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Harens Lyceum

• ChecktheBizz

Dr. Nassau College Quintus

• Havo Carrousel

Dr. Nassau College Penta

• Kader en basis Carrousel
CS Vincent van Gogh

• Mavo Carrousel Assen

Winkler Prins

• Havo Carrousel
• Vmbo Oost Groningen
• Kader en basis Carrousel

Ubbo Emmius 
Veendam

•  Vmbo Oost
Groningen

Dollard College Woldendorp

• Vmbo Oost Groningen

Dollard College Winschoten

• Vmbo Oost Groningen
• Kader en basis Carrousel

Dollard College Bellingwolde

• Vmbo Oost Groningen

Dollard College Pekela

• Vmbo Oost Groningen
• Kader en basis Carrousel

Ubbo Emmius 
Winschoten

•  Vmbo Oost 
Groningen

•  Kader en basis 
Carrousel

Ubbo Emmius Onstwedde

• Vmbo Oost Groningen

Detailkaart
Stad Groningen

Harens Lyceum loca! e Zuidlaren

• Vmbo Carrousel Stad Groningen

CSG Winsum

• Vmbo Carrousel Stad Groningen

Kamerlingh Onnes

• ChecktheBizz

Praedinius Gymnasium

• ChecktheBizz

CSG Kluiverboom

• Kader en basis Carrousel

CSG Wessel Gansfort

• ChecktheBizz
• Havo Carrousel
• Vmbo Carrousel Stad Groningen
• Pilot Vwo Carrousel

H.N. Werkman Stadslyceum

• ChecktheBizz
• Havo Carrousel

Leon van Gelder

• ChecktheBizz

CSG Augus! nus

• ChecktheBizz
• Havo Carrousel
•  Vmbo Carrousel 

Stad Groningen

CSG Selion

• Vmbo Carrousel Stad Groningen
• Kader en basis Carrousel

Provincies Groningen en Drenthe

Stad Groningen
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Het OTP verbindt al jaren onderwijs en bedrijfsleven. 
Daartoe worden we in staat gesteld en ondersteund 
ĚŽŽƌ�Ƶ͗�ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕�ŽŶĚĞƌǁŝũƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
belanghebbenden. Daar zijn we u erg dankbaar voor. We 
ŚŽƉĞŶ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ĚĂƚ�Ƶ�ŽŶƐ�ďůŝũŌ�ƐƚĞƵŶĞŶ�ŶƵ�ǁĞ�ŽŶǌĞ�ŬŽĞƌƐ�
aanpassen. Maar voordat we vooruitkijken, blikken we 
eerst even terug. 

In 2019 realiseerde het OTP in samenwerking met haar 
belanghebbenden onder andere 6.716 bedrijfsbezoeken 
door 2.680 leerlingen en studenten van 22 schoollo-
ĐĂƟĞƐ�ďŝũ�ϰϯϱ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘�,Ğƚ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ũĂĂƌ�ƐůŽƚĞŶ�ǁĞ�
ďŽǀĞŶĚŝĞŶ�ĂĨ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ͘��ŝƚ�
gaan we investeren in de ontwikkeling van onze organi-
ƐĂƟĞ�ĞŶ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͘

Waarom denken we onze koers te moeten aanpassen? 
Het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven deed het 
KdW�ǀŽŽƌĂů�ĚŽŽƌ�ƐƚĂŐĞďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�
ďĞƌŽĞƉƐŽƌŝģŶƚĂƟĞ͘��Ğ�ůĂĂƚƐƚĞ�ũĂƌĞŶ�ĚĞĚĞŶ�ǁĞ�Ăů�ŵŝŶĚĞƌ�
op het gebied van stagebemiddeling en meer op het 
ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉƐŽƌŝģŶƚĂƟĞ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŽŶƚƉůŽŽŝĚĞŶ�
ǁĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĞĞů�ĂŶĚĞƌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘�ZĞƐƵůƚĂĂƚ͗�ŚĞƚ�KdW�
werd voor een deel van onze belanghebbenden minder 
herkenbaar. En dat terwijl er op het raakvlak van onder-
ǁŝũƐ�ĞŶ�ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ�ŽŽŬ�ŶŝĞƵǁĞ�ďĞŚŽĞŌĞƐ�ůŝŐŐĞŶ͘��Ŷ�
dus: kansen! Want er is nog steeds een rol voor het OTP 
om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te 
ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ�ĞŶ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘

�ĂĂƌŽŵ�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�ŝŶ�ϮϬϭϵ�ĚĞ�ƌŽů͕�ŚĞƚ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ�ĞŶ�
de mogelijkheden van het OTP scherp onder de loep 
genomen. De uitkomst? We hebben duidelijke keuzes 
gemaakt binnen het thema ‘onderwijs en bedrijfsleven 
verbinden’. Keuzes die we hebben samengevat in twee 
ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ͗

•   Het OTP ondersteunt bedrijven nog meer en op di-
verse wijzen bij het in contact komen met jong talent 
en adviseert hen desgewenst over scholingsvraagstuk-
ken.

•   Het OTP ondersteunt het onderwijs met het organi-
ƐĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉƐŽƌŝģŶƚĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�sŽŽƌƚŐĞǌĞƚ�KŶ-
derwijs met beproefde evenementen en met nieuwe 
ŵŝĚĚĞůĞŶ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ǀĞƌďŝŶĚĞŶ�ǁĞ�ĚĞ�ďĞŚŽĞŌĞŶ�ǀĂŶ�
het bedrijfsleven met de opleidingsmogelijkheden 
van het beroepsonderwijs. Want onder andere door 
ĚĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ůŽŽƉďĂŶĞŶ�
een leven lang ontwikkelen onontbeerlijk.

