van geoormerkte en niet geoormerkte subsidies in 2014 (- € 1,1 mln.) en ontvangst 
van een vooruit ontvangen subsidie voor praktijkroutes (+ € 0,4 mln.).  
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MG  Model G Verantwoording subsidies   
          
G1 Subsidies zonder 

verrekeningsclausule 
        

 Omschrijving Toewijzing 
Kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 

Prestatie 
afgerond? 

   

    EUR EUR Ja/Nee    

 Reg. bekw. man. en 
prof. ond.pers. 

590549-1 01-01-2014 716.756 716.756 J    

 Reg. versterk. samenw. 

ler.opl. /scholen 13-16 

592791-1 01-01-2014 125.000 125.000 N    

 Reg. versterk. samenw 

ler.opl./ scholen 13-16 

592715-1 01-01-2013 125.000 125.000 J    

 Zij-instroom dir.leraren 413272-1 01-01-2012 133.000 133.000 J    
 Zij-instroom dir.leraren 543024-1 01-01-2013 33.525 33.525 J    

 Zij-instroom dir.leraren 638886-1 01-01-2014 20.000 20.000 J    
 Totaal   1.153.281 1.153.281     

          
G2 Subsidies met 

verrekeningsclausule 
        

G2A Aflopend per ultimo 
verslagjaar 

        

 Omschrijving Toewijzing 
kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 

Totale kosten Te 
verrekenen 

  

    EUR EUR EUR EUR   
 Schoolmaatsch.werk 

2013 

BEK-

2013/135 

01-01-2013 253.933 253.933 253.933    

 Nederlandse Taal en 

Rekenen 

591972-2 01-01-2014 902.938 902.938 902.938    

 Totaal   1.156.871 1.156.871 1.156.871    
          

G2B Doorlopend tot in een 
volgend verslagjaar 

        

 Omschrijving Toewijzing 
kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Saldo Ontvangen in 
verslagjaar 

Lasten in 
verslagjaar 

Totale kosten Saldo nog te 
besteden 

     1-1- 2014   31-12- 2014 31-12- 2014 

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
 Schoolmaatsch.werk 

2014 

602374-1 01-01-2014 275.249 0 275.249 195.748 195.748 79.501 

 Totaal   275.249 0 275.249 195.748 195.748 79.501 
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OB  Overheidsbijdragen   
     
3.1 Rijksbijdragen    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 65.584.546  64.499.931 
3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 4.870.222  4.976.241 
3.1.3 Af: inkomensoverdrachten 0   
 Rijksbijdragen 70.454.768  69.476.172 
     
     
 Uitsplitsing    
     
3.1.1.1 OCW 65.584.546  64.499.931 
     
 OCW    
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 1.142.938  1.604.575 
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 3.727.284  3.371.666 
3.1.2.3.1 Toerekening 

investeringssubsidies 
0  0 

 Overige subsidies OCW 4.870.222  4.976.241 
     
     
     
3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 
   

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
3.2.1 Participatiebudget    
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 

en - subsidies 
1.553.244  1.332.350 

 Overige overheidsbijdragen 
en -subsidies 

1.553.244  1.332.350 

     
 Uitsplitsing    
     

3.1.1 De rijksbijdragen 2014 stegen ten opzichte van 2013 met name door toename van het aantal bol-studenten in 

2012 ten opzichte van 2011 (lumpsum regeling ‘t min 2’) en prijsbijstellingen. 

3.2 Als gevolg van een aanpassing van de verdeelmaatstaven in het participatiebudget is een omzettoename 

gerealiseerd onder de Educatie van € 0,2 mln.  

De middelen die de minister van OCW inbrengt in het participatiebudget werden voor de jaren 2009 – 2012 verdeeld 

zoals de middelen voor volwasseneneducatie zijn verdeeld. Met ingang van 2013 is deze systematiek deels gewijzigd. 

De verdeling van middelen heeft in 2013 nog voor 75% plaatsgevonden op basis van de bestaande objectieve 

verdeelmaatstaven. De overige 25% is verdeeld op basis van nieuwe output-verdeelmaatstaven. Met ingang van 

2014 is de helft van de middelen verdeeld op basis van de bestaande objectieve verdeelmaatstaven. 

