Jaarverslag
Stichting OTP
2019

Provincies Groningen en Drenthe

CSG Winsum
• Vmbo Carrousel Stad Groningen
Dollard College Woldendorp
• Vmbo Oost Groningen

Ubbo Emmius
Winschoten

Detailkaart
Stad Groningen
Harens Lyceum

Winkler Prins

• ChecktheBizz

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

Harens Lyceum loca!e Zuidlaren

• Vmbo Oost
Groningen
• Kader en basis
Carrousel

• Vmbo Oost Groningen

• Vmbo Oost
Groningen

Dr. Nassau College Quintus

• Mavo Carrousel Assen

Dollard College Pekela
• Vmbo Oost Groningen
• Kader en basis Carrousel
Ubbo Emmius Onstwedde

• Havo Carrousel
CS Vincent van Gogh

• Vmbo Oost Groningen
• Kader en basis Carrousel
Dollard College Bellingwolde

Ubbo Emmius
Veendam

• Vmbo Carrousel Stad Groningen

Dollard College Winschoten

• Vmbo Oost Groningen

Dr. Nassau College Penta
• Kader en basis Carrousel

Stad Groningen

CSG Kluiverboom
• Kader en basis Carrousel

Kamerlingh Onnes
• ChecktheBizz

Leon van Gelder

Praedinius Gymnasium

• ChecktheBizz

• ChecktheBizz
H.N. Werkman Stadslyceum

CSG Selion
• Vmbo Carrousel Stad Groningen
• Kader en basis Carrousel

CSG Augus!nus
• ChecktheBizz
• Havo Carrousel
• Vmbo Carrousel
Stad Groningen

• ChecktheBizz
• Havo Carrousel

CSG Wessel Gansfort
• ChecktheBizz
• Havo Carrousel
• Vmbo Carrousel Stad Groningen
• Pilot Vwo Carrousel

1. Het OTP wil onderwijs en bedrijfsleven blijven verbinden,
maar wél op een andere manier!
Het OTP verbindt al jaren onderwijs en bedrijfsleven.
Daartoe worden we in staat gesteld en ondersteund
belanghebbenden. Daar zijn we u erg dankbaar voor. We
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-

• Het OTP ondersteunt bedrijven nog meer en op diverse wijzen bij het in contact komen met jong talent
en adviseert hen desgewenst over scholingsvraagstukken.
• Het OTP ondersteunt het onderwijs met het organiderwijs met beproefde evenementen en met nieuwe
het bedrijfsleven met de opleidingsmogelijkheden
van het beroepsonderwijs. Want onder andere door
een leven lang ontwikkelen onontbeerlijk.

gaan we investeren in de ontwikkeling van onze organi-

Het thema ‘onderwijs en bedrijfsleven verbinden’ be-

Waarom denken we onze koers te moeten aanpassen?
Het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven deed het

gerichter, concrete diensten aanbieden. Dat doen we
onder andere met een nieuw team en een nieuw gezicht
naar buiten.

op het gebied van stagebemiddeling en meer op het
en Astrid Haveman - en oud-medewerkers te bedanken
werd voor een deel van onze belanghebbenden minder
herkenbaar. En dat terwijl er op het raakvlak van onderdus: kansen! Want er is nog steeds een rol voor het OTP
om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te

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

jaren. Bovendien willen we onze nieuwe medewerkers
-

Met onze veranderde opzet denken we de nieuwe uitdagingen 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.
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SCHOOL

22

schoolloca!es namen deel aan
carrousels / ChecktheBizz

2.680

leerlingen namen deel aan
carrousels / ChecktheBizz

VISITOR

435

6.716

349

52

organisa!es namen deel aan
carrousels / ChecktheBizz

begeleiders hebben geholpen
bij de evenementen
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bedrijfsbezoeken vonden plaats
in Groningen en Drenthe

stagiair(e)s hebben leerlingen
ontvangen op hun werkplek

Jaarrekening 2019
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31-12-2018
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Passiva

Totaal passiva

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

2019

en lasten

2019

Jaarrekening
2018

2020

278

-

-
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