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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.



04 van 06

Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: M.J.G. Bormans
	10: W.E. van den Brink
	9: 
	12: 
	11: Z. Guernina
	7_A4: 3061
	16_ML: Het verzorgen van Hoger Onderwijs - SBI-code: 8541 - Niet-universitair hogeronderwijs
	13_ML: 
	0: Stichting Hogeschool Rotterdam
	5: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
	2: Museumpark 40, 3015CX, Rotterdam
	4_EM: 
	1_KVK: 41129830
	6_RSIN: 007162868
	3_TEL: 0107940000
	18_ML: Zie m.b.t. de visie van Hogeschool Rotterdam:https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/werken-bij-hr/docent-bij-hogeschool-rotterdam/onze-visie/Met bretrekking tot de strategische koers van Hogeschool Rotterdam wordt verwezen naar:https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/over-ons/strategische-koers/
	19_ML: De baten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit:- Rijksbijdragen (75%)- College- cursus-, les- en examengelden (20%)- Baten voortvloeiend uit werk in opdracht van derden (3%)- Overige overheidsbijdragen- en subsidies (1%)- Overige inkomsten (1%)
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan het verstrekken van verschillende (bekostigde) opleidingen.Liquide middelen worden aangehouden en belegd tegen gunstige condities bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren).
	21: 
	_MLT: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/werken-bij-hr/docent-bij-hogeschool-rotterdam/onze-visie/
	knop: 

	22_ML: Met betrekking tot het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur is de Wet Normering Topinkomens van toepassing. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van Toezicht als zijnde het toezichthoudend orgaan.De overige werknemers vallen onder de CAO van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
	23_ML: Met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag 2020.
	24: 
	_MLT: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 144613
	6_GT: 9148
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 53482
	4_GT: 144613
	9_GT: 62630
	10_GT: 207243

	3: 
	2_GT: 20480
	3_GT: 25600
	1_GT: 76704
	4_GT: 84459
	5_GT: 207243

	4: 
	2_GT: 16737
	3_GT: 29389
	1_GT: 80308
	4_GT: 83020
	5_GT: 209454

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 139390
	6_GT: 9498
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 60566
	4_GT: 139390
	9_GT: 70064
	10_GT: 209454

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Getallen zijn x € 1.000.Een nadere toelichting op de balans is in het jaarverslag 2020 bij het onderdeel jaarrekening opgenomen [https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/]

	3: 
	1: 
	1_A7: 261477
	2_A7: 4519
	3_A7: 71605
	4_A7: 11425
	5_A7: 16
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 4401
	9_A7: 4417
	10_A7: 353443
	16_A7: -276
	11_A7: 286538
	17_A7: -3602
	12_A7: 16882
	18_A7: 0
	13_A7: 17472
	19_A7: 0
	14_A7: 35877
	20_A7: -3602
	21_A7: 0
	22_A7: -3602
	15_A7: 356769

	2: 
	1_A7: 254010
	2_A7: 4074
	3_A7: 70407
	4_A7: 12297
	5_A7: 18
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 6493
	9_A7: 6511
	10_A7: 347299
	16_A7: -308
	11_A7: 273562
	17_A7: -2311
	12_A7: 16280
	18_A7: 0
	13_A7: 19088
	19_A7: 0
	14_A7: 40372
	20_A7: -2311
	21_A7: 0
	22_A7: -2311
	15_A7: 349302

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/
	knop: 

	3_ML: Getallen zijn x € 1.000.Een nadere toelichting op de balans is in het jaarverslag 2020 bij het onderdeel jaarrekening opgenomen [https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/]



