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Bestuursverslag: Hoofdstuk 1 UN1EK
1.1Organisatie
Contactgegevens:
UN1EK Onderwijs en Opvang
Emmastraat 45, 3134 CG, Vlaardingen
Postbus 3014, 3130 CA, Vlaardingen
Bestuursnummer Stichting UN1EK Onderwijs: 41338
T: 010 - 435 56 11
E: info@un1ek.nl
www.un1ek.nl
Contactpersoon:
Tamara Stoltz
Bestuurssecretaris
E: t.stoltz@un1ek.nl
T: 010- 312 20 25
Overzicht scholen


















KC Kethel (BRIN07OQ) Vlaardingseweg 23, 3121 JM, Schiedam
IKC De Regenboog (BRIN08WT) Zwaluwstraat 15, 3145 NG, Maassluis
IKC Ichthus (BRIN10NP) Steenen Dijck 1-2, 3146 BX, Maassluis
IKC De Kindertuin (BRIN11PN) Guido Gezellestraat 32,3141 BH Maassluis
IKC Het Balkon (BRIN11PN) Jacob van Heemskercklaan 68, 3144 DK, Maassluis
CBS De Groene Hoek (BRIN12ZA) Dennendal 141, 3142 LC, Maassluis
SBO De Parasol (BRIN17IY) Richard Hollaan 2, 3144 BB, Maassluis
De Diamant (BRIN12ZA) Dennendal 147, 3142 LC, Maassluis
CBS ’t Anker (BRIN17LB) Kruidenpad 5-6, 3137 WD, Vlaardingen
IKC De Ark (BRIN17LX) Lissabonweg 8, 3137 LR, Vlaardingen
IKC ’t Ambacht (BRIN17MO) Chrysantstraat 7, 3135 HG, Vlaardingen
IKC Het Spectrum (BRIN17ND) Boslaan 1, 3134 XC, Vlaardingen
IKC De Schakel (BRIN17OB) Van Boisotstraat 20-22, 3132 XM, Vlaardingen
IKC De Bavinck (BRIN17OS) Da Costastraat 26, 3131 GC, Vlaardingen
CBS Het Visnet (BRIN17PH) Stationsstraat 117, 3131 PS, Vlaardingen
IKC Van Kampen (BRIN17QM) Paterstraat 1, 3131 CS, Vlaardingen
IKC Prins Willem Alexander (BRIN17SY) Gansfoortstraat 1, 3132 EM, Vlaardingen

www.scholenopdekaart.nl
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Juridische structuur
Stichting UN1EK is een stichting. Alle scholen van UN1EK zijn ondergebracht in Stichting
UN1EK Onderwijs en alle opvang-activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Opvang en
Opvoeding.
Organisatiestructuur
In 2020 was er nog sprake van twee hoofdig College van Bestuur. Met het vertrek van
mevrouw Claudia Doesburg in 2019 heeft de Raad van Toezicht de heer Rien Wiegeraad
benoemd tot lid ad interim van het College van Bestuur.
Op 1 juni 2020 heeft tweede bestuurder, de heer Eric Boerhout zijn vertrek aangekondigd
per 1 september 2020.
In de tweede helft van 2020 zijn er nadere keuzes gemaakt over de inrichting van de
topstructuur en het besturings- en inrichtingsmodel van de organisatie.
Per 1 september heeft de Raad van Toezicht de heer Rien Wiegeraad benoemd tot
voorzitter ad interim van het College van Bestuur en besloten om geen tweede interim lid
van het College van Bestuur te benoemen in afwachting van de gesprekken over de
inrichting van de topstructuur en het besturingsmodel.
In het najaar van 2020 heeft de Centrale UN1EK Raad ingestemd met de inrichting van de
topstructuur en het besturingsmodel.
De Raad van Toezicht heeft besloten de organisatiestructuur met ingang van 1 januari 2021
te wijzigen. Er is een éénhoofdig College van Bestuur, een Dagelijks Bestuur bestaande uit
twee clusterdirecteuren en een directeur bedrijfsvoering onder leiding van de bestuurder.
Hierbij worden de (IKC)directeuren aangestuurd door de clusterdirecteuren en de
afdelingshoofden van het Bestuursbureau door de directeur bedrijfsvoering.
De heer Rien Wiegeraad heeft aangegeven de functie voorzitter College van Bestuur ad
interim in te willen vullen tot 1 mei 2021. De Raad van Toezicht heeft de heer Niek
Barendregt benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur/ bestuurder van UN1EK per
1 mei 2021.
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Organogram 2020 “huidige structuur”

Organogram 2021

Governance
De Raad van Toezicht heeft besloten om naar aanleiding van de geactualiseerde
besturingsfilosofie de inrichting van de topstructuur en het besturingsmodel met ingang van
1 januari 2021 te wijzigen. De statuten, reglementen en het managementstatuut
zijn/worden hierop aangepast.
Het bestuur handhaaft de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de
Governancecode Kinderopvang 2019.
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Het Managemenstatuut UN1EK Onderwijs en Opvang is bijgevoegd in bijlage 1.

Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de
functies voor bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de
functiescheiding uit te werken.
Ook in de Governancecode Kinderopvang 2019 wordt gesproken over het bestuur als over
het interne toezicht (zoals Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of aandeelhouders).
Bij UN1EK Onderwijs en Opvang zijn de functies van bestuur en intern toezicht
ondergebracht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. De functie van bestuur
berust bij het College van Bestuur en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht.

Bestuur
Rien Wiegeraad
Sinds 1 september 2020 Voorzitter ad interim College van Bestuur UN1EK
Tot 1 september 2020 lid ad interim College van Bestuur UN1EK
Nevenfuncties: niet van toepassing
Tot 1 september 2020
Eric Boerhout
Voorzitter College van Bestuur
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht DAK Kindercentra
Intern toezichtsorgaan
Naam: Abigail Norville
Functie: Plaatsvervangend Secretaris Generaal bij Ministerie van VWS
Nevenfuncties: Lid raad van toezicht theater Hofplein
Aandachtsgebied: voorzitter, renumeratie, HRM
Naam: Thomas Meijer
Functie: Algemeen directeur Palladio groep BV
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht CJG Capelle aan den IJssel
Aandachtsgebied: financiën, renumeratie
Naam: Josien van Cappelle
Functie: Nevenfuncties:
 Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 lid Raad van Toezicht Bazalt Groep, Den Haag – bezoldigd
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 lid Raad van Commissarissen Sport.Gouda, Gouda – bezoldigd
 docent Governance Transitium Groep, Zeist – bezoldigd
 president Soroptimist International Club Rotterdam – onbezoldigd
Aandachtsgebied: financiën

Naam: Jan Lokker
Functie: Lid college van bestuur Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid
Nevenfuncties:
 Bestuurslid Maritieme Delta
 Bestuurslid Stichting Flow Center
 Bestuurslid Loket Zwijndrecht
Aandachtsgebied: kwaliteit
Naam: Caty Bulte
Functie:
Nevenfuncties:
 Gemeente Rotterdam, Programma Aanpak Lerarentekort / projectleider
kinderopvang;
 KindeRdam, projectleider opleidingen;
 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, lid Raad van Toezicht.
Aandachtsgebied: kwaliteit
In 2020 is de Raad van Toezicht zeer regelmatig bijeengekomen. Ook in de samenstelling
heeft de Raad van Toezicht wijzigingen ondergaan.
Het Verslag Intern Toezicht is als bijlage toegevoegd.

Gemeenschappelijke medezeggenschap
UN1EK heeft een Centrale UN1EK Raad (CUR): het centrale medezeggenschapsorgaan voor
ouders en medewerkers. UN1EK heeft daarmee, als eerste organisatie voor opvang en
onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en
medewerkers van opvang en onderwijs.
Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie
kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in
de centrale UN1EK raad, de CUR. De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een
evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang: twee ouders
vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee
medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de
personeelsgeleding opvang. De CUR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.
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Het college van bestuur en de IKC-directeuren hebben in de nieuwe structuur één
aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang.
Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan.

In de reglementen is vastgelegd dat bij
adviesaanvragen wordt uitgegaan van de
optelsom van de medezeggenschapsrechten
voor ouders en medewerkers, die voor
onderwijs en opvang van toepassing zijn. Het
hoogste recht geldt. (instemmingsrecht gaat
boven advies- en informatierecht).
Er is een Adviesraad ingesteld die de CUR
voorziet van wat er in de organisatie leeft en
input geeft om tot een gedegen besluitvorming
te kunnen komen. Ook kan de input een
signaleringsmoment vormen naar het CvB.

Het jaarverslag van de Centrale UN1EK Raad is als bijlage bij dit bestuursverslag
toegevoegd.

1.2Profiel
Missie
Samen leren, samen leven
UN1EK wil kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun
groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun
omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren.
Visie
In onze visie beschrijven wij hoe we onze missie realiseren. Onze centrale waarden spelen
daarin een belangrijke rol. Daarom staan ze in de beschrijving van onze visie vet
weergegeven.
Doorlopende ontwikkelingslijn in integrale IKC’s
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UN1EK gelooft in de kracht en meerwaarde van een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn
voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we in onze IKC’s waar samen leren, samen leven en
samen werken naadloos in elkaar overvloeien.
We zien onszelf als een belangrijke mede-opvoeder van de kinderen die aan ons zijn
toevertrouwd en werken van harte samen met iedereen die er in hun leven toe doet. Dat
zijn primair de ouders/verzorgers, maar ook alle andere formele en informele partijen. We
vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers en andere belanghebbenden ons als een
betrouwbare partner zen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Verbinding is
hierbij onze unieke waarde.
We zijn herkenbaar UN1EK
Met een heldere focus op onze missie maken we de impact van ons handelen zo groot
mogelijk. Het verschil maken in een veranderende wereld vraagt om flexibiliteit en lef. Deze
centrale waarden in de visie van UN1EK brengen we over door ze vóór te leven. Ze staan
centraal in de herkenbare unieke wijze waarop wij ons werk doen.
Alle IKC’s delen de identiteit en pedagogische uitgangspunten van UN1EK, maar geven daar
op hun eigen wijze invulling aan. Daarmee is ieder IKC herkenbaar UN1EK.
Iedereen is welkom!
Om onze missie waar te kunnen maken is het belangrijk dat onze IKC’s een afspiegeling zijn
van de wereld waarin we met elkaar leven. Dat maakt dat we gastvrij zijn. Al onze
medewerkers, onze kinderen en hun ouders voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun
uiteenlopende achtergronden, talenten en beperkingen en geloven. We sluiten niemand
buiten.
We gaan met respect met elkaar om en met alles wat de aarde ons te bieden heeft.
Samenvattend
Gastvrijheid en respect vormen de basis van ons handelen, lef en flexibiliteit het hart en het
constant werken aan verbinding is de rode draad.
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van UN1EK zijn het verzorgen van (speciaal) basisonderwijs en opvang.
De kern van het aanbod is de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13
jaar. Ons aanbod krijgt voornamelijk vorm in Integrale Kindcentra (IKC’s) waarin opvang en
onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Hoewel de focus in het primaire proces dus ligt op
de integraliteit van het aanbod zijn de financierings- en verantwoordingsstromen strikt
gescheiden.
Strategisch beleidsplan
De realisatie van de missie en visie van UN1EK vraagt ook om efficiënt, effectief en adequaat
werkende ondersteuning en structuur. Eind 2019 is het programma Het Fundament gestart.
In een aantal onderliggende themagroepen worden alle relevante en kritische processen van
UN1EK verbeterd. Voor het programma Het Fundament trekken we maximaal twee jaar uit,
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ondertussen werken we ook aan de implementatie van ons strategische beleidsplan
Koers24.
In de komende beleidsperiode blijven we ons inzetten op de verdere ontwikkeling van ons
integrale aanbod. We blijven dus een organisatie in transitie. Die transitieopgave hebben we
gedefinieerd in vier strategische beleidslijnen:
1. Interprofessionele samenwerking;
2. Een zorgnetwerk rondom het kind;
3. Kennisvorming en -deling;
4. Profilering als aantrekkelijk werkgever.
Link naar Koers24

