Unicoz onderwijsgroep Jaarverslag 2014
De beste leraren zijn zij, die tonen waar je moet zoeken maar je niet
vertellen wat je moet zien! (Alexandra K. Trenfor)

Bredewater 4
2715 CA Zoetermeer
T 079 - 320 88 30
F 079 - 320 88 40
www.unicoz.nl
info@unicoz.nl

De Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek en vernieuwend
kwaliteitsonderwijs in alle wijken van Zoetermeer. De
onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 22 basisscholen, een
school voor speciaal basisonderwijs en het Oranje Nassau
College, een brede scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs. Onze scholen verzorgen onderwijs waarin alle
kinderen zich maximaal kunnen ontplooien, er ruimte is voor
ieders talent zodat succesvolle deelname aan het
vervolgonderwijs en de maatschappij mogelijk wordt.
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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u met trots ons publieksjaarverslag over het jaar 2014. Hiermee laten
wij u de behaalde onderwijsresultaten zien en de initiatieven die wij hiervoor hebben
genomen. Veel getalsmatige gegevens zijn nu ook beschikbaar via
www.scholenopdekaart.nl Ook daar vindt u veelzijdige informatie over al onze basisscholen
en het Oranje Nassau College.
Samen er voor zorgen dat het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen gegeven wordt,
is de drijvende kracht voor iedereen die werkzaam is binnen de Unicoz Onderwijsgroep. We
doen dit vanuit de inspiratie die we ontlenen aan onze stevig gewortelde kernwaarden
Uniciteit, Inspiratie, Openheid en Solidariteit.
Werken binnen Unicoz staat ten dienste van onze leerlingen. Persoonlijke groei van de
leerlingen is één van onze belangrijkste doelstellingen. Deze groei moet er voor zorgen dat
kinderen zich totaal kunnen ontwikkelen waarbij ze gebruik maken van hoofd, hart en
handen. Want op die manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de brede vorming van
onze leerlingen tot volwaardig deelnemer aan de samenleving. Daarom staat werken aan de
brede kwaliteit van eigentijds onderwijs binnen een inspirerende leeromgeving al vele jaren
als nummer één in ons vizier.
College van Bestuur
Roel van Leerdam
Pieter Gilden
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1. ALGEMEEN
1A. Scholen op de kaart
Via de site “Scholen op de kaart” geven wij (net als alle andere scholen in ons land) voor
onze basisscholen de school voor speciaal basisonderwijs en het Oranje Nassau College
inzicht over ons beleid, de activiteiten en resultaten. (klik hier) U vindt er betrouwbare en
onderling te vergelijken informatie m.b.t.






cijfers over het voedingsgebied, het marktaandeel en de ontwikkeling van
leerlingenaantallen;
opbrengsten: slagingspercentages, gemiddelde examencijfers en
doorstroomgegevens;
veiligheid; beschrijvingen van de maatregelen om de veiligheid te handhaven;
personeelsstatistieken; aantallen medewerkers, de verdeling man/vrouw,
leeftijdsopbouw, ziekteverzuim etc.
financiën: de jaarrekening en kengetallen.
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1B. Organisatiestructuur
De Unicoz onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie voor primair onderwijs (po) en
voortgezet onderwijs (vo) in Zoetermeer en omstreken. De onderwijsgroep bestaat uit
1 school voor voortgezet onderwijs en 23 basisscholen (11 katholiek, 10 christelijk
(waaronder 1 reformatorisch), 1 interconfessioneel en 1 school voor speciaal basisonderwijs.
Klik hier naar de kaart van Zoetermeer.
De organisatie wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) onder toezicht van de
Raad van Toezicht (RvT). Binnen de organisatie hebben we het zo georganiseerd dat
schooldirecties en onderwijsgevenden zoveel mogelijk invloed en beslissingsbevoegdheid
hebben om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven.
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1C. Raad van Toezicht
Toezichtverslag 2014

De RvT bestond in 2014 uit
de volgende leden:








Hamilcar Knops
Jan-Renger
Harwig
Hans Schwartz
Marlies Wijnen
Anja Van DorpEisses
Anneke Havinga
(vicevoorzitter)
Ton Roerig
(voorzitter)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het
College van Bestuur (CvB), door het CvB zijn
werkzaamheden, conform vooraf gestelde doelen en
kaders, te laten verantwoorden.
De RvT deed dit in 2014 vanuit het idee “we doen dit werk
namens de samenleving”.
Contacten binnen de organisatie, anders dan met het
CvB, zijn voor de RvT in de eerste plaats van belang voor
saamhorigheid. We staan, ieder in onze eigen rol, voor
goed onderwijs voor alle leerlingen bij de Unicoz-scholen
en als gelegenheid om wederzijds informatie uit te
wisselen.

