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INlEIDING
In het kader van transparantie en verantwoording delen we met u de belangrijkste zaken van afgelopen kalenderjaar. Dit 

verslag is bestemd voor een ieder die het wil lezen en valt onder de publieke verantwoording. U zult merken dat een deel 

gaat over UN1EK onderwijs en opvang, de organisatie als geheel. Verder staat in dit verslag specifiek het organisatieonderdeel 

onderwijs centraal. Op de website van UN1EK is het verslag van UN1EK opvang en opvoeding te vinden. 
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2015: een jaar van verdergaande samenwerking

Stichting UN1EK bestaat sinds 1 augustus 2014 na een fusie tussen  

onderwijs en kinderopvang. Onze visie en missie luidt als volgt: 

“We willen kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen 

begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldbur-

gers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds verande-

rende wereld willen blijven leren.” 

We werken bij UN1EK vanuit de 5 O’s. Een sterke samenhang in ontwik-

keling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning van kinderen van  

0 tot 13 jaar.

UN1EK bestaat nu ruim een jaar en heeft inmiddels 5 Integrale Kindcen-

tra, 13 basisscholen, 17 locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse 

opvang. In 2015 waren er aparte peutervoorzieningen. In Vlaardingen zijn 

deze zijn met ingang van januari 2016 geharmoniseerd en verbonden aan 

onderwijslocaties. Over dit proces leest u meer in het jaarverslag.

In een Integraal Kindcentrum (IKC) werken medewerkers van onderwijs 

en opvang als één team samen rondom het kind. De keuze voor IKC’s is 

regionaal gemaakt. Er ligt een stevige onderwijsvisie onder die is onder-

tekend door zowel de gemeente Vlaardingen, Schiedam als Maassluis, 

schoolbesturen en  kinderopvang in de regio. 

vOORWOORD
1

GaStVrIjrESpECtVOl

lEFFlExIbEl

VErbINdENd

Kinderen in balans 
     met zichzelf, 
  de ander en 
        de planeet 

Ieders talent
tot bloei
laten komen 
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Juridische structuur Stichting UN1EK
In 2014 zijn onderwijs en opvang formeel gefuseerd en geworden tot 

UN1EK. De juridische structuur van de organisatie na de fusie is als volgt: 

WIJ zIJN UN1EK
2

UN1EK

UN1EK 
Onderwijs1

UN1EK
Opvang en 
Opvoeding2

SCHOOlXl

UN1EK
Kinderopvang BV

Peuterspeelzalen 
Vlaardingen BV

Groot in Klein BV sKV o&o3 Kinderwelzijn
Vlaardingen BV3

1  Voorheen Meervoud
2  Voorheen Stichting Kinderopvang Vlaardingen
3  Geen activiteiten

        = Stichting

UN1EK
opvang en opvoeding 

Holding BV

Juridische structuur UN1EK

Deze organisatiestructuur maakt de fusie mogelijk, maar borgt ook de 

aparte stromen zoals geëist wordt via wet- en regelgeving.
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2015: een jaar van verdergaande integrale 
samenwerking
In 2015 is vooral gewerkt aan de uitwerking van de fusie. Een fusie van 

organisaties kost tijd en energie. In 2015 is vooral tijd gestoken in het uit-

werken van strategische doelen, verdere uitbouw van de samenwerking 

en het afstemmen van ondersteunende processen. Integrale samenwer-

king is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Steeds meer locaties zijn 

hiermee aan de slag. Er gebeurt veel in de organisatie en er komen steeds 

meer IKC’s. 

Uitwerking strategisch beleid
Om het organisatiedoel van integrale kindvoorzieningen te realiseren, zijn 

in 2015 onze strategische doelen verder uitgewerkt. Het raamwerk van 

het strategische beleid is uitgewerkt door verschillende werkgroepen. 

Deze werkgroepen bestaan uit directeuren van onderwijs en managers 

van kinderopvang. Zij werken de in het strategisch beleidsplan geformu-

leerde doelen uit in deelplannen en beleidsdocumenten. De fusie staat 

nog in de kinderschoenen. Betrokkenheid van belangrijke sleutelfiguren 

zoals managers en directeuren in de uitwerking van de doelen is van 

groot belang voor het doen slagen van de fusie. 

Nieuwe overlegstructuur
Een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden in de overlegstructuur. Er 

is nu elke twee weken een gezamenlijk overleg van college van bestuur, 

managers en directeuren van onderwijs. Dit overleg staat in het teken van 

gezamenlijke thema’s en de zaken die spelen vanuit de werkgroepen. 

verbinding
De kinderopvanglocaties van SKV gekoppeld aan scholen van Stichting 

Wijzer in Vlaardingen zijn in januari 2015 uitgeruild tegen locaties van SKM 

gekoppeld aan scholen van UN1EK in Maassluis. 

De locaties zijn uitgeruild inclusief personeel; zo wordt de continuïteit 

voor ouders en kinderen gewaarborgd. Als partners informeerden we de 

betrokken ouders gezamenlijk over het hoe en waarom van de uitruil en 

over de toegevoegde waarde van IKC’s en de doorgaande ontwikkelings- 

en leerlijn voor kinderen van 0 tot 13. Deze uitruil is gedaan om de door-

ontwikkeling van IKC’s in de komende jaren mogelijk te maken. 

Koploper
We zijn er trots op dat we landelijk een leidende rol nemen binnen het 

proces van integratie van opvang en onderwijs. Vanuit UN1EK nemen we 

deel in landelijke kopgroepen zoals Kindcentra 2020 en de vereniging 

IKOOK. We zullen onze ervaring en kennis blijven delen en uitdragen met 

beleidsmakers en collega’s in het werkveld. Dit doen we op landelijke 
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congressen, in verschillende kop- en stuurgroepen en met  informatie-

bijeenkomsten. We hebben echter zelf ook nog veel te doen in dit proces. 

Ons ambitieniveau is hoog.

Overige ontwikkelingen
2015 stond bij UN1EK in het teken van: 

De harmonisatie van alle werkprocessen binnen UN1EK

De werkprocessen op het ondersteunend servicebureau zijn waar mo-

gelijk geharmoniseerd. Waar wetgeving harmonisatie onmogelijk maakt 

lopen processen naast elkaar. Wel is het zo dat de financiële administratie 

op het servicebureau wordt uitgevoerd. Dit loopt sinds 2015 niet meer via 

een administratiekantoor. Ook de personele administratie zal per 2016 in 

eigen beheer worden uitgevoerd. De voorbereidingen hiertoe zijn getrof-

fen in 2015. Alle geledingen hebben hier instemming voor gegeven. De 

opstart is naar wens verlopen. Voor de overige processen wordt waar 

mogelijk gezocht naar harmonisatie. Uitgangspunt daarbij is dat het goed 

moet zijn voor kinderen en de ontwikkeling van IKC’s mogelijk moet ma-

ken.

De doorontwikkeling van scholen, peuterspeelzalen en  

kinderopvanglocaties IKC’s

In 2015 is IKC Het Spectrum gestart. Dit is een integrale voorziening in 

Vlaardingen bestaande uit drie locaties. Inhoudelijk zijn onderwijs en op-

vang zodanig georganiseerd en op elkaar afgestemd dat voldaan wordt 

aan de criteria van een IKC en dat de integratie een feit is. IKC Van Kam-

pen is gestart in januari 2016. Zij hebben gedurende het jaar 2015 hard 

gewerkt aan de integratie van de opvang en het onderwijs. De overige 

locaties zijn in aanloop naar het worden van een IKC. Hiervoor wordt veel 

overlegd tussen onderwijs en opvang en wordt vooral gekeken naar wat 

de afzonderlijke bedrijfsonderdelen nu met elkaar verbindt. Vanuit deze 

verbinding is een IKC een natuurlijke volgende stap. In 2016 verwachten 

we dan ook nog drie IKC’s te kunnen vieren.

Het bieden van kwalitatief goede kinderopvang en  

onderwijs

Opvang heeft ook in 2015 aangetoond te voldoen aan de kwaliteitsnor-

men van HKZ. Ook op de nieuwe locaties van opvang in Maassluis is hard 

gewerkt om aan de gestelde kwaliteit te voldoen. Begin 2016 is gebleken 

dat ook zij op korte termijn de kwaliteit op orde hebben weten te brengen 

conform de criteria. 

De onderwijskwaliteit staat onder druk. In hoofdstuk vijf wordt dit verder 

uitgewerkt en toegelicht.
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Het behoud van financiële controle

Door het inhuizen van de financiële administratie blijkt dat de organisatie 

veel beter zicht heeft op de inkomsten, uitgaven en subsidiestromen. Dat 

maakt dat er meer controle komt op het financiële proces. In dit jaarver-

slag is in hoofdstuk tien het financiële beleid beschreven.

Vlaardingen, 28 juni 2016

Eric Boerhout en Claudia Doesburg 

college van bestuur Stichting UN1EK Onderwijs

Bekijk onze missie, 
visie, kernwaarden en 

strategische doelen via 
www.UN1EK.nl

www.un1ek.nl
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de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op 

het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang 

van zaken binnen de organisatie. bijzondere aandacht heeft de 

toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, 

de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. de 

governance codes kinderopvang én goed onderwijs waarin de 

normen zijn omschreven voor goed bestuur en toezicht, transpa-

rantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheer-

sing zijn hierbij leidend.

De organisatie
Gedurende 2015 is veel aandacht besteed aan de organisatieontwikke-

ling, vooral de ontwikkelingen op de afdelingen financiën en P&O zijn 

nauwlettend gevolgd en het is goed te melden dat de raad van toezicht 

tevreden is met het feit dat deze ontwikkeling voortvarend door het be-

stuur is opgepakt. Als aandachtspunt heeft de raad de ontwikkelingen op 

het gebied van ICT benoemd.

De governance code primair Onderwijs
De governance code Primair Onderwijs is de leidraad tot handelen bin-

nen alle geledingen van  UN1EK, waarbij vooral de aspecten veiligheid 

en toezicht centraal hebben gestaan en blijven staan. Deze leidraad is 

medebepalend geweest voor het werk van de raad van toezicht.

Bestuur en toezicht
Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de 

eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het college van bestuur 

zijn vastgelegd in het reglement van het college van bestuur. De werk-

wijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de 

raad van toezicht.