In schema: 

 2009 t/m 2012 2013 2014 en verder 

Objectieve maatstaven 100% 75% 50% 

Output-verdeelmaatstaven 0 % 25% 50% 

 

Bovenstaande verdeelmaatstaven hebben geleid tot een bijstelling van de toegekende middelen per gemeente. 

Deze toegekende middelen per gemeente zijn opgenomen binnen de tussen gemeente en het Friesland College 

overeengekomen productovereenkomsten. Output-verdeelmaatstaven worden niet gebruikt voor het financieel 

afrekenen van gemeenten, maar uitsluitend voor het verdelen van de middelen over de gemeenten. Opname van 

output-verdeelmaatstaven in het verdeelmodel betekent concreet dat relatief goed presterende gemeenten twee 

jaar later beloond worden met een groter te besteden budget dan minder goed presterende gemeenten. Aanpassing 

van de percentages, samenhangend met de verdeelstaten, hebben voor het Friesland College geleid tot een 

ophoging van het vastgestelde Educatiebudget. 
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AB  Andere baten   
     
3.3 College-, cursus-, 

les- en 
examengelden 

   

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
3.3.1 Lesgelden sector 

vo 
0  0 

3.3.2 Cursusgelden 
sector BVE 

601.015  641.783 

3.3.5 Examengelden 0  0 
 coll-, curs-, les- 

en examengelden 
601.015  641.783 

     
     
     
3.4 Baten in opdracht 

van derden 
   

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
3.4.1 Contractonderwijs 871.091  778.730 
3.4.1.1 Contracten t.b.v. 

inburgeringsvoorz 
0  0 

3.4.2 Contractonderz. 0   
3.4.3 Overige baten 

werk in opdracht 
van derden 

2.976.542  3.099.220 

 Baten in opdracht 
van derden 

3.847.633  3.877.950 

     
     
     
     
3.5 Overige baten    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
3.5.1 Verhuur 220.429  212.609 
3.5.2 Detachering 

personeel 
855.452  642.563 

3.5.3 Schenking 0  0 
3.5.4 Sponsoring 0  0 
3.5.5 Ouderbijdragen 730.925  829.809 
3.5.6 Overige 553.030  557.364 
 Overige baten 2.359.836  2.242.345 
     

 

3.3.2 De studentenaantallen bbl en deeltijdbol dalen al meerdere jaren. De economische teruggang heeft 
(toekomstige) werkgevers voorzichtiger gemaakt om contracten met bbl-studenten aan te gaan. De dalende 
aantallen deeltijdstudenten leiden tot een gestaag dalende omzet van cursusgelden.  
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LA  Lasten   
     
4.1 Personeelslasten    
  31-12- 2014  31-12- 2013 

  EUR  EUR 
4.1.1 Lonen en salarissen 52.080.600  52.298.308 

4.1.2 Overige personele lasten 7.029.191  5.635.409 
4.1.3 Af: uitkeringen 181.503  135.824 

 Personeelslasten 58.928.288  57.797.893 
     
 Uitsplitsing    

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 41.026.242  41.305.374 
4.1.1.2 Sociale lasten 4.845.932  4.565.555 

4.1.1.3 Pensioenpremies 6.208.426  6.427.379 
 Lonen en salarissen 52.080.600  52.298.308 
     

4.1.2.1 Dotaties personele 
voorzieningen 

236.622  427.554 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 6.076.003  4.876.688 
4.1.2.3 Overig 716.566  331.167 
 Overige personele lasten 7.029.191  5.635.409 

     
4.2 Afschrijvingen    

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
4.2.1 Immateriële vaste activa 0   

4.2.2 Materiële vaste activa 4.514.884  4.422.194 
 Afschrijvingen 4.514.884  4.422.194 

     
4.3 Huisvestingslasten    

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
4.3.1 Huur 3.235.523  3.320.003 