Themabijeenkomst (G)MR
Deze bijeenkomst werd dit jaar geïnspireerd door de filosofe Joke Hermsen met reflecties op
21th century skills. Vanwege het onderwerp waren tevens staf en directies uitgenodigd. Een
enthousiasmerende en bindende avond over het werkelijke belang van onderwijs en de rol
van ieder van ons daarbinnen. Zo ontstond een levendig gesprek tussen alle deelnemers,
oud en jong, net benoemd of al bijna met pensioen. De RvT kijkt er met voldoening op terug.
Werkbezoek
Datzelfde tevreden gevoel heeft de RvT over het jaarlijkse werkbezoek, ditmaal naar ieders
tevredenheid een hele dag. Op 22 mei 2014 werden de basisscholen Het Noordeinde en De
Regenboog bezocht. Als thema was gekozen voor “pesten”. Niet alleen was het door de
scholen geweldig voorbereid en georganiseerd. Ook de daadwerkelijke interactie met
leerlingen en medewerkers was ‘ervaringsleren’ van de bovenste plank.
Vergaderingen
Met het College van Bestuur zijn er in 2014 zes reguliere vergaderingen geweest, waarin het
CvB zich verantwoordde over zijn werkzaamheden, de geboekte resultaten binnen het
onderwijs en we met elkaar spraken over relevante ontwikkelingen.
Verantwoordingsrapportages
De RvT heeft in 2014 alle verantwoordingsrapportages vanuit het CvB geaccepteerd. Dit
houdt in dat de ‘resultaten’ tijdig en goed zijn verantwoord. Rapportages zijn uitgebracht naar
aanleiding van vooraf gestelde doelen ( de zgn. Beleidsuitspraken) op het terrein van
onderwijs, veiligheid, identiteit, werkgeverschap, maatschappelijke omgeving en financiën.
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In verreweg de meeste gevallen waren de resultaten conform de afspraken. De uitzondering
betrof een tweetal afdelingen binnen het VO, die onder de inspectienorm presteren.
De RvT deelt de zorg daarover en heeft geconstateerd dat het CvB een keur aan
maatregelen heeft genomen en daarvoor toereikende financiële middelen beschikbaar heeft
gesteld. De RvT heeft kunnen constateren dat de continuïteit in 2014 derhalve gewaarborgd
bleef en dat verbetering van de kwaliteit belangrijk vooruit is gegaan. Mede op basis van de
verwachtingen van de inspectie is de RvT er van overtuigd dat de kwaliteit in het jaar 2015
weer volledig op orde zal zijn.
Het CvB heeft verder in 2014 de RvT steeds tijdig en adequaat geïnformeerd over
ontwikkelingen binnen Unicoz of die relevant zijn voor de toekomst van ons onderwijs.
Tenslotte heeft de RvT, naar aanleiding van de evaluatie van het eigen functioneren,
geconstateerd dat het toezichtkader van waaruit de RvT werkt nog niet voldoende was
vastgelegd. De RvT en het CvB hebben aanpassingen in het Reglement van Bestuur en
Toezicht besproken en vervolgens een aangepast Reglement van Bestuur en Toezicht
vastgesteld.
Deskundigheidsbevordering
De RvT heeft in zijn jaarlijkse evaluatie ook geconstateerd dat interne eigen
deskundigheidsbevordering nodig was in 2014. Unicoz werkt met een specifieke
toezichtcode, de zgn. policy governance, en deze code eigen maken vergt tijd. Dat geldt ook
voor het als RvT van een verzameling individuen toegroeien naar een team. De RvT heeft
hier, in opmaat naar 2015, veel tijd in gestoken.
Evaluatie en leren van toezichtproblemen in andere organisaties
De RvT heeft verder een aantal bijeenkomsten gehad met collega raden van toezicht,
enerzijds als intervisie en anderzijds om gezamenlijk te leren van prof. dr. Edith Hooge. De
RvT heeft daarin geconstateerd dat er nog voldoende leerpunten voor de toekomst zijn maar
dat zij – net als de hele Unicoz organisatie – op orde is en een vergelijking met andere
organisatie goed doorstaat.
In 2014 heeft de RvT gesproken over contacten met de stakeholders of “morele eigenaren”
van de organisatie. Dit leidde echter niet tot concrete acties. De RvT neemt mee naar 2015
de belofte om werk te maken van het concreet maken namens wie de RvT toezicht houdt.
Daarnaast is de invulling van het werkgeverschap in de RvT ten aanzien van het CvB aan de
orde geweest en is vastgesteld dat er een aantal stappen moet worden gezet op dit gebied.
Daar is een start mee gemaakt in 2014.
Namens de Raad van Toezicht Unicoz onderwijsgroep,
Ton Roerig
Voorzitter
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2. ORGANISATIE
2a. 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 (6664 po
leerlingen op 1 oktober 2014). Dit is ten opzichte van
2013 (6769) een marginale daling van 1,1%. Voor
verdere info zie: Op de website
www.scholenopdekaart.nl (voor onze basisscholen)
vindt u veelzijdige informatie over alle basisscholen en
middelbare scholen.

2b. Maatschappelijke omgeving
Indien de mogelijkheden zich voordoen en deze een toegevoegde waarde opleveren voor de
kerntaak van de organisatie sluit Unicoz zich van harte aan bij de ontwikkelingen die zich
binnen Zoetermeer en directe omgeving voordoen. Zo zijn we het afgelopen jaar o.a.
betrokken geweest op de terreinen van het ontwikkelen van Integrale Kind Centra (IKC) en
worden kinderen die van buiten Nederland naar ons land komen, binnen de Unicoz scholen
opgevangen. Ook op de terreinen van leerlingenzorg en het (doen) aanbieden en
ondersteunen van peuter- en kleuteropvang zijn we actief.
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.
Het ONC (Parkdreef) is aspirant lid van de Begaafdheidsprofielscholen (BPS).
De samenwerking met het ID college vindt vooral plaats binnen de vm2-opleiding (mbo
niveau 2) De stuurgroep ONC/ID college heeft toestemming voor de invoering van de
vakmanschapsroute.
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 het
samenwerkingsverband van Perspectief. Daarnaast participeert het ONC in actieve
werkgroepen binnen Perspectief.
De school onderhoudt haar contacten met de politieke partijen en met het college van B&W.
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 de sociaal economische
agenda (SEA). De school is actief betrokken in het traject “Zoetermeer maakt ‘t “, zowel in de
stuurgroep, kernteam en werkgroepen. In het kader van Zoetermeer maakt ‘t heeft het ONC
samen met SCZ, het ID college, de gemeente Zoetermeer en het bedrijfsleven een nieuwe
visie ontwikkeld voor het beroepsonderwijs.