Het thema ‘onderwijs en bedrijfsleven verbinden’ be-
ƚƌĞŌ�ŽŶƐ�ĞǆƉĞƌƟƐĞŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�ďůŝũŌ�ĂĐƚƵĞĞů͘�DĂĂƌ�ďŝŶŶĞŶ�
ĚĂƚ�ƚŚĞŵĂ�ŐĂĂŶ�ǁĞ�ĚƵƐ�ǀĂŶƵŝƚ�ŽŶǌĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ�
gerichter, concrete diensten aanbieden. Dat doen we 
onder andere met een nieuw team en een nieuw gezicht 
naar buiten. 

ZĞƐƚ�ŽŶƐ�ŽŶǌĞ�ĂĨŐĞƚƌĞĚĞŶ�ďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ�Ͳ�:ĞƌŽĞŶ�DĂĂƐ�
en Astrid Haveman - en oud-medewerkers te bedanken 
ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ŝŶǌĞƚ�ĞŶ�ĮũŶĞ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�
jaren. Bovendien willen we onze nieuwe medewerkers 
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĞƌĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǁĂĂƌŽƉ�ǌĞ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝ-
ƚĞŝƚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŐĞĐŽŶƟŶƵĞĞƌĚ͘�

Met onze veranderde opzet denken we de nieuwe uit-
dagingen binnen het thema ‘onderwijs en bedrijfsleven 
verbinden’ goed aan te kunnen. Op deze wijze denken 
we uw belangen de komende jaren het beste te dienen. 
Maar dat kunnen we uiteraard alleen - net zoals tot nu 
toe - in nauwe samenwerking met u én ondersteuning 
door u. 

Bestuur OTP.

1.   Het OTP wil onderwijs en bedrijfsleven blijven verbinden, 
maar wél op een andere manier!
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Ϯ͘�� �>ŽŽƉďĂĂŶŽƌŝģŶƚĂƟĞ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ�KdW

22
schoolloca! es namen deel aan 
carrousels / ChecktheBizz

435
organisa! es namen deel aan 
carrousels / ChecktheBizz

349
begeleiders hebben geholpen 
bij de evenementen

2.680
leerlingen namen deel aan 
carrousels / ChecktheBizz

6.716
bedrijfsbezoeken vonden plaats
in Groningen en Drenthe

52
stagiair(e)s hebben leerlingen 
ontvangen op hun werkplek

SCHOOL

VISITOR
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ϯ Jaarrekening 2019

ϯ͘ϭ� � �ĂůĂŶƐ�;ǀŽŽƌ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟĞƌĞƐƵůƚĂĂƚͿ
  (in euro’s)

   31-12-2019 31-12-2018

>  �ĐƟǀĂ

� � DĂƚĞƌŝģůĞ�ǀĂƐƚĞ�ĂĐƟǀĂ� � ʹ��� �ʹ�
� � sůŽƩĞŶĚĞ�ĂĐƟǀĂ� � ϭϳϴ͘ϭϰϰ��� ϭϳϮ͘ϬϮϭ
    ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
dŽƚĂĂů�ĂĐƟǀĂ� � ϭϳϴ͘ϭϰϰ��� ϭϳϮ͘ϬϮϭ�
    ======================= =======================

>  Passiva 

� � �ŝŐĞŶ�ǀĞƌŵŽŐĞŶ� � ϭϲϯ͘Ϯϱϲ�� ϭϰϵ͘ϴϭϬ�
� � <ŽƌƚůŽƉĞŶĚĞ�ƐĐŚƵůĚĞŶ� � ϭϰ͘ϴϴϴ�� ϮϮ͘Ϯϭϭ
    ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
Totaal passiva   ϭϳϴ͘ϭϰϰ  ϭϳϮ͘ϬϮϭ
    ======================= =======================

ϯ͘Ϯ Winst- en verliesrekening over 1-1-2019 t/m 31-12-2019
 (in euro’s)

  
:ĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐ� �ĞŐƌŽƟŶŐ� �ĞŐƌŽƟŶŐ

 
Jaarrekening

 
  

2019 2019 2020
 

2018
 

     

� � ^Žŵ�ĚĞƌ�ďĞĚƌŝũĨƐŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ� Ϯϵϲ͘ϵϯϱ��� Ϯϵϵ͘ϬϬϬ� ϯϬϬ͘ϵϯϬ�� ϯϮϴ͘ϴϰϴ
� � ^Žŵ�ĚĞƌ�ďĞĚƌŝũĨƐŬŽƐƚĞŶ� Ϯϴϯ͘ϳϲϳ��� ϯϯϰ͘ϴϱϬ� Ϯϵϴ͘ϵϵϭ� ϯϰϴ͘ϯϬϭ�
   ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
�ĞĚƌŝũĨƐƌĞƐƵůƚĂĂƚ� ϭϯ͘ϭϲϴ� ϯϱ͘ϴϱϬ�Ͳ� ϭ͘ϵϯϵ� Ͳ�ϭϵ͘ϰϱϯ

� � hŝƚŬŽŵƐƚ�ĚĞƌ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ďĂƚĞŶ
  en lasten 278 - - 10

EĞƩŽ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ŐĞǁŽŶĞ�ďĞĚƌŝũĨƐͲ
   ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ƵŝƚŽĞĨĞŶŝŶŐ  ϭϯ͘ϰϰϲ� ϯϱ͘ϴϱϬ�Ͳ� ���ϭ͘ϵϯϵ� Ͳ�ϭϵ͘ϰϰϯ
   ============ ============ ============ ============
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