4.3.2 Verzekeringen 60.569  60.226 
4.3.3 Onderhoud 563.552  636.123 

4.3.4 Energie en water 782.153  673.374 
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.098.647  1.144.255 
4.3.6 Heffingen 409.906  359.694 

4.3.8 Dotatie overige 
onderhoudsvoorzieningen 

0  0 

4.3.7 Overige 405.366  379.434 
 Huisvestingslasten 6.555.716  6.573.109 
     

4.4 Overige lasten    
  31-12- 2014  31-12- 2013 

  EUR  EUR 
4.4.1 Administratie en beheerslasten 2.377.338  2.477.087 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en 
leermiddelen 

4.009.321  3.660.629 

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0  0 

4.4.4 Overige 964.183  507.752 
 Overige lasten 7.350.842  6.645.468 

     
 Specificatie honorarium    
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 79.890  95.159 

4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0  0 
4.4.1.3 Fiscale adviezen 79.416  21.004 

4.4.1.4 Andere niet-controledienst 0  0 
 Accountantslasten 159.306  116.163 
     

  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 

HR Gerealiseerde herwaardering    
     

4.1 Ten opzichte van 2013 namen de personele lasten in 2014 toe met € 1,1 mln. De loonkosten voor personeel in 
loondienst daalden (- € 0,2 mln.). Dit kwam door een geringer bedrag voor bruto salarissen (- € 0,3 mln.) en stijging 
van sociale lasten en pensioenpremies (+ € 0,1 mln.). De kosten voor personeel niet in loondienst (4.1.2.2) stegen 
sterk (+ € 1,2 mln.). Oorzaken hiervoor waren inhuur van uitzendkrachten (+ € 1,0 mln.) en tijdelijk personeel             
(+ € 0,2 mln.) door onder meer studentengroei, ziektevervanging en uitbesteding van onderwijs. Een dotatie (4.1.2.1) 
van + € 0,2 mln. is toegevoegd aan de personele voorzieningen. Het Friesland College hanteert het beleid om een 
deel van de loonkosten flexibel in te vullen. Dit leidde in 2014 tot een percentage van 89,5% voor salariskosten van 
eigen personeel (€ 52,1 mln.) en 10,5% voor extern personeel (€ 6,1 mln.). 
 
4.2.2 De afschrijvingen namen in 2014 toe met € 0,1 mln. Bij de in 2013 ingevoerde componentenmethode worden 
onder meer kosten voor groot onderhoud geïnvesteerd en afgeschreven. Voor groot onderhoud werd in het 
verleden jaarlijks uit de kosten gedoteerd naar de onderhoudsvoorziening, die in 2013 opgeheven is. 
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4.4.2 Materiële kosten van samenwerking met Nordwin College (+ € 0,1 mln.) uit 2012 zijn in 2014 verantwoord. 
Materiële kosten CIV-Water ( + € 0,1 mln.) resulteerden in hogere materiële kosten voor inventaris, apparatuur en 
leermiddelen. Diverse kleine posten zorgden voor de overige stijging van de kosten (€ 0,1 mln.). 
 
4.4.4 Herwaardering van het te koop staande pand Jousterweg Heerenveen leidde tot extra materiële kosten  
(+ € 0,34 mln.). 
 

FB  Financieel en buitengewoon   
     
5 Financiële baten en lasten    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
5.1 Rentebaten 41.436  78.638 
5.5 Rentelasten (-/-) 1.417.041  1.524.799 
 Financiële baten en lasten -1.375.605  -1.446.161 
     
     
9 Buitengewoon resultaat    
  31-12- 2014  31-12- 2013 
  EUR  EUR 
 Buitengewoon resultaat 0  0 
     

5.5 De rentekosten dalen gestaag met ± € 0,1 mln. per jaar. Dit komt door de jaarlijkse aflossing op langlopende 
leningen (€ 2,3 mln.).  
 
 

          VT  Verplichte Toelichting  Model E: Verbonden partijen 
            

 Naam Juridische 
vorm 2014 

Statutaire 
zetel 

Code 
activiteiten 

Eigen 
vermogen     

31-12- 2014 

Resultaat jaar 
2014 

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie   

     EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee   
 N.v.t.      J  J   

            
            

Het Friesland College had in 2014 geen aandeel in verbonden partijen. 

