over het nieuws

Financiën redelijk op orde
Het mbo behaalde in 2010 een positief resultaat. Dat blijkt uit de jaarlijkse
benchmark met financiële gegevens van roc’s en aoc’s die eind 2011 werd
gepubliceerd. De aoc’s hebben het laagste rendement, maar hun solvabiliteit
is beter.
Benchmark mbo
verschenen
De zesde benchmark van het mbo
maakt een financiële vergelijking
tussen scholen mogelijk. Hoe
gaat het met roc’s, aoc’s en
vakscholen? Deze keer deden in
de analyse, in opdracht van de
MBO Raad uitgevoerd door
PricewaterhouseCoopers,
62 instellingen mee. De cijfers
betreffen het jaar 2010.

Het mbo telde in 2010 meer
leerlingen, ook op de aoc’s als
geheel, en kreeg een iets
hogere rijksbijdrage. De rentabiliteit steeg en dat gebeurde
ook met de solvabiliteit en de
liquiditeit van de scholen die
meededen met de vergelijking.
Totaal 62 instellingen hebben
gegevens aangeleverd; 98,5
procent van het totaal. Alleen
Lentiz valt er wat betreft de
aoc’s buiten.
In de personeelslasten is
het aandeel onderwijzend en
direct onderwijsondersteunend personeel opnieuw gestegen, van 80,8 procent in 2009
naar 81,2 procent in 2010. Dit
gebeurt al een jaar of vier; het
is een indicatie dat de scholen
meer in onderwijspersoneel
investeren. De overhead is
verder gedaald.
Tegenslag opvangen
De gegevens zijn over het
algemeen positief, maar soms
is er aanleiding om de zaak
goed in de gaten te houden.
‘Scherp aan de wind te zeilen’
zoals CvB-voorzitter van de
Aeres Groep Henk Verweij vorig

jaar in editie 7 van dit vakblad
opmerkte. Voor Aeres is de ontwikkeling van PTC+ voor bijvoorbeeld het Groenhorst
College lastig, erkent het aoc.
Onder andere vanwege minder
inhuur van docenten van
Groenhorst. Maar er zijn meer
factoren die invloed hebben op
de financiële situatie van dit
aoc. Zo staan het aoc ver
onderaan als het gaat om de
rijksbijdrage per gewogen deelnemer. Verklaarbaar doordat er
een daling van lwoo-leerlingen
is optrad. Daarmee is er flinke
druk op de begroting gekomen.
De cijfers in de benchmark
geven niet alle ins en outs.
Maar een aantal zaken valt op.
Bijvoorbeeld de opnieuw lage
liquiditeit bij Wellantcollege en
De Groene Welle. Wat solvabiliteit betreft moet Groenhorst
College zich de meeste zorgen
maken. Het gros van de aoc’s
scoort veel beter; dat wil zeggen dat zij een tegenslag beter
kunnen opvangen en gemakkelijker leningen kunnen afsluiten. Die scholen zijn rijker; of
zoals Frida Hengeveld, CvB De
Groene Welle, vorig jaar

opmerkte: ‘Er zit veel geld in
grond en stenen.’
Personeelskosten
Wellantcollege en AOC Oost
scoren laag op rentabiliteit. Dit
zijn allemaal relatieve gegevens, maar het is wel iets om in
de gaten te houden.
Verder valt op dat de personeelskosten per fte in loondienst bij AOC Oost relatief
laag zijn, net als bij Citaverde
College. Dat werd vorig jaar ook
al geconstateerd. In het algemeen is dit cijfer, het aandeel
personeelskosten, bij aoc’s
lager dan bij roc’s en het aandeel van de kosten voor onderwijzend personeel is hoger. Dat
kan met een andere methode
van indelen en tellen te maken
hebben. Groenhorst College is
een uitzondering. Dat aoc
scoort hoger dan alle andere
aoc’s op de personeelskosten
per fte in loondienst en relatief
hoog op de personeelskosten
onderwijzend personeel ten
opzichte van de totale personeelskosten.
Een trend?
Scholen maken meer
gebruik van de benchmark
gegevens, volgens de samenstellers. De gegevens hebben
vooral betekenis voor die
scholen zelf. ‘Hoe doen we het
in vergelijking met andere
scholen, is er een trend te zien,
en hoe blijven we financieel
gezond?’ (tvdb) ]
U vindt de benchmark 2011,
op www.mboraad.nl.
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