PO
In toenemende mate krijgen brede scholen vorm in Zoetermeer. Niet alleen als fysiek
gebouw waar verschillende disciplines onder één dak zijn gehuisvest, maar ook als
organisatie waar basisscholen, aanbieders van activiteiten, opvangcentra en de gemeente
per wijk samenwerken.
In zes basisscholen zijn ouderkamers met specifieke programma’s actief. In deze scholen
worden ook Brede school activiteiten georganiseerd.
Koningin Beatrixschool is een basisschool met ánder onderwijs. De school werkt niet met
jaargroepen, maar met units. Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen.
Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun
eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor
interessanter en biedt meer uitdaging.
‘t Schrijverke – Toverberg geeft haar onderwijs vorm vanuit het concept van Team Onderwijs
op maat (TOM Onderwijs anders). Dit concept is in alle groepen geïntegreerd. TOM is een
vernieuwende vorm van onderwijs, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
eigentijdse ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek. Het betreft actief en inspirerend
onderwijs, met allerlei werkvormen en leeractiviteiten die passen bij de ontwikkeling van de
kinderen. Er is in dit concept geen sprake meer van een traditioneel klassensysteem met een
leerkracht die alleen verantwoordelijk is voor de kinderen van de eigen groep. Het
onderwijsteam is samen verantwoordelijk voor alle kinderen en leert met, van én aan elkaar.
Daarnaast organiseert ‘t Schrijverke aan de Busken Huethove een verlengde schooldag
waar kinderen, naast het reguliere onderwijs, ook gestimuleerd worden andere talenten te
ontwikkelen.
De Clausschool, Floriant en Florisschool zijn aspirant lid van de Begaafdheidsprofielscholen
(BPS).
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2c. Identiteit / kernwaarden
Kwaliteit
Binnen de scholen wordt aandacht besteed aan het invulling om de kernwaarden van
Unicoz; Uniciteit, Inspiratie, Openheid en Solidariteit door te laten werken in het
kwaliteitsbeleid van de scholen. Door tevredenheidsonderzoeken op de scholen
onderzoeken we bij ouders en leerlingen hoeverre zij tevreden zijn over onze inspanningen.
Benoemingen
In 2014 zijn op de Paulusschool en de Prinses Amaliaschool nieuwe directeuren benoemd.
In de opzet en uitvoering van de procedure voor werving en selectie van directeuren heeft de
identiteit van Unicoz van de betreffende school, naast competenties op het terrein van
onderwijskundig leiderschap, een belangrijke plaats gekregen.
Integriteit
Unicoz kent een eigen integriteitscode. 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.
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 een ieder bewust gemaakt van integer handelen.
Levensbeschouwelijke identiteit
In 2014 is integriteit als belangrijk issue op de agenda gezet. Beleid is ontwikkeld inzake
sociale media en internetgebruik. In dit jaar voldeden 22 scholen aan de opgestelde
indicatoren voor identiteit. Een cursus is gestart voor docenten om hun akte voor
godsdienst/levensbeschouwing te behalen, waaraan 18 leerkrachten deelnamen.
Lief en leed
Ook dit jaar hebben verschillende scholen helaas weer te maken gehad met ingrijpende
persoonlijke situaties. Naast het overlijden van ouders en andere naaste familieleden, is het
overlijden van kinderen zeer aangrijpend en heeft een enorme langdurige impact op
iedereen op school en de omgeving.
Gelukkig hebben ook vele heuglijke momenten plaatsgevonden, zoals jubilea van
leerkrachten en scholen.
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3. ONDERWIJSBELEID
Unicoz staat voor kwaliteit, continuïteit, betrouwbaarheid, leren en ontwikkelen op alle
niveaus, van onderwijskundig ondernemen en wil open, inspirerend en zichtbaar te zijn.

Kenmerkend voor alle Unicoz-scholen is
•

levensbeschouwelijk onderwijs;

•

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;

•

samenwerking met ouders en

•

maatschappelijke betrokkenheid.

Onze ambitie naar leerlingen toe is:
•

optimaal toegerust zijn op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle
deelname aan het vervolgonderwijs en de maatschappij mogelijk wordt;

•

de ontwikkeling van een bewust mens- en maatschappijbeeld;

•

zelfvertrouwen en respect voor jezelf en anderen.

De onderwijsambities van de Unicoz onderwijsgroep voor het jaar 2014 staan verwoord in de
beleidsbrief van het CvB. Hierin staan onder meer 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 door handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Met andere
woorden ambitieuze doelen stellen en kijken hoe je deze - zo thuisnabij mogelijk - het beste
kunt bereiken voor iedere leerling.
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3.1.a. Primair onderwijs
Onderwijsprestaties
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 ingegrepen.
Alle scholen hebben een basisarrangement gekregen.
Onderwijskundige zaken
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, Tom (Team onderwijs op maat) en Meervoudige
Intelligentie. De Floriant heeft een aparte afdeling met
groepen voor hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor wordt
een eigen onderwijsconcept gehanteerd.
Ontwikkelingen als gevolg van kwaliteitszorg
Het PO heeft in 2011 gekozen om te gaan werken met het management- en
vroegsignaleringssysteem IKNOW. Het instrument is in 2012 ingevoerd op alle scholen.
Hierdoor zijn het bestuur en scholen in staat om vroegtijdig ontwikkelingen te signaleren en
zo nodig bij te sturen. Daarnaast genereert het systeem rapportages voor de planning &
control cyclus waarmee de schooldirecties zich voor wat betreft kwaliteit en continuïteit van
het onderwijs verantwoorden richting bestuur.
De Unicoz Onderwijsgroep is in oktober 2014 benaderd door Oberon om deel te nemen aan
een onderzoek ‘Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering’ dat zij gingen uitvoeren namens
het Ministerie van OCW. Oberon had uit het veld vernomen dat het bestuur van Unicoz
mogelijk een ‘good practice’ zou zijn op dit gebied. Het bestuur en de Koningin Beatrixschool
zijn vervolgens geïnterviewd met als doel te onderzoeken of wij voor andere besturen en
scholen een voorbeeld zijn. De Koningin Beatrixschool en het bestuur zijn opgenomen in het
rapport ‘Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering’ van OCW als good practice.
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3.1.b. Opbrengsten po··Alle Unicoz-scholen hebben, evenals in 2013, ook in 2014 een
basisarrangement gekregen.
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.
Onderstaand overzicht laat zien dat alle Unicoz-scholen 3 schooljaren achtereen een
basisarrangement hebben en dat er geen zwakke of (zeer) zwakke scholen zijn.
Unicoz