1.3Dialoog
Verbonden partijen
Op locatieniveau (IKC-niveau) is er het reguliere contact met ouders, leerlingen, kinderen,
medewerkers en andere personen en/of instanties die een belangrijke rol innemen in de
ontwikkeling van de leerling of waarmee samengewerkt wordt ten behoeve van de
ontwikkeling van de kinderen. Bijvoorbeeld de bibliotheek.
Intern:
 Corona Crisis Team-overleg, intern wekelijks overleg, stelt kaders en geeft
instructies hoe er in onderwijs en opvang gewerkt dient te worden volgens het
RIVM, de PO-raad, branche-organisaties KO en gemeenten.
 Directeurenteam, overleg met alle directeuren en de bestuurder
 Stuurgroepoverleg, overleg over projecten Fundament en ontwikkeling
besturingsfilosofie en -model
 CMT-overleg, overleg met afdelingshoofden van het Bestuursbureau.
Op bestuurlijk niveau zijn er diverse gremia waarmee overleg gevoerd wordt zowel lokaal als
regionaal. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste overleggen en de
ontwikkelingen hierin.
Extern:
 Interbestuurlijk overleg met onderwijs- en opvangbesturen in de regio over o.a.:
P&O, leerlingengroei & -krimp, onderwijshuisvesting, kindplaatsen opvang,
communicatie, afstemming inzake Corona etc.
 Stichting Wijzer, verkennen opties samenwerking renovatie locatie Kruidenpad
 Gemeente Maassluis: Lokale Educatieve Agenda, Onderwijshuisvesting, OAB en VVE,
GGDob
 Gemeente Vlaardingen: Lokale Educatieve Agenda, Onderwijshuisvesting, OAB en
VVE, GGD
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Gemeente Schiedam: Strategische Agenda Onderwijs, Onderwijshuisvesting, OAB en
VVE, GGD
Regionaal overleg onderwijsbesturen en gemeenten Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam, Regionale onderwijsagenda, Wekelijks overleg kinderopvang i.r.t. Corona,
Wekelijks overleg primair onderwijs i.r.t. Corona.

Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past
UN1EK maakt deel uit van het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past.
Het samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag
van de stichting wordt gevormd door een college van bestuur (CvB), bestaande uit één
persoon: de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en
wordt hierbij ondersteund door een stafbureau.
De directeur voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 8 deelnemende
schoolbesturen. Zij vormen samen de deelnemersraad, die een adviserende rol heeft.
Het bestuur en de deelnemersraad van het samenwerkingsverband werd in juni 2020
geconfronteerd met een onverwacht verlies in de begroting van het lopende jaar 2020.
De deelnemersraad heeft een advies gegeven aan de directeur-bestuurder en aan de Raad
van Toezicht van het samenwerkingsverband om een externe partij de volgende vragen te
laten onderzoeken:
1. Is er een adequaat systeem ingericht voor overzicht van de uitgaven per
kalender- en schooljaar, die sturing vanuit de bestuurder mogelijk
maakt en alle geledingen van actuele en accurate informatie voorziet?
2. Wat is het advies t.a.v. de governance en met name de rolneming van geledingen
binnen de stichting om herhaling te voorkomen en zou dit tot aanpassing van de
reglementen moeten leiden?
Dit onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.
Klachtenbehandeling
In 2020 heeft UN1EK Onderwijs in totaal 10 klachten binnengekomen. Hiervan zijn 9
klachten afgehandeld of ingetrokken door in gesprek met de ouder/verzorger te komen tot
een passende oplossing. Eén klacht is door de ouders aangemeld bij de Landelijke
Geschillencommissie. De commissie heeft de klacht van de ouder ongegrond verklaard.
UN1EK heeft een interne klachtenprocedure. De ontvanger van de klacht wordt per
omgaande bevestigd. Vervolgens ontvangt de afzender binnen 10 dagen bericht van de
manier waarop de klacht afgehandeld wordt.
Een link of download naar het klachtenbeleid
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Bestuursverslag: Hoofdstuk 2 Verantwoording beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
In 2020 hanteerde UN1EK de volgende definitie van goed onderwijs:

In 2020 heeft een herijking van de definitie van kwaliteit van onderwijs plaats gevonden.
UN1EK biedt onderwijs in doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, van 7 uur 's ochtends, tot 7 uur
's avonds, in integrale kindcentra (IKC's). UN1EK hanteert de volgende definitie voor een IKC
en kwaliteit van het aanbod in het IKC:
Een kindcentrum beoogt het centrum in de wijk te zijn, waar ‘plek is voor alle kinderen’,
ongeacht culturele, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Beperkte of juist ruime
mogelijkheden van kinderen mogen in principe geen belemmering zijn. Professionele en
sociale netwerken rond het kind ontmoeten elkaar in dat centrum en zorgen voor een
integrale aanpak ten dienste van optimale ontwikkelingskansen. De regie rond zorg en
ondersteuning wordt binnen het centrum gevoerd.
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De deugdelijkheid van de organisatie dient gewaarborgd te zijn. Visie en missie, middelen en
menskracht, instrumenten en aansturing zijn gericht op de verwezenlijking van de
doelstellingen. Verantwoordelijkheden zijn zichtbaar en helder omschreven, voorzien van
duidelijk omschreven functie-inhoud en leiderschap competenties en worden gemonitord.
Alle onderdelen van de organisatie zijn daartoe dienend:
Medewerkers zijn: betrokken en bevlogen; geïnspireerd en inspirerend; vakbekwaam en
goed opgeleid, oplossings-en resultaatgericht, teamspelers en reflectief.
Aanbod en ondersteuning zijn: op maat, qua resultaten passend bij de doelgroep,
vernieuwend en uitdagend, toekomstgericht, Onderbouwd door kennis en ervaring,
wetenschappelijk verantwoord, wettelijk correct, planmatig, binnen een veilig pedagogisch
klimaat.

Zicht op onderwijskwaliteit
UN1EK houdt zicht op de kwaliteit van onderwijs middels de Plan, Do, Check, Act cyclus op
verschillende processen:

De belangrijkste processen zijn als volgt:


Interne audits, welke eens in de vier jaar op alle locaties gehouden worden, waarbij
samen met de locatie gereflecteerd wordt op het pedagogisch didactisch handelen,
de leerlingondersteuning en kwaliteitsbeleid van de locatie, in relatie tot de
behaalde onderwijsresultaten:
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Halfjaarlijkse reflectiegesprekken vanuit de afdeling kwaliteit met de intern
begeleiders/zorgcoördinatoren op de behaald resultaten op de methode
onafhankelijke toetsen, in relatie tot de gestelde doelen, welke aan CvB
samenvattend teruggekoppeld worden
Van en met elkaar leren in IB netwerk: afstemmen en kennis delen op het gebied
van kwaliteit van onderwijs (onderwijsleerproces) en leerlingen ondersteuning.

Link naar het kwaliteitsbeleid van UN1EK
Ontwikkelingen
In 2020 is de nieuwe Koers24 vastgesteld. In Koers24 zijn op het gebied van kwaliteit van
onderwijs doelen opgesteld met betrekking tot de samenwerking met zorg in het IKC. Aan
het realiseren van de doelen uit Koers24 zal gericht in de komende jaren tot en met 2024
gewerkt worden via het nieuwe besturingsconcept en herinrichting van de organisatie.
Onderwijsresultaten
De resultaten van het onderwijs van de locaties zijn inzichtelijk via
https://scholenopdekaart.nl/. Op bestuursniveau zien de resultaten op de behaalde
referentieniveaus ten opzichte van het landelijk gemiddelde er als volgt uit:
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Internationalisering
UN1EK heeft geen specifiek beleid op internationalisering.

Passend onderwijs
Vanuit het Samenwerkingsverband worden individuele en groeps arrangementen
toegekend. Het bedrag dat toegekend wordt is arrangement afhankelijk. Vanuit deze
arrangementen worden leerlingen extra ondersteund middels gespecialiseerd personeel en
aanvullende leermiddelen. In 2020 hebben we dankzij deze ondersteuning leerlingen de
extra hulp kunnen bieden die ze nodig hadden.