In 2015 heeft de raad van toezicht de volgende onderwerpen voor UN1EK 

onderwijs in ieder geval behandeld:

• Jaarbericht 2014 en jaarverslag 2014 onderwijs goedgekeurd

• Meerjarenbegroting onderwijs 2015-2019 goedgekeurd

• Prestatieafspraken bestuur goedgekeurd

• Geaccordeerd: het bouwen van een deel kinderopvang in de nieuw-

bouw van CBS Het Spectrum in Maassluis voor van UN1EK Kinderop-

vang. Stichting UN1EK Onderwijs financiert door middel van een langlo-

pende lening 50% van de investering. 

vaN DE RaaD vaN TOEzICHT
3
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professionalisering
Het college van bestuur heeft tezamen met de leden van de raad van 

toezicht een Mastertraining Waardegedreven Toezichthouden gevolgd 

en afgerond om de gezamenlijke verantwoordelijkheden beter te kunnen 

vormgeven en de veranderende rol van het toezichthouden te kunnen 

implementeren.

 

De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agen-

da opgesteld. In combinatie met de agenda van het college van bestuur is 

deze agenda een leidraad voor de toezichthoudende rol van de raad.

Vlaardingen, 28 juni 2016

Mevrouw Bouvy-Koene

voorzitter RvT
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Bij UN1EK ligt de primaire focus op het integraal aanbieden van onderwijs 

en opvang. Daaruit vloeit voort dat wij ook een rol in de opvoeding van 

kinderen hebben. Deze komt niet alleen tot uiting in praktische zaken, 

maar ook in de manier waarop we met kinderen omgaan.

Vanuit onze visie en waarden en vanuit ons pedagogisch beleid sporen 

we kinderen aan tot ontwikkeling en werken daarbij vanuit de overtuiging 

dat ieder kind van nature leergierig is.

Samengevat werkt UN1EK vanuit de vijf O’s: een sterke samenhang in 

ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning.

Criteria voor IKC’s van UN1EK
UN1EK heeft voor haar scholen, kindercentra en peuterspeelzalen criteria 

vastgesteld waar zij aan moeten voldoen voordat ze het kwaliteitslabel 

‘UN1EK IKC 0-13 jaar’ mogen dragen. Deze criteria gaan een stap verder 

dan de ‘Kwaliteitskaart brede scholen en integrale kindcentra’ van het 

Landelijk Steunpunt Brede Scholen, waar we ons, samen met alle part-

ners in onderwijs en opvang in de regio, aan committeren. De criteria voor 

IKC’s van UN1EK zijn:

• één visie met christelijke identiteit en de 5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, 

opvang, onderwijs en ontspanning;

• één doorgaande lijn met minimaal pedagogische, didactische en onder-

steunende lijnen;

• één integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar met hele dagop-

vang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang;

• één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoor-

delijke directeur IKC;

• één communicatiestructuur (naam, huisstijl, communicatiemiddelen), 

één loket voor ouders en één ouderbeleid;

• Ieder IKC van UN1EK heeft een onderscheidend profiel, afgestemd op 

de wijk, en heeft een innovatieve ambitie.

De criteria zijn uitgewerkt in subcriteria. Deze worden gehanteerd bij het 

beoordelen van de voortgang van locaties in de richting van IKC’s. Een 

interne auditcommissie voor het toetsen van de IKC criteria beoordeelt of 

een locatie voldoet en dus in aanmerking kan komen om zich IKC te noe-

men. De subcriteria zijn uitgewerkt met medewerkers van de organisatie 

en dragen er toe bij dat er een eigen standaard wat betreft kwaliteit van 

IKC’s wordt gehanteerd. Daarmee leggen we de lat hoog. Als organisatie 

vinden we dat we dit verplicht zijn aan ouders om de visie en missie waar 

te kunnen maken.

EEN DOORGaaNDE lIJN vaN 0 TOT 13 JaaR 
4
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1. Eén visie op:
•	 Christelijke	identiteit,	conform	strategisch	beleid
•	 Ontwikkeling	
•	 Onderwijs
•	 Opvang
•	 Opvoeding
•	 Ontspanning
•	 Ouderbetrokkenheid
•	 Jaarplan	met	SMART	geformuleerde	doelen
•	 Jaarlijkse	integrale	verantwoording	over	de	resultaten

2. Eén doorgaande lijn met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen
•	 pedagogische	lijn	is	helder	omschreven
•	 ondersteunende	lijnen	(inclusief	overdracht	tussen	peuter/kleuter/school/TSO/BSO)	met	daarin	beschreven:

• duidelijke route van doorstroom en overdracht
• hoe systematisch en doelgericht gewerkt wordt met beschikbare data om de talenten van kinderen maximaal te benutten

•	 didactische	lijnen	
• VVE programma
•	 Observatie	en	registratiesysteem/	Leerlingvolgsysteem	op	elkaar	afgestemd
• Aanvullende methodieken
• Thema’s
• Jaarplanning
• Aanvullende activiteiten
• Manier van werken met jonge kinderen

3. Hele dagopvang, peuterspeelzaal, BSO en onderwijs aanbieden; ruimtes worden multifunctioneel ingezet;  
activiteiten op gebied van ontwikkeling-educatie-zorg-vrije tijd- opvang

•	 HEDO	(bij	IKC	0-13)
•	 Basisonderwijs
•	 BSO
•	 TSO
•	 PSZ
•	 Verbinding	binnen-	en	buitenschools	leren

4. Eén team, één integrale aansturing, één taak (1 eindverantwoordelijk).  
De organisatiestructuur kan de directeur van het IKC, binnen kaders, zelf bepalen

•	 Eén	team:	medewerkers	kennen	elkaar,	zien	elkaar	als	collega	en	spreken	elkaar	aan
•	 Eén	taak
•	 Eén	integrale	aansturing
•	 Draagvlak	
•	 Heldere	organisatiestructuur
•	 Overdracht	tussen	tussenschoolse	opvang	en	onderwijs
•	 Overdracht	tussen	buitenschoolse	opvang	en	onderwijs
•	 Vieringen	en	feesten	voor	alle	kinderen	gezamenlijk
•	 Gezamenlijke	informele	teambijeenkomsten
•	 Gezamenlijke	inhoudelijke/formele	teambijeenkomsten
•	 Gelijke	afspraken:	handboek/	protocollen/	borgingsdocumenten

5. Ieder IKC heeft een onderscheidend profiel, afgestemd op de wijk 

6. Ieder IKC heeft een innoverende ambitie, als middel om de kwaliteit te verbeteren. 

7. Eén communicatiestructuur, één loket
•	 Eén	naam	van	de	nieuwe	organisatie
•	 Gezamenlijke	huisstijl
•	 Eén	loket:	één	aanspreekpunt	voor	inschrijven	(1	formulier)	en	ziekmelden
•	 Een	gezamenlijke	informatiegids
•	 Integrale	website
•	 Eén	nieuwsbrief	aan	alle	ouders
•	 Keuze	voor	social	media

8. Eén ouderbeleid met een visie op ouderbetrokkenheid en hoe je dat organiseert
•	 Ouders	worden	frequent	en	consequent	geïnformeerd	middels	één	communicatieplatform
•	 Ouders	worden	frequent	en	consequent	geraadpleegd	op	IKC	niveau	(inspraak)

Criteria en sub criteria IKC UN1EK
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ONDERWIJS
5

Strategische doelen
Met de fusie op 1 augustus  2014 is de samenwerking tussen onderwijs 

en opvang officieel bekrachtigd. Deze fusie maakt het mogelijk om IKC’s  

te realiseren. De kaders hiervoor en voor de nieuwe organisatie zijn in 

2014 vastgelegd in een nieuw ontwikkeld strategisch beleidsplan 2014-

2018 voor UN1EK onderwijs en opvang:  

• IKC’s van UN1EK versterken het zelfverantwoordelijk leren;

• IKC’s van UN1EK bieden voor kinderen doorlopende leer-, zorg- en ont-

wikkelingslijnen die ruimte geven voor brede ontwikkeling en maximale 

talentontplooiïng;

• IKC’s van UN1EK dragen bij aan een duurzame samenleving en gaan 

concreet aan de slag met het kweken van bewustzijn op dit thema bij 

kinderen en medewerkers;

• IKC’s van UN1EK spelen een verbindende rol in de wijk en doen dat op 

een eigen herkenbare wijze.

De basisopdracht van UN1EK onderwijs is om goed onderwijs te bieden 

aan de kinderen die ingeschreven zijn. Basisvakken en basisvaardigheden 

zijn uitgangspunt voor het onderwijs. Alle scholen en IKC’s zijn daarnaast 

vrij om specifieke zaken aan te bieden. Er is in Nederland vrijheid van 

onderwijs. De overheid heeft brede kaders geformuleerd in zogenaamde 

kerndoelen. De vrijheid van onderwijs maakt het voor onderwijslocaties 

mogelijk om eigen keuzes te maken en een eigen ‘kleur’ te geven aan de 

inrichting van het onderwijs. 

passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met de 

komst van deze wet hebben scholen zorgplicht gekregen. De zorgplicht 

houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn voor een passende plek voor 

een leerling. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft is het aan de 

school om dat samen met de ouders te organiseren. Dat kan op de eigen 

school, dat kan op een andere school of in een speciale onderwijsvoor-

ziening. 

De doelen die de overheid met deze wet voor ogen heeft zijn:

1. dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;

2. dat, als het kan, een kind naar een reguliere school gaat. Als dat niet 

kan, naar een school in het speciaal onderwijs; 

3. dat scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat;

4. dat de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van een kind bepalend 

zijn, niet de beperkingen;

5. dat kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
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Het samenwerkingsverband ‘onderwijs dat past’ zet zich in voor passend 

onderwijs in de regio. Alle schoolbesturen in Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband. De opdracht 

is om in gezamenlijkheid kinderen een goede plek op de juiste school 

te bieden. Alle onderwijsvoorzieningen van UN1EK werken met een on-

dersteuningsprofiel. In dit profiel is beschreven welke mogelijkheden een 

school kan bieden waar het gaat om kinderen met een specifieke onder-

wijsbehoefte. 

Het profiel ondersteunt

• de school bij het antwoord op de vraag of het kan voldoen aan de  

onderwijsbehoefte van een leerling

• de school en de ouders bij de onderlinge communicatie

• de school bij het professionaliseringsbeleid

• de school bij het bepalen van de mate waarin zij extra ondersteuning 

kan bieden

• het samenwerkingsverband bij het bepalen van een niveau van basis-

ondersteuning

• het samenwerkingsverband bij het bepalen of scholen medegefinan-

cierd zullen worden uit ondersteuningsmiddelen

• het samenwerkingsverband om te bepalen of het in staat is om alle 

leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat de scholen binnen het 

samenwerkingsverband aan de zorgplicht van het samenwerkings- 

verband kunnen voldoen

• het samenwerkingsverband bij het arrangeren van extra ondersteu-

ning.