Landelijk

Unicoz

Landelijk

Unicoz

Landelijk

2012-2013

01-09-2012

2013-2014

01-09-2013

2014-2015

01-09-2014

Basis

100%

97%

100%

98%

100%

97,8%

Zwak

0%

3%

0%

2%

0%

2,0%

Zeer Zwak

0%

0,16%

0%

0,2%

0%

0,2%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Toelichting schema
Landelijk is de afname van het aandeel zwakke scholen en zeer zwakke scholen tot stilstand
gekomen. Eveneens is in 2013 bij 2,2 procent van de scholen de onderwijskwaliteit onder de
maat. Op 1 september 2014 zijn 137 scholen zwak en 14 scholen zeer zwak. Het gaat om
een steeds wisselende groep scholen de (zeer) zwak is. Van deze 151 (zeer) zwakke
scholen waren er 97 een jaar eerder nog van voldoende kwaliteit. En van de 153 scholen die
in 2013 (zeer) zwak waren, hebben 96 zich zodanig verbeterd dat ze niet meer (zeer) zwak
zijn.
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3.1.c. Passend onderwijs en handelingsgericht werken
Per 1 augustus 2014 is de ‘Wet Passend Onderwijs’ in werking. Vanaf die datum functioneert
in Zoetermeer één SWV voor het primair onderwijs met deelname van nagenoeg alle
scholen. Dat is een nieuwe situatie, want onder het WSNS-regime is er tot 1 augustus 2014
sprake van een drietal denominatieve samenwerkingsverbanden, waarbinnen ook scholen
van buiten Zoetermeer zijn ondergebracht. Bovendien maakt – in tegenstelling tot de situatie
binnen WSNS – ook het speciaal onderwijs deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband.
De naam van het samenwerkingsverband is SWV Passend onderwijs Zoetermeer; het
registratienummer is SWV 28.17.
In Zoetermeer is sinds enkele jaren al gewerkt aan de invoering van de nieuwe wet en is veel
geïnvesteerd in de nieuwe samenwerking, wat belangrijke voordelen biedt bij de invoering
van passend onderwijs. Bovendien zijn in de WSNS-periode (1992- 2014) veel ervaringen
opgedaan, die hebben bijgedragen aan de inhoudelijke en organisatorische invulling van het
nieuwe samenwerkingsverband. Voor de optimalisering en verdere verfijning hiervan zijn
zeker nog enkele jaren nodig.
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen is binnen het samenwerkingsverband dit
ondersteuningsplan ontwikkeld. Er is bewust gekozen voor een plan op hoofdlijnen met waar
mogelijk een verwijzing naar informatie elders. Enkele afspraken willen we hier in deze
inleiding als ‘hoekstenen’ voor dit ondersteuningsplan voor voren brengen:







Elk individueel bestuur is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen
binnen de eigen organisatie.
In het stichtingsbestuur komen alleen aspecten aan de orde, die van
gemeenschappelijk belang zijn en die niet onder de verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke besturen vallen.
Elk deelnemend bestuur formuleert (meerjaren)ondersteuningsbeleid voor de interne
ondersteuningsactiviteiten en jaarlijks een plan van aanpak ter uitvoering van dit
beleid. Dit bestuursspecifieke beleid ligt in het verlengde van het beleid, zoals
geformuleerd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Elke school binnen het samenwerkingsverband stelt – onder de verantwoordelijkheid
van het eigen individuele bestuur – een schoolondersteuningsprofiel op.

Dit ondersteuningsplan is vastgesteld voor een periode van 2 schooljaren in plaats van de
maximale wettelijke termijn van 4 schooljaren. Zoals elders in dit ondersteuningsplan staat
aangegeven, zal in de komende periode een strategisch beleidsplan worden ontwikkeld voor
de periode 2016-2020. Passend onderwijs is maatwerk. Voor elk kind wordt gezorgd voor
een passend onderwijsaanbod 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 wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel.
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De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken handelingsgericht om zo het
onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften 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.
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 en vereiste leerstrategie geplaatst zijn op een aparte
hoogbegaafde afdeling binnen een reguliere school.
Elke school voor basis- speciaal basis en speciaal
onderwijs heeft een
schoolondersteuningsprofiel. De scholen
beschrijven in hun profiel de basisondersteuning,
waar elke school aan moet voldoen, en extra
ondersteuning die zij kunnen bieden.

De ouders zijn voor wat betreft medezeggenschap
betrokken door deelname aan een
ondersteuningsplanraad. Hetzelfde geldt voor
personeel. Deze raad verleent wel of geen
goedkeuring aan het ondersteuningsplan, waar o.a. visie, IHI werkwijze en financiën in
beschreven staan. Unicoz is ruim vertegenwoordigd in deze ondersteuningsplanraad. Het
handelingsgericht werken en de IHI procedure nemen steeds meer een centrale plek in de
zorgstructuur op de scholen en de Meerpunt-partners.
Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband 28.17 verwijzen wij u graag naar
www.passendonderwijszoetermeer.nl
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3.2.a. Voortgezet onderwijs
Het Oranje Nassau College heeft een vmbo-vestiging (inclusief
leerweg-ondersteunend en mavo onderwijs); aan de Clauslaan en
op de Parkdreef zijn mavo, havo en vwo (atheneum en
gymnasium) gevestigd.
Op 1 oktober 2014 volgen 1986 leerlingen onderwijs op het ONC.
(dit ligt 71 leerlingen lager dan in 2013)
Arrangementen
De onderwijsrendementen van havo en vwo zijn sterk verbeterd. Dit leidt ertoe dat de havo
een basisarrangement toegewezen krijgt. De verwachting is dat dit ook het geval is voor het
vwo in 2015/2016. Alle overige opleidingen hebben het door de inspectie toegekende
basisarrangement.
Het slagingspercentage voor de havo in 2014 is 93% (landelijk 88%) Ook het
slagingspercentage van het vwo is in 2014 gestegen tot 92,0% (landelijk 89,9%). Het
gemiddelde cijfer voor het CE van de havo is 6,53 en voor het vwo is dat 6,57. De verschillen
tussen SE en CE zijn bijzonder klein en bedragen voor de havo -0,03 en voor het vwo -0,25.
Alle overige opleidingen hebben een basisarrangement.
Kwaliteitsverbetering
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 2013-2014
en het cursusjaar 2014-2015 opgesteld. Middelen zijn ingezet op de volgende terreinen:
Professionalisering
- Coaching-trajecten ten behoeve van docenten op beide vestigingen
- Vakdidactische begeleiding op beide vestigingen
- Professionalisering van het management op beide vestigingen
- Actieve deelname aan de Stichting Leerkracht (Parkdreef)
Kernvakken
- Ondersteuningslessen rekenen
- Curriculumontwikkeling en professionalisering Engels, Nederlands en rekenen.
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Talentontwikkeling en excellentie
-

My talent
Masterclass mavo (vanaf 2015 – 2016)
Unicoz plusvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen
GO activiteiten (Parkdreef)
Programma’s in het kader van grensverleggend ondernemend
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De vestiging aan de Parkdreef heeft in het afgelopen jaar op onderwijskundig gebied een
intensieve positieve ontwikkeling doorgemaakt:






uit oogpunt van rendementsverbetering zijn de examenleerlingen havo en vwo voor
de verschillende vakken extra intern en extern getraind
de school werkt opbrengstgericht
de school heeft voor de hoogbegaafde leerlingen een verrijkingsconcept en levert
een substantiële bijdrage in een hoogbegaafdenbeleid van de Unicoz onderwijsgroep
bijzondere aandacht wordt gegeven aan talentontwikkeling en excelleren in alle
opleidingen onder het motto grensverleggend en ondernemend
de school werkt nauw samen met de scholen voor primair onderwijs van de Unicoz
onderwijsgroep

De vmbo-vestiging aan de Clauslaan kent een onderwijsconcept, dat recht doet aan de
talentontwikkeling van de leerlingen. Kenmerkend voor de school is dat:







het onderwijs wordt gekenmerkt door een activerende didactiek, waardoor leerlingen
vanaf het eerste leerjaar met afnemende sturing geleerd wordt om zelfstandig te
werken 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;
er is bijzondere aandacht voor talentontwikkeling, o.a. My Talent.
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3.2.b Opbrengsten
Voor meer informatie over de slagingspercentages en examencijfers klik hier.

3.3. Samenwerking po en vo
Doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen zijn in het belang van
de leerling. Door contacten met het voortgezet onderwijs in
Zoetermeer wordt hier vorm aan gegeven.
Met het Oranje Nassau College (brede scholengemeenschap
voor VO) zijn intensieve contacten t.b.v. de warme overdacht van
leerlingen. In 2014 is in Zoetermeer de brede zgn. warme
overdracht gecontinueerd. Daarnaast voorziet het project
Octoplus erin dat talentvolle leerlingen van de groepen 8
gedurende enkele maanden een middag per week uitdagende
lesstof krijgen aangeboden. Gezamenlijke scholing en
werkconferenties begeleiden het proces van verdere
samenwerking.
Om de steeds verdergaande samenwerking tussen onze basisscholen en het Oranje Nassau
College vorm te geven worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals sportclinics,
natuurkunde- en biologielessen, kennismaken met de afdeling Techniek, edelsmeden en
lessen Engels, gegeven door leerlingen van het ONC op de basisschool.
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4. KWALITEIT
In de wet “Goed onderwijs, Goed Bestuur” worden de taken en verantwoordelijkheden van
het bestuur ook als het gaat om de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Het Unicoz
bestuur voelt zich uiteraard verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. Iedere
twee jaar worden er binnen de hele organisatie tevredenheidsonderzoeken afgenomen.
Hieronder worden de cijfers over 2013 gepresenteerd. In 2015 wordt het volgende
onderzoek afgenomen.
Het ontwikkelde kwaliteitsbeleid omvat ook het op transparante wijze zowel in- als extern
communiceren over voornemens, processen en verantwoording afleggen over de resultaten.
Voor uitkomsten Oranje Nassau College over de tevredenheid van leerlingen, ouders, het
contact met de basisscholen, het schoolklimaat en de veiligheid ga naar (ONC Clauslaan) en
(ONC Parkdreef).
Uitkomsten po over de tevredenheid:
Unicoz
2012/2013

benchmark
2012/2013

Unicoz
2014/ 2015

benchmark
2014/2015

personeel 7,0

7,0

7,1

7,1

leerlingen

7,6

7,6

7,7

7,7

Ouders

7,1

7,1

7,2

7,2

De cijfers laten zien dat deze precies op het landelijke gemiddelde liggen.

4a. Klachten en incidenten
Unicoz beoogt een zorgvuldige en snelle behandeling van klachten waarmee het belang van
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Om voor maximale duidelijkheid te zorgen is er voor gekozen één klachtenregeling vast te
stellen voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Klachten kunnen betrekking hebben
op gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van
beslissingen van de aangeklaagde. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van
leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Bovenschools zijn in 2014 16 klachten afgerond (0,26% van het aantal leerlingen in het PO),
waarvan 1 klacht met behulp van de landelijke klachtencommissie. Deze klacht werd
gegrond verklaard.
Waar in andere gevallen sprake was van klachten konden deze op schoolniveau worden
afgewikkeld. In het vo zijn 3 klachten ingediend en door de algemeen directeur afgehandeld.
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4b. Medezeggenschap
In 2014 zijn er bovenschools twee medezeggenschapsorganen actief: de
medezeggenschapsraad (MR) voor het ONC en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) voor het PO. Daarnaast is aan elke PO school een MR en
aan één school een Deelraad verbonden.
De GMR heeft in 2014 positief advies gegeven over of ingestemd met:





Vakantieregeling 2014-2015
Hoogbegaafdheidbeleid
Begroting PO
(Meerjaren) Bestuursformatieplan
incl. Taakbeleid

Leden van de GMR in 2014:
Personeelsgeleding
Patricia van den Bos, Belinda van Dijk, Ellie ten
Hoopen, Mildred Roskamp, Aletta van der
Steege, Stefan Szegedi,
Nollie van Uden - van der Horst, Henriëtte
Wilmot – Roovers
Oudergeleding
Jaap van den Akker, Charony Anthony-den Uijl
Danielle van Dam, IJsbrand Hoetjes, Pauline
Strijers,
Dennis Visser, Ingrid Wagener, Mieke van der

De MR van het ONC heeft in 2014 positief advies gegeven over of ingestemd met:














Vakantieregeling 2014-2015
Ouderbijdragen 2013-2014
Lessentabel CL onderbouw en
bovenbouw
Lessentabel PD mavo 1 t/m 4
Lessentabel havo/vwo
Benoeming directeur Parkdreef
Ouderbijdragen 2014-2015
Formatieplan
Vakantieregeling 2015-2016
Kader Persoonlijk budget
Aanpassing organisatiestructuur
PD
Beleidsplan Hoogbegaafden
Overgangsnormen 2014-2015

Leden van de MR ONC in 2014:
Jos Bemelmans, Petra van der Burg, Lyenna
Davelaar, Clive Emanuelson, Jefka Harwig,
Erwin Hoogduin, Amber Jansen, Jan Meijer,
Rosita Meuleman, Natasia Muller, Jan Post,
Jeroen Rosier, Titia de Ruijter, Doke
Schmitz, Salma Sokar, Kim Tetteroo,
Dieneke Tuinebreijer, Karlijn Vrijmoeth,
Gepko Wolters, Hanny van der Zeeuw.
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5. BEDRIJFSVOERING
5.1. Personeel
Goed gekwalificeerd en tevreden personeel is voor Unicoz van groot belang. Het zijn
tenslotte de mensen binnen onze organisatie die het moeten doen! Goed personeelsbeleid
voeren staat daarom hoog in ons vaandel; scholingsbeleid, ondersteunen van personeel en
het creëren van carrièreperspectief is daarbij belangrijk.
De zgn. gesprekscyclus is een instrument op het gebied van HRM om de doelstellingen van
de organisatie te realiseren. Door het maken van afspraken met medewerkers zijn we beter
in staat onze beoogde resultaten te behalen. 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
resultaatsafspraken zijn gerealiseerd en voldaan wordt aan de vereiste competenties.
De professionalisering van medewerkers wordt verder vorm gegeven door middel
van 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
leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.
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5.1a. Personeel / primair onderwijs
Functiemix
In de afgelopen jaren is binnen de (speciale) basisscholen de zgn. functiemix ingevoerd. Dit
heeft per 1 augustus 2014 geleid tot een benoemingen van leerkrachten in schaal LB en/of
LC. Uitgangspunt hierbij zijn de in de CAO gehanteerde en afgesproken te behalen
percentages.
De functiemix is (als onderdeel van het convenant Leerkracht) ingevoerd om het beroep van
leerkracht aantrekkelijker te maken. Een belangrijk onderdeel hierbij is een betere 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 en/of LC.

Deskundigheidsbevordering directies
Maart 2014:
- Kwaliteit en continuïteit, een permanente vraag (m.n. Opbrengst- en
handelingsgericht werken (OHGW)
- Inspirerende schoolbezoeken in het land (naar scholen met vernieuwende
onderwijsconcepten)
Oktober 2014:
- Verdere ontwikkeling / inzicht in onderwijs proces op groepsnivo: Presentatie
Kijkwijzer (Unicoz hanteert een kijkwijzer binnen de PO scholen met als uitgangspunt
het bereiken van uniformiteit in het kijken naar onderwijskwaliteit)
- Persoonlijke professionele ontwikkeling: eerste bijeenkomsten workshoptrajecten
Systemisch werken of Neuro linguïstisch programmeren (NLP)
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5.1b. Personeel / voortgezet onderwijs
Met een daling van het aantal leerlingen is ook het aantal personeelsleden in 2014 gedaald.
Zo was de stand, uitgedrukt in fulltime eenheden, per 1 januari 2014 195 fte en per 1 januari
2015 183 fte.
Functiemix
In 2014 hebben in het kader van de functiemix benoemingen in de schalen LC en LD plaats
gevonden conform de uitgangspunten geformuleerd in de kadernotitie. Jaarlijks wordt de
actuele realisatie van de functiemix met de GMR gecommuniceerd en besproken.
Volledige gesprekscyclus
In 2014 zijn alle docenten en het onderwijsondersteunend personeel beoordeeld (de
jaarlijkse volledige gesprekscyclus) met uitzondering van langdurig zieke personeelsleden.
Ontslaguitkering
Er zijn geen ontslaguitkeringen verleend op basis van een beëindiging van een
dienstverband.

5.1c. Statistieken
Aantal Unicoz medewerkers onderwijsgroep in 2014

Po 01-01-14
580
416
66
514
11
89

PO 31-12-14
578
419
66
512
11
89

Aantal medewerkers
Fte
Man
vrouw
% man
% vrouw

Vo -01-01-14
254
195
110
144
43
57

Vo 01-01-13
261
201
115
146
44
56

* Voor onbepaalde tijd in vaste dienst, vervangers niet meegerekend.
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5.1d. Ziekteverzuim
Verzuimpercentage VO
Het verzuimpercentage bedroeg in het kalenderjaar 2012 4,44%, in 2013 4,70% en in 2014
4,2 %, een daling, waarmee de ziekteverzuimcijfers onder het landelijk gemiddelde
percentage blijven.

Verzuimpercentage PO
Het verzuimcijfer (zv1) van onze basisscholen over kalenderjaar 2014 is 5,0 % (in 2013
5,9%).
In vergelijking met voorgaande jaren een forse daling. Het landelijk percentage over 2014 is
nog niet bekend maar over 2013 was het ziekteverzuim voor onderwijzend personeel 6,6%
en voor ondersteunend personeel 6,9%. Voor het speciaal basisonderwijs bedroeg dit voor
onderwijzend personeel 7% en voor ondersteunend personeel 7,2%).
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5.2. Huisvesting
Aandacht voor goede huisvesting, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen,
draagt in onze visie in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelstellingen van de
Unicoz-scholen. Bij de huisvesting van het primair onderwijs is sprake van een goede
samenwerking met de gemeente Zoetermeer, waarbij de wens van het bestuur is om zelf
steeds meer verantwoordelijk te zijn voor de totale huisvesting van nu en voor in de
toekomst. Met de gemeente en de andere Zoetermeerse besturen wordt gewerkt aan een
Integraal Huisvestingsplan voor de periode van 2016-2020.

In 2014 is verder gewerkt aan de planontwikkeling voor het realiseren van nieuwbouw voor
de basisscholen Koningin Beatrix en ’t Schrijverke locatie Toverberg. Oplevering van de
bouw van de Koningin Beatrix staat gepland voor 3e kwartaal 2015. Voor ’t Schrijverke
Toverberg is dat medio 2016.
Het onderhoud van de scholen wordt uitgevoerd middels meerjarenonderhoudsplanningen
(MJOP). Dit gebeurt in overleg met de gemeente Zoetermeer. Onderling vindt goede
afstemming plaats tussen onderhoud en projecten waardoor de middelen zo goed en
efficiënt mogelijk worden ingezet.

5.3. Unicoz innovatieprijs
Binnen de Unicoz scholen is veel kwaliteit, expertise en talent aanwezig. Om die reden is de
(tweejaarlijkse) Unicoz Innovatieprijs in het leven geroepen. Het CvB wil met deze prijs
scholen extra stimuleren een bijzondere bijdrage te leveren binnen de Unicoz
onderwijsgroep. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan over onderwijsinnovatie, maar kan ook
andere beleidsterreinen bevatten. Van “een klein ei van Columbus” tot een grootschaliger
innovatie. Overigens niet “een van plan zijn” maar werkelijk al gerealiseerde of
vergevorderde uitvoering van plannen.
Op 8 april 2014 is door de externe jury, Erica Terpstra
en Michel Rog (lid tweede kamer), voor de tweede
keer de Unicoz Innovatieprijs uitgereikt.
De winnaars van 2014 zijn:
- 1e prijs: ONC Clauslaan - School in zorginstelling
- 2e prijs: De Paulusschool - Cultuureducatie
- 3e prijs: Koningin Beatrixschool - Unit onderwijs
Klik hier voor meer informatie over de innovatieve inzendingen.

27

5.4. Financiën
Onze cijfers over 2014 zijn afkomstig uit de goedgekeurde jaarrekening. De cijfers van de
stichting 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
Na een eerste inventarisatie van de risico’s in 2012 zijn de risico’s in 2014 opnieuw
geïnventariseerd. Risico’s die niet direct met maatregelen beheerst kunnen worden, vormen
het zogenaamde restrisico. Dit restrisico wordt gekwantificeerd tot een bedrag dat (mede)
bepalend is voor de gewenste financiële positie, zijnde het buffervermogen. Met de concrete
hoogte van het gewenste buffervermogen worden vervolgens de streefwaarden voor de
kapitalisatiefactor en de algemene reserve benoemd. Vanaf 2013 werkt de stichting dan ook
met streefwaarden die niet generaal vanuit benchmarks worden bepaald maar specifiek voor
de stichting zijn berekend. De stichting heeft een heldere planning & control cyclus om goed
“in control” te zijn. Aan de hand van het kader van het College van Bestuur en het meerjarig
schoolplan (vo) en financieel meerjarenplan (po) wordt in december de begroting
vastgesteld. In een vooraf opgestelde gesprekscyclus wordt gedurende het jaar controle
gevoerd op de taakstellingen van de begroting. Deze gesprekken hebben vooral als doel om
sturing te geven op de gewenste resultaten.

Exploitatieresultaat 2014
Voor 2014 was een negatief resultaat van € 1.291.013, - begroot. Het exploitatieresultaat van
de stichting bedraagt in 2014 uiteindelijk € 1.032.878, - negatief en is ten laste van het eigen
vermogen gebracht. Het zijn vooral de najaarsakkoordgelden uit 2013, die vanuit de
bestemmingsreserves zijn besteed, die voor het negatieve resultaat hebben gezorgd.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2014 € 18.979.735,. Dit
vermogen bestaat uit publieke reserves ter hoogte van € 16.803.694, en een private reserve
van € 2.176.041,. 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 € 10.597.857 en wordt
voldoende geacht om financiële tegenvallers op te vangen.
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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 de financiële
positie van Unicoz te beoordelen. Het gaat dan specifiek om de kengetallen solvabiliteit en
liquiditeit. De RvT en het CvB hanteren deze kengetallen dan ook om te beoordelen of de
algemene reserve van een redelijk niveau is. In 2014 is een solvabiliteit van minimaal 67
procent en een liquiditeit van minimaal 1,0 gezond. Unicoz blijft in 2014 ruimschoots binnen
de gestelde marges.
Stichting Unicoz Onderwijsgroep Exploitatierekening (in €)

Exploitatierekening
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

47.268.067
635.064
2.300.872
50.204.003

46.722.315
705.867
2.019.960
49.448.142

49.322.963
629.393
2.218.748
52.171.104

41.458.423
1.719.822
3.264.397
5.302.190
51.744.832

41.171.643
1.720.742
3.157.795
4.906.645
50.956.825

40.846.601
1.756.330
3.440.973
5.728.413
51.772.317

-1.540.829
518.925
0
-10.974
-1.032.878

-1.508.683
217.670
0
0
-1.291.013

398.787
238.056
0
10.670
647.513

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
Resultaat deelneming

Netto resultaat

Kengetallen
Liquiditeit
Rentabiliteit
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor
Personele lasten / totale lasten
Materiele lasten / totale lasten

2014
2,1
-2,0%
63%
74%
21%
40%
80%
20%

2013
2,0
1,2%
64%
74%
20%
39%
79%
21%

2012
1,8
-0,2%
61%
70%
24%
40%
80%
20%
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Balans per 31 december 2014
Activa

31-12-2014

31-12-2013

Materiele vaste activa
Gebouwen

8.007.035

8.487.182

Meubilair, inventaris en apparatuur
ICT

3.451.921
791.027

3.822.960
813.147

Leermiddelen
Overige materiele vaste activa

1.173.144
321.345

1.136.023
314.836

Financiele vaste activa

13.744.472

14.574.148

4.907

15.881

Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige

Effecten
Liquide middelen

1.796.837
1.416.141

1.560.201
1.471.551
3.212.978

3.031.752

0

2.564.200

13.229.075

11.004.519

30.191.432

31.190.500
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Balans per 31 december 2014
Passiva

31-12-2014

31-12-2013

10.597.857

10.461.652

Bestemmingsreserves publiek

6.205.837

7.279.490

Bestemmingsreserves privaat

2.176.041

2.271.428

Eigen vermogen
Algemene reserve

18.979.735

20.012.570

Voorzieningen
Personele voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

493.293

468.558

2.828.375

2.473.837
3.321.668

2.942.395

Kortlopende schulden
Crediteuren

790.720

853.039

1.666.230

1.518.451

512.624

597.904

Vakantiegeld

1.359.330

1.335.799

Overige

3.561.125

3.930.342

Belastingen / sociale premies
Pensioenpremies

7.890.029

8.235.535

30.191.432

31.190.500
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Voortgezet onderwijs (in €)
Exploitatierekening
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

16.347.645

16.254.362

17.484.101

Overige overheidsbijdragen

174.266

152.008

178.075

Overige baten

535.372

630.220

558.681

Totaal baten

17.057.283

17.036.590

18.220.857

13.514.667

13.571.544

13.677.977

Afschrijvingen

836.566

839.503

885.784

Huisvestingslasten

868.671

912.047

953.185

2.392.591

2.533.316

2.697.511

17.612.495

17.856.410

18.214.457

-555.212

-819.820

6.400

28.749

4.870

8.443

0

0

0

-526.463

-814.950

14.843

Baten
Rijksbijdragen OCW

Lasten
Personele lasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

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

Netto resultaat
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Primair onderwijs (in €)
Exploitatierekening
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

30.920.423
460.798
1.762.809
33.144.030

30.467.953
553.859
1.389.740
32.411.552

31.838.863
451.318
1.660.037
33.950.218

26.534.795
853.263
2.172.760
4.399.301
33.960.119

26.299.161
847.239
2.095.468
3.844.347
33.086.215

25.997.546
819.916
2.343.243
4.344.541
33.505.246

Saldo financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten

-816.089
385.809
0

-674.663
171.200
0

444.972
176.459
0

Netto resultaat

-430.280

-503.463

621.431

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
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6. AANGESLOTEN SCHOLEN
01-10-11
Primair onderwijs
De Horizon (Sbo)
De Buut
De Touwladder
De Spelevaert
De Elzenhoek
't Schrijverke
t Schrijverke (nevenv)
Kon. Wilhelminaschool
De Jacobsvlinder
De Regenboog
Kon. Beatrixschool
De Paulusschool
Noordeinde
De Achtsprong
Prinses Amaliaschool
Prinses Amalia (nevenv)
De Hofvijver
Prinses Margrietschool
Pr. W.-Alexanderschool
Het Palet
Prins Clausschool
De Floriant
Prins Florisschool
De Oostwijzer
De Oranjerie
Het Noorderlicht
totaal excl. SBO
Voortgezet onderwijs
Parkdreef
Clauslaan

01-10-12

01-10-13

01-10-14

129
277
204
297
206
420
310
169
114
221
120
373
219
127
147
75
398
214
73
414
307
257
474
669
610
129
6824

135
269
201
278
202
391
312
171
120
206
102
386
236
125
141
78
378
221
64
409
251
255
491
219
684
602
6792

151
242
193
258
218
323
298
167
130
212
114
396
234
138
80
134
379
243
0*
437
250
250
503
277
656
637
6769

1472
836

1315
841

1220 1145
837
841

161
254
194
265
218
295
251
169
138
216
116
386
228
133
131
75
372
248
0*
421
240
239
497
625
647
306
6664

*Ondanks alle inspanningen van het team en ouders en het Unicoz bestuur had de
school al geruime tijd te weinig leerlingen, hetgeen van invloed was op de
onderwijsontwikkeling en het zijn van een sociale ontmoetingsplek voor leerlingen. Dit
in overweging nemende heeft het College van Bestuur besloten om met ingang van
01-08-2013 de Pr. Willem Alexanderschool te sluiten.
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