 
Voorstel bestemming exploitatiesaldo 
Het exploitatiesaldo van + € 0,1 mln. wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Verplichtingen onderhoud gebouwen 
De verplichtingen voor onderhoudscontracten (gebouwen) voor 2015 bedragen € 0,29 mln. 
Voor de periode 2016 t/m 2019 bedragen de onderhoudsverplichtingen in totaal € 0,04 mln. 
 
Verplichtingen facilitaire dienstverlening 
De verplichtingen voor facilitaire dienstverlening (schoonmaak / bewaking / post / catering / tuinonderhoud / 
afvalverwijdering / autobrandstof) bedraagt voor 2015 € 1,5 mln. en voor 2016 t/m 2019 in totaal € 2,7 mln.   
 
Huurverplichtingen 
De huurverplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van gehuurde panden bedragen in 2015 € 3,0 mln.  
Voor de periode 2016 t/m 2019 bedragen de huurverplichtingen in totaal € 11,3 mln. 
 
Leaseverplichtingen 
De verplichtingen die voortvloeien uit het leasen van auto’s bedragen in 2015 € 26.000. 
Voor de periode 2016 t/m 2019 bedragen de leaseverplichtingen in totaal € 29.000. 
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Waarborgfonds BVE 
Het Friesland College sloot in 2000 een borgovereenkomst af met de Stichting Waarborgfonds BVE te Amersfoort, als 
onderdeel van het leningenarrangement voor de nieuwbouw. Ook voor de lening die het Friesland College in 2008 
aanging bij de BNG is een borgovereenkomst gesloten. Als het waarborgdepot van deze stichting beneden de 
grens van € 9,9 mln. komt, dan zijn de aangesloten instellingen verplicht dit aan te vullen naar evenredigheid van de 
rijksbijdrage die in dat jaar ontvangen is (met een maximum van 2%). Het saldo van het Waarborgfonds was ultimo 
2013 € 21,4 mln. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Over het algemeen wordt verwezen naar het verslag van het College van Bestuur. Er zijn 
geen relevante specifieke gebeurtenissen die hier genoemd moeten worden. 
 
Nota Helderheid 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de richtlijnen voor de financiële verslaglegging 
opgenomen dat de instellingen verantwoording afleggen over enkele specifieke thema’s in de bekostiging. Deze 
thema’s zijn toegelicht in de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie’ van het ministerie van OCW. 
 
1. Uitbesteding 
Het onderwerp ‘Uitbesteden van onderwijs’ wordt beschreven in paragraaf 3.8 van het Geïntegreerd jaarverslag. 
 
2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten  
N.v.t. 
 
3. Het verlenen van vrijstellingen 
In het kader van vrijstellingen hanteert het Friesland College de volgende richtlijn: in die gevallen, waar het 
omvangrijke vrijstellingen voor een deel van de opleiding betreft, wordt de studieduur verkort en maatwerk 
geleverd.  
In vrijstellingen voor examen(onderdelen) gaat het in de meeste gevallen om een enkel onderdeel. Betreft het een 
aanvraag voor diploma zonder onderwijs, dan wordt deze deelnemer ingeschreven als examendeelnemer. 
Voor een los examen(onderdeel) zijn de procedures beschreven in de handboeken examinering en het 
Examenreglement van het Friesland College. Deze documenten worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. 
 
4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf  
Op basis van de 1-oktober-telling hebben in totaal 1.329 studenten in de bbl- en dt-bol-opleidingen een rekening 
gekregen voor het verschuldigde cursusgeld. De instelling ontving van 464 studenten een machtiging. De hierin 
genoemde bedrijven zijn overeenkomstig gefactureerd.  
Het aanwezige fonds voor les- en cursusgeld wordt niet gevoed uit de rijksbijdrage. 
Het Friesland College heeft geen geïntegreerde trajecten voor beroepsonderwijs en educatie, waardoor er geen 
risico bestaat dat het les -of cursusgeld van het beroepsonderwijs wordt betaald vanuit het educatiebudget van 
gemeenten. 
 