• het ondersteuningsplan van de school, waarin de praktische uiteenzet-

ting staat beschreven.

Het samenwerkingsverband heeft middelen om de ondersteuning te fa-

ciliteren die nodig is. Wanneer er sprake is van een specifieke hulpvraag 

van de leerling waarin een school wil maar niet altijd kan voorzien, kan 

een arrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. 

Een arrangement is het geheel van afspraken, middelen en voorzieningen 

waarmee een leerling op de eigen lesplaats ondersteund wordt. Meestal 

is dat in of naast de reguliere school, maar het kan ook op een school 

voor speciaal (basis)onderwijs plaatsvinden. De aanvraag voor een arran-

gement gebeurt vanuit het ondersteuningsteam van de school. Het gaat 

bijvoorbeeld om extra inzet van mensen, speciale lesmiddelen of (fysieke) 

voorzieningen op school. Een training op de school van de leerling be-

hoort ook tot de mogelijkheden. 
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Een arrangement moet aan twee criteria voldoen:

• de leerling moet erdoor gaan leren en zich verder ontwikkelen;

•	 de	school/het	team	moet	erdoor	geprofessionaliseerd	worden.

 

Arrangementen worden in de meeste gevallen binnen de school gere-

aliseerd, al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise 

van	buiten	de	school.	De	ondersteuning	kan	 licht	en/of	kortdurend	van	

aard	zijn,	maar	ook	zwaar	en/of	 langdurig.	Het	ondersteuningsteam	op	

de school speelt een belangrijke rol, zij ontwikkelen de arrangementen 

of stellen ze samen. Het ondersteuningsteam stuurt bovendien het voor-

traject aan, waarbij zij eventueel kan besluiten tot het onderzoeken van 

of afnemen van tests bij een leerling. Dergelijke onderzoeken worden via 

het samenwerkingsverband uitgevoerd en gefinancierd. Alle scholen van 

UN1EK werken met ondersteuningsteams. In dit team zijn school, ouders, 

een medewerker van het samenwerkingsverband en andere belangrijke 

betrokkenen vertegenwoordigd. Dit team probeert zo vroegtijdig moge-

lijk, liefst preventief invulling te geven aan de ondersteuningsvraag van de 

school voor een leerling.

Onderwijskwaliteit
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen 

de door de overheid gestelde kaders. Intern worden de ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Naast intern 

toezicht is er sprake van extern toezicht door de onderwijsinspectie. De 

onderwijsinspectie voert sinds 2008 voor alle basisscholen jaarlijks een ri-

sicoanalyse uit. Dit leidt tot een inschatting van het risico op onvoldoende 

kwaliteit volgens vooraf gestelde criteria. De onderwijsinspectie maakt 

gebruik van drie bronnen voor de risicoanalyse:

• de leerresultaten van de leerlingen;

• signalen uit de samenleving (bijvoorbeeld klachten of krantenartikelen);

• kengetallen en jaarstukken uit voorgaande jaren (kwaliteitsontwikkeling, 

personeel, leerlingen, financiën). 

Eén van de onderdelen van de risicoanalyse van de onderwijsinspectie 

betreft de eindresultaten van de scholen. Dit zijn de CITO-eindscores van 

alle leerlingen van groep 8 die aan het eind van het schooljaar de school 

verlaten. Om te beoordelen of de leerresultaten van leerlingen op een 

school ‘aan de maat’ zijn, worden ze vergeleken met de leerresultaten op 

scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (percentage gewogen 

leerlingen). Dit doet de inspectie om de CITO-eindscores zo eerlijk moge-

lijk te waarderen en te vergelijken. 

De ondergrens van de score geeft de minimumkwaliteit aan waaraan 

de school moet voldoen. Scholen die onder die minimumgrens scoren 
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worden als onvoldoende beoordeeld. Scholen die boven de bovengrens 

scoren worden als goed beoordeeld. Tussen de onder- en de bovengrens 

worden de scholen als voldoende bestempeld. De CITO-eindscores in 

2015 laten zien dat 10 van de 17 reguliere basisscholen voldoende sco-

ren. Op 5 van de 17 scholen werd een score behaald onder de ondergrens 

van de onderwijsinspectie. Dat is een onvoldoende eindscore. De speciale 

basisschool is niet meegerekend. Zij hanteren een andere eindtoets die 

afgestemd is op de doelgroep leerlingen. 

De onderwijsinspectie komt in de regel eens per vier jaar op schoolbe-

zoek. Wanneer er signalen zijn die als risico naar voren komen kan de in-

spectie een eerder bezoek inplannen. In 2015 zijn meerdere scholen van 

UN1EK bezocht. Het Spectrum in Maassluis kreeg het oordeel zwak na 

bezoek van de inspecteur. Voor deze school is een concreet verbeterplan 

gemaakt. Binnen een jaar moet de kwaliteit van deze school weer op het 

niveau van voldoende zijn. Jenaplanschool ’t Kompas kreeg het oordeel 

zeer zwak na bezoek van de onderwijsinspectie. Op deze school is een 

verbeterplan ingezet en wordt ondersteuning geboden door de Vliegende 

Brigade van de PO-raad. De school moet binnen een jaar aantonen in 

elk geval slechts nog zwak te zijn. Binnen twee jaar moet de onderwijs-

kwaliteit op een voldoende niveau zijn. De Parasol is ook bezocht door 

de onderwijsinspectie en op basis van enkele tekortkomingen als zwak 

beoordeeld. De Parasol heeft een jaar de tijd om de kwaliteit van het on-

derwijs op orde te maken.

De Ark was een excellente basisschool (2012, 2013 en 2014). Dit predicaat 

staat voor een hoogwaardig en breed aanbod van onderwijs, een goed 

schoolklimaat en een onderscheidend aanbod in de wijk. In januari 2016 

heeft de staatssecretaris bekend gemaakt dat IKC De Ark het predicaat 

niet krijgt over 2015. De personeelsleden van de school zetten hun schou-

ders eronder om voor 2016 weer excellent te kunnen worden.

De onderwijskwaliteit staat onder druk. Op dit moment wordt hard ge-

werkt om het kwaliteitsbeleid voor onderwijs uit te werken in concrete 

prestatie-indicatoren. Dit wordt weergegeven binnen de kaders van de 

bestuurlijke visie op onderwijskwaliteit. Deze visie stelt de volgende kaders:

•	 we	willen	ons	verantwoorden	over	kwaliteit

•	 alle	 locaties	 voor	 onderwijs	 hebben	 minimaal	 de	 basiskwaliteit	 zoals	

deze door de onderwijsinspectie is geformuleerd

•	 naast	 de	 basiskwaliteit	 formuleren	 we	 ook	 kwaliteit	 op	 niveau	 van	

UN1EK en op locatieniveau

•	 kwaliteit	wordt	breed	bekeken:	zowel	 inputfactoren	 (mensen,	midde-

len), procesfactoren (het dagelijkse onderwijs) en outputfactoren (te-

vredenheid en resultaten)

•	 kwaliteit	wordt	vormgegeven	aan	de	hand	van	cyclisch	denken	(PDCA)
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Uitstroomgegevens
Om de onderwijsontwikkelingen te monitoren wordt al een aantal jaren 

gekeken naar welke vorm van voortgezet onderwijs leerlingen van groep 

8 uitstromen. Elke school levert aan het eind van het schooljaar de uit-

stroomgegevens aan. Deze worden omgerekend in totale percentages 

van alle scholen van UN1EK. We onderscheiden drie niveaus: een lagere 

vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen uitrust met vooral prakti-

sche vaardigheden, een middenniveau van voortgezet onderwijs, dat 

leerlingen voorbereidt op een mbo-opleiding en een hoger niveau van 

voortgezet onderwijs dat leerlingen schoolt om door te stromen naar een 

hogere beroepsopleiding of een opleiding op wetenschappelijk niveau.  

Sinds 2015 zijn de regels rondom schooladvies in groep 8 veranderd. 

Het schooladvies moet nu gegeven zijn voor 1 maart en is gebaseerd 

op alle onderwijsjaren en de bijbehorende resultaten. Dit schooladvies 

is bindend. De CITO-toets wordt afgenomen in april en dient als tweede 

gegeven.

Schooladviezen UN1EK onderwijs

vorm van Voortgezet Onderwijs 2013 2014 2015

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 2 0 0

Praktijkonderwijs 22 14 11

VMBO basisberoepsgerichte leerweg 76 88 75

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 80 103 65

VMBO gemengde leerweg 22 1 1

VMBO theoretische leerweg (MAVO) 151 148 147

HAVO 164 149 142

VWO 98 88 91

totaal aantal adviezen 615 591 532

Bron: Parnassys Ultimview Bovenschools

 2013  2014 2015
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UN1EK heeft zich als doel gesteld dat jaarlijks van het totaal aantal leer-

lingen 50% uitstroomt naar havo of vwo, dat 40% uitstroomt naar vmbo of 

mavo en dat maximaal 10% uitstroomt naar praktijkonderwijs of een vorm 

van voortgezet speciaal onderwijs. De percentages blijken niet realistisch. 

Al jaren is zichtbaar dat het percentage dat uitstroomt naar praktijkonder-

wijs	of	VSO	veel	lager	ligt	dan	10%.	Voor	havo/vwo	blijkt	het	percentage	van	

50% al jaren niet haalbaar. Het overgrote deel van de leerlingen stroomt 

uit naar een vorm van vmbo, al dan niet met leerwegondersteuning.

In de gegevens van 2015 zien we dat er iets minder kinderen verwezen 

worden met een lwoo advies. Verwacht was dat dit zou toenemen met 

de ontwikkelingen van Passend onderwijs. Dit jaar is dat niet het geval. 

Ook stromen er iets meer kinderen uit naar een hogere vorm van ver-

volgonderwijs. Passend onderwijs is in 2015 niet van invloed gebleken 

op de schooladviezen en de uitstroom. Dit kan te verklaren zijn uit het 

feit dat in de regio het aantal verwijzingen naar een vorm van speciaal 

onderwijs of speciaal basisonderwijs altijd al laag was. Voordat Passend 

onderwijs bij wet was vastgelegd waren de scholen van UN1EK in staat 

om kinderen langere tijd onderwijs te bieden. Daarnaast is in de tabellen 

van adviezen en vervolgonderwijs de sbo school Parasol opgenomen en 

meegerekend.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Aantal schoolverlaters

614
591

532

praktijkonderwijs vmbo*-mavo havo-vwo* waarvan vmbo met lwoo

3 52 45

2

2

56

54

42

44

Vervolgonderwijs (in %)

Ontwikkeling aantal leerlingen 
Het leerlingenaantal van UN1EK liep de afgelopen jaren terug. In 2015 is 

het aantal leerlingen weer gestegen. De verwachting is dat dit aantal niet 

zal blijven stijgen maar dat er sprake zal zijn van stabilisatie. Het aantal 

kinderen in de regio stabiliseert de komende jaren, zoals wordt voorspeld 

door de geboortecijfers. 

In Maassluis loopt Het Spectrum nog steeds terug in leerlingenaantal.  

Komend jaar zal er een nieuw gebouw verschijnen voor deze school.  

Het gebouw zal in een naastgelegen wijk komen te staan. De wijk wordt 
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vernieuwd. De verwachting is dat dit leerlingen aan zal trekken. Ook De 

Regenboog	 in	Maassluis	heeft	 te	kampen	met	een	daling	 in	 leerlingen-

aantal, dit ten gunste van het leerlingaantal op IKC Het Balkon. Het Balkon 

staat in een nieuwbouwwijk in Maassluis waar veel ouders met jonge 

kinderen wonen. 

’t Ambacht

Het Anker

De Ark

Dr. H. Bavinck

Van Kampen

’t Kompas

Open Vensters

Pr W Alexander

De Schakel

Het Spectrum V

Het Visnet

Spectrum M

Balkon

De	Regenboog

Ichthus

De Gr Hoek

CBS Kethel

De Parasol

totaal

Ontwikkeling aantal leerlingen
Leerlingaantallen per school op 1 oktober van het jaar:

2012 2013 2014 2015

4627 4505 4486 4548

Verschil t.o.v. 2014

+26

+8

+22

+16

+3

-10

+4

+7

-27

-27

+10

-3

+26

-10

-12

+14

+17

-2

+62 +1,4%

426400395400

217209210211

280258229248

222206210240

378375379366

104114118113

9793101115

458451449444

363390384391

250277296308

155145156163

201204225260

17314711692

231241267296

349361368366

286272266262

296279278293

62645859

In Vlaardingen is de grootste daling te zien in leerlingenaantallen bij Het Spectrum in Vlaardingen en bij De Schakel in de 

Westwijk. Wijkontwikkelingen maken dat het aantal kinderen terugloopt en nieuwe scholen in de buurt trekken kinderen aan. 

Met de IKC-ontwikkelingen verwachten we dat de scholen weer iets zullen groeien. 
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Marktaandeel
Jaarlijks bekijken we het marktaandeel van UN1EK onderwijs. Doel is om het marktaandeel minstens te behouden. Het markt-

aandeel per 1 oktober 2015 in Vlaardingen is afgenomen. In Maassluis en Schiedam, waar UN1EK relatief weinig locaties 

heeft, is het marktaandeel licht gestegen. Wanneer we over de totale regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kijken blijft 

het totale marktaandeel van UN1EK onderwijs gelijk met 29,6%.

 

Ontwikkeling marktaandeel UN1EK op basis van 1 oktobertelling van het jaar

Totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs in onze regio op

 1 oktober van het jaar 

(alle schoolbesturen; bron: duo)

Maassluis                     Vlaardingen                     Schiedam

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Maassluis    Vlaardingen  Schiedam

120

100

80

60

40

20

0

2.
68

7

5.
65

4

6.
99

4

2.
64

9

5.
62

6

6.
94

2

2.
60

4

5.
60

4

6.
95

1

2.
60

8

5.
71

4

7.
03

6

+4

+110

+85

Verschil ten opzichte van 2014

2011     2012   2013 2014 2015

Vlaardingen

Schiedam

Maassluis

60 %

50 %  

40 %

30 %

20 %

10 % 

0 %
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UN1EK heeft scholen in de regio Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. 

Onderstaand de ontwikkeling van het marktaandeel in vergelijking met 

andere besturen. Vooral het Islamitisch College in Schiedam groeit.  

Een groeiend aantal ouders van kinderen uit Maassluis en Vlaardingen 

kiest voor specifiek islamitisch onderwijs in Schiedam. 

Kennisplein
Binnen UN1EK zijn twee medewerkers benoemd, elk voor twee dagen 

in de week, die een specialistische opleiding bij de Leeskliniek hebben 

gevolgd. Zij zijn deskundig op het gebied van ernstige leesproblematiek. 

Elke school heeft recht op begeleiding door deze specialisten om leerlin-

gen met ernstige leesproblemen in korte tijd intensief te behandelen en 

verder te helpen in hun technische leesvaardigheid. De verdeling van de 

ondersteuning gebeurt op basis van het aantal leerlingen. 

Daarnaast is er binnen UN1EK een orthopedagoog-generalist in dienst. 

Zij voert op verzoek van scholen onderzoeken uit zoals: intelligentie-on-

derzoek, dyslexie-onderzoek, dyscalculie-onderzoek of breed orthodidac-

tisch onderzoek. De onderzoeken hebben als doel om gerichte hande-

lingsadviezen te kunnen formuleren, zodat de school weer verder kan met 

de begeleiding van de leerling. De orthopedagoog-generalist ondersteunt 

waar nodig de intern begeleiders met het opstellen van ontwikkelper-

spectieven wanneer een school besluit om een alternatief lesprogramma 

aan te bieden aan kinderen die de reguliere stof niet aankunnen.

UN1EK onderwijs SIOV (1,2%)

SIKO

Floréo (3,1%)
(voorheen	SKOR)

Wijzer

Primo

5 maal O (2,5%)

Stichting Islamitisch College (5,6%)
Monton (Montesssori) (0,8%)

Mantum (Calvijn) (0,6%)
VGPO-WN	(Rehoboth)	(0,6%)

2014

29,6% 19,2%

14,4%
21,9%
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achterstandenbeleid
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kennen elk een eigen achterstan-

denbeleid. In Vlaardingen wordt gewerkt met Schakelklassen. De Schakel 

en De Ark werken met schakelklassen om kinderen afkomstig uit andere 

landen, die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen, te ondersteu-

nen om zo in te stromen in het reguliere basisonderwijs. In Schiedam 

wordt gewerkt met een centrale opvang. Deze is niet verbonden aan 

UN1EK. In Maassluis is er de Centrale Opvang Maassluis (COM). Deze 

voorziening biedt plaats aan maximaal 32 kinderen. De kinderen kunnen 

hier tijdelijk terecht om de Nederlandse taal te leren om zo in te stromen 

in het reguliere onderwijs. In 2015 is de COM gehuisvest in het gebouw 

van De Parasol. Begin 2016, als gevolg van de vluchtelingenproblematiek, 

hebben de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeenten besloten om 

meer lesplaatsen beschikbaar te stellen voor de COM zodat er meer kin-

deren terecht kunnen in deze voorziening.

Overlegstructuur
Alle directeuren en managers zijn deelnemers in het DMT (directie en 

managementteam) overleg. Dit overleg is er om gezamenlijk met het 

bestuur te komen tot beleidsadviezen, beleidsbesluiten en om mee te 

denken	over	toekomstige	ontwikkelingen	in	de	organisatie.	De	frequentie	

van	het	overleg	is	sinds	september	2015	elke	twee	weken.	De	frequentie	

is verhoogd omdat de organisatie na de fusie volop in ontwikkeling en 

in beweging is en er veel aandacht nodig is voor de uitwerking van de 

inhoudelijke kant van de fusie. De directeuren en managers spelen daarin 

een belangrijke rol.

Schoolplan, jaarplan en verantwoording
In 2015 hebben alle scholen een nieuw schoolplan opgesteld voor de 

periode van vier jaar. Dit is een wettelijke vereiste. Elke onderwijslocatie 

maakt jaarlijks een jaarplan voor een schooljaar op basis van actuele ont-

wikkelingen en een evaluatie van het voorgaande schooljaar. Wanneer dit 

nodig is worden vierjaarlijkse doelen en plannen bijgesteld. De evaluatie 

wordt weergegeven in een schooljaarverslag en dient ter verantwoording 

van de onderwijslocatie aan het bestuur. Elk kwartaal leveren de direc-

teuren een managementrapportage aan aan het bestuur. Op basis van 

deze rapportage wordt de voortgang van een onderwijslocatie besproken 

en waar nodig wordt bijgestuurd. Voor deze kwartaalrapportage is in het 

vierde kwartaal van 2015 een nieuw format in gebruik genomen.

Klachten
In een organisatie als UN1EK hebben mensen het beste met elkaar voor. 

Toch is het zo dat er dingen mis kunnen gaan. Om te kunnen leren van 

fouten en misstanden, en ter bevordering van de samenwerking, is er 
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een klachtenregeling waarin is omschreven welke stappen er genomen 

worden wanneer men ontevreden is over de gang van zaken. Een klacht 

wordt zo effectief mogelijk behandeld en geprobeerd wordt om tot een 

oplossing te komen. Doel is uiteindelijk om met elkaar verder te kunnen 

in het belang van kinderen. Klachten worden bij UN1EK centraal geregis-

treerd. Hierdoor is het mogelijk om zicht te krijgen op de problemen die 

zich voordoen binnen de organisatie op niveau van de locaties. 

Eind 2015 is er één klacht ingediend door een ouder. De interne klachten-

procedure is doorlopen. Op advies van de interne commissie is de klacht 

door het bestuur ongegrond verklaard.
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personeelsverslag

Strategisch doelen

• UN1EK stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Ie-

dere medewerker toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikke-

ling;

• UN1EK versterkt de infrastructuur die talent- en competentieontwikke-

ling van medewerkers mogelijk maakt;

• UN1EK formuleert een heldere, eenduidige visie op leidinggeven;

• UN1EK geeft kaders voor de professionele autonomie van medewer-

kers.

Om deze strategische doelen te bereiken zijn in 2015 deze doelen verder 

uitgewerkt. Voor de afdeling P&O geldt dat er op de juiste momenten vol-

doende medewerkers met de juiste competenties beschikbaar moeten 

zijn om de gewenste ontwikkelingen binnen UN1EK vorm te geven. 

Verzuim

Ziekteverzuimcijfers UN1EK onderwijs 2015 

De cijfers laten zien dat er sprake is van een grote groep verzuim lang-

middel en lang verzuim. Dit zijn de grootste veroorzakers van het totaal 

percentage van 7,0 %. Het verzuim is gestegen met 0,7% ten opzichte 

van 2014. Het lang verzuim is in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014 

(0,54%) en 2013 (0,76%). Het lang-middel verzuim is gestegen met 1,47% 

ten	opzichte	van	het	percentage	in	2014.	De	meldingsfrequentie	daalt.	De	

gemiddelde verzuimduur daarentegen is gestegen. 