Onderwijsachterstanden
Gelden die ontvangen zijn om de onderwijsachterstanden te beperken zijn voornamelijk
ingezet op extra ondersteunende leerkrachten om kleinere groepjes leerlingen te
begeleiden. Voor het thuisonderwijs zijn er veelal licenties aangeschaft om het
thuisonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Door de verandering van de
bekostigingssystematiek in 2020 is meer budget beschikbaar gekomen, hierdoor zijn de
onderwijsachterstanden beperkt.
Corona
In 2020 is het CCT, Corona Crisis Team, in het leven geroepen. Het CCT heeft het nieuws
rondom Corona nauwlettend gevolgd en heeft dit vervolgens binnen de organisatie uitgezet.
De richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM zijn opgevolgd en bij iedere wijziging is dit binnen
UN1EK gecommuniceerd. Daarnaast is er vanuit het CCT een actie opgezet om alle
medewerkers een hart onder de riem te steken, middels kaartjes te sturen ‘Hart voor jou’ en
een attentie voor iedere medewerker die samengesteld is door een groep kleine
ondernemers binnen Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Er is regelmatig een peiling
gehouden onder de medewerkers ‘Hoe gaat het met jou’.
Inspectie
In 2020 heeft er een bestuursbezoek bij UN1EK plaats gevonden. De samenvatting vanuit de
rapportage is als volgt:
Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een duidelijke visie op de kwaliteit van het onderwijs, weet wat het wil en
stuurt de ontwikkeling van de integrale kindcentra planmatig aan. Om ervoor te zorgen dat
iedereen zijn werk op een professionele manier kan doen, schept het bestuur passende
voorwaarden, zoals mogelijkheden tot scholing voor het personeel. Ook heeft het bestuur
de ambitie dat de scholen en kindcentra samenwerken en kennis met elkaar delen ten
behoeve van de ontwikkeling van het kind. De leden van de Raad van Toezicht en Centrale
UN1EK Raad zijn tevreden over hoe het bestuur hen informeert en betrekt bij
ontwikkelingen. Het bestuur luistert naar hun mening en neemt hun adviezen serieus. De
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externe verantwoording en dialoog met de ouders en omgeving is afgestemd op de diverse
doelgroepen. Het bestuur geeft bij twee scholen IKC Van Kampen en IKC Het Balkon aan dat
de kwaliteit van het onderwijs goed is. Wij hebben vastgesteld dat dit inderdaad het geval is
en deze twee scholen zijn als Goed gewaardeerd. Voorts hebben we de thema’s
‘Doorgaande leerlijn kinderen 0-13 jaar en ‘Samenwerking met zorg‘ tijdens alle
onderzoeken aangetroffen op de scholen. Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst
voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat moet beter?
De kwaliteit van het onderwijs op IKC De Schakel is als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur
krijgt een jaar de tijd om te zorgen dat de onderwijskwaliteit weer op orde is. Hiervoor
hebben wij een prestatieafspraak met het bestuur gemaakt. Het bestuur heeft tijdens het
startgesprek zijn zorgen uitgesproken over de kwaliteit van het onderwijs op IKC De Schakel.
Wat kan beter?
Er liggen kansen om, naast de feitelijke beschrijving in het jaarverslag, ook aan te geven wat
het bestuur vindt van de leerresultaten en de onderwijskundige ontwikkelingen van de
scholen. Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat de
continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. Een aantal onderdelen van de
continuïteitsparagraaf troffen we niet aan. De interne toezichthouder verzoeken wij in de
volgende jaarverslagen meer aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding
van rijksmiddelen en de verantwoording van zijn toezicht daarop. Van het bestuur
verwachten wij dat in de volgende jaarverslagen meer aandacht wordt gegeven aan hoe de
middelen voor passend onderwijs zijn ingezet en welke resultaten ermee zijn bereikt.

Vervolg
Het bestuur van Stichting UN1EK komt in aanmerking voor een nieuw onderzoek naar
bestuur en scholen over vier jaar. Verder streven wij ernaar om de scholen van UN1EK die
we tijdens dit onderzoek niet bezocht hebben, de komende jaren te bezoeken met
themaonderzoeken. We voeren een jaar na vaststelling van het rapport een
herstelonderzoek uit op IKC De Schakel. Dan moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd
zijn. Als deze nog steeds zeer zwak is, melden we de school bij de minister voor
vervolgmaatregelen. We blijven vervolgtoezicht houden op de school tot de kwaliteit weer
voldoende is.
Het inspectierapport is bijgevoegd.

Visitatie
Er heeft tijdens het verslagjaar geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
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2.2 Personeel & professionalisering
Ontwikkelingen
Het bestuur heeft met Koers24 en het bijbehorend besturingsmodel ambitieuze doelen
gesteld voor al haar medewerkers gericht op de integrale kindcentra ( IKC’s).
Door de IKC-vorming valt in toenemende mate de scheiding tussen onderwijs en opvang
weg, hetgeen ook inhoudt dat bij de uitvoering van de werkzaamheden steeds meer
gekeken wordt naar de specifieke kwaliteiten van medewerkers
(professionals/specialisaties) in plaats van dat zij voor opvang of onderwijs werkzaam zijn.
Het is ook een gewenste ontwikkeling, dat medewerkers in een IKC steeds meer toegroeien
naar één team voor het gehele IKC.
De doelen komen terug in Koers24. Koers24 wordt de komende periode uitgewerkt tot een
vernieuwend en innovatief strategisch personeelsbeleid van UN1EK.

Uitkeringen na ontslag
In onderstaand tabel het totaaloverzicht van kosten voor uitkeringen na ontslag. Een aantal
kosten heeft te maken met verplichte uitkering na ziekte uit dienst en in enkele gevallen
betreft de uitkering een vergoeding in het kader van een vaststellingsovereenkomst. UN1EK
hanteert vanuit goed werkgeverschap diverse maatregelen om eigen medewerkers passend
een plek binnen de organisatie aan te bieden, mobiliteit te bewerkstellingen om
werkloosheidskosten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas komt het ook
voor dat partijen om geschillen te beslechten niet ontkomen om afscheid van elkaar te
nemen. Kosten die gemaakt worden voor outplacementbegeleiding en opleidingskosten
worden meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van de vergoeding.

Boekjaar

2020

Rijlabels

Som van
Bedrag/uren

UN1EK onderwijs

€321.157,12

Eindtotaal

€ 321.157,12
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Aanpak werkdruk
De ambitie van UN1EK is om het eigen regiemodel voor ziekteverzuim verder te
implementeren en door te voeren, samen met een actieve ondersteuning en begeleiding
van de arbodienst met als doelstelling reductie verzuim te realiseren. Daaruit is een
actieplan opgesteld dat conform de afspraken uitgevoerd wordt.
(School)jaar

Verzuimpercentage UN1EK
Onderwijs

Verzuimpercentage UN1EK
Opvang

2019

4

7,66

2020

5,54

6,07

Toelichting
Onderwijs
In het onderwijs daalde het landelijk verzuim over de drie kwartalen ten opzichte van 2019
naar een gemiddelde van 4,8%. Binnen Un1ek zien we een stijging van het
verzuimpercentage binnen het onderwijs van 4,0% in 2019 naar 5,54% in 2020. Hierbij speelt
Corona een grote rol. Tevens hebben we enkele langdurige verzuimdossiers gehad in 2020.
Werkdrukgelden
De hoogte van het budget per school is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1
oktober voorafgaand aan het schooljaar. Deze gelden werden centraal ontvangen en naar
leerlingenaantal verdeeld over de locaties. In de locatiebegrotingen 2020 zijn deze gelden bij
de baten opgenomen. Omdat de inzet per locatie verschilt in (soms wisselende) personele
inzet en materiele inzet is er geen aparte kostenplaats voor ingericht.
De onderwijsteams voerden het gesprek met de directie over een effectieve inzet van deze
gelden op personeel en/of materieel. Aan het eind van het schooljaar werd het
bestedingsplan geëvalueerd met de teams en de inzet voor het volgend schooljaar waar
nodig bijgesteld. Elk team kende het beschikbare budget. In samenspraak met de directie
werden de middelen vertaald naar personele en/of materiele bestedingen. In de
medezeggenschap (IKC-Raad) werd de juiste inzet van deze middelen bewaakt.
Verder doet elk IKC jaarlijks een onderzoek naar de werkdruk / werkplezier op locatie en
hiervan verslag te leggen in het managementverslag t.b.v. de schooljaarcijfers. Voornaamste
besteding is het instellen van een functionaris die de activiteiten gericht op commissies (
kerst, sinterklaas, Pasen .e.d.) op zich neemt.
Vanuit UN1EK wordt er wel preventief omgegaan met werkdruk. Zo is in de afgelopen
maanden een coaching traject via Perspectief (de aangesloten Arbodienstverlener) ingezet
bij een medewerker die geen werkplezier meer uit haar lesgeven haalde.
De COVID-19 uitbraak heeft er voor gezorgd dat er wel meer werkdruk is ontstaan bij
medewerkers. Lesgeven vanuit huis, meehelpen met de noodopvang, invallen voor zieke
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collega's. Dit heeft mede gezorgd voor een stijging van de werkdruk op de locatie. Vanuit
Perspectief is een ochtend spreekuur geïnitieerd welke ingezet werd op die momenten dat
medewerkers hulp nodig hadden bij het in balans brengen van werk en privé of andere
handvatten behoefden.
De besteding van de extra werkdruk middel is opgenomen in onderstaande tabel.

Besteed bedrag
Bestedingscategorie (kalenderjaar)
Eventuele toelichting
Personeel
908.249,96
Materieel
Professionalisering
Overig
27.470,00

Strategisch personeelsbeleid
Zoals bij het onderdeel ontwikkelingen is aangegeven is UN1EK volop in beweging en aan de
slag gegaan met een nieuw koersplan en besturingsmodel. Het nieuw strategisch
personeelsbeleid in wording zal hiermee in lijn met de visie op IKC, integraal onderwijs en
opvang, worden afgestemd en de opgaven waar de locaties voor staan. Het strategisch
personeelsbeleid concentreerde zich in 2020 op het opleidingsplan en zal in de aankomende
periode meer gericht zijn op thema’s als aantrekkelijke werkgever, een gezond en duurzame
organisatie met medewerkers die volledig hun talenten kunnen inzetten en leren van en met
elkaar. In lijn met het besturingsmodel zal er tevens ingezet worden op monitoring en
inzetten van kwaliteitssystemen.
Goed (strategisch) personeelsbeleid zal ook met de tijd mee moeten gaan en hierbij
aansluiten op systemen, werkwijzen en inzet van alle kwaliteiten van al onze medewerkers
binnen IKC’s .

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Ontwikkelingen
De Stichting Islamitisch College (SIC), Stichting Primo Schiedam (Primo), Stichting
Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO), UN1EK Onderwijs & Opvang (UN1EK) en
Wijzer in Opvang & Onderwijs (Wijzer)hebben de ambitie uitgesproken om met elkaar de
zorg voor huisvesting te gaan organiseren. In 2020 zijn de onderwijsbesturen voor de kindcentra en scholen voor primair onderwijs in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gestart met
het onderzoeken of zij gezamenlijk de handen ineen kunnen slaan als het gaat om
huisvestingsbeleid, bouwtrajecten en beheer & exploitatie.
De onderwijsbesturen zullen zich in dit traject laten ondersteunen door een externe partij
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Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij de Europese Aanbestedingen heeft UN1EK in de criteria voor de aanbestedende
partij aantoonbaar Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
opgenomen.
Ten aanzien van duurzaamheid valt het volgende op merken:
o
o
o
o
o

Bij afval/ vuilverwerking is het mogelijk gemaakt dat afval op locaties wordt
gescheiden.
Bij de aanbesteding Multifunctionals is er aandacht besteed aan bewustwording
voor papierverbruik het reduceren van kopiëren.
Bij de aanbesteding van de schoonmaak is er gelet op het gebruik van milieu
ontlastende producten.
Bij groot onderhoud waar mogelijk investeren in vervangen traditionele tl-verlichting
voor LED.
I.s.m. met de verschillende gemeenten in vastgestelde IHP’s op weg naar duurzame
aanpassingen binnenklimaat in de schoolgebouwen.
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2.4 Verantwoording financiën
2.4.1 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid
UN1EK Onderwijs streeft jaarlijks naar een positief resultaat tussen 0,5% en 1,5%. Met dit
resultaat wordt het vermogen van de Stichting in stand gehouden en worden investeringen
in onderwijskundige vernieuwing gefinancierd. Ook kunnen we daarmee de effecten van een
krimpend leerlingaantal opvangen en de afnemende opbrengsten van gewicht-leerlingen.
Stichting UN1EK Onderwijs heeft over 2020 een positief resultaat geboekt van € 346.772
(1,1%) tegenover een begroot (positief) resultaat van € 171.245. Het positieve resultaat
wordt veroorzaakt door extra middelen als gevolg van de invoering van een nieuwe
bekostigingssystematiek voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Tot en met
september 2020 was de verwachting dat het resultaat ruim onder de begroting zou zijn. De
gerealiseerde resultaten 2020 van de locaties zijn grotendeels in lijn met de begroting.
2.4.2 Financiën op balansdatum
Onderstaand is de balans ultimo 2020 en 2019 van UN1EK Onderwijs opgenomen. Op basis
van deze gegevens zijn de relevante kengetallen berekend en is een korte analyse en
toelichting opgesteld.
Balans (* € 1.000)
2020
2019
Activa
1.1.2 Materiële vaste activa
7.371
7.077
1.1.3 Financiële vaste activa
91
113
1.2.2 Vorderingen
2.794
2.828
1.2.3 Effecten
101
1.2.4 Liquide middelen
4.390
4.063
Totaal activa
14.646
14.183

Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva

Kengetallen balans
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Signaleringswaarde EV

6.316
2.602
898
4.831
14.646

5.969
2.879
954
4.381
14.183

2020
43,1%
60,9%
1,49
0,62

2019
42,1%
62,4%
1,60
0,41

2.4.3 Toelichting kengetallen
De solvabiliteit geeft inzicht in de financieringsopbouw en is een indicator van de mate
waarin UN1EK op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit 1 is de
verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, en Solvabiliteit 2 is het
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totaal van het eigen vermogen en de voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
Beide indicatoren laten zien, dat UN1EK op lange termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre UN1EK op korte termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen. De ratio is 1,49 dat is ruim boven de signaleringswaarde voor funderend onderwijs
van < 0,75.
De signaleringswaarde EV geeft aan of er sprake is van bovenmatig eigenvermogen. De
Inspectie van het Onderwijs heeft deze signaleringwaarde ontwikkeld om toezicht te kunnen
houden op het optimaal besteden van het publieke onderwijsgeld. Een signaleringswaarde
van groter dan nul geeft aan dat er mogelijk sprake is van bovenmatig eigenvermogen.
2.4.4 Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid van UN1EK onderwijs is er niet alleen op gericht de materiële vaste
activa van de scholen in stand te houden, maar ook op de bevordering van de kwaliteit van
het onderwijs, bijvoorbeeld door de inzet en toepassing van ICT.
Hiervoor wordt jaarlijks als onderdeel van de begrotingscyclus een meerjareninvesteringsbegroting opgesteld. Getoetst wordt of deze investeringsbegroting past binnen
de kaders van de meerjarenbegroting ten aanzien van de financierbaarheid en de
haalbaarheid binnen de exploitatiebegroting. De investeringsbegrotingen van genoemde
projecten worden bij de start getoetst op inhoudelijk nut en noodzaak.
2.4.5 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn toegenomen met € 294.000. In totaal is € 1.133.000
geïnvesteerd, waarvan € 1.875.000 in gebouwen en terreinen (IKC De Schakel), € 228.000 in
inventaris, apparatuur en meubilair en € 634.000 in overige vaste activa. In 2019 is de
renovatie van IKC De Schakel gestart die in 2020 is afgerond. De positie onderhanden
werkzaamheden is hierdoor verlaagd met € 1.604.000. De investering in gebouwen en de
afwikkeling van het onderhanden werk heeft voor een belangrijk deel betrekking op de
renovatie van IKC De Schakel.
2.4.6 Financiële vaste activa
De waarde van de financiële vaste activa op balansdatum 31 december 2020 is met € 22.200
gedaald. Dit betreft betaalde waarborgsommen in het kader van de digitalisering van het
onderwijs door middel van het gebruik van tablets in de klassen. De totale waarborgsom die
is betaald tot en met 2020 voor deze tablets bedraagt € 90.982.
2.4.7 Vorderingen
De vorderingen zijn met € 35.000 afgenomen. De vordering verbonden partijen stijgt en de
overige vordering dalen ten opzichten van vorig jaar. De stijging in het saldo met verbonden
partijen heeft volledig betrekking op de rekening-courant verhoudingen met de Opvang
entiteiten.
2.4.10 Liquide middelen
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De liquide middelen zijn gestegen met € 327.086, voornaamste oorzaak hiervan is de stijging
in vooruit ontvangen bekostiging voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs
(IOP) vanuit het OCW van € 418.000.
2.4.11 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is per 31 december 2020 € 6.315.592, een toename van € 346.772 ten
opzichte van 2019. Deze toename wordt veroorzaakt door het positieve exploitatieresultaat
voor bestemming over 2020. Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve van €
4,6 mln., een bestemmingsreserve voor personeel van € 0,3 mln. en een
bestemmingsreserve private gelden van € 1,4 mln.
2.4.12 Voorzieningen
De voorzieningen bedragen per ultimo 2020 € 2,6 mln., een daling ten opzichte van 2019
met € 277.000. De daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal langdurig
zieken, hierdoor is de voorziening gedaald met € 578.000 in vergelijking tot 2019.
Daartegenover staat een toename van de voorziening groot onderhoud met € 302.000. Dit
door de ingebruikname van het nieuwe meerjarenondershoudsplan.
2.4.13 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden ultimo 2020 zijn met € 449.000 toegenomen ten opzichte van
2019. De belangrijkste reden is de ontvangen gelden voor het inhaal- en
ondersteuningsprogramma (IOP).
Beleid inzake ‘beleggen en belenen’
Beleggen, lenen en derivaten
Conform het treasurystatuut belegt UN1EK Onderwijs niet in aandelen en obligaties en mag
de Stichting niet beschikken over derivaten. De volgende treasusyinstrumenten zijn bij de
huisbankier toegestaan:
• Rekening-courant;
• Kasgeldleningen;
• Spaarrekeningen;
• Deposito’s;
• Schatkistbankieren;
• Vaste geldleningen, al dan niet bezwaard met een hypotheek;
• Onderhandse geldleningen.
Als het College van Bestuur instrumenten wil inzetten die niet zijn aangegeven in het
treasurystatuut, vraagt hij hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
UN1EK Onderwijs heeft een doorlopende spaarrekening vrij opneembaar bij de huisbankier
(Rabobank).
Omvang beleggingen en derivaten
De beleggingsportefeuille van UN1EK Onderwijs is per 31 december 2020 volledig
afgewikkeld.
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Staat van baten en lasten 2020
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 346.772 tegenover een begroot
resultaat van € 171.245. Het positieve resultaat over 2020 is volledig het gevolg van de extra
middelen die vanuit het inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs (IOP) zijn
ontvangen (€ 418K).
Onderstaand is de exploitatierekening 2020 en 2019 van UN1EK Onderwijs opgenomen. Op
basis van deze gegevens zijn de relevante kengetallen berekend en is een toelichting
opgesteld, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen worden toegelicht.

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

29.500
448
711
30.659

27.777
548
680
29.005

28.261
604
792
29.657

24.379
693
2.788
2.433
30.294

23.805
666
2.378
1.986
28.835

23.322
674
2.381
2.260
28.637

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

365

170

1.020

-18

1

-2

Nettoresultaat voor bestemming

347

171

1.018

Realisatie
2020
82,6%
79,5%

Begroting
2.020
85,7%
82,1%

Realisatie
2019
82,5%
78,6%

Staat van baten en lasten (* € 1.000)
Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Kengetallen exploitatie
Personele lasten / Rijksbijdrage
Personele lasten / Totaal baten

BATEN
2.4.14 Rijksbijdragen
UN1EK heeft in 2020 € 360.000 aan groeibekostiging ontvangen, € 32.000 voor eerste
opvang vreemdelingen en individuele en groepsarrangementen van het
samenwerkingsverband (€ 910.000). Deze groepsarrangementen zijn bedoeld om meer
leerlingen die in principe voor doorverwijzing in aanmerking komen in het regulier onderwijs
te kunnen houden. In verband met de gewijzigde bekostigingssystematiek voor
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onderwijsachterstanden is in 2020 € 1.896.000 ontvangen ten opzichte van € 731.000 in
2019.
Allocatie van middelen
Van de totale rijksbijdragen wordt 87,3% rechtstreeks gealloceerd naar de locaties. De
Onderwijslocaties dragen 12,7% van hun baten af aan het bovenschoolse deel van UN1EK.
De directeuren zijn binnen de door het bestuur gestelde kaders verantwoordelijk voor de
verantwoording van deze middelen binnen hun begroting.
2.4.15 Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn € 100.000 onder budget ontvangen (€ 448.000) en
bevatten subsidies voor Schakelklas (€ 151.000), aanvullende subsidie Diamant (€ 169.000),
vergoeding voor personeel (€ 44.000) en overige subsidies (€ 72.000). De daling ten opzichte
van de begroting komt door lagere ontvangsten voor de Schakelklas.
2.4.16 Overige baten
De overige baten zijn € 30.000 hoger dan begroot. De ouderbijdragen zijn € 71.000 lager dan
begroot, voor detachering van personeel is € 26.000 minder ontvangen dan begroot. De
overige baten zijn € 98.000 hoger dan begroot, dit betreft € 25.000 doorbelasting van kosten
aan stichting primo. De doorbelasting van verhuiskosten van de Schakel aan de gemeente
Vlaardingen en de vrijval van € 22.000 voor levensloop van 3 medewerkers.
LASTEN
2.4.17 Personeelslasten
De totale personeelslasten zijn € 574.000 hoger dan begroot, hiervan is € 580.000 meer
uitgegeven aan ingehuurd personeel en € 882.000 minder aan overige personeelskosten die
voornamelijk bestaat uit lagere kosten voor de personele voorzieningen € 790.000.
2.4.18 Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn wat hoger dan begroot, doordat er meer geïnvesteerd is in digitale
leermiddelen dan begroot.
2.4.19 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 410.000 hoger dan begroot. De stijging komt voornamelijk door
een toename van het onderhoud met € 238.000, meer schoonmaakkosten € 103.000 en €
123.000 meer overige huisvestingslasten dan begroot. De stijging in de overige
huisvestingslasten heeft voornamelijk betrekking op IKC De Schakel.
2.4.20 Overige lasten
De overige lasten zijn € 447.000 hoger dan de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door € 154.000 aan kosten voor bestuur en beheer die niet begroot waren. Een
overschrijding van het budget voor ICT licenties met € 154.000 en een investering in het
speelterrein van IKC het Visnet voor € 50.000, waarvoor in 2019 de middelen reeds zijn
ontvangen.
Activiteiten uit de ouderbijdragen en de tussenschoolse opvang zijn € 51.000 lager dan
begroot. Daar staat ook een lagere opbrengst onder overige baten tegenover.
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2.5 Continuïteitsparagraaf
2.5.1 GEGEVENSSET
De gegevens in de continuïteitsparagraaf zijn ontleend aan de meerjarenbegroting die
ontleend is aan de planning en control cyclus en die op 7-12-2020 is goedgekeurd door de
Raad van Toezicht.
2.5.2 KENGETALLEN
In het jaarverslag zijn de navolgende kengetallen opgenomen:
Kengetallen

Actueel

Actueel

Actueel

Begroting

Begroting

Begroting

Leerlingen per 01-10 overig stand 31-12

2018

2019

2020

2021

2022

2023

- Onderwijzend personeel

238,6

226,4

237,0

230,9

227,9

227,3

- Overige medewerkers

43,4

45,5

62,7

61,5

59,9

59,3

- Management/Directie

13,8

13,4

13,9

12,6

12,5

12,5

Personele bezetting in FTE

295,8

295,8

313,6

305,0

300,3

299,1

Leerlingaantallen

4.563

4.564

4.581

4.610

4.670

4.761

1,24

1,61

1,49

1,03

1,03

1,04

- Solvabiliteit 2 (EV+VZ/TP)

62,9%

62,5%

60,9%

58,5%

59,8%

60,3%

- Rentabiliteit

-1,2%

3,3%

1,1%

1,4%

1,6%

1,7%

9,1%

8,6%

9,5%

8,4%

8,5%

8,5%

17,8%

20,0%

20,6%

15,3%

12,2%

14,9%

Financiële kengetallen
- Liquiditeit current ratio (VA/KVV)

- Huisvestingsratio (huisvestingslasten +
afschrijvingen/TL)
- Weerstandsvermogen (EV/TB)

Voor de gehele stichting verwachten wij dat in de komende jaren de groei van het
leerlingenaantal zal doorzetten. Voor een aantal scholen geldt echter nu al, dat zij qua
beschikbare ruimte eigenlijk niet verder kunnen groeien. Indien het kinderaantal sterker
groeit, zal de huisvestingsproblematiek alleen maar toenemen.
Er zijn een aantal zorglocaties rondom leerlingaantallen. IKC Het Spectrum Vlaardingen laat
nu al een aantal jaar op rij een daling zien. Stabilisatie en groei hebben daar de bijzondere
aandacht. Dit geldt ook voor CBS Het Visnet; deze school profiteert niet van de nieuwe wijk
Rivierenbuurt. Verder moet ook IKC De Kindertuin groei laten zien om het verlies van een
aantal jaar op rij goed te maken.
De financiële kengetallen laten zien, dat UN1EK Onderwijs een financieel gezonde
organisatie is. De rentabiliteit in 2020 is 1,1%. De meerjarenbegroting laat in de komende
jaren een licht groeiend positief resultaat zien van 1,3% van de totale baten in 2021 tot 1,9%
in 2024.
De signaleringswaarde eigenvermogen stijgt in 2020 naar 0,62 ten opzichte van 0,41 in
2019.
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A2 BALANS
Bedragen * € 1.000
1.2

Materiële vaste activa

ult. 2019
7.077

ult. 2020
7.371

ult. 2021
7.400

ult. 2022
7.400

ult. 2023
7.400

ult. 2024
7.400

1.3

Financiële Vaste activa

113

91

90

90

90

90

1.5

Vorderingen

2.929

2.794

2.750

2.750

2.750

2.750

1.7

Liquide middelen

4.063

4.390

4.432

4.722

5.081

4.086

14.183

14.646

14.672

14.962

15.321

14.326

2.1

Eigen Vermogen

5.969

6.316

6.430

6.620

6.850

7.146

2.2

Voorzieningen

2.879

2.602

2.600

2.855

3.140

2.104

2.3

Langlopende schulden

954

898

843

787

731

676

2.4

Kortlopende schulden

4.381

4.831

4.800

4.700

4.600

4.400

14.183

14.646

14.672

14.962

15.321

14.326

2.5.3 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn eind 2020 € 0,3 mln. hoger zijn dan ultimo 2019. In 2020 is het
schoolgebouw van IKC De Schakel in gebruik genomen. Er is ca. € 1,5 mln. geïnvesteerd in
het verduurzamen van het schoolgebouw van IKC De Schakel. Voor de financiering is in 2019
een langlopende lening van € 1,0 mln. gesloten zonder gemeentegarantie. De gemeente
heeft wel € 1,5 mln. bijgedragen in de renovatiekosten, maar was niet bereid om een
gemeentegarantie af te geven vanwege de financieel gezonde positie van UN1EK Onderwijs.
De meerkosten van de lening zijn afgekocht door de gemeente.
Ten aanzien van de overige investeringen wordt het beleid gevolgd, dat de omvang van de
investeringen structureel gelijk dient te zijn aan de afschrijvingen.
2.5.4 Financiële vaste activa
Eind 2020 zijn de laatste obligatielening afgelost. De vrijkomende middelen worden als
liquide middelen worden aangehouden.
De liquide middelen zijn op voldoende niveau. In de meerjarenbegroting was al
verondersteld, dat de investering het schoolgebouw van IKC De Schakel d.m.v. geleend geld
zou worden gefinancierd. We zullen de liquiditeitspositie blijven monitoren, met als doel dat
deze niet onder de € 2 mln. komt.
2.5.5 Liquide middelen
De liquide middelen zijn ultimo 2020 € 4.390.000. Er is vanuit de organisatie bewaking op de
liquide middelen nodig om niet onder de grens van € 2 mln. uit te komen en voldoende
ruimte te houden voor de risico’s die wij lopen. Daarom blijven we de komende jaren
kritisch naar de investeringen en overige uitgaven kijken.
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2.5.6 Vorderingen
De intercompany vorderingen zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019.
2.5.7 Algemene reserve
Vanaf 2019 is UN1EK weer positieve resultaten gaan realiseren, waardoor het Eigen
Vermogen is gaan stijgen. De verwachting is dat deze trend de komende
meerjarenbegrotingsperiode door zal zetten. Wel is het risico aanwezig, dat vanwege het
lerarentekort extra geïnvesteerd zal moeten worden in het behoud of de werving van
personeel. In dat kader wordt in de komende jaren rekening gehouden met risks die we niet
verder gekapitaliseerd hebben.
2.5.8 Voorzieningen
De verwachting is, dat de voorzieningen zich zullen stabiliseren. De onderhoudsvoorziening
is het meest aan fluctuaties onderhevig, vanwege de koppeling met het MJOP (meerjarig
onderhoudsplan). Inmiddels wordt gewerkt aan het zodanig spreiden van de projecten, dat
de uitgaven overeenkomen met de jaarlijkse reservering. Vanaf 2021 zal de monitoring op
de personele voorzieningen geïntensiveerd worden.
2.5.9 Langlopende schulden
In verband met de voorgenomen duurzame renovatie van IKC De Schakel is een langlopende
lening opgenomen voor de financiering van deze investering.
2.5.10 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn ultimo 2020 licht gestegen ten opzichte van 2019.
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2.5.11 STAAT/RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Bedragen * € 1.000

Stichting UN1EK Onderwijs
Omschrijving

Realisatie Realisatie Begroting

Begroting

Begroting Begroting Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3. BATEN

-29.657

-30.659

-30.738

-30.934

-31.453

-31.676

-32.013

3.1 Rijksbijdragen

-31.004

-28.261

-29.500

-29.703

-29.925

-30.445

-30.758

3.2. Gem. bijdragen en subs

-604

-448

-349

-322

-322

-322

-322

3.5 Overige baten

-792

-711

-686

-686

-686

-686

-686

4. LASTEN

28.637

30.294

30.298

30.419

30.898

31.144

31.378

4.1 Personeelslasten

23.322

24.379

25.075

25.126

25.542

25.805

25.988

674

693

747

795

818

816

831

4.3 Huisvestingslasten

4.2 Afschrijvingen

2.381

2.788

2.420

2.445

2.495

2.495

2.520

4.4 Overige lasten

2.260

2.433

2.056

2.053

2.043

2.028

2.038

2

18

25

25

25

25

25

-1.018

-347

-414

-490

-530

-597

-610

200

200

200

200

200

5. RENTEBATEN EN LASTEN
Resultaat excl. risk (-=winst en + = verlies)
Risk personeelstekort

Risk kwaliteitsimpuls

100

100

100

100

100

-1.018

-347

-114

-190

-230

-297

-310

3,4%

1,1%

0,4%

0,6%

0,7%

0,9%

1,0%

Salariskosten in % van de baten

78,6%

79,5%

81,6%

81,2%

81,2%

81,2%

81,2%

Afschrijvingen in % van de baten

2,3%

2,3%

2,4%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

Resultaat incl. risk (-=winst en + = verlies)
Rentabiliteit incl.risk

Huisvestingslasten in % van de baten

8,0%

9,1%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

Overige laten in % van de baten

7,6%

7,9%

6,7%

6,6%

6,5%

6,4%

6,4%

De scholen van UN1EK ontvangen de bekostiging, zoals berekend door DUO met een
inhouding voor de bestuurskosten en kosten ServiceBureau en een inhouding op de
materiële bekostiging voor het MJOP voor zover deze kosten van groot onderhoud voor
rekening komen van UN1EK. De opdracht voor de scholen is, dat zij een structureel positief
resultaat behalen van 2% van de inkomsten (na aftrek bijdragen overhead). Dit komt neer op
ca. € 0,5 mln. op jaarbasis. Dit is noodzakelijk omdat jaarlijks een aantal risico’s op te kunnen
vangen, zoals:
 Risico groeibekostiging:
in de praktijk blijkt dat er altijd scholen zijn die de groeinorm halen, terwijl een aantal
andere scholen juist kampen met teruglopende leerlingaantallen;
 Kwaliteitsimpuls;
 Scholen die niet in staat zijn om de norm te halen.
Voor de jaren 2021 tot en met 2025 is een risk opgenomen, vanwege de extra maatregelen
die wij in de komende jaren gaan nemen om een lerarentekort te voorkomen. Het is
onvermijdelijk, dat geïnvesteerd gaat worden in werving, boven formatie plaatsen van
personeel en het aantrekkelijk maken voor leerkrachten en ondersteuners om bij UN1EK te
gaan werken.
De bekostiging voor impulsgebieden is in de begroting 2020 vervangen voor bekostiging
onderwijsachterstanden. Dit heeft een verschuiving van middelen tussen locaties
veroorzaakt en heeft UN1EK-breed geleid tot een toename aan ontvangen rijksbijdragen.
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2.5.12 OVERIGE RAPPORTAGES
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem.
De organisatie UN1EK is ontstaan vanuit een visie op de ontwikkeling van kinderen in de
leeftijd van 0-13 jaar. UN1EK is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling versterkt wordt
wanneer kinderen binnen één voorziening een doorgaande ontwikkeling kunnen doorlopen
vanuit één visie en één aansturing. In samenwerking kan deze ontwikkeling geoptimaliseerd
worden.
Tot op heden is onderwijs een maatschappelijke voorziening, toegankelijk en zelfs verplicht
voor alle kinderen. Opvang is een particuliere voorziening waarbij mensen de keuze hebben
om er gebruik van te maken. Veel ouders met kinderen kiezen voor professionele opvang,
maar er zijn alternatieven. Het strategisch risico ligt in dit verschil. Kinderopvang is nog geen
maatschappelijk dossier. Er is verschil in de wet- en regelgeving, er is verschil in cao’s en
verschil in het verplichtende karakter. De structuur van UN1EK maakt samenwerking
mogelijk, maar de verschillen vormen risico’s. Deze risico’s zijn afgedekt door de vastlegging
in de statuten en door de structuur waarvoor is gekozen. De structuur stuit nogal eens op
vragen. Dit kost tijd en energie. Door de goed doordachte structuur zijn de risico’s beperkt.
Wanneer kinderopvang in de toekomst een maatschappelijke voorziening wordt zou dat
gunstig zijn voor UN1EK. De organisatie gelooft dat dit in de verre toekomst gerealiseerd zal
worden.
UN1EK is in 2017 met terugwerkende kracht een fiscale eenheid geworden, hetgeen
inhoudt, dat bij interne doorbelasting geen BTW in rekening wordt gebracht.
In 2013 is binnen UN1EK onderwijs (toen nog Meervoud) de basis gelegd voor een gedegen
risicoanalyse. Hierbij werd het instrument van de PO-raad “risico’s in beeld” gehanteerd.
Recent is de risicoanalyse opnieuw aan de hand van het instrument “risico’s in beeld”
geactualiseerd.
Op basis van deze risicoanalyse zijn op 4 van de 5 domeinen in totaal 10 risico’s
geïdentificeerd die met urgentie opgepakt dienen te worden. In de volgende paragraaf
worden deze genoemd en worden de genomen beheersingsmaatregelen toegelicht.
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2.6 Risicoparagraaf
Om de risico’s en onzekerheden van het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie in
kaart te brengen, heeft het College van Bestuur in 2018 gebruik gemaakt van een online tool
Risico’s in beeld die daarvoor door de PO-raad beschikbaar is gesteld.
Dit risicomanagementmodel is ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene
directie en helpt bij:
 Het beoordelen van de toereikendheid van het risicomanagement van de organisatie;
 Het inzichtelijk maken van aandachtsgebieden voor de (nabije) toekomst;
 Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen het risicoprofiel en de financiële positie
van de instelling
Het model onderscheidt de volgende vijf domeinen: Bestuur & Organisatie, Onderwijs &
Identiteit, Financiën, Personeel en Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT.
Uit de analyse kwam naar voren dat er binnen het domein Onderwijs & Identiteit over het
algemeen geen grote risico’s zijn en dat het domein daarom in termen van
risicomanagement op korte termijn geen nadere, specifieke aandacht behoefde. In dit
domein is in het kader van de herijking en aanscherping van de strategie en het
meerjarenbeleid Koers24 afdoende aan de orde geweest en zijn de risico’s verder
afgenomen
Er is uit de analyse op géén van de domeinen sprake van een gemiddeld groot risico waarop
op korte termijn geacteerd moet worden.
Op de overige domeinen zijn er in 2018 gemiddeld genomen middelgrote risico’s
geconstateerd. In het verslagjaar is er daarom op deze domeinen actie ondernomen.
Overigens zijn de uitkomsten van de risicoanalyse in 2020 niet gewijzigd.
Op die risico´s en de genomen beheersmaatregelen gaan we verderop nader in.
Voorafgaand daaraan gaan we in op de corona-pandemie die de wereld sinds begin 2020 in
zijn greep houdt en dus ook Nederland en de problemen met de oplevering van de renovatie
van het gebouw van IKC De Schakel.
2.6.1 Corona
Per 16 maart 2020 zijn alle kinderopvanglocaties en alle basisscholen in Nederland gesloten
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien verzorgt de Kinderopvang (bij
UN1EK in nauwe samenwerking met Onderwijs) voor de noodopvang van kinderen van
ouders met cruciale beroepen in vitale sectoren. Met ingang van maandag 11 mei 2020 is de
Kinderopvang weer “normaal” open. Om te voorkomen dat kinderopvangorganisaties in
financiële problemen zouden raken heeft de overheid besloten om de kinderopvangtoeslag
tijdens de periode van noodopvang door te blijven betalen. Tevens heeft de overheid
besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de ouders tot aan het fiscaal
maximum uurtarief voor haar rekening te nemen. Het verschil tussen het uurtarief dat
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UN1EK in rekening brengt aan de ouders en het fiscaal maximum uurtarief neemt UN1EK
voor eigen rekening. Voor HEDO gaat het om gemiddeld 0,5% van de factuurwaarde en voor
BSO gemiddeld om ca. 5% van de factuurwaarde. De maatregelen en de adviezen die door
de overheid zijn afgekondigd zijn uiteraard ook door UN1EK opgevolgd. Het creëren van een
veilige situatie voor onze kinderen, ouders en personeel staat hierbij op de eerste plaats.
Medio maart 2020 is er een crisisteam ingericht waarin de bestuurder en meerdere
managers zitting hebben. In het crisisteam zijn en worden de ontwikkelingen omtrent het
coronavirus nauwlettend gevolgd en wordt hierop snel en adequaat geacteerd.
De corona-pandemie heeft gevolgen voor de aanvankelijke omzetverwachtingen. Het is op
dit moment onzeker wat op langere termijn de effecten van deze uitbraak op de
economische groei zijn. Voor Nederland was de krimp van de economie in 2020 met 3,8
procent, de grootste daling sinds de Tweede wereldoorlog. Volgens het CPB zou dat tot een
terugval in de vraag naar Kinderopvang tot wel 30% kunnen leiden.
Op dit moment is nog onduidelijk hoe groot de economische krimp zal zijn en tot welke
daling in de vraag naar kinderopvang dat in ons werkgebied gaat leiden. Het verwachte
effect op het resultaat vormt geen bedreiging voor het voorzetten van de bedrijfsvoering in
de komende jaren. Hoewel het jaar 2020 anders is verlopen dan aanvankelijk gedacht is er
alle vertrouwen dat wij in de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen op het gebied
van de kinderopvang in de regio Vlaardingen/Maassluis/Schiedam.
2.6.2 De Schakel
Zoals in het jaarverslag 2019 al benoemd is de formele oplevering vertraagd en is ook de
hoofdaannemer failliet verklaard. Het gebouw is opgeleverd maar voldoet nog niet aan de
overeengekomen kwaliteitseisen. Als gevolg hiervan is er financiële schade voor UN1EK
ontstaan.
De omvang van de eventuele schade is inmiddels in beeld gebracht of deze schade op de
wederpartij kan worden verhaald is nog niet duidelijk. We gaan ervan uit dat het eventuele
effect op het resultaat geen bedreiging vormt voor het voorzetten van de bedrijfsvoering in
de komende jaren.
Een ander punt is het onderhoud van het gebouw, dat langjarig in het renovatiecontract was
geborgd. Nu dit opnieuw georganiseerd moet worden en de kwaliteit van het opgeleverde
gebouw lager is dan overeengekomen bestaat het risico dat het onderhoud structureel
substantieel meer zal gaan kosten dan begroot. Hoewel dit op zichzelf genomen geen
bedreiging is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering zal het wel invloed hebben op de
begroting en exploitatie. In het in 2020 nieuw opgestelde MJOP is het onderhoud voor De
Schakel opgenomen.

1.
Bestuur en Organisatie
Binnen het domein Bestuur en Organisatie kent UN1EK drie urgente risico’s die nog niet
adequaat zijn afgedekt:
1. Informatievoorziening aan bestuur en toezichthouders schiet tekort
In het verslagjaar zijn activiteiten ontplooid om de Planning & Control-cyclus beter in
te richten. We zijn hier niet volledig in geslaagd. Debet daaraan zijn het feit dat we
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in de loop van het jaar afscheid hebben moeten nemen van twee sleutelfiguren op
dit onderdeel van de organisatie (lid College van Bestuur en controller) en het feit
dat in het verslagjaar is gebleken dat de inrichting van de processen en software
gebrekkig is. Daardoor is adequate informatievoorziening vrijwel onmogelijk.
Inmiddels zijn er in het kader van het programma Het Fundament stappen gezet om
de programma-infrastructuur te verbeteren, de personele bezetting op dit domein
te optimaliseren en de cultuur van de organisatie te versterken. De verwachting is
dat we nog ten minste het hele jaar 2021 nodig zullen hebben om de
informatievoorziening op een acceptabel niveau te krijgen.
2. De ondersteuning draagt onvoldoende bij aan de kwaliteit van bestuur en
management
In 2018 hebben we geconstateerd dat de ondersteuning onvoldoende bijdraagt aan
de kwaliteit van bestuur en management, omdat het centrale (staf) en decentrale
management (directeuren en managers) onvoldoende duidelijk ten opzichte van
elkaar gepositioneerd waren.
In 2019 hebben we geprobeerd daar meer duidelijkheid in aan te brengen. Dat is
slechts ten dele gelukt. Ook hiervoor geldt dat hieraan in het programma Het
Fundament specifieker aandacht wordt besteed en dat we verwachten hier nog ten
minste het hele jaar 2021 voor nodig te hebben.
3. De kwaliteit van de schoolleiders
In de populatie schoolleiders is in het verslagjaar het nodige verloop opgetreden.
Vier directeuren en drie managers hebben UN1EK om uiteenlopende en veelal
persoonlijke redenen verlaten.
Onder andere bij de invulling van deze vacatures zijn we tot de slotsom gekomen
dat het profiel van IKC-directeur en manager te diffuus is. Daardoor zijn de risico’s
van een “mismatch” op de ontstane vacatures relatief groot. Daarnaast is in het
verslagjaar mede door het vertrek van het lid van het College van Bestuur nader
gesproken over het besturingsmodel van UN1EK en de consequenties daarvan voor
het aantal CvB-leden, directeuren en managers en hun (onderlinge) rollen en
verhoudingen. Dit is een omvangrijk vraagstuk dat een fundamentele discussie en
herbezinning vraagt. Mede daarom is er in 2020 bewust voor gekozen om voor
enkele vacatures tijdelijke (interim-) oplossingen in te zetten, al dan niet met eigen
medewerkers. In het jaar 2020 is het nieuwe besturingsmodel opgesteld en per 1
januari 2021 in gebruik genomen. Als gevolg hiervan zijn er twee clusterdirecteuren
aangesteld, hierdoor zal de kwaliteit van de schoolleiders een impuls krijgen.

2.
Financiën
Binnen het domein Financiën kent UN1EK één urgent risico dat nog niet adequaat is
afgedekt:
1. Planning & Control: de tussenrapportages fungeren niet als sturingsinstrument
Wat in het domein Bestuur & Organisatie is opgemerkt over de
informatievoorziening aan bestuurders en toezichthouders is onverkort van
toepassing op de constatering dat de tussenrapportages niet fungeren als
sturingsinstrument.
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In het verslagjaar is opdracht gegeven de managementrapportages te verbeteren.
Hoewel er aanvankelijk door directe sturing vanuit het College van Bestuur sprake
was van verbetering, is deze verbetering niet structureel gebleken.
Het vertrek van de controller en het lid van het College van Bestuur is hier mede
debet aan; de organisatie is niet onmiddellijk in staat gebleken dat vertrek adequaat
op te vangen.
3.
Personeel
Binnen het domein Personeel kent UN1EK vijf urgente risico’s die nog niet adequaat zijn
afgedekt:
1. Geen personeelsbeleid geformaliseerd
Hoewel de vacatures op de afdeling P&O in het verslagjaar zijn ingevuld is er nog
geen integraal personeelsbeleid opgeleverd.
Voor een succesvolle realisatie van de strategische beleidslijn profilering als
aantrekkelijk werkgever (Koers24) is de formulering van dit beleid een conditio sine
qua non. In het thema personeel binnen het programma Het Fundament heeft dit
onderwerp daarom hoge prioriteit.
2. Onvoldoende of onvoldoende bekwaam personeel
De toenemende krapte en spanning op de arbeidsmarkt heeft tot op heden nog
relatief weinig grip gekregen op UN1EK. Mede dankzij een innovatief Eat, meet &
greet-evenement werd geïnteresseerde potentiële medewerkers een verassende
kennismaking met UN1EK geboden. Daarom staat de organisatie van een soortgelijk
evenement ook voor het komende jaar op de agenda, alhoewel de
noodmaatregelen in het kader van de corona-crisis de organisatie bemoeilijken.
3. Opbouw en beheer van personeelsdossiers schiet tekort
Binnen UN1EK zijn in 2019 alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Dat betekent
echter niet dat de personeelsdossiers kwalitatief op orde zijn.
Ook hiervoor geldt dat dit in 2021 binnen het thema personeel van het programma
Het Fundament een prominente plaats heeft gekregen
4. Een functionaris op een sleutelpositie valt plotseling weg
Met name binnen het ServiceBureau van UN1EK is er sprake van verschillende
specialistische functies met een relatief kleine omvang die daardoor vaak slechts
door één medewerker worden ingevuld. In het verslagjaar zijn er geen nadere
maatregelen genomen dit risico te verkleinen
5. Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk gemiddelde
Het risico van een ziekteverzuim dat zich structureel boven het landelijk gemiddelde
bevindt heeft zich ook in 2020 niet voorgedaan. Daarbij moet wel nadrukkelijk
worden opgemerkt dat het ziekteverzuim bij UN1EK stijgt. Door de adequate
samenwerking met de Arbodienst en verzuimtraining voor leidinggevenden wordt er
actief ingezet op de beheersing van het verzuim.
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4.
Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT
Binnen het domein Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT kent UN1EK één urgent
risico’s dat nog niet adequaat is afgedekt:
1. Huisvestingsprojecten leiden (structureel) tot overschrijdingen
In het verslag over het jaar 2018 werd opgemerkt dat huisvestingsprojecten bij
UN1EK in het verleden geregeld tot overschrijdingen leidden. Met het
huisvestingsproject inzake IKC De Schakel is dat jammer genoeg in 2019 ook aan de
orde geweest.
De casco renovatie van het gebouw van De Schakel is teleurstellend geëindigd met
het faillissement van de hoofdaannemer, een aanzienlijk aantal onderaannemers
dat forse financiële schade lijdt en met de ingebruikname door UN1EK van een
gebouw dat niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en nog niet
volledig gereed is.
Dankzij de ingezette project(bege-)leiding en de behoudende financiële inzet lijken
de financiële consequenties voor UN1EK nog enigszins beperkt te kunnen blijven.
Veel zal nog afhangen van de wijze waarop het faillissement van de hoofdaannemer
kan worden afgewikkeld.

2.7 Raad van Toezicht
Verslag Raad van Toezicht UN1EK Onderwijs
De raad van toezicht (RvT) 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, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn
hierbij leidend. De governance binnen Stichting UN1EK Opvang en Opvoeding is ingericht
conform genoemde governance codes.
Centraal in het toezicht staat de kwaliteit van het primair proces van opvang en onderwijs.
Daarop richt zich immers de missie en visie van de organisatie en het vormt het
bestaansrecht van UN1EK.
De raad van toezicht heeft hierop in het verslagjaar toezicht gehouden door het thema
“Kwaliteit” structureel te agenderen. Om dieper op het onderwerp in te kunnen gaan heeft
een van de vergaderingen van de raad van toezicht bovendien voornamelijk in het teken
gestaan van het onderwerp kwaliteit.
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De borging van de kwaliteit van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn is ook bepalend
geweest bij de formulering van het nieuwe strategisch beleid. In de kernwaarden van de
organisatie is verankerd dat kinderen bij UN1EK in een doorlopende visie- en kwaliteitsrijke
lijn van opvang en onderwijs uitgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers
die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen
functioneren.
12.1 De organisatie
In 2020 is de raad zeven keer bijeengekomen voor een vergadering. Daarnaast kwam de
raad van toezicht drie maal bijeen voor een strategische oriëntatie. De commissie kwaliteit is
twee keer bijeen gekomen voor een thema-overleg over kwaliteit en de financiële
commissie is vier keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten met de financiële
commissie is gesproken over de doelmatigheid van de besteding van de reguliere middelen
en aanvullende middelen.
In de vergaderingen is de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd over de
algemene gang van zaken binnen de organisatie op de terreinen kwaliteit van Onderwijs en
Opvang, HRM, Huisvesting, ICT en financiën. Voor zover relevant is in de vergaderingen van
de raad van toezicht door het college van bestuur ook informatie verstrekt over landelijke
ontwikkelingen en de regionale netwerken waarin het bestuur van UN1EK participeert en
waar het een bijdrage aan levert.
12.2 College van Bestuur
Door het vertrek van mevrouw Claudia Doesburg uit het college van bestuur van UN1EK zag
de raad van toezicht zich in 2019 voor een belangrijke vraag gesteld.
In het kader van de ontwikkeling van het strategisch beleid 2020-2024 wenkt namelijk het
perspectief van een efficiëntere organisatie die adequaat kan opereren met een kleinere
overhead en als gevolg daarvan wellicht ook door een eenhoofdig college van bestuur kan
worden aangestuurd. Gezien echter de omvangrijke opdracht die er nog uitgevoerd moet
worden om dat punt te bereiken achtte de raad van toezicht het niet verantwoord om het
college van bestuur in omvang nu al terug te brengen tot één persoon en wilde zij meer tijd
nemen om tot een besluit in deze te komen, mede in het licht van mogelijke wijzigingen in
de managementstructuur binnen UN1EK. Vandaar dat na ampel beraad is besloten tot de
benoeming van een interim lid van het college van bestuur. Dhr. Wiegeraad is benoemd als
interim lid van het College van Bestuur
In juni 2020 heeft dhr. Boerhout zijn vertrek als voorzitter van het College van Bestuur
aangekondigd. Na gedegen intern overleg met onder andere het directeurenteam en de CUR
heeft de Raad van Toezicht besloten dhr. Wiegeraad per 1 september 2020 te benoemen als
voorzitter van het College van Bestuur en geen extra interim lid van het College van Bestuur
te benoemen.
De Raad van Toezicht heeft in november 2020 de procedure gestart voor de werving voor
een voorzitter van het College van Bestuur. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van dhr.
Barendregt per 1 mei 2021 als voorzitter van het College van Bestuur.
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12.3 Raad van Toezicht
Conform het vastgestelde rooster van aftreden loopt in januari en juli 2020 de
zittingstermijn van drie leden van de raad van toezicht af. Twee van deze leden (de heren De
Wit en Vogel) zijn niet herbenoembaar; één van hen (de heer Verburgh) wel. Dhr. Verburgh
heeft aangegeven zich niet herbenoembaar te willen stellen.
Om te kunnen voorzien in de vacatures die zullen ontstaan als gevolg van het aftreden van
de heren Vogel, De Wit, en Verburgh is er een wervings- en selectieprocedure gestart die
met succes ia afgerond. De benoeming van de nieuwe leden is in 2020 geëffectueerd.
De Raad van Toezicht heeft uit de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Sinds 23 juni 2020 is
mw. Norvil voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft mw. Van
Cappelle, dhr. Lokker en dhr. Meijer verwelkomd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

12.4 Financiën
De raad van toezicht is door middel van rapportages geïnformeerd over de financiële gang
van zaken.
De inkomsten en uitgaven zijn in 2020 in algemene zin binnen de kaders van de begroting
gebleven.
12.5 Huisvesting
Adequate huisvesting is belangrijk voor de realisatie van de visie en missie van UN1EK,
omdat het ontwikkeling van Integrale KindCentra faciliteert en daarmee bijdraagt aan het
bieden van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het
heeft daarom in het verslagjaar van de raad van toezicht veel aandacht gekregen in de
gesprekken met het college van bestuur.
Een dossier dat in het verslagjaar extra aandacht van de raad van toezicht heeft gevraagd is
de renovatie van IKC De Schakel. De raad is teleurgesteld in het verloop van het proces maar
is tevreden over de zorgvuldige voorbereiding waarin de financiële risico’s die nu dreigen te
ontstaan als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer adequaat zijn afgedekt.
12.6 Strategie en context
Als gevolg van de landelijke trend van decentralisatie van Rijksverantwoordelijkheden en budgetten naar regionaal en lokaal niveau, ontstaan er steeds meer regionale en lokale
samenwerkingsverbanden. Waar dat bijdraagt aan de realisatie van de missie en visie van
UN1EK, participeert de organisatie in die samenwerkingsverbanden.
De raad heeft verschillende gesprekken met het college gevoerd over de mogelijke gevolgen
van het werken in regionale netwerken, maar heeft geconcludeerd dat het zeker nog te
vroeg is voor het aangaan van coöperatieve verantwoordelijkheden en dus voor aanpassing
van de governance zoals deze op dit moment geldt voor UN1EK.
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12.7 Portefeuillehouders en medezeggenschap
Het portefeuillehouderschap binnen de raad van toezicht is helder gedefinieerd en belegd
en de gesprekken en voorbereidingen van de vergaderingen zijn in 2020 conform afspraken
verlopen langs de lijn van de portefeuilleverdeling.
Jaarlijks spreekt de raad tweemaal met (een delegatie van) het centrale inspraak- en
medezeggenschapsorgaan, de Centrale UN1EKraad (CUR). In het voorjaar heeft de raad van
toezicht overlegd met het Dagelijks Bestuur van de CUR; in het najaar stond de reguliere
vergadering van de raad van toezicht met de voltallige CUR gepland.
In deze overleggen is onder andere gesproken over de ontwikkeling van het strategische
beleidsplan 2020-2024, de benoeming van een interim-lid van het college van bestuur en de
procedure van werving en benoeming van leden van de raad van toezicht.
12.8 Governance code
De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad voor het handelen
binnen 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.
12.9 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
de statuten van de organisatie en in het reglement van het college van bestuur. De
werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht.
In 2020 heeft de raad van toezicht onder andere de volgende onderwerpen voor UN1EK
opvang en opvoeding behandeld en ter besluitvorming aangenomen:
 De raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het
jaar 2019 van Stichting UN1EK opvang en opvoeding en Stichting UN1EK onderwijs
en het college van bestuur décharge verleend over het in het betreffende boekjaar
gevoerde beleid;
 De raad heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting 2021.

12.11 Professionalisering
De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agenda opgesteld. In
combinatie met de agenda van het college van bestuur is deze agenda een leidraad voor de
toezichthoudende rol van de raad.

De leden van de raad van toezicht hebben verschillende aandachtsgebieden. De
portefeuilles waren in 2020 als volgt verdeeld:
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IKC en kwaliteit:
Personeel en organisatie:
Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting:

mw. C.E.M. Bulte, dhr. J.A. Lokker mw.
A.I. Norville, dhr. E.T.C.M. Meijer
dhr. E.T.C.M. Meijer en mw. M.J. van Cappelle

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2020 een vergoeding passend binnen de
richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De voorzitter ontvangt € 9.000 per jaar en leden
ontvangen € 5.000 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel
van UN1EK Onderwijs en UN1EK Opvang en Opvoeding in deze vergoeding is 50/50.
Namens de leden van de raad van toezicht,

Mw. A.I. Norville
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2.8 Centrale UN1EK Raad

Beste lezer,

Het jaar 2020 ligt alweer enkele maanden achter ons. Een bewogen jaar waarin helaas een
hoofdrol was weggelegd voor Covid-19. In dit jaarverslag geeft de Centrale UN1EK Raad (CUR) u
een overzicht van onderwerpen en thema’s, waarvoor we ons in 2020 hebben ingezet. Ondanks
de uitdagingen zijn er behoorlijk veel onderwerpen voorbij gekomen en behandeld. De
veerkracht binnen de organisatie, als ook binnen de CUR zijn waardevol gebleken. De (online)
afhandeling van diverse advies- en instemmingsaanvragen vanuit het Fundament, geeft aan hoe
betrokken de ouders & medewerkers zijn bij de organisatie. Een organisatie die klaar is voor de
toekomst! Aan de vormgeving van de basis voor toekomst hebben niet alleen de leden van de
CUR een bijdrage geleverd. Op uitzonderlijke wijze heeft de CUR in nauwe samenwerking met
het College van
bestuur, via de Adviesraad, de lokale IKC-raden betrokken
bij de besluitvorming op UN1EK-brede vraagstukken, die
bepalend zijn voor UN1EK als moderne organisatie. Dit
onderstreept
de
integrale
aanpak
van
de
medezeggenschap. Nog altijd staat voorop, dat we het
beste willen bereiken voor zowel kinderen, ouders,
medewerkers en de organisatie in het geheel, zonder één
van deze groepen boven de ander te stellen.
Inmiddels is het april 2021 en hebben we met elkaar het Coronavirus nog niet achter ons kunnen
laten. Onze waardering gaat onverminderd uit naar alle ouders en medewerkers van UN1EK, die
hun onvermoeibare inzet hebben getoond afgelopen jaar en steeds te maken krijgen met
wisselende omstandigheden en werkkaders waarbinnen gehandeld dient te worden!

Page 42 of 102

UN1EK heeft doorgepakt met een krachtige crisisorganisatie met een vertaling in de
bedrijfsvoering van de door de overheid opgelegde maatregelen. De flexibiliteit van de mens,
medewerkers, kinderen en ouders, blijft nog altijd aanwezig binnen UN1EK! Het komende jaar
staat in teken van een veranderende organisatie, waarin samen een mooie krachtige basis zal
worden versterkt. Hierbij zal ook de nieuwe bestuurder een belangrijke rol spelen.

De CUR kijkt dan ook uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuurder als ook naar het
nieuwe dagelijkse bestuur van UN1EK. In deze nieuwe en online tijd blijft de medezeggenschap
doorgaan en zal ook de CUR zich blijven inzetten voor de professionele invulling van de
medezeggenschap binnen UN1EK!

Namens, de gehele Centrale UN1EK Raad,
Lennert Verhoog
Voorzitter Centrale UN1EK Raad
april 2021

Jaarverslag 2020 – Centrale UN1EK Raad
De Centrale UN1EK Raad (CUR) draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie,
waarbij de kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat
er speelt en daarover kritische vragen te stellen, door thema’s binnen UN1EK te volgen en te
koppelen aan het strategisch beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen met
collega’s en ouders. Dit laatste onder meer via de Adviesraad. Dat UN1EK een
vooruitstrevende organisatie is, blijft ook onverminderd voor de CUR merkbaar. Van buitenaf
komen er nog altijd verzoeken om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschapsstructuur
werkt. Maar ook binnen UN1EK blijft de medezeggenschap in ontwikkeling. De CUR liet zich
niet weerhouden door de maatregelen rondom het Coronavirus en organiseerde in
november 2020 een grote online medezeggenschapsbijeenkomst. Dit keer exclusief voor alle
leden van alle lokale raden. De CUR is verheugd dat de Adviesraad een onverminderd
belangrijke rol speelt binnen de medezeggenschap van UN1EK. Met opnieuw een gewijzigde
samenstelling in zowel de CUR als in het CvB, gaat UN1EK met voortzetting van de goede
samenwerking tussen de CUR en het CvB naar de toekomst.

Leden
De CUR hanteert een vierjarige zittingstermijn en bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit
de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee
medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de
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personeelsgeleding opvang. Daarnaast wordt de CUR bijgestaan door een freelance ambtelijk
secretaris, Cynthia Roos-Kempers.

De volgende leden maken in 2020 deel uit van de CUR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennert Verhoog (voorzitter; ouders opvang)
Stanley van Peenen lid (ouders opvang; vanaf 01-03-2020)
Saraab Fallaha (lid; personeel opvang; tot 01-10-2020)
Kim Akkerhuis (lid; personeel opvang; vanaf 01-10-2020)
Petra Ouwens (lid; personeel opvang)
Natascha Rombout (lid; ouders onderwijs)
Robin Hormann (vicevoorzitter; ouders onderwijs)
Caroline van ’t Veer (lid; personeel onderwijs)
Jaco van den Aardweg (personeel onderwijs; vanaf 01-09-2020)

Vergaderingen
In 2020 hebben er in de avonduren twaalf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan
vijf met het College van Bestuur en twee met de Raad van Toezicht. Hiernaast vonden er
diverse vergaderingen plaats op commissieniveau en heeft aansluiting plaatsgevonden
vanuit de CUR bij werkgroepen uit de organisatie. Het Dagelijks bestuur heeft op frequente
basis overleg gevoerd met het College van Bestuur vanaf de start van de Corona situatie. De
CUR-leden zijn ook bij toerbeurt aangesloten bij de negen vergaderingen van de Adviesraad,
die (online) plaatsvonden.

Verslagen van de vergaderingen kunt u terugvinden via de website van UN1EK.
https://un1ek.nl/centrale-un1ek-raad/

2020
De CUR heeft bewogen jaar achter de rug. Ook is in dit jaar is afscheid genomen van lid en er
zijn nieuwe collega's verwelkomd. Net als de organisatie UN1EK blijft de CUR in ontwikkeling.
Ook na de wijziging van de bezetting binnen zowel de CUR als het CvB, is de verstandhouding
van de CUR met College van Bestuur onverminderd goed gebleven. Hierdoor blijft de CUR
nauw betrokken bij zaken die binnen de organisatie spelen.
Dit vertrouwen vanuit het College van Bestuur maakt dat de CUR een online
medezeggenschapsbijeenkomst kon organiseren, exclusief voor de leden van de IKC-raden.
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V.l.n.r.:
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris en trainer
online Medezeggenschapsbijeenkomst),
Natascha Rombout,
Stanley van Peenen
Robin Hormann (vice-Vz)
Kim Akkerhuis
Caroline van ’t Veer,
Jaco van den Aardweg,
Jacco Zwijnenburg (Veltwerk)
Lennert Verhoog (voorzitter)
Petra Ouwens

Onderwerpen
Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsinspectie
Verkiezingen CUR
Samenwerkingsverband
Fundament
Vacature nieuwe bestuurssecretaris
Strategisch beleidsplan
Begroting Onderwijs
Tarieven Opvang
Vertrek lid CvB
Profielschetsen lid CvB, (cluster-)directeuren
Huisvesting & renovatie
Pedagogisch werkplan
Corona-situatie

•
•

IKC-vorming
Verkoop & Services

Raad van Toezicht
De bezetting van de Raad van Toezicht is nagenoeg geheel vernieuwd in 2020. Er is als
gebruikelijk tweemaal per jaar overleg geweest met de Raad van Toezicht. Hierin is uitgebreid
kennis gemaakt met elkaar. De onderwerpen die in 2020 zijn besproken zijn: Corona-situatie,
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het strategisch beleid, onderwijsinspectie, het besturingsmodel van UN1EK en de aanstelling
van de nieuwe bestuurder.

Advies en instemming
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Vacature & aanstelling bestuurssecretaris
Begroting Onderwijs & Opvang 2020
Tarieven Opvang 2021
Aanpassing Strategisch beleidsplan 2020-2024
Decentralisatie Verkoop & Services
Project de Villa
Profielschetsen voor bestuurder, clusterdirecteur en directeur bedrijfsvoering

De CUR heeft instemming verleend aan:
•
•
•
•
•
•

VVE
Profielschets en aanstelling 2 leden van de RvT
Fietsplan Opvang
Formatiebeleidsplan Onderwijs 2020-2021
Financiële onderbouwing fundament
Aanstellingsbeleid aangepast op nieuw functies (sollicitatieprocedure)

Commissies
Via de herbenoemde vaste CUR-commissies Financiën en juridische aangelegenheden, P&O
en kwaliteit worden advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voorbereid. Zo kan de
CUR vervolgens weloverwogen haar besluit nemen. Deze voorbereiding gebeurt door onder
andere overleg te hebben met de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast
neemt een CUR-afgevaardigde deel aan de UN1EK werkgroepen, waar dat wenselijk en
noodzakelijk wordt geacht. Ook tijdelijke commissies worden ingesteld. Voorbeelden van een
tijdelijke commissie zijn de commissie Verkiezingen en de commissie
Medezeggenschapsbijeenkomst. Deze commissies verzorgden de voorbereiding en
organisatie van de verkiezingen en de online medezeggenschapsbijeenkomst met
ondersteuning van de ambtelijk secretaris.

De CUR heeft met een afgevaardigde namens de ouders en een afgevaardigde namens de
medewerkers zitting genomen in een sollicitatiecommissie voor de aanstelling van de nieuwe
bestuurder.

Adviesraad
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De Adviesraad heeft een klankbordfunctie.
Het uitwisselen van ervaringen werd ook
dit jaar als zeer waardevol beschouwd.
Dit heeft onder andere te maken met de
advies- en instemmingsaanvragen, die
aan de CUR zijn voorgelegd en die
integraal met de Adviesraad zijn
besproken. In 2020 is Adviesraad
voornamelijk online bij elkaar gekomen.
De CUR hecht veel waarde aan de input
vanuit de Adviesraad om zo verbonden
te blijven met wat er speelt bij de
decentrale medezeggenschapsraden.
Omgekeerd kan de CUR via de Adviesraad de decentