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Voorwoord
Met dit verslag blikken we terug op het afgelopen kalenderjaar 2012.
Wij geven u zicht op de behaalde onderwijsresultaten, op de initiatieven
die wij hiervoor hebben ingezet en koppelen deze terugblik aan onze
visie op het heden en de toekomst.

Samenwerken in verbondenheid met de focus op
het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen
is de drijvende kracht voor allen die werkzaam zijn
binnen de Unicoz Onderwijsgroep. We doen dit
vanuit de inspiratie welke we ontlenen aan onze
stevig gewortelde christelijke waarden.

Het best mogelijke onderwijs bieden binnen een goed
pedagogisch klimaat aan al onze leerlingen is ons doel.
Dat biedt ons iedere dag nieuwe uitdagingen en nieuwe
kansen.
Roel van Leerdam
Pieter Gilden

Werken binnen Unicoz staat ten dienste van onze
leerlingen. We willen daarbij graag een organisatie
zijn van hoofd, hart en handen. Want alleen op die
manier kunnen we de leerlingen opleiden tot
volwaardig mens-zijn. Daarom staat werken aan de
brede kwaliteit van ons onderwijs als nummer één
in ons vizier.
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Algemene Directie PO

Algemene Directie VO

23 Basisscholen

Oranje Nassau College

1 School voor SBO

met twee scholen

MR
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De Unicoz onderwijsgroep is ook in 2012 de
grootste onderwijsorganisatie voor primair onderwijs
(po) en voortgezet onderwijs (vo) in Zoetermeer en
omstreken. De onderwijsgroep bestaat uit 1 school
voor voortgezet onderwijs, 23 basisscholen
(11 katholiek, 10 christelijk waaronder 1 reformatorisch,
1 interconfessioneel) en 1 school voor speciaal basis
onderwijs.
De organisatie wordt bestuurd door een College van
Bestuur (CvB) onder toezicht van een Raad van Toezicht
(RvT). Het bovenschoolse bureau biedt met 14 medewerkers (10 fte’s) (beleids)ondersteuning aan het CvB,
de Algemene Directies (AD’s), het Directeurenoverleg
en de school-en vestigingsdirecteuren. Het uitgangspunt
bij dit alles is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk
in de organisatie liggen. In de verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen de
managementlagen is de afspraak ‘decentraal, tenzij’.
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Identiteit
Kernwaarden
In 2012 is de implementatie van de kernwaarden s
uniciteit, inspiratie, openheid en solidariteit verder
doorgevoerd. Met de kernwaarden wil de Unicoz de
‘brede identiteit’ onder de aandacht blijven brengen.
Onder de ‘brede identiteit’ worden naast de levens
beschouwelijke grondslag ook andere aspecten bedoeld,
zoals interne en externe communicatie, de pedagogische
waarden en didactische werkwijzen.

Benoemingen
Dit jaar is de notitie “identiteit en benoemingsbeleid”
afgerond en van kracht geworden. In de teams zal de
notitie met alle personeelsleden besproken worden,
zodat het beleid breed bekend wordt.

Indicatoren
Naast het uiteraard met elkaar in gesprek zijn over onze
identiteit zijn, zoals voor andere vakgebieden, ook voor
levensbeschouwelijke vorming indicatoren ontwikkeld.
Het gaat dan onder meer om de uitwerking van de
identiteit in de schoolgids en op de website; om het
praktiseren van gebed of bezinning; het hanteren van
een methode voor levensbeschouwing; het houden van
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vieringen en het beleggen van een vergadermoment met
de identiteitsbegeleider. Alle PO scholen hebben aan
de afgesproken norm voldaan.

Vieringen
In 2012 hebben zowel de christelijke als de katholieke
scholen hun identiteit en verbondenheid uitgedrukt
in levensbeschouwelijke vieringen. Verschillende
christelijke scholen hebben samen met de geloofs
gemeenschap kerkschooldiensten georganiseerd.
Op plaatsen is de verminderde opkomst een punt
van terugkerende zorg. Enkele scholen hebben
daarom de kerkschoolvieringen verplaatst van de
weekendviering naar een viering onder schooltijd.
De relatie tussen de parochie en de katholieke scholen
heeft weer een nieuwe impuls gekregen. Vele katholieke
scholen hebben een kerst en/of paasviering gehouden
in één van de kerken. Behalve de vieringen op de
christelijke hoogtijdagen werden ook schoolvieringen
gehouden bij speciale gelegenheden, zoals de afsluiting
van het schooljaar.
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Directies

Rouw

Een zevental leerkrachten hebben deelgenomen aan
een Management Oriëntatie Traject. Hierbij oriënteerden
de leerkrachten zich op een mogelijke directietaak.
Belangrijk onderdeel van de oriëntatie was de levens
beschouwelijke identiteit en hoe deze binnen Unicoz
vormgegeven wordt.

Helaas hebben verschillende scholen ook dit jaar
weer te maken gehad met situaties van rouw. Naast
het overlijden van medewerkers, ouders en andere
naaste familieleden, is natuurlijk het overlijden van
kinderen zeer aangrijpend. Op een school was een
ongeval, dat landelijk in het nieuws kwam, de oorzaak.
Medewerkers van het bureau, zoals de identiteits
begeleider, dominee en pastor hebben de teamleden
begeleid om het proces rond het overlijden te dragen.

Integriteitsnotitie
De medewerkers van de Unicoz onderwijsgroep doen
hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang
dat ouders, leerlingen, klanten en onze stakeholders
vertrouwen hebben in de Unicoz onderwijsgroep en in
de mensen die met elkaar het gezicht van de stichting
bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te
leggen in een integriteitcode s. Met het vastleggen
van een integriteitscode wordt tevens invulling gegeven
aan de bepaling hieromtrent in de code Goed Bestuur
Vo van 26 mei 2011.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een sfeer
waarin op open wijze gesproken wordt over wat in het
algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag
wordt beschouwd en wordt eenieder bewust gemaakt
van integer handelen.
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Veiligheid
Het College van Bestuur streeft naar optimale
omstandigheden voor leerlingen en medewerkers.
Veiligheidsbeleid is daarbij van belang omdat dit is
gericht op het waarborgen van ieders veiligheid en
gezondheid. Iedereen ontwikkelt zich het best in
een veilige en geborgen omgeving; geborgenheid,
herkenbaarheid en zorg voor elkaar zijn belangrijk
voor ons onderwijs.

VO
Voor al onze leerlingen en medewerkers willen we een
veilige omgeving bieden. Het Oranje Nassau College
heeft daarom een convenant gesloten met de gemeente
Zoetermeer, politie en het openbaar ministerie. Boven
dit alles voelt de school zich als eerste verantwoordelijk
voor een veilig schoolklimaat. Echter, een actieve
deelname van leerlingen en ouders, maar ook politie,
gemeente en andere voor de school belangrijke partners
zijn onontbeerlijk. Belangrijke partners zijn o.a. de afdeling
leerplicht, de zorgadviesteams en Meerpunt (CJG).
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PO
Het veiligheidsbeleid is geactualiseerd. De uitwerking
daarvan, het Unicoz Veiligheidsplan, zal in 2013 worden
vastgesteld.
Gelijktijdig zijn een tweetal trajecten gestart:
1. Actualisering van de Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E) / Plan van Aanpak waardoor
we voldoen aan de afspraak van geldige RI&E’s
en actuele plannen van aanpak.
2. Jaarlijkse inventarisering Bedrijfs Hulpverleners
(BHV-ers). Er is een inventarisatie gedaan onder
de scholen of er aan het wettelijk verplichte aantal
BHV-ers voldaan wordt. Waar dit niet zo was is
actie ondernomen en elke school voldoet nu aan het
wettelijke vereiste aantal.
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Raad van Toezicht
Toezichtverslag 2012
Het onderwijs blijft volop in beweging. Maatschappelijke
en politieke opvattingen veranderen, wetgeving wijzigt
en dit werkt door in het werk van de Unicoz onderwijsgroep. De scheiding van bestuur en toezicht, zoals die
in Nederland is doorgevoerd, heeft de bedoeling dat
het toezicht los van het bestuur van de organisatie
plaatsvindt. Dat toezicht wordt gehouden vanuit het
perspectief van de diverse maatschappelijke belang
hebbenden. Dat zijn zeker ouders, kinderen en personeel
van de Unicoz- organisatie. Maar er zijn meer belanghebbenden. Onder meer vanuit de lokale politiek, vanuit
het vervolgonderwijs en vanuit het bedrijfsleven worden
eisen gesteld aan de vorming van de leerlingen van de
Unicoz-organisatie. Vaak gaat het daarbij om de zogeheten leeropbrengsten, kortom wat leerlingen aan
kennis opdoen tijdens hun schoolperiode. Daarnaast
gaat het –zeker bij een scholenorganisatie in het
bijzonder onderwijs- ook om waarden, normen en gedrag
dat kinderen wordt bijgebracht.

Toezichtuitspraken
Al deze maatschappelijke belangen moeten in het
toezicht terug te vinden zijn. Daarbij werkt de Raad van
Toezicht (RvT) met het Policy Governance - model van
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John Carver. De RvT van Unicoz heeft op basis van de
hierbij geldende Policy Governance opvattingen vooraf
richtinggevende toezichtuitspraken geformuleerd. Op
basis van die uitspraken kan het College van Bestuur
(CvB) vervolgens keuzes maken
en verantwoording afleggen.
Op basis daarvan heeft de RvT Unicoz het afgelopen
jaar in zes reguliere vergaderingen rond het toezicht bij
Unicoz stilgestaan bij de volgende onderwerpen: Identiteit,
Onderwijs, Veiligheid, Financiën, Werkgeverschap en
Maatschappelijke Omgeving.

Onderwijs
Bij het thema Onderwijs is zowel voor PO als VO rond
de vraag of de organisatie voldoende aandacht heeft
voor de optimale ontwikkeling van leerlingen stilgestaan
bij de vraag of
• leerlingen voldoende kennis wordt bijgebracht,
• de kerndoelen gehaald worden en ook of
• er voldoende aandacht wordt besteed aan kernwaarden
en burgerschapszin.
Ook is de tevredenheid van ouders, leerlingen en
personeel in het PO besproken.
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Bij het VO is tevens toegezien of leerlingen gemiddelde
examencijfers laten zien, die verwacht mogen worden
van deze leerlingen. Tevens is toegezien op de oordelen
van de onderwijsinspectie in het kader van het toekennen
van basisarrangementen voor de scholen. Alle 23
Unicoz-basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs voldoen aan de eisen van de inspectie voor
dit basisarrangement.
Ten aanzien van het VO is specifieke aandacht besteed
aan het Oranje Nassau College aan de Parkdreef,
waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat op de HAVOen de VWO-afdeling te grote afwijkingen (meer dan een
0,5 punt) zijn tussen enerzijds de cijfers van de schoolexamens en de cijfers van het Centraal Schriftelijk.
Aan de oorzaken hiervan en de maatregelen hierop,
is tevens stil gestaan tijdens ons jaarlijkse werkbezoek
(zie verderop in dit toezichtverslag).

Veiligheid
Bij het thema Veiligheid wordt toegezien op zowel
de fysieke, als de sociale veiligheid van leerlingen en
medewerkers. Specifiek is stilgestaan bij het tegen
gaan van pesten binnen de Unicoz-organisatie. Uit de
verantwoordingsrapportages blijkt dat hieraan voldoende
aandacht wordt besteed en dat leerlingen en medewerkers
zich veilig voelen binnen de scholen.

<

PO

Financiën
Het toezicht bij het thema Financiën spitst zich binnen
het toezichtkader toe op de vraag of de financiële
continuïteit van de stichting gewaarborgd blijft. Ook is
vastgesteld dat de uitgaven voldoende aansluiten op
de doelstellingen van de stichting. Uiteraard is aan de
hand van de accountantscontrole ook toegezien op
de rechtmatige besteding van de gelden en op het
vermijden van onverantwoorde risico’s. De begroting
voor 2012 is in januari van dat jaar goedgekeurd.
In juni is goedkeuring gegeven aan de jaarrekening
2011. De externe controle van het boekjaar 2012 is
aan Van Ree accountants uitbesteed. De rapportage
hierover is in de RvT aan de orde gesteld en besproken.

Werkgeverschap
Bij het thema Werkgeverschap heeft de RvT toegezien
op het feit dat het personeelsbeleid niet strijdig is met
de normen en waarden binnen de stichting en/of strijdig
met wet- en regelgeving waaronder de CAO. Hierbij
heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat alle
betrokken indicatoren, waaronder de tevredenheid
van het personeel, bevestigen dat voldaan wordt aan
de verwachtingen.
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Maatschappelijke omgeving
Bij het thema Maatschappelijk omgeving draait het om
de vraag of de stichting zich voldoende transparant
opstelt naar zijn omgeving en op de vraag of de stichting
voldoende is verankerd in haar voedingsgebied in
Zoetermeer en de Zoetermeerse omgeving. De RvT
heeft geconstateerd dat dit het geval was in 2012.

Evaluatie en leren van toezichtproblemen
in andere organisaties
Gebruikelijk binnen de beginselen van Goed Bestuur is
dat de RvT het eigen functioneren evalueert. Binnen de
werkwijze van de RvT is dit een continue proces, omdat
elke vergadering de vraag aan de orde komt of de aan
de orde zijnde toezichtuitspraken nog toereikend zijn.
Zo nodig worden deze bijgesteld/aangevuld.

binnen de Unicoz-organisatie. Op die manier kijkt de
RvT voortdurend kritisch naar het eigen toezichtkader,
mogelijk ontbrekende onderwerpen van toezicht en
wordt er lering getrokken uit ervaringen elders.
Eenmaal per jaar staat de RvT expliciet stil bij de
evaluatie. Het voornemen op basis van de evaluatie
in 2011 om in 2012 is bijzondere aandacht te besteden
aan de horizontale verantwoording, is niet gerealiseerd.
De hiervoor benaderde Raad voor Ondernemend
Zoetermeer bleek bereid tot dat gesprek, maar het bleek
lastig om het specifieke gespreksonderwerp nader af
te bakenen. Doel van de horizontale verantwoording is
immers om duidelijk te krijgen of de Unicoz erin slaagt
om aan de externe verwachtingen van –in dit gevalondernemers in Zoetermeer in de praktijk tegemoet te
komen.

Scholing RvT
Ook dit jaar heeft de RvT zich verder (bij)geschoold in
het toezicht volgens het Policy Governance-model van
John Carver. Onder externe begeleiding zijn de ervaringen,
zorgen en twijfels rond toezicht in de huidige tijd getoetst
aan het toezichtmodel dat binnen Unicoz wordt gehanteerd.
Deze toetsing heeft eveneens tot aanpassing van enkele
uitspraken geleid.
Ook is door de RvT-leden een training Financiën
gevolgd bij de Vereniging voor Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen (VTOI).

Naast de behandeling van de verantwoordings
rapportages op deze terreinen, stelt de RvT zich daarbij
ook voortdurend de vraag wat kan worden geleerd
van probleemsituaties, die zich voordoen in andere
organisaties en andere sectoren. Zo is onder meer
stilgestaan bij de financiële problematiek van Woonbron,
bij de diplomaproblematiek van INHolland en bij het
falend toezicht bij enkele ziekenhuizen. Daarbij is vanuit
de RvT bezien de vraag wat er in het toezicht bij Unicoz
is vastgelegd ter voorkoming van soortgelijke problemen

<

<

Algemeen

Organisatie

Organisatiestructuur

Identiteit

Onderwijsbeleid
Veiligheid

VO

Samenwerking POVO

Kwaliteit

Bedrijfsvoering

Aangesloten scholen

Raad van Toezicht

Jaarlijkse werkbezoeken

Samenstelling RvT

In 2012 is een werkbezoek gebracht aan het ONC aan
de Parkdreef. Op het ONC zijn afzonderlijke gesprekken
gevoerd met de directie, een delegatie van het personeel
en een delegatie leerlingen. Ieder voor zich gaven zij
de noodzaak van verandering te zien en bespraken hun
zorgen en aandachtspunten daarbij. Tevens is diezelfde
dag een bezoek gebracht aan de Koningin Beatrixschool
(KBS). Hierbij is ingegaan op schoolontwikkeling en
de toekomst van de KBS.
De werkbezoeken bieden de RvT gelegenheid om met
de directie, medewerkers en leerlingen uit de dagelijkse
praktijk te praten over de ontwikkelingen binnen en buiten
de Unicoz, die voor hun functioneren van belang zijn.

De RvT bestond in 2012 uit de volgende leden:
• Casper van Kempen
• Anneke Havinga
• Anja Van Dorp-Eisses
• Marlies Wijnen (aangetreden per 12-03-2012)
• Klaas-Jan de Jong (teruggetreden per 11-09-12)
• Stephan Geeraerts (vice-voorzitter),
(wegens ziekte per 1-1-2013 teruggetreden)
• Ton Roerig (voorzitter)

Jaarlijkse themabijeenkomst met GMR
Eind oktober is een avond belegd met de (G)MR.
Dit keer aan de hand van het thema Kernwaarden.
In verschillende groepjes, samengesteld uit afgevaardigden uit de (G)MR ouder-, personeel- en leerlinggeleding,
management, CvB en RvT, is gesproken over de
betekenis hiervan voor de Unicoz. Naast een goede,
inhoudelijke gedachtewisseling kregen de deelnemers
over en weer beter inzicht in elkaars rollen en visies.
Al met al vonden alle deelnemers het een zinvolle avond,
die in een goede sfeer verliep.
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Hij bracht op afgewogen wijze zijn constructief-kritische
betrokkenheid in. In zijn geest zullen wij ons toezicht
voortzetten.
Namens de Raad van Toezicht Unicoz,
Ton Roerig,
Voorzitter

De samenstelling van de RvT is dit jaar gewijzigd. Op
voordracht van de GMR is Marlies Wijnen met ingang
van 12 maart 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht.
Zij is een ervaren onderwijsbestuurder en toezichthouder.
Halverwege het jaar is Klaas-Jan de Jong in Zoetermeer
aangetreden als wethouder. In verband hiermee heeft
hij zijn lidmaatschap met ingang van 11 september 2012
beëindigd.In de loop van 2012 is vicevoorzitter
Stephan Geeraerts ernstig ziek geworden. In verband
met de behandeling vanwege zijn ziekte heeft hij aan
weinig activiteiten in 2012 kunnen deelnemen. Hij heeft
zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht formeel
per 1 januari 2013 beëindigd. Op 21 februari 2013 is hij
helaas overleden. Stephan is jarenlang bij zowel SKOZ
als Unicoz als bestuurslid en RvT-lid actief geweest.
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Organisatie
Marktaandeel po en vo
De Unicoz onderwijsgroep is de onderwijsaanbieder
met het grootste marktaandeel in Zoetermeer.
Meer dan 60 procent van de basisschoolleerlingen
uit Zoetermeer kiest voor een Unicoz¬school
(6.792 leerlingen op 1 januari 2012). Dit is ten opzichte
van 2011 een marginale daling van minder dan 1%.
Belangstellingspercentages po over de afgelopen 5 jaren:

Hoewel groei van ons marktaandeel geen doel op zich is,
lijkt deze na de periode 2006-2010 tot stilstand gekomen
en stabiliseert het belangstellingspercentage zich rond
de 61%.
Belangstellingspercentages vo over de afgelopen 5 jaren:
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Ondanks de daling in 2012 t.o.v. 2011 kiest meer
dan een kwart van de leerlingen binnen Zoetermeer
voor het ONC.
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Als gevolg van de geringere aanmeldingen is in 2012
actief gewerkt aan de positionering en profilering van
beide vestigingen, waarbij inhoud is gegeven aan de
kernwaarden van beide vestigingen. Dit heeft ook geleid
tot een andere communicatie met potentiele leerlingen.
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Maatschappelijke omgeving
De organisatie sluit zich, indien de mogelijkheden zich
voordoen, aan bij de ontwikkelingen die zich binnen
Zoetermeer en directe omgeving voordoen wanneer
het naar de mening van het College van Bestuur een
toegevoegde waarde oplevert voor de kerntaak van
de organisatie. D.w.z. wanneer het betrekking heeft
op de ontwikkeling en realisatie van de kerntaken van
de organisatie t.w. onderwijs, opvoeding, leerlingenzorg,
de levensbeschouwelijke identiteit, het (doen) aanbieden
en ondersteunen van voor- , na- en tussenschoolse
opvang; het (doen) aanbieden en ondersteunen van
peuter- en kleuteropvang; het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners.
In de statuten en het strategisch beleidsplan is verwoord
dat Unicoz op de bovengenoemde terreinen zich deze
doelen stelt en beleid ontwikkelt. Daarbij is Unicoz
één van de grotere onderwijsorganisaties in de regio
en heeft derhalve een verantwoordelijkheid in de
ontwikkeling van deze beleidsterreinen. Aansluiting zoeken
bij netwerken/samenwerkingsverbanden waar (mede)
gewerkt wordt aan het realiseren van gelijksoortige doelen
is daarom min of meer vanzelfsprekend.

<

VO
De school participeert in diverse landelijke netwerken,
zoals Jetnet (een samenwerking bovenbouw havo/vwo
en het bedrijfsleven op het terrein van de bètavakken),
het netwerk Universumscholen, haco (havo competent
gericht op competenties en vaardigheden in relatie tot
het hbo), samenwerking met universiteiten, actieve
betrokkenheid in diverse trajecten van het SLO.
De samenwerking met het ID college vindt vooral plaats
binnen de vm2-opleiding (mbo niveau 2). De stuurgroep
ONC/ID college bereidt nieuwe leerroutes voor met het
oog op de doorlopende leerlijnen.
In het kader van digitalisering van het onderwijs is
het ONC actief betrokken bij de stichting VO-content.
Op het terrein van de begeleiding en zorg (aandacht)
voor leerlingen is het ONC actief betrokken bij het
regionaal samenwerkingsverband vo-svo (ICOZ).
Zo is de bovenschoolse voorziening voor anderstalige
leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn
gehuisvest binnen de vmbo-vestiging. Het ONC is
actief betrokken bij de lokale ontwikkelingen op het
terrein van Passend Onderwijs.

<
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Afstemming op het terrein van het personeelsbeleid
wordt georganiseerd binnen Unicoz tussen het primairen het voortgezet onderwijs en het samenwerkings
verband van Perspectief. Daarnaast participeert het
ONC in actieve werkgroepen binnen Perspectief op
het gebied onderwijsbeleid, kwaliteit, financieel beleid,
strategie en huisvesting.
De school onderhoudt haar contacten met de politieke
partijen en met het college van B&W. Zo participeert de
school actief in het LEA (de lokaal educatieve agenda)*.
Daar waar er kansen liggen worden deze benut;
dit kan zijn op het terrein van het jeugdbeleid, voortijdig
schoolverlaten, maar ook op het terrein van veiligheid.
De samenwerking met het bedrijfsleven vindt actief
plaats via het Samenwerkingsverband Onderwijs
Bedrijfsleven (SOB), RVOZ, het project OZON (leren
ondernemen) en “de kracht van de ondernemer”.

PO
In beperkte mate krijgen brede scholen vorm in
Zoetermeer. Niet als fysiek gebouw waar verschillende
disciplines onder één dak zijn gehuisvest, maar als
organisatie waar basisscholen, aanbieders van activiteiten,
opvangcentra en de gemeente per wijk samenwerken.
In vijf basisscholen zijn ouderkamers met specifieke
programma’s actief.

<

PO

Daarnaast wordt geparticipeerd in diverse netwerken
zoals o.a.
• Meerpunt
• Besturenoverleg
• Samenwerkingsverband / oprichting samenwerkingsverband passend onderwijs
• Lokale Educatieve Agenda*
• Pascor, werkgeversoverleg identiteitsbegeleiders
* In het overleg rond de Lokale Educatieve Agenda werken

2. Het creëren van stimulerende omgeving in en om het

Unicoz, in samenwerking met de overige schoolbesturen in

onderwijs en het realiseren van een integrale aanpak tussen

Zoetermeer, en de gemeente samen voor de Zoetermeerse

kinderopvang en het primair onderwijs.

jeugd. De afspraken hebben voornamelijk betrekking op

Een stimulerende leeromgeving vereist voorzieningen in en

begeleiding waar dat nodig is en het creëren van een

om de scholen om de jeugd in staat te stellen hun talenten

stimulerende leeromgeving met ononderbroken leer- en

te ontwikkelen. Een integrale aanpak in en om het onderwijs

ontwikkelingslijnen.

kan daaraan bijdragen. Met name de vorming van Integrale
Kind Centra (IKC) biedt daartoe uitdagende mogelijkheden.

De komende jaren wordt ingezet op de realisatie van de

Unicoz is samen met de gemeente betrokken bij het

volgende twee ambities:

vormgeven van twee zgn. IKC’s. In de loop van de jaren

1. Het begeleiden van de jeugd in combinatie met afstemming

2013 / 2015 moeten deze centra gestalte krijgen.

van zorg voor de jeugd en passend onderwijs;
Afstemming van zorg voor de jeugd en passend onderwijs

Het primair onderwijs onderhoudt haar contacten met de

biedt mogelijkheden voor preventieve maatregelen en waar

politieke partijen en met het college van B&W. Zo participeert

nodig curatieve begeleiding. Het Zoetermeerse Centrum

het primair onderwijs actief in het LEA (de lokaal educatieve

voor Jeugd en Gezin (CJG) vormt hierbij de basis en het

agenda). Daar waar er kansen liggen worden deze benut;

vertrekpunt. Het doel is preventie om in een later stadium

dit kan zijn op het terrein van het jeugdbeleid, voortijdig

duurdere zorg te voorkomen.

schoolverlaten, maar ook op het terrein van veiligheid.

<
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Onderwijsbeleid op Unicoz-niveau
Unicoz staat voor kwaliteit en continuïteit, leren en ontwikkelen op
alle niveaus, onderwijskundig ondernemen en wil open, inspirerend
en zichtbaar zijn.

Kenmerkend voor alle
Unicoz-scholen is
• onderwijs dat gericht is op de optimale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling cognitieve, creatieve, fysieke,
culturele, sociale én emotionele ontwikkeling – waarbij
veel aandacht wordt besteed aan waarden en normen.
• levensbeschouwelijk onderwijs;
• maatschappelijke betrokkenheid;
• samenwerking met ouders.
De leerlingen komen van school:
• optimaal toegerust op het gebied van kennis én
vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het
vervolgonderwijs en de maatschappij mogelijk wordt;
• met een bewust mens-en maatschappijbeeld en
• met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.
De onderwijsambities van de Unicoz onderwijsgroep
voor het jaar 2012 staan verwoord in de beleidsbrief
van het CvB. Hierin staan onder meer de speerpunten

<

op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding
genoemd. Een belangrijke passage hierin betreft het
zgn. passend onderwijs. Passend onderwijs is voor ons
denken in mogelijkheden van de leerling/ het kind met
als doel het maximale uit iedere leerling te halen.
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken zijn
hierbij belangrijke instrumenten.
Met andere woorden ambitieuze doelen stellen en
kijken hoe je deze – zo thuisnabij mogelijk -het beste
kunt bereiken voor iedere leerling. Daarbij blijft leidend
dat elke leerling dit krijgt aangeboden op de voor hem/
haar meest passende plek met passende ondersteuning
en zorg.
Het beleidskader op strategisch niveau wordt in de school
vertaald in een vestigings-of schoolondernemingsplan.
De teams in het voortgezet onderwijs werken dit uit in
hun teamplannen. De scholen bieden op deze wijze, door
hun eigen vertaling van de centrale beleidskaders, een
diversiteit aan onderwijsconcepten aan.

<
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Onderwijsbeleid po
De leerresultaten, schoolplannen, schoolgidsen en jaarverslagen van
de auditdienst van OC&W worden nauwkeurig gevolgd en bij signalen
voor een verhoogd risico op het gebied van de prestaties van leerlingen
bij de overige basisscholen wordt vroegtijdig geïntervenieerd. Alle scholen
hebben een basisarrangement.

De scholen staan niet stil in hun ontwikkeling, net als
hun leerlingen. Veranderingen zijn nodig om in te spelen
op de eisen van de maatschappij en om de kinderen
te blijven uitdagen. Het geven van kwalitatief goed
onderwijs staat voorop. Dit laat zich typeren door
samenwerken, samen leren en aandacht voor elk kind.
Voorbeelden van ontwikkelingstrajecten op de scholen
zijn: bouwen aan een adaptieve school, Engels in alle
groepen, Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie.
De Floriant s heeft een aparte afdeling met groepen
voor hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor wordt een
eigen onderwijsconcept gehanteerd. Ook o.a.
De Koningin Beatrixschool s , De Oranjerie s , het
Noordeinde s en ’t Schrijverke s , hebben een
specifiek onderwijsconcept.

<

Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht
voor de talenten van de leerlingen. De scholen als
leer- werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de
dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van
onderwijs inspireren door christelijke kernwaarden
als uniciteit, openheid, inspiratie en solidariteit.
Het onderwijs is vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig
en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind.
Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de
behoefte van leerlingen en ouders op die plek.
Onze scholen maken gebruik van eigentijdse middelen,
moderne lesmethodes en ICT.
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Opbrengsten PO
Alle Unicoz-scholen binnen het primaire onderwijs
hebben in 2012 een basisarrangement gekregen.
Binnen de Unicoz onderwijsgroep zijn voor zowel het
basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs geen
zwakke scholen.
Jaarlijks kent de inspectie elke school een toezichtarrangement toe. Het toezichtarrangement verwijst naar de
kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende
intensiteit waarmee de inspectie toezicht houdt. Scholen
waar de kwaliteit onvoldoende is, krijgen het predicaat
“zwak” of “zeer zwak”. Op deze scholen wordt het
toezicht geïntensiveerd.
Als de jaarlijkse risicoanalyse van de Onderwijsinspectie
uitwijst dat het onderwijs mogelijk tekortkomingen kent,
bespreekt de inspectie dat met het CvB en volgt zo
nodig onderzoek op de school. De inspectie kan de
volgende toezichtarrangementen toekennen:

• basistoezicht: de opbrengsten aan het eind van
de basisschool zijn voldoende;

• aangepast toezicht zwakke kwaliteit: de opbrengsten
aan het eind van de basisschool en hooguit één
indicator van het onderwijsleerproces zijn onvoldoende;
• aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit: de
opbrengsten aan het eind van de basisschool
zijn onvoldoende, evenals twee of meer indicatoren
van het onderwijsleerproces.
De inspectie geeft op internet per school een compleet
overzicht van de resultaten en rendementen s

Unicoz

Landelijk

Unicoz

Landelijk

Unicoz

Landelijk

2010 - 2011

2010 - 2011

2011 - 2012

2011 - 2012

2012 - 2013

2012 - 2013

Basis

96%

93%

100%

96%

100%

97%

Zwak

4%

6%

0%

4%

0

3%

Zeer Zwak

0%

1%

0%

1%

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

<

Landelijk is in het basisonderwijs en het (voortgezet)
speciaal onderwijs in de afgelopen jaren het percentage
scholen met basistoezicht toegenomen. Dit komt
voornamelijk door een afname van het aantal zwakke
scholen. In het speciaal basisonderwijs was er landelijk
in 2011 een toename van het aantal zwakke scholen
zichtbaar, maar in 2012 is dit weer flink teruggebracht.

<
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Passend onderwijs en
handelingsgericht werken
Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor
elk kind wordt gezorgd voor een passend onderwijs
aanbod dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en
talenten. Dit houdt in dat onderwijs en ondersteuning
aansluit op de ontwikkeling en behoeften van het kind,
de mogelijkheden van het personeel en de wensen van
de ouders.
De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken
handelingsgericht om zo het onderwijsaanbod af te
stemmen op de basisbehoeften en ondersteunings
behoeften van ieder kind. Handelingsgericht werken is
een systematische werkwijze waarbij de vraag centraal
staat wat heeft een kind nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Meer specifiek gaat het om vragen
als welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie,
begeleiding heeft een kind nodig?
We richten ons niet zozeer op wat een kind niet kan,
maar vooral op wat het kind nodig heeft om bepaalde
doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect
heeft.
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Het gaat om zorg en begeleiding voor leerlingen die:
• door hun extra zorg- of ondersteuningsbehoefte
geplaatst zijn binnen een school voor speciaal
basisonderwijs;
• in of buiten de klas behoefte hebben aan extra
instructie of begeleiding;
• de reguliere leerstof doorlopen;
• een ontwikkelingsvoorsprong hebben op één of
meerdere vakgebieden;
• door hun begaafdheid geplaatst zijn op een aparte
hoogbegaafde afdeling binnen een reguliere school.

<
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Onderwijsbeleid vo
Het Oranje Nassau College heeft een vmbovestiging (inclusief leerweg
ondersteunend onderwijs) aan de Clauslaan en op de Parkdreef zijn
mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) gevestigd. Op 1 oktober
2012 volgen 2156 leerlingen onderwijs op het ONC.
In het schoolplan 2012-2016 zijn de ambities en doelen
van de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020
(Bestuursakkoord VO) opgenomen in de vorm van
streefresultaten van het ONC, die nader geoperationaliseerd zijn in de vestigingsplannen.
Vanuit het schoolplan op strategisch niveau is een
begroting voor het cursusjaar 2012-2013 opgesteld,
waarbij ook rekening is gehouden met de 0-meting in
het kader van het traject Scholen aan Zet (Vensters
voor Verantwoording). De middelen vanuit de zgn.
Prestatiebox zijn ingezet op de volgende terreinen:

Professionalisering
• Coaching-trajecten ten behoeve van docenten op
beide vestigingen
• Vakdidactische begeleiding
• Professionalisering van het management: opbrengstgericht werken

<

• Professionalisering opbrengstgericht werken binnen
de teams

Kernvakken
• Ondersteuningslessen rekenen
• Curriculumontwikkeling versterkt Engels
• Curriculumontwikkeling en professionalisering Engels,
Nederlands en rekenen

Versterken van het pedagogisch klimaat
Hoogbegaafdheid
• Ontwikkeling van een Unicoz plusvoorziening voor
hoogbegaafden

Positionering en profilering van de
vmbo-vestiging
• Marketing en communicatie

Verantwoording
• Licentiekosten Vensters voor Verantwoording, gereedmaken van Vensters voor Verantwoording en aanpassingen van I Know, een sturingsinformatie-systeem

<
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De vestiging aan de Parkdreef heeft in het afgelopen
jaar op onderwijskundig extra aandacht besteed aan:
• Interne en externe examentraining voor de havo en
vwo leerlingen voor de verschillende vakken;
• de school heeft voor de hoogbegaafde leerlingen
een verrijkingsconcept uitgewerkt en een substantiële
bijdrage geleverd in een hoogbegaafdenbeleid van
de Unicoz onderwijsgroep;
• bijzondere aandacht wordt gegeven aan talentontwikkeling en excelleren in alle opleidingen.

<

Kwaliteit

Bedrijfsvoering

Aangesloten scholen

Opbrengsten

De vmbo-vestiging aan de Clauslaan kent een onderwijsconcept, dat recht doet aan de talentontwikkeling
van de leerlingen.
De kenmerken zijn de volgende:
• het onderwijs wordt gegeven vanuit activerende
didactiek, waardoor leerlingen vanaf het eerste
leerjaar met afnemende sturing geleerd wordt om
zelfstandig te werken en in groepsverband bijzondere
aandacht wordt besteed aan de begeleiding van
de leerlingen in de zgn. mentorcorridor (elke ochtend
start de mentor met zijn of haar eigen groep);
• het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo is
gericht op competenties, vaardigheden en kennis,
waarbij in toenemende mate de theorievakken
ondersteunend zijn voor de beroepsvoorbereidende
component;
• het vm-2 traject succesvol is gebleken en in 2012
heeft geleid tot de eerste groep geslaagden.
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Opbrengsten VO
De resultaten tussen haakjes zijn de landelijke
gemiddelden voor de betreffende opleidingen.

De slagingspercentages zijn duidelijk verbeterd.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijven de
slagingspercentages voor havo en vwo nog achter.

Slagingspercentages per onderwijstype vo van de Unicoz
onderwijsgroep

Examencijfers 2009 - 2012 vo

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Vmbo (basisberoeps)

96

83

100

Vmbo (kaderberoeps)

97

86

90

Vmbo (mavo) Clauslaan

98

92

Vmbo (mavo) Parkdreef

91

Havo
VWO

CE

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Vmbo (basisberoeps)

6,3

6,1

6,7

Vmbo (kaderberoeps)

5,9

5,8

6,4

91

Vmbo (mavo) Clauslaan

6,3

6,2

6,4

85

90

Vmbo (mavo) Parkdreef

6,2

5,9

6,3

62

71

79

Havo

5,7

6,0

6,1

74

69

72

VWO

5,9

5,6

5,8

De resultaten van havo en vwo liggen onder het landelijk
gemiddelde. Inmiddels zijn verbetertrajecten opgesteld.
Doel daarvan is dat de resultaten reeds in het schooljaar
2012/2013 significant verbeteren.

<

<
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Samenwerking primair- en voortgezet onderwijs
Doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen zijn in het belang van de leerling.
Door contacten tussen het po met het vo van de Unicoz onderwijsgroep wordt
hier vorm aan gegeven
Een voorbeeld hiervan is de zgn. ”warme overdracht”
van de leerlingen uit groep 8 bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Daarnaast voorziet het project
Octoplus van het Oranje Nassau College erin dat
talentvolle leerlingen van de groepen 8 van de Unicoz
basisscholen met een vwo advies gedurende enkele
maanden een middag per week op het voortgezet
onderwijs uitdagende lesstof krijgen aangeboden.
Om de steeds verdergaande samenwerking tussen
onze basisscholen en het Oranje Nassau College
vorm te geven en te stroomlijsten vindt veelvuldig
overleg plaats. Zo is in 2012 gesproken over:
1. de verdere ontwikkeling van het project hoog
begaafden waar met name basisschool de Floriant
een voortrekkersrol heeft;
2. begrijpend lezen;
3. leerlingen in achterstandssituaties.

<
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Kwaliteit
Per 1 augustus 2010 is de wet “Goed onderwijs, Goed Bestuur” ingegaan. In deze
wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur ook als het gaat om
de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Het Unicoz bestuur voelt zich uiteraard
(ook los van deze wet) verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen.
De algemene directie is hierbij actieve gesprekspartner van de verschillende scholen.
Daarnaast is zij door vroegsignalering goed op de hoogte van de opbrengsten en
ondersteunen zij de scholen om de opbrengsten van leerlingen te vergroten.
Het ontwikkelde kwaliteitsbeleid omvat ook het op
transparante wijze zowel in- als extern communiceren over
voornemens, processen en verantwoording afleggen over
de resultaten. In zowel het dashboard van het primair- als
het voortgezet onderwijs zijn kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI’s) opgenomen. Hierdoor worden resultaten op het
gebied van onderwijs, personeel & organisatie en financiën
zichtbaar en meetbaar.
Elke directeur en elk schoolteam werkt in het kader van
optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan het
maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. Zowel
in het po als in het vo zijn trajecten ingezet om te werken
aan een meer opbrengstgerichte cultuur van werken met

<

als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen
en het maximale uit ieder kind te halen.
In het primair onderwijs is daarbij de rol van de intern
begeleider steeds belangrijker geworden. Het kennisnetwerk van IB-ers dat inmiddels ontstaan is, is een platform
waar kennis, inzichten en ervaringen worden uitgewisseld.
In het vo wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd
middels lesobservaties, analyses en aanbevelingen.
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Klachten en incidenten
In 2012 zijn er in het po 18 schriftelijke klachten op
bestuursniveau afgerond. (= 0,25% van het aantal
leerlingen in het po). Waar in andere gevallen sprake
was van klachten, zijn deze op schoolniveau opgelost.
Tenslotte zijn er in 2012 drie klachten ingediend bij de
landelijke Geschillencommissie, waarvan één gelijk is
ingetrokken, één ongegrond is verklaard en één gedeeltelijk gegrond. Een gevolg hiervan is onder meer dat
(gelet op de positieve ervaringen bij andere Unicoz
scholen) bij het voornemen van een school om de
schooltijden te wijzigingen (bijvoorbeeld keuze voor een
continurooster) over de aanpak en verdere procedure
eerst door de schooldirecteur contact met het bestuur
opgenomen dient te worden.
In het vo zijn twee klachten ingediend en naar tevredenheid opgelost = 00,9% van het aantal leerlingen in
het vo.
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Medezeggenschap
In 2012 zijn meerdere medezeggenschapsorganen
actief: de medezeggenschapsraad (MR) voor het vo en
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
voor het po. Daarnaast is aan elke po school een MR of
Deelraad medezeggenschap verbonden.
De GMR heeft in 2012 positief advies gegeven
over of ingestemd met:
• Financieel meerjarenbeleidsplan 2012-2015
• Mediaprotocol voor leerlingen
• Regeling personeelszorg en jubilea 2012
• Bestuursformatieplan 2012/2013 en Meerjarenformatiebeleidsplan 2012/2015
• Duurzame samenwerking Unifac (ons eigen schoonmaakbedrijf)
• Taakbeleid 2012/2013
• Integriteitcode
• Notitie identiteit en benoemingsbeleid
• Groeiregeling 2012/2013
• Competentieprofielen Raad van Toezicht
• (G)MR reglement en statuut
• Vakantieregeling
• Begroting 2013
• Eigenrisicodragerschap bij ziekte
• Protocol schorsing en verwijdering

<

De MR van het ONC heeft in 2012 positief advies
gegeven over of ingestemd met:
• Begroting 2013
• Vakantieregeling 2012-2013
• Schoolplan 2011-2016
• Aanpassing MR-reglement:
• Compentieprofielen t.b.v. toezichthouders
• Aannamebeleid Identiteit
• Besteding vrijwillige ouderbijdrage
• Formatieplan 2012-2013
• Lessentabel 2012-2013
• Protocol Doorstroom Mavo 4/Havo 4
• Wijziging Reglement MR
• Notitie Identiteit en benoemingsbeleid
• Overgangsnormen Parkdreef vanaf 2012-2013
• Duurzame samenwerking Unifac
• Eigenrisicodragerschap bij ziekte
• Integriteitcode

Leden van de GMR po in 2012:
Jaap van den Akker (vz), Patricia van den
Bos, Danielle van Dam, Marcel de Groot,
Robert van Haarlem, Wim van Melzen,
Misha Omlo, Paul van Strien, Anja Smit,
Ronald Weerwag, Tommes Krullaars,
Thea Verstrael, Stefan Szegedi,
Henriette Wilmot, Nollie van Uden (secr.),
Marga Ekkelenkamp, Charony Anthony,
Aletta van der Steege, Dennis Visser,
Ingrid Wagener.
Leden van de MR ONC in 2012:
Jos Bemelmans, Elmer Burger, Clive
Emanuelson, Jefka Harwig, Rosita
Meuleman, Titia de Ruijter-Lamboo,
Jeroen Rosier, Dieneke Tuinebreijer,
Karlijn Vrijmoeth, Gepko Wolters en
Hanny van der Zeeuw.

<
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Bedrijfsvoering op Unicoz niveau
Personeel
Een aantrekkelijk werkgever zijn voor haar ruim
achthonderd medewerkers is voor Unicoz als grote
Zoetermeerse organisatie vanzelfsprekend geen doel
op zich. Toch vinden wij het heel belangrijk om tevreden
personeel te hebben. We zijn er namelijk van overtuigd
dat tevreden personeel een belangrijke bijdrage levert
aan het doel van de organisatie, het leveren van
kwalitatief hoog onderwijs.

De professionalisering van medewerkers wordt verder
vorm gegeven door gerichte activiteiten op het terrein
van: opbrengstgericht c.q. handelingsgericht werken,
educatief partnerschap, professioneel leiderschap en
innovatie.
Binnen het integraal personeelsbeleid wordt steeds
meer aandacht besteed aan “active aging” als uitwerking
van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, rekening
houdend met levensfase waarin werknemer verkeert.

De ingevoerde gesprekscyclus is een sturingsinstrument
op het gebied van HRM om de doelstellingen van de
organisatie te realiseren door middel van het maken
van concrete afspraken met medewerkers over de te
behalen resultaten. De cyclus is er enerzijds op gericht
om de ontwikkeling van het personeel te stimuleren
waardoor zij in staat zijn om de onderwijskwaliteit te
leveren die de organisatie zich ten doel stelt. Anderzijds
vindt in de gesprekscyclus ook de beoordeling plaats in
hoeverre de geformuleerde resultaatafspraken
zijn gerealiseerd en voldaan wordt aan de vereiste
competenties.

<
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Personeel - Primair onderwijs
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Functiemix

Deskundigheidsbevordering directies

In 2010 is binnen de (speciale) basisscholen de functiemix ingevoerd. De functiemix heeft als doel het beroep
van leerkracht aantrekkelijker te maken. Een belangrijk
onderdeel hierbij is een goede beloning door het
realiseren van meer loopbaanmogelijkheden. Dit is
onder meer ingevuld door de invoering op de scholen van
de functie leerkracht in de hogere salarisschaal LB/LC.
In de CAO PO zijn percentages afgesproken waarbij
uiteindelijk per 1 augustus 2014, 40% van alle leer
krachten een benoeming in schaal LB moeten hebben.
Per 1 augustus 2012 gold een percentage van 24% van
alle leerkrachten met een benoeming als leerkracht LB.
Dit percentage is inmiddels gehaald (voor 2011 was
dit 16%). Voor 2013 geldt een percentage van 32%.
Het vertrouwen is dat ook dit percentage gehaald zal
worden.
Voor sbo De Horizon geldt een percentage van 8% te
benoemen leerkrachten in salarisschaal LC. Ook dit
percentage is in 2012 gehaald. (in 2011 was dit 6%).

Op de Directie tweedaagse in maart 2012 stonden
de volgende thema’s centraal:
• kwaliteitslabel Unicoz
• ziekteverzuimpreventie
De tweedaagse in november 2012 stond in het
teken van:
• educatief partnerschap / ouderbetrokkenheid
• professionele communicatie / reflectie op eigen
handelen

<
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Personeel - Voortgezet onderwijs
Functiemix
De doelstellingen in de kadernotitie met betrekking tot
de invulling van de functiemix zijn in 2012 gerealiseerd.
Hiermee is voldaan aan de landelijke vastgestelde
groeipercentages.

Gesprekscyclus
In 2012 zijn alle docenten beoordeeld (de jaarlijkse
volledige gesprekscyclus). Vanaf
1 januari 2013 vindt dit ook plaats bij het onderwijs
ondersteunend personeel.

Workability index (WAI)
In 2012 is opnieuw het tweejaarlijkse onderzoek
“werken aan werkvermogen” afgenomen. Dit onderzoek
is gebaseerd op de “workabilty index” en is uitgevoerd
onder regie van Arbo-vo in het voortgezet onderwijs.
Doel van het onderzoek is om enerzijds te kijken naar
het werkvermogen en de werkbeleving van personeelsleden en om anderzijds op basis van onderzoeksresultaten
handvatten te krijgen voor persoonlijke interventies en
organisatiebeleid.Daarmee wordt een bijdrage geleverd
aan verbetering van vitaliteit van individu en organisatie.
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Personeel - Statistieken
Aantal Unicoz medewerkers onderwijsgroep in 2012
po 01-01-12

po 31-12-12

vo 01-01-12

vo 31-12-12

585

573

aantal medewerkers*

271

261

426

413

fte

210

210

78

75

man

121

115

507

498

vrouw

150

146

13

13

% man

45

44

87

87

% vrouw

55

56

* Voor onbepaalde tijd in vaste dienst, vervangers niet meegerekend.

Gemiddelde leeftijd van het
personeel op 1 oktober 2012

<

po

vo

2012

43,19

45,67

2011

41,18

45,10

2010

39,67

46,08

<
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Gemiddelde leeftijdsopbouw per PO school*
naam school

vrouw

man

naam school

vrouw

man

De Horizon

46

44,3

De Achtsprong

43,6

47,5

De Buut

43,8

47,0

Prinses Amaliaschool

43,2

42,0

De Touwladder

40,3

49,0

De Hofvijver

44,2

49,7

De Spelevaert

42,4

49,0

Prinses Margrietschool

49,0

53,5

De Elzenhoek

41,5

57,2

Prins Willem Alexanderschool

41,0

31,3

t Schrijverke

41,9

41,2

Het Palet

43,7

51,5

Koningin Wilhelminaschool

37,5

44,0

Prins Clausschool

44,4

42,5

Prins Bernhardschool

42,0

0,0

De Floriant

44,5

49,0

De Regenboog

43,1

52,0

Prins Florisschool

40,4

27,7

Koningin Beatrixschool

42,3

36,3

De Oostwijzer

39,0

42,9

Paulusschool

42,7

43,0

De Oranjerie

36,4

42,6

Noordeinde

38,6

43,8

Het Noorderlicht

36,2

33,0

* Van de directeuren po is 70,8% man en 29,2% vrouw

<
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Personeel - Ziekteverzuim

Verzuimpercentage VO

Verzuimpercentage PO

vo (bron VOION)

vo (referentiegroep)

2012

4,08%

5,09%

2011

3,98%

5,19%

In tegenstelling tot de landelijke trend in het VO, is er
bij het ONC sprake van een stijging van het verzuim
percentage. Dit kan verklaard worden door een
(in verhouding met voorgaande jaren) groot aantal
langdurig zieke personeelsleden waarvan de ziekte
in het geheel niet werkgerelateerd is.

PO

Landelijk

2012

7,55%

6,64%

2011

7,27%

6,62%

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs
naar verzuimcijfers in het (primair)onderwijs* laat zien dat
er een landelijke stijging is van het verzuimpercentage.
In het landelijk onderzoek naar de oorzaak van de
stijging geven respondenten aan dat de toenemende
prestatiedruk en de hogere werkdruk belangrijke
oorzaken van het stijgende verzuim zijn. Het verzuimpercentage van het PO Unicoz laat eveneens een
stijging zien.
Als maatregel om deze stijging te doorbreken worden
directeuren/casemanagers intensiever ondersteund in
het begeleiden van verzuim. Verdere professionalisering
van Unicoz-medewerkers en verdere verbetering van
werk- en regeldruk is/blijft een groot aandachtspunt in
de aanpak van verzuim.
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Huisvesting
In 2012 zijn belangrijke bouwactiviteiten afgerond.
De renovatie/nieuwbouw van de Clausschool met
daaraan gekoppeld een Integraal Kind Centrum (IKC),
de nieuwbouw voor de Koningin Wilhelminaschool,
de Bernhardschool (nu Jacobsvlinder geheten) en
de renovatie van basisschool de Buut zijn afgerond.
Daarnaast loopt nog het project in het kader van
de aanpassing van de schoolpleinen mede naar aanleiding van eerdere oudertevredenheidsonderzoeken.
Voor 2012 zijn plannen ontwikkeld voor het realiseren
van nieuwbouw voor de basisscholen Koningin Beatrix
en ’t Schrijverke. Ook de grootschalige renovatie van
bassischool de Hofvijver is wat betreft planvorming aan
de orde gekomen.

<
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Unicoz innovatieprijs
Binnen de Unicoz scholen is veel kwaliteit en talen
aanwezig. Om onze scholen meer in de schijnwerpers
te zetten en om innovatieve scholen te waarderen is
de Unicoz Innovatieprijs in het leven geroepen. De
externe jury, bestaande uit Michel Rog (ex voorzitter
CNV Onderwijs) en Roelof Hemmen (nieuwslezer RTL
en presentator BNR nieuwsradio) reikten op 18 april
2012 de prijzen uit. Met de inzending “De kracht van
meedoen – een leuke pauze voor iedereen” won SBO
De Horizon de 1e prijs. Voor meer informatie over de
prijswinnaars klik hier s

<
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Financiën
Onze cijfers over 2012 zijn afkomstig uit de goedgekeurde jaarrekening. De cijfers
bestaan naast de cijfers van het po en het vo uit de cijfers van het bovenschoolse
bureau en het CvB. De exploitatiecijfers van het po en vo zijn ook apart opgenomen
in dit hoofdstuk.
Risicobeheersing

Exploitatieresultaat 2012

In 2011 heeft de stichting een start gemaakt met risicomanagement. De eerste inventarisatie van alle risico’s
is in 2012 afgerond en diverse maatregelen om deze
risico’s te beheersen zijn benoemd. Dit betekent dat
wij nu kunnen bepalen hoeveel eigen vermogen wij
moeten aanhouden als buffer tegen deze risico’s. Voor
het bepalen van een gezonde financiële positie voor de
stichting is dit van groot belang omdat deze financiële
positie de kern vormt van het financieel beleid. Dit is
immers gericht op continuïteit van onze stichting.

Het exploitatieresultaat van de stichting bedraagt in
2012 € 88.226negatief en is ten laste van het eigen
vermogen gebracht. In dit resultaat is een bijzondere last
inbegrepen ter hoogte van € 512.559zijnde een afkoopsom ten gevolge van het eigenrisicodragerschap voor
de WGA dat Unicoz per 1 januari 2013 is aangegaan.
Budgethouders in alle geledingen van Unicoz verdienen
hiermee een groot compliment.

Onder risicomanagement verstaan we het identificeren
en beoordelen van alle risico’s en het vaststellen en
nemen van maatregelen om deze risico’s te beheersen.

<

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt ultimo
2012 € 19.365.076. Dit vermogen bestaat uit publieke
reserves van € 17.132.229en een private reserve van
€ 2.232.847. Deze private reserve is door één van de
rechtsvoorgangers ingebracht en in haar oorsprong
opgebracht door leden van de vereniging, de kerk en via
giften. Binnen de publieke reserves wordt de algemene
reserve gebruikt als een buffer ter waarborging van de

continuïteit van de stichting. De algemene reserve
bedraagt € 12.346.670wat voldoende is om financiële
tegenvallers op te vangen.

Kengetallen
Unicoz gebruikt voor de financiële verantwoording
kengetallen zoals aangegeven in het rapport ‘Financieel
beleid van onderwijsinstellingen’ van de Commissie
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Rapport Don).
Deze kengetallen zijn een instrument om het niveau van
de reserves te beoordelen. Het gaat dan specifiek om
de kengetallen solvabiliteit en kapitalisatiefactor. De RvT
en het CvB hanteren deze kengetallen dan ook om te
beoordelen of de algemene reserve van een redelijk
niveau is. Hierbij mag de solvabiliteit niet kleiner zijn
dan 20 procent en de kapitalisatiefactor niet groter dan
50 procent. Unicoz blijft in 2012 ruimschoots binnen de
gestelde marges.
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Stichting Unicoz onderwijsgroep Exploitatierekening (in €)
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

48.121.657

47.103.373

47.140.030

Overige overheidsbijdragen

1.653.882

937.182

1.432.249

Overige baten

1.500.412

1.266.034

1.430.525

51.275.951

49.306.589

50.002.804

40.902.239

39.790.784

40.372.708

1.774.673

1.856.965

1.995.812

Huisvestingslasten

3.154.430

3.030.139

3.234.334

Overige instellingslasten

5.601.789

5.279.974

5.798.173

51.433.131

49.957.862

51.401.027

Saldo baten en lasten

-157.180

-651.273

-1.398.223

Saldo financiële baten en lasten

594.302

292.312

384.939

Bijzondere baten en lasten

-512.559

0

0

-12.789

0

0

-88.226

-358.961

-1.013.284

Baten
Rijksbijdragen OCW

Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

Totaal lasten

Resultaat deelneming
Netto resultaat

<
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Stichting Unicoz onderwijsgroep Kengetallen
2012

2011

2010

1,8

1,8

1,8

-0,2%

-2,0%

-1,7%

Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)

61%

64%

63%

Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)

70%

72%

71%

Weerstandsvermogen

24%

25%

16%

Kapitalisatiefactor

40%

37%

40%

Personele lasten / totale lasten

80%

80%

79%

Materiële lasten / totale lasten

20%

20%

21%

Liquiditeit
Rentabiliteit

<
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Stichting Unicoz onderwijsgroep Balans per 31 december 2012
Activa

31-12-2012

31-12-2011

Materiële vaste activa
Gebouwen

8.967.191

9.447.157

3.776.769

3.791.348

ICT

778.690

426.530

Leermiddelen

1.191.218

1.224.069

Overige materiële vaste activa

337.416

283.349

Meubilair, inventaris en apparatuur

15.051.284

15.172.453

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW

1.551.948

1.566.726

Overlopende activa

994.853

1.106.008
2.546.801

2.672.734

2.673.107

6.103.347

Liquide middelen

11.420.905

6.545.356

Totaal

31.697.308

30.493.890

Effecten

<

<
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Stichting Unicoz onderwijsgroep Balans per 31 december 2012
Passiva

31-12-2012

31-12-20011

Eigen vermogen
Algemene reserve

12.346.670

12.451.067

Bestemmingsreserves publiek

4.785.559

4.823.848

Bestemmingsreserves privaat

2.232.847

2.178.387
19.365.076

19.453.302

Voorzieningen
Personele voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

508.029

536.693

2.350.373

2.026.175
2.858.402

2.562.868

Kortlopende schulden
Crediteuren

1.157.804

980.107

Belastingen/sociale premies

1.695.932

1.666.343

Pensioenpremies

563.850

518.004

Vakantiegeld

1.315.987

1.351.047

4.740.257

3.962.219

Overige

Totaal

<

9.473.830

8.477.720

31.697.308

30.493.890
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Primair onderwijs Exploitatierekening (in €)
Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

30.662.632

29.928.351

30.586.727

1.468.765

838.587

1.154.978

784.732

627.543

777.951

32.916.129

31.394.481

32.519.656

25.828.114

25.186.051

25.885.988

774.674

876.522

805.804

2.123.777

2.021.943

2.399.569

3.946.824

3.607.445

4.101.269

32.673.389

31.691.961

33.192.630

242.740

-297.480

-672.974

446.101

216.480

292.671

Bijzondere baten en lasten

-416.592

0

0

Saldo exploitatie

272.249

-81.000

-380.303

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

<

<

Algemeen

Organisatie

Onderwijsbeleid

PO

VO

Samenwerking POVO

Kwaliteit
Personeel

Bedrijfsvoering
Huisvesting

Aangesloten scholen

Unicoz innovatieprijs

Financiën

Voortgezet onderwijs Exploitatierekening (in €)
Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

17.459.025

17.175.022

16.553.303

185.117

98.595

277.271

693.790

601.131

616.527

18.337.932

17.874.748

17.447.101

13.935.224

13.514.229

13.367.179

945.113

923.084

1.130.175

882.852

860.084

689.948

2.934.179

2.927.365

2.964.824

18.697.368

18.224.762

18.152.126

-359.436

-350.014

-705.025

27.219

19.732

24.588

-95.967

0

0

-428.184

-330.282

-680.437

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten

Saldo exploitatie

<

<
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Marktaandeel povo

Aangesloten scholen

Maatschappelijke omgeving

Aangesloten scholen en leerlingenaantallen
01-10-09
De Horizon (SBO)

<

01-10-10

01-10-11

01-10-12

01-10-09

01-10-10

01-10-11

01-10-12

SBO

114

107

129

135

De Hofvijver

PO

404

398

398

378

De Buut

PO

318

307

277

269

Prinses Margrietschool

PO

318

294

214

221

De Touwladder

PO

196

203

204

201

Pr. W. Alexanderschool

PO

105

100

73

64

De Spelevaert

PO

289

297

297

278

Het Palet

PO

402

398

414

409

De Elzenhoek

PO

203

213

206

202

Prins Clausschool

PO

411

343

307

251

’t Schrijverke Busk.H

PO

366

368

420

391

De Floriant

PO

264

266

257

255

’t Schrijverke Toverberg

PO

285

312

310

312

Prins Florisschool

PO

484

465

474

491

Kon. Wilhelminaschool

PO

188

175

169

171

De Oostwijzer

PO

696

708

669

602

Prins Bernhardschool

PO

137

132

114

120

Oranjerie

PO

611

640

610

684

De Regenboog

PO

223

211

221

206

Het Noorderlicht

PO

29

129

219

Koningin Beatrixschool

PO

178

140

120

102

Totaal

7.025

6.953

6.927

De Paulusschool

PO

338

361

373

386

Voortgezet onderwijs

Noordeinde

PO

215

210

219

236

Oranje Nassau College

Parkdreef

1.555

1.522

1.472

De Achtsprong

PO

126

126

127

125

Clauslaan

713

717

836

Prinses Amaliaschool

PO

156

150

147

141

Prs. Amaliaschool nevenv.

PO

69

72

75

78

Totaal

7.096

2.285

2.239

2.308

<
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