5/6. Uitschrijving van deelnemers en inschrijving in meer dan één opleiding binnen het schooljaar (mutaties tussen 
opleidingen) in de periode 1 oktober t/m 31 december 2014 wordt als volgt weergegeven: 
 
     oktober november  december  Eindtotaal 
diploma behaald Frl. Coll. verlaten      14        42        26           82    
mutatie Crebo         40        57        61      158 
Friesland College verlaten       28        53        62      143 
Eindtotaal         82       152      149      383 
 

7. Maatwerktrajecten 
In 2014 zijn er voor bedrijven of organisaties geen maatwerktrajecten georganiseerd.  
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WNT  Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen   
            
 4.1 Vermelding 

bezoldiging 
topfunctionarissen 

          

 Vermelding alle 
bestuurders met 
dienstbetrekking 

          

 Functie Voorzitter (J/N) Naam Ingangsdatum 
dienstverb. 

Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. in FTE 

Beloning Belastb vaste en 
var. onk 

Voorz. beloning 
betaalbaar 

Uitk. beëindiging 
dvb 

 

 Voorzitter CvB J E. Vos 01-08-1992  1 143.842 0 23.039   
 Lid CvB N F. van Hout 01-05-2009  1 122.005 0 19.868   
            
 Vermelding alle interim-

bestuurders 
          

 Functie Voorzitter (J/N) Naam Ingangsdatum 
dienstverb. 

Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. in FTE 

Beloning Belastb vaste en 
var. onk 

Voorz. beloning 
betaalbaar 

Uitk. beëindiging 
dvb 

 

 N.v.t.           
            
            
 Vermelding alle 

toezichthouders 
          

 Functie Voorzitter (J/N) Naam Ingangsdatum 
dienstverb. 

Einddatum 
dienstverb. 

 Beloning Belastb vaste en 
var. onk 

Voorz. beloning 
betaalbaar 

Uitk. beëindiging 
dvb 

 

 Voorzitter RvT J J. Stam 01-03-2011   9.386 0 0 0  
 Lid RvT N F. Meijers 01-04-2011   6.257 0 0 0  
 Lid RvT N K. Biegel 01-10-2012   6.257 0 0 0  
 Lid RvT N F. Bouwers 01-03-2006   3.650 0 0 0  
 Lid RvT N L. Jacobi 01-04-2011   4.000 0 0 0  
 Lid RvT N R. Hageman 01-08-2014   2.607 0 0 0  
 Lid RvT N J. van Eijndhoven 01-01-2014   6.257 0 0 0  
            
 4.2 Gegevens bij 

overschrijding 
toepasselijke norm 

          

 Functie   Ingangsdatum 
dienstverb. 

Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. in FTE 

Beloning Belastb vaste en 
var. onk 

Voorz. beloning 
betaalbaar 

Uitk. beëindiging 
dvb 

Motivatie 
over-

schrij-
ding 

 N.v.t.           
            
 
 
 

 
 

Vaststelling 
 
Het College van Bestuur heeft de geïntegreerde jaarrekening 2014 vastgesteld in zijn vergadering van 20 april 2015. 
 
De Raad van Toezicht heeft de geïntegreerde jaarrekening 2014 vastgesteld in zijn vergadering van 29 mei 2015, 
conform artikel 19.2 lid d van de statuten van het Friesland College. 
 
Mevrouw J.G. Stam, voorzitter Raad van Toezicht 
Mevrouw mr. K. Biegel, vice-voorzitter Raad van Toezicht 
De heer dr. F. Meijers, lid Raad van Toezicht 
De heer dr. Ir. J.H.M. van Eijndhoven, lid Raad van Toezicht 
De heer R.J. Hageman, lid Raad van Toezicht 
 
De geïntegreerde jaarrekening 2014 is op 12 mei 2015 ter bespreking aangeboden aan de Ondernemingsraad van 
het Friesland College. 
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