Het lang-middel en lang verzuim verdient specifieke aandacht en maat-

regelen om dit terug te dringen. De huidige arbo-dienstverlener is er niet 

in geslaagd om het verzuim met 1% terug te dringen in 2015. Daarom 

is in 2015 ook gezocht naar een nieuwe arbo-aanbieder. Deze aanbie-

der zal worden ingezet voor zowel onderwijs als opvang. Met ingang van 

augustus 2016 zal gewerkt worden met de nieuwe arbo-aanbieder. De 

inspraakrondes van de verschillende geledingen hebben plaatsgevonden. 

Alle geledingen hebben een positief advies gegeven. De voorbereidingen 

zullen	in	het	eerste	half	jaar	van	2016	plaatsvinden.	Met	de	nieuwe	ARBO	

dienstverlener zullen alle bestaande dossiers worden doorgenomen en 

Jaar		 Kort	verzuim	 Kort-middel	verzuim	 Lang-middelverzuim		 Lang	verzuim	 Totaal	percentage	 Meldingsfrequentie	 Verzuim-duur

 0-8 dagen 8-43 dagen 43-366 dagen > 366 dagen     Aantal dagen

% 2015 0,54  0,48 4,99 1,31 7,0 0,67  21,71

% 2014 0,47 0,45 3,52 1,85 6,3 0,83  16,10

% 2013 0,54 0,87 3,14 2,07 6,6 0,90  13,33

2013 2014 2015

6,3%6,8% 7,0%
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gekeken worden hoe het verzuim teruggedrongen kan worden.  

Ook zullen we een heldere communicatie in gang zetten ten aanzien van 

de uitvoering van het nieuwe verzuimprotocol, de verantwoordelijkheden 

van de werknemer benoemen, maar ook aangeven wat voor preventie er 

mogelijk is, om uitval te voorkomen. Het doel is te komen tot een structu-

rele reductie van het ziekteverzuim. 

Het Vervangingsfonds heeft eind november 2015 de verzuimcijfers van 

het landelijk gemiddelde gepubliceerd:

Landelijk gemiddelde verzuimpercentage  6,1%

Landelijk	gemiddelde	meldingsfrequentie	 1,1

Landelijk gemiddelde verzuimduur  22 dagen

Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat het verzuim van 

UN1EK onderwijs boven het landelijk gemiddelde ligt en dat de meldings-

frequentie	 en	 de	 verzuimduur	 (net)	 onder	 het	 landelijk	 gemiddelde	 lig-

gen.

Vervanging

De vervanging van leerkrachten bij ziekte is in 2015 moeizaam geweest. 

Met ingang van september 2015 is gestart met de bemiddeling door 

Randstad	in	het	voorzien	van	vervangers.	De	kwaliteit	van	de	vervangers	

en de beperkte aantallen maakte dat niet alle groepen vervangen konden 

worden.	Zeker	bij	een	griepgolf	blijkt	ook	Randstad	niet	aan	de	vraag	te	

kunnen voldoen. In 2016 wordt onderzocht of in gezamenlijkheid met col-

lega schoolbesturen een regionale voorziening opgericht kan worden die 

voorziet in vervangers en waar ook wordt gezorgd voor werkgelegenheid 

voor vooral startende medewerkers.

 

Functiemix

Conform de nota Werken in het onderwijs 2012 is op bestuursniveau het 

volgende doel gesteld: Doelstelling betreffende functiemix in het basis-

onderwijs:

BAO Doelstelling 2014

Bron: nota werken in het onderwijs 2012 

58%
40%

2%lC

la
lB
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In	de	functiemix	moesten	alle	scholen/schoolbesturen	in	2014	gemiddeld	

40% van de leerkrachten benoemd hebben in LB; deze mensen moeten 

voldoen aan de voorwaarden in het Actieplan Leerkracht. Let op: 40% van 

de leerkrachten en dus niet 40% van de gehele formatie! Hierbij is 30% 

het minimum op schoolniveau. 

Schaal Dienstverbanden WTF % WTF  

LA 286 181,5759 77,64  

LB 74 52,2975 22,36  

totaal 360 233,8734 100,00  

Functiemix UN1EK 31-12-2015 (Bron RAET)

In 2015 wordt niet voldaan aan de landelijk gestelde normen in het kader 

van de functiemix. In 2016 zal het functiemix beleid worden geëvalueerd 

en zo nodig bijgesteld. 

Vertrek bevorderende maatregelen

Geconstateerd wordt dat de mogelijkheden om eerder dan de pensioen-

gerechtigde leeftijd  het arbeidsproces te verlaten afnemen. Veel werkne-

mers zullen langer dan hun 65e jaar moeten werken. De fiscale wet- en 

regelgeving biedt beperkte mogelijkheden om met werknemers die rond 

hun pensioenleeftijd zitten vertrek bevorderende maatregelen af te spre-

ken. 

Net als in 2014 is ook in 2015 besloten met werknemers van 60 jaar en 

ouder op vrijwillige basis in gesprek te gaan om te onderzoeken of en 

hoe de werkgever behulpzaam kan zijn bij de wens van medewerkers om 

eerder te stoppen met werken. Dit heeft tot een aantal adviesgesprekken 

van medewerkers met de personeelsadviseur geleid. Met vijf personen is 

tot een passende oplossing gekomen. 

Studiedagen directeuren

Er zijn in 2015 geen aparte studiedagen georganiseerd voor de schooldi-

recteuren. In de nieuwe overlegstructuur komen managers en directeu-

ren elke twee weken bij elkaar om inhoudelijk met elkaar in gesprek te 

gaan over gezamenlijke thema’s. De thema’s die gezamenlijk inhoudelijk 

zijn behandeld (waar nodig met externen) zijn:

• Gepersonaliseerd leren (praktijkvoorbeeld vanuit het voortgezet onderwijs)

• Duurzaamheid

• Onderwijskwaliteit

• De juiste mix tussen IT en praktijk

77,64%

22,36%

la

lB
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• 21e eeuwse vaardigheden

Daarnaast is er ruimte voor reguliere onderwerpen op de agenda voor 

zaken als mobiliteit, formatieplan en andere onderwerpen die jaarlijks ge-

agendeerd moeten worden.

Inhoudelijk is vooral gewerkt aan de uitwerking van de strategische doe-

len. Deze strategische doelen worden vertaald in concrete inspanningen. 

Hiertoe zijn in 2015 drie werkgroepen geformeerd op  basis van drie  

kennisgebieden:

• Onderwijs en opvang

• Personeel

• IT

De activiteiten en doelen die voortkomen uit deze werkgroepen zijn op-

genomen in een jaarplan 2016 waarin per kwartaal een planning is ge-

maakt. 

Ontwikkeling tot IKC directeur

In de organisatievisie is vastgelegd dat op termijn elk IKC organisatorisch 

onder één verantwoordelijke directeur staat. Dat geldt ook voor de loca-

ties waar een integraal aanbod van opvang en onderwijs voor kinderen 

vanaf twee jaar plaatsvindt. Als nieuwe en lerende organisatie wordt ook 

ingezet op de ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van de 

organisatie als geheel. 

Om de visie uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de ontwikke-

ling van medewerkers naar de functie ‘UN1EK Directeur IKC’ optimaal te 

ondersteunen. Het bestuur stelt dan ook schooldirecteuren en managers 

kinderopvang in de gelegenheid om zich hier (verder) in te bekwamen 

door middel van een ontwikkeltraject. De visie op leidinggeven, een van 

de strategische doelen, maakt ook onderdeel uit van het ontwikkeltraject. 

Dit ontwikkeltraject beoogt mede de zelfverantwoordelijkheid van mede-

werkers voor eigen (talent)ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen. 

In 2015 is een start gemaakt met de opzet van dit ontwikkeltraject dat we 

het Management Development Traject noemen. Het is bestemd voor de 

schooldirecteuren en de managers kinderopvang van UN1EK. In maart 

2016 start de eerste groep. In het najaar van 2016 zal nog een groep de 

opleiding op maat starten. 

Formatieplan

Het is wettelijk verplicht om per 1 mei van het kalenderjaar een bestuurs-

formatieplan te presenteren. UN1EK stelt jaarlijks een formatieplan op dat 

wordt besproken met de belangrijkste stakeholders. Dit plan maakt het 

mogelijk om keuzes te maken voor de inzet van personeel, de verdeling 

van middelen en om een evenredig personeelsbestand te bewerkstelli-

gen. Alle scholen krijgen formatie toebedeeld per 1 augustus op basis van 
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de leerlingenprognose. In het formatieplan wordt onderscheid gemaakt 

tussen directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend per-

soneel. In het plan worden normen vastgesteld waarbinnen de directeu-

ren hun onderwijslocatie vorm kunnen geven. Daarbij is het een gegeven 

dat er verschillen zijn in te besteden middelen tussen de locaties door 

regelgeving op het gebied van impulsmiddelen, gewichtenleerlingen en 

eventuele aanvullende subsidies.

Taakbeleid

Alle scholen voeren het taakbeleid uit volgens de geldende afspraken. 

Hierbij is de CAO-primair onderwijs leidend. Afspraken over werktijden, 

lesgebonden uren en taakverdeling zijn hierin beschreven. De werkgever 

voert dit beleid uit om ervoor te zorgen dat er een evenredige verdeling 

van werk plaatsvindt. Daarnaast kan de medewerker zich aan de hand 

van het taakbeleid verantwoorden over de uren die hij of zij maakt op 

basis van de vastgestelde werktijdfactor. UN1EK hanteert het overleg- 

model.

Prestatiebox

Jaarlijks ontvangt de stichting middelen om de kwaliteit van medewerkers 

te vergroten. Alle onderwijslocaties ontvangen daartoe een bedrag. Op 

basis van een scholingsplan geeft een directeur aan waar de middelen 

aan besteed zullen worden. De middelen werden in 2015 vooral ingezet 

voor teambrede scholingen. Zo is er gewerkt aan IPC onderwijs, klassen-

management, invoering nieuwe onderwijsmethodes en de begeleiding 

van leerkrachten hierbij. Omdat de onderwijskwaliteit van UN1EK zorgelijk 

is zal in het scholingsplan 2016-2017 de nadruk moeten liggen op de ver-

betering van de onderwijskwaliteit. Voor het grootste deel ligt dat op het 

gebied van leerkrachtvaardigheden. Directeuren zullen concrete plannen 

aan moeten leveren om de middelen goed in te zetten. Scholen waar de 

kwaliteit onder de norm is krijgen extra middelen om de kwaliteit binnen 

de gestelde tijd op orde te krijgen. Individuele scholing van leerkrachten 

wordt gedaan aan de hand van de lerarenbeurs. In 2015 zijn 4 aanvragen 

gehonoreerd.

Zij-instroom

In 2014 zijn vijf medewerkers, werkzaam in de kinderopvang, gestart met 

een zij-instroomtraject op basis van overheidssubsidie. Deze medewer-

kers hadden al een relevante HBO-opleiding afgerond en wilden in aan-

merking komen voor scholing tot leerkracht. Op basis van een intaket-

raject kwamen de vijf medewerkers hiervoor in aanmerking. Voor deze 

medewerkers is voor de periode van twee jaar een subsidie van € 20.000 

beschikbaar gesteld door de overheid om de lerarenopleiding te volgen. 

Bij aanvang van de studie waren ze al wel inzetbaar als groepsleerkracht. 
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In 2015 is gebleken dat de overstap voor de meesten te groot was. Vier 

medewerkers zijn met de opleiding gestopt en zijn weer werkzaam in de 

kinderopvang. Eén medewerker is bezig met de afronding van de oplei-

ding en blijft werkzaam als leerkracht binnen UN1EK onderwijs. 

Beheersing en uitkeringen na ontslag

Ter voorkoming van uitstroom zijn lesobservaties ingevoerd en worden 

evaluatiegesprekken gehouden met medewerkers. Aan de hand van de 

bevindingen worden medewerkers in staat gesteld om intern en extern 

opleidingen te volgen om zodoende te werken aan de leerkrachtvaardig-

heden. Ook zijn er mogelijkheden van coaching aanwezig, zowel intern 

als extern. Inmiddels wordt gewerkt aan een systeem om alle bevindin-

gen en gevolgde opleidingstrajecten systematisch vast te leggen voor de 

gehele stichting. 

Medewerkers die niet geschikt zijn voor de functie, worden in een out-

placementtraject geplaatst. Voor zieke medewerkers die niet meer in 

staat zijn om in de oude functie terug te keren, wordt een 2e spoor traject 

aangeboden. 
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Aantal personeelsleden in dienst bij de Stichting UN1EK onderwijs 

per 31-12-2015

                                                                

personeel in cijfers

29
/47

18
/47

57
/398

341
/398

= 40,3974 wtf

= 254,981 wtf

Fulltime part-time

Totaal 86   359        /445 = 295,3784 wtf

Leeftijdsopbouw

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 

4 13 7 7 16 0

18  82 99 89 108 2

Aantal medewerkers bij Onderwijs

445
295,3784 wtf
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Mutaties dienstverband

Einde dienstverband:

Dienstverband beëindigd wegens:

Aanvang dienstverband: functieniveau

Directie 1 0 1 1,0000

Onderwijzend personeel 11 18 29 22,2304

Onderwijsondersteunend personeel 5 9 14 8,8295

Stagiaire/lio	 0	 11	 11	 0,0000

Staf 0 2 2 0,7053

totaal 17 40 57 20,3460

totaal wtf 17,0000 15,765 32,7652

 Aantallen  Totaal wtf

 voltijd deeltijd  

FPU/keuzepensioen	 5	 5	 10	 7,8465

Functie	ongeschiktheid/	ontbinding	 4	 2	 6	 5,3174

Overig  8 22 30 19,6013

Stagiaire/lio	 0	 11	 11	 0,0000

totaal 17 40 57 32,7652

totaal wtf 17,0000 15,7650 32,7652

Directie 0 3 3 2,3524

Onderwijzend personeel 8 16 24 17,3399

Onderwijsondersteunend personeel 0 10 10 3,3800

Stagiaire/lio	 0	 14	 14	 0,0000

totaal 8 43 51 23,0723

totaal wtf 8,0000 15,0723 23,0723

 Aantallen  Totaal wtf

 voltijd deeltijd  

 Aantallen  Totaal wtf

 voltijd deeltijd  
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Aanvang dienstverband: naar geslacht

Man 3 9 12 2,3524

Vrouw 5 34 39 17,3399

totaal 8 43 51 23,0723

totaal wtf 8,0000 15,0723 23,0723

 Aantallen  Totaal wtf

 voltijd deeltijd  

Aanvang personeelsleden dat in 2015 gebruik maakte van de ouderschapsverlofregeling

Betaald verlof 1 0 0 27 28

Onbetaald verlof 1 0 0 11 12

totaal 2 0 0 38 40

totaal wtf bij betaald ouderschapsverlof     2,7507 

     Voltijd  Deeltijd  Totaal

 man vrouw man vrouw 

Aantal personeelsleden dat gebruik maakte van de seniorenregeling 
(minus de 40 klokuren basisbudget)

Directie 0 0 4 4 0,6841

Onderwijzend personeel 5 46 10 61 7,6315

Onderwijsondersteunend personeel 1 6 1 8 1,1188

totaal 6 52 15 73 9,4344

     52-56 56-62 62 jaar Totaal Totaal wtf

 jaar jaar en ouder  

Tot op heden hebben zich nog geen medewerkers aangemeld om gebruik te maken van de spaarmogelijkheden 

inzake de duurzame inzetbaarheid.
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De	Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	(GMR)	telt	acht	 leden,	vier	ouders	en	vier	perso-

neelsleden, gekozen uit de geledingen van inspraak van de verschillende locaties. Deze leden verte-

genwoordigen alle scholen (of IKC’s) van UN1EK. Vol goede inzet en met een kritische blik heeft de 

GMR	zich	het	afgelopen	jaar	gebogen	over	verschillende	beleidszaken	om	invulling	te	geven	aan	haar	

advies- en instemmingsrecht.

De	GMR	is	dit	jaar	vier	maal	bij	elkaar	gekomen	voor	regulier	overleg.	

De	GMR	heeft	het	afgelopen	 jaar	gebruik	gemaakt	van	haar	MR-partnerschap	met	CNV‐onderwijs	

(Vakbond voor onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel). Het doel van dit partner-

schap is om professioneel ondersteund te worden bij de invulling van onze taak als medezeggen-

schapsorgaan.	CNV-onderwijs	heeft	de	GMR	het	afgelopen	jaar	ook	zeer	goed	bijgestaan	bij	de	ver-

schillende	 instemmingsverzoeken.	De	GMR	ervaart	dit	partnerschap	dan	ook	als	een	waardevolle	

aanvulling op haar taak.

De begroting van Stichting UN1EK onderwijs hebben wij uitgebreid besproken. Hierin is vooral  ge-

keken naar welke kwaliteit het onderwijs kan blijven bieden. Dit verdient ook de komende jaren de 

aandacht. 

Op	verzoek	van	de	PMR	(personeelsvertegenwoordiging	 in	de	GMR)	en	de	GMR	is	het	mobiliteits-

beleid geëvalueerd. Dit is en blijft een zorgvuldig proces, waar elk jaar aandacht aan gegeven moet 

worden. 

Positieve instemming is verleend aan de volgende stukken die betrekking hebben op onderwijs:

• notitie inzet jaartaak,

• bestuursformatieplan, 

• meerjarenonderhoudsplan (MOP), 

• vakantierooster, 

•	 verzuimbeleid.

In het meerjarenonderhoudsplan moeten de prioriteiten beter zichtbaar gemaakt worden. De ge-

sprekkencyclus is besproken. Er is nog geen instemming verleend aangezien dit nog verder uitge-

werkt dient te worden. Begin 2016 zal dit opnieuw geagendeerd worden. 

In het jaarlijkse gesprek met de raad van toezicht is gesproken over de nieuwe medezeggenschaps-

structuur, de communicatie en de financiën.  Wij vinden het belangrijk als beide gremia elkaar goed 

van informatie kunnen voorzien en regelmatig met elkaar standpunten uit kunnen. Er is besloten om 

voortaan twee keer per jaar in gesprek te gaan. 

Het grootste project in 2015 was de inrichting van de nieuwe medezeggenschapsstructuur en de ont-

wikkeling	van	de	bijbehorende	reglementen.	De	leden	van	de	GMR	wensen	de	Centrale	UN1EK-Raad	

(CUR)	veel	succes	en	plezier	in	het	uitvoeren	van	de	medezeggenschap.

Jolanda Snaauw

voorzitter GMR 

april 2016

MEDEzEGGENSCHap
7
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Inspraak en medezeggenschap voor de nieuwe 
organisatie UN1EK
UN1EK hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van 

ouders en medewerkers. In 2015 is hard gewerkt om een nieuwe inte-

grale medezeggenschapsstructuur voor UN1EK te ontwikkelen. De ‘werk-

groep medezeggenschap’ heeft zich in 2015 gebogen over een ‘regle-

ment medezeggenschap UN1EK-raad’, een ‘medezeggenschapsstatuut 

UN1EK’ en een ‘reglement medezeggenschap IKC raad’. Ze zijn daarbij 

geadviseerd door een notaris van Van Doorne. In de nieuwe medezeg-

genschapsstructuur verloopt de medezeggenschap van medewerkers en 

ouders	op	centraal	niveau	binnen	de	centrale	UN1EK	raad	 (CUR)	en	op	

locatieniveau via de IKC-raad. De ‘werkgroep medezeggenschap’ bestond 

uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsorganen: vanuit kin-

deropvang	 de	 ondernemingsraad	 (OR)	 en	 de	 centrale	 oudercommissie	

kinderopvang (COKO) en vanuit onderwijs de gemeenschappelijke mede-

zeggenschapsraad	(GMR).

Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in de nieuwe struc-

tuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen 

binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen krachtige 

en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. De nieuwe structuur 

geldt vanaf februari 2016. Alle afzonderlijke geledingen hebben instem-

ming verleend voor deze structuur.

OR OC MR

OR COKO GMR

Inrichting van de medezeggenschap 

binnen UN1EK
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In 2015 lag de focus in de communicatie op:

•	 het	verder	introduceren	van	het	begrip	‘integraal	kindcentrum’	(IKC)	bij	

ouders;

•	 het	vergroten	van	de	naamsbekendheid	van	UN1EK;

•	 het	vergroten	van	het	marktaandeel	van	UN1EK,	met	name	in	Maas-

sluis;

•	 de	vindbaarheid	van	de	locaties	van	UN1EK;

•	 de	ontwikkeling	van	een	interne	communicatiestructuur;

•	 het	adviseren	en	ondersteunen	van	IKC’s	bij	de	ontwikkeling	van	een	

eenduidige communicatiestructuur;

•	 het	stimuleren	en	creëren	van	verbinding	met	ouders	en	partners;	

•	 duurzaamheid	in	de	vorm	en	presentatie	van	onze	communicatie.

Social media
UN1EK staat volop in de belangstelling van ouders en van collega’s in 

het werkveld. Via de website en social media worden dagelijks grote en 

kleine gebeurtenissen en ontwikkelingen bij UN1EK gedeeld. 

Steeds minder verloopt de communicatie op papier en steeds meer 

langs digitale weg. Er wordt gebruik gemaakt van digitale communicatie: 

via Mailchimp wordt ‘UN1EK nieuws’ aan medewerkers, ouders en rela-

ties verstuurd. Verschillende scholen maken gebruik van de Schoolpraat 

App om ouders te informeren. 

Eenduidige communicatiestructuur IKC’s
De	afdeling	communicatie	en	PR	adviseert	en	faciliteert	de	integrale	

kindcentra bij het realiseren van een eenduidige communicatiestructuur 

voor ouders: dit is één van de criteria voor IKC’s van UN1EK. We schrij-

ven een communicatieplan en ontwikkelen een nieuwe huisstijl, website 

en communicatiemiddelen, passend bij het specifieke profiel van het IKC. 

Interne communicatie
Om alle medewerkers van UN1EK te informeren over de ontwikkelingen 

versturen we maandelijks een digitale nieuwsbrief. Medewerkers volgen 

UN1EK op de voet via social media.

COMMUNICaTIE
8



UN1EK • onderwijs • jAArVersLAG 2015 

42

HUISvESTING
9
Op het gebied van huisvesting zijn de volgende ontwikkelingen over 2015 

te melden.

Doordecentralisatie 

Een belangrijke wijziging in financiering van onderwijshuisvesting en on-

derhoud vond plaats per 1 januari 2015. Met ingang van die datum zijn de 

schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het 

binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Uit-

gangspunt daarbij is dat de meest effectieve manier om voor een goede 

leeromgeving te zorgen, is door de gebruiker van het gebouw de regie te 

geven. Schoolbesturen maken dan zelf keuzes over de huisvesting, de or-

ganisatie van de huisvesting en de relatie met de kwaliteit van het onder-

wijs zelf. Daardoor kunnen schoolbesturen het beschikbare geld optimaal 

inzetten voor de eisen en wensen van de onderwijsvoorziening, de leer-

lingen en de ouders. Door deze wetswijziging is de verantwoordelijkheid 

van de besturen voor schoolgebouwen toegenomen. De gemeente blijft 

in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuw-

bouw en uitbreiding. De meerjarenplanning van UN1EK is bijgesteld op 

basis van deze ontwikkeling en de dotatie is daarop aangepast. Voor de 

komende jaren is de dotatie vastgesteld op € 475.000 per jaar. Dit is een 

stijging ten opzichte van voorgaande jaren met € 25.000. Wel moet hierbij 

worden opgemerkt, dat vanuit de MOP voor totaal € 100.000 is overge-

heveld naar normaal onderhoud. Dit betreft wel planmatig onderhoud, 

maar is jaarlijks terugkerend, dan wel zijn het op basis van ervaringscijfers 

voorspelbare kleine herstelwerkzaamheden. 

Onderwijskundige vernieuwingen
De bouwkundige aanpassingen in het kader van de onderwijskundige 

vernieuwingen van Het Spectrum Vlaardingen, Het Anker en De Ark zijn 

uitgevoerd. 2015 was het laatste jaar waarin de middelen uit deze be-

schikking besteed konden worden. In 2016 is een goedkeurende contro-

leverklaring afgegeven en de subsidieverantwoording is ter goedkeuring 

ingestuurd naar de gemeente. 

Nieuwbouw Dr. H. Bavinck
De nieuwbouw van de Bavinck is officieel afgerond, inclusief de nazorg-

fase. In 2016 worden middels een accountantsverklaring de uitgaven van 

de beschikking verantwoord.
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verhuizing Centrale Opvang Maassluis
Sbo De Parasol had nog beschikbare onderwijsruimte in het gebouw. De 

Centrale Opvang Maassluis is medio 2015 in het gebouw van de Parasol 

gehuisvest. Hierbij dragen wij bij aan de wens van de Gemeente om het 

aantal vierkante meters onderwijs te verlagen.

Nieuwbouw Spectrum Maassluis
De voorbereidingen voor nieuwbouw voor Het Spectrum in Maassluis zijn 

ingezet. Bij de hoofdlocatie aan de Fenacoliuslaan is tijdelijke huisvesting 

geplaatst, zodat de kinderen van de G.A. Brederolaan konden verhuizen 

naar de Fenacoliuslaan. De huisvesting van de G.A. Brederolaan is over-

geheveld naar de gemeente en inmiddels gesloopt. Op deze locatie zal in 

2016 gestart worden met nieuwbouw welke medio 2017 opgeleverd zal 

gaan worden. In maart 2015 heeft de gemeenteraad een totaal krediet be-

schikbaar gesteld van €2.177.129,- voor de bouw van een nieuw school-

gebouw. Deze zal gezamenlijk in één gebouw worden geplaatst met de 

gemeente (sport) en UN1EK Opvang. Dit levert een sportvoorziening op 

voor Maassluis en een opvanglocatie voor hele dagopvang en buiten-

schoolse opvang. Dit sluit aan bij de visie van de organisatie om IKC’s te 

ontwikkelen. De extra ruimte voor opvang wordt gefinancierd door UN1EK 

opvang.

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren heeft Stichting UN1EK Onderwijs 

het bouwheerschap op zich moeten nemen. De gemeenten waar UN1EK 

Onderwijs actief is, wensen dit risico niet meer te dragen. Het huidige 

gebouw voldoet al langere tijd niet meer aan de hedendaagse eisen van 

primair onderwijs en is ook niet tegen redelijke kosten geschikt te maken. 

Daarbovenop komt nog de staat van onderhoud van het gebouw en de 

lage isolatiewaarde, waardoor het ook niet financieel verantwoord is om 

dit gebouw nog te exploiteren.

algemeen huisvestingsbeleid
Het huisvestingsbeleid vloeit voort uit het strategisch beleidsplan 2014-

2018. In dit document wordt de koers weergegeven , de doelstellingen en 

wijze waarop deze doelstellingen bereikt worden. Voor de realisatie van 

het  huisvestingsbeleid  is geen externe financiering benodigd.

Enkele standpunten uit het strategisch beleidsplan:

1. UN1EK in de wijken: Intern geven we onze locaties in de eigen wijk de 

ruimte om binnen hun eigen specifieke omstandigheden, de juiste keu-

zes te maken en zich te profileren. Altijd goed herkenbaar als UN1EK, 

maar met ‘couleur locale’. Daarbij stimuleren we lef, innovatie en initia-

tief, zonder onze zorgvuldigheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

2. Concurrerende faciliteiten: Onze accommodaties zijn aantrekkelijk en 

uitnodigend, en vormen daardoor een belangrijk onderdeel van ons 
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aanbod. In ontwerp, beheer, onderhoud en verbouw hebben we oog 

voor de duurzaamheid van de faciliteiten.

 De ontwikkeling naar Integrale Kindcentra:

 De huisvesting dient aan te sluiten op de visie van de IKC’s, waar mo-

gelijk wordt deze hierop aangepast. Hiermee moeten we rekening met 

de huidige demografische inrichting en de verordening onderwijshuis-

vesting van de verschillende gemeentes.

 Samen met de gemeente wordt visie binnen de wijken verder uitge-

werkt passend binnen de ontwikkelingen van de wijk en passend bij de 

visie van het IKC of de onderwijslocatie. Achter de schermen wordt er 

nog een gescheiden boekhouding gehanteerd voor opvang en onder-

wijs, maar voor het kind, de ouder en de leerkracht of docent moet dit 

een onzichtbare overgang zijn.

3. Strategisch doel: UN1EK zet in op de doordecentralisatie van de on-

derwijshuisvesting. Daarmee komt het eigendom van IKC-gebouwen 

en -terreinen bij besturen te liggen en kunnen zij zelfstandig besluiten 

nemen met betrekking tot verbouw, nieuwbouw, renovatie en uitbrei-

dingen.

4. Duurzaamheid heeft uiteraard ook betrekking op de omgang en com-

municatie met onze relaties: UN1EK neemt lokaal en regionaal een 

centrale en blijvende rol in. Daarom gaan we met respect om met onze 

partners in onze organisatorische omgeving. Dit in de wetenschap dat 

wat ons verbindt van groter belang is dan de verschillen die we soms 

moeten overbruggen. Communicatie moet op maat zijn. Dit betekent 

goede afstemming op de behoefte van de gesprekspartners. Goede 

communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van 

alle doelstellingen. De kern van communicatie is interactie. Kinderen 

en medewerkers concretiseren daardoor samen onze ankerwaarden: 

gastvrij en respect. Het effect van communicatie hangt af van de mate 

van betrokkenheid en eigenaarschap die mensen bereid zijn te inves-

teren.

Onderwijs
Voor alle onderwijslocaties waarvan wij economisch eigenaar zijn, is een 

meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld om het gebouw in goede 

staat te houden. Tweejaarlijks wordt er op al deze locaties een inspectie 

uitgevoerd, waarna middelen geactiveerd worden waarvan dit echt nood-

zakelijk is. Door niet alles te vervangen volgens planning worden er mid-

delen vrijgespeeld om knelpunten op te vangen. Onderwijs krijgt via de 

materiële instandhouding een vergoeding op basis van het aantal leerlin-

gen. Na het vaststellen van de middelen worden de elementen eventueel 

gebundeld en aanbesteed volgens het inkoopbeleid.
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Belangrijkste kenmerken van het gevoerde 
financiële beleid
UN1EK Onderwijs streeft jaarlijks naar een positief resultaat tussen 0,5% 

en 1,5% voor de instandhouding van het vermogen en een buffer te  

creëren om te kunnen investeren in onderwijskundige vernieuwing en om 

de effecten van een krimpend leerlingaantal en de afnemende opbreng-

sten van gewichtleerlingen op te kunnen vangen. 

In de begroting van 2015 is uitgegaan van een verlies van € 155.000. Het 

verlies in 2015 is uitgekomen op € 258.000. Het geanticipeerde verlies van 

€ 155.000 is toe te schrijven aan een tweetal scholen die een sterk dalen-

de trend hebben laten zien in het leerlingenaantal. Inmiddels is besloten 

1 van deze scholen te sluiten. Het negatieve resultaat t.o.v. het budget  

(€ 146.000), is vrijwel volledig te verklaren door te investeren in een viertal 

scholen in de kwaliteit van het onderwijs. Deze ingreep was noodzakelijk, 

omdat de kwaliteit van deze scholen als zwak en zeer zwak is beoordeeld 

door de Onderwijs Inspectie.

FINaNCIEEl BElEID
10

Financiën op balansdatum
Onderstaand is de balans ultimo 2015 en 2014 van UN1EK opgenomen. Op basis van deze gegevens zijn de relevante 

kengetallen berekend en is een korte analyse en toelichting opgesteld.

Balans (in € 1.000) 2015 2014

aCtIVa € € 

Materiële vaste activa 4.311 4.427

Financiële vaste activa 320 531

Vorderingen 2.418 2.298

Liquide	middelen	 3.447	 3.567

totaal activa 10.496 10.823

    

paSSIVa   

Eigen vermogen 5.315 5.843

Voorzieningen 2.079 1.480

Kortlopende schulden 3.102 3.476

totaal passiva 10.496 10.799
 

Kengetallen balans 2015 2013

Solvabiliteit 1 50,6 % 51,7 %

Solvabiliteit 2 70,4 % 67,4 %

Liquiditeit	(current	ratio)	 1,89	 1,67
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Staat van baten en lasten 2015
Het jaar 2015 is afgesloten met een resultaat van € 258.000 negatief  

tegenover een negatief begroot resultaat van € 155.000.

Onderstaand is de exploitatierekening 2015 en 2014 van UN1EK Onder-

wijs opgenomen. Op basis van deze gegevens zijn de relevante kenge-

tallen berekend en is een toelichting opgesteld, waarbij de belangrijkste 

ontwikkelingen worden toegelicht.

Exploitatierekening (in € 1.000)	 Realisatie	2015	 Begroting	2015	 Realisatie	2014

baten    

Rijksbijdrage	OCW	 								23.106		 											21.980		 											22.534	

Overige overheidsbijdragen 421 315 399

Overige baten 719 501 760

totaal baten 24.247 22.795 23.694

     

lasten    

Personeelslasten          19.874             18.856             19.265 

Afschrijvingen 544 588 629

Huisvestingslasten 2.041 1.728 1.845

Overige lasten 2.066 1.822 2.255

totaal lasten            24.525             22.993             23.993 

     

Saldo baten en lasten -278 -199 -300

     

Financiële baten en lasten 20 43 30

     

Netto resultaat -258 -155 -270

Kengetallen exploitatie	 Realisatie	2015	 Begroting	2015	 Realisatie	2014

Personele	lasten/Rijksbijdrage	 86,0	%	 85,8	%	 85,5	%

Personele	lasten/Totaal	baten 82,0 % 82,7 % 81,3 %

STaaT vaN BaTEN EN laSTEN 2015
11
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lOCaTIES
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IKC 0-13 jaar
IKC De Ark
IKC VanKampen
IKC Prins Willem Alexander
IKC Het Spectrum
IKC Het Balkon

Onderwijs
CBS ‘t Ambacht
CBS Het Anker
CBS Bavinck
CBS ’t Kompas
CBS Open Vensters
CBS De Schakel
CBS Het Visnet
CBS Kethel
CBS De Groene Hoek
CBS Ichthus
SBO De Parasol
CBS	De	Regenboog
CBS Het Spectrum

Hele dagopvang en Buitenschoolse opvang
BSO ‘t Ambacht
De Hobbit
BSO Bavinck
BSO De Schakel
IKC Het Spectrum (4 - 6 jaar)
IKC Het Spectrum (6 - 13 jaar)
De Krentenmik - IKC Het Spectrum
BSO Kethel
BSO Groene Hoek
BSO De Zwaluw
IKC ‘t Palet
Roots
De Villa
Westerwind
BSO Kruidenpad
Sport BSO Polderpoort (7,5 - 13 jaar)
BSO Villa Kakelbont

Een IKC 0-13 jaar is een integraal kind-

centrum met hele dagopvang, peuter-

speelzaal, basisschool en buitenschoolse 

opvang in een doorgaande lijn voor 

kinderen van 0-13 jaar.
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OvERIGE GEGEvENS

De raad van toezicht van UN1EK bestaat vanaf 01-08-2015 uit de volgende leden:

Mevrouw p. bouvy-Koene (voorzitter)

Bezoldigde nevenfuncties:

-	 Voorzitter	Raad	van	Commissarissen	Alleen	Wonen,	woningcorporatie	Breda-Roosendaal

-	 Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	Halt	NL

- Voorzitter bestuur Stichting Certificering Bibliotheken

- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Mevrouw C. bulte

Werkzaam als sectordirecteur voorscholen en peuterspeelzalen SCOH – SPCP, Den Haag en 

eigenaar	Caty	Bulte	beleidsondersteuning	Rotterdam

Bezoldigde nevenfuncties:

-	 Lid	RvT	Kinderopvang	’t	Steigertje	Rotterdam

Onbezoldigde nevenfuncties:

-	 Bestuurslid	Volksuniversiteit,	Rotterdam

-	 Lid	RvT	Kenniscentrum	Cultuureducatie,	Rotterdam

-	 Bestuurslid	kinderkunstatelier	Punt	5,	Rotterdam

Mevrouw C. dijkstra

Werkzaam als Projectleider WMO bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Bezoldigde nevenfuncties:

-	 Redactielid	handboeken	SDU

Onbezoldigde nevenfunctie:

- Secretaris bestuur ’t Swanenburghs Hofje, Gouda

de heer C. Kuijvenhoven

Bezoldigde nevenfuncties:

-	 Pensioenfonds	Productschappen	te	Rijswijk	(voorzitter	bestuur)

-	 Alfa	Accountants	te	Wageningen	(voorzitter	Raad	van	Commissarissen)

-	 Actor	Bureau	voor	sectoradvies	te	Woerden	(voorzitter	Raad	van	Commissarissen)

- OWM SAZAS te Woerden (voorzitter audit commissie)

- Hoogheemraadschap Delfland te Delft (lid bestuur)

-	 Protestants-christelijk	Primair	Onderwijs	Westland	te	Naaldwijk	(lid	Raad	van	Toezicht)

Onbezoldigde nevenfuncties:

- Fair Produce Nederland te Den Bosch (lid adviescommissie)

-	 ICS	Ontwikkelingssamenwerking	te	Amersfoort	(lid	Raad	van	Toezicht)

- Kon. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te Zoetermeer (penningmeester van het landelijk bestuur)
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de heer r. Kaitjily

Werkzaam als COO bij Bushwick BV en DGA bij KAILAC Consultancy BV

Bezoldigde nevenfuncties:

-	 Voorzitter	van	Raad	van	Toezicht	van	de	Stichting	Maatschappelijke	Dienstverlening	Rijnmond	Plus

Onbezoldigde nevenfunctie:

-	 Lid	van	de	Raad	van	Toezicht	van	Paradiso

de heer a. Vogel

Werkzaam als projectmanager bij de gemeente Zoetermeer.

de heer G. de Wit

Werkzaam	als	zelfstandig	gevestigd	financieel	adviseur	via	DWR	Advies.

Onbezoldigde nevenfuncties:

-	 Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	Museum	Slot	Loevestein,	Poederoijen

-	 Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	Nederlands	Fotomuseum,	Rotterdam

-	 Voorzitter	Stichting	Rotterdamse	Salon,	Rotterdam

-	 Penningmeester	Stichting	Stimulering	Jong	Ondernemerschap,	Rotterdam

Portefeuilleverdeling

IKC en kwaliteit: Mw. C. Bulte en Mw. C. Dijkstra

Personeel	&	Organisatie:	Mw.	P.	Bouvy-Koene,	Dhr.	R.	Katjily

Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting: Dhr. C. Kuijvenhoven, Dhr. G. de Wit en Dhr. A. Vogel

ICT: Dhr. A. Vogel

Vergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding volgens de richtlijnen van de NVTK.

Vanaf	1	augustus	2014:	voorzitter:	€	6.500	per	jaar	en	leden	€	3.500	per	jaar	(RvT	UN1EK).

(exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel van UN1EK onderwijs en UN1EK Kinderopvang 

in	deze	vergoeding	is	50/50.
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Algemene gegevens locaties per 01-01-2016

Integraal Kindcentrum

IKC Prins Willem Alexander  Van Gansfoortstraat 1-5  3132 EM  Vlaardingen  010 – 434 14 14

IKC	De	Ark		 Lissabonweg	2-4		 3137	LR		Vlaardingen		 010	-	474	16	65

IKC Het Spectrum  Boslaan 1  3134 XC  Vlaardingen  010 – 435 66 08

IKC VanKampen  Paterstraat 1  3131 CS  Vlaardingen  010 – 435 66 96

IKC Het Balkon Jacob van Heemskercklaan 68 3144 DK  Maassluis  010 – 742 12 20

Basisschool

CBS ’t Ambacht Chrysantstraat 7  3135 HG  Vlaardingen  010 – 435 23 99

CBS Het Anker Kruidenpad 5-6 3137 WD  Vlaardingen  010 – 474 41 50

CBS Dr. H. Bavinck Da Costastraat 26 3131 GC  Vlaardingen  010 – 435 36 95

CBS	’t	Kompas	 Baarnhoeve	4	 3137	RL		Vlaardingen		 010	–	474	09	37

CBS Open Vensters Albertine Agneslaan 150 3136 NC  Vlaardingen  010 – 474 96 07

CBS De Schakel Van Boisotstraat 22 3132 XM  Vlaardingen  010 – 435 33 96

CBS Het Visnet Stationstraat 117 3131 PS  Vlaardingen  010 – 435 67 09

CBS Ichthus Steenen Dijck 1 3146 BX  Maassluis 010 – 591 46 05

CBS Het Spectrum Fenacoliuslaan 3 3143 AA  Maassluis  010 – 592 88 80

CBS De Groene Hoek Dennendal 141 3142 LC  Maassluis  010 – 592 00 75

CBS	De	Regenboog	 Zwaluwstraat	15	 3145	NG		Maassluis		 010	–	591	47	91

CBS Kethel Vlaardingseweg 23 3121 JM  Schiedam  010 – 471 22 19

SBO	De	Parasol	 Richard	Hollaan	2	 3144	BB		Maassluis		 010	–	591	98	07

College van bestuur

De heer E. Boerhout, voorzitter

Mevrouw C. Doesburg

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. van Dunné-de Bijll Nachenius

UN1EK onderwijs

Emmastraat 45

3134 CG  Vlaardingen

Tel. 010 – 435 56 11

www.UN1EK.nl

www.un1ek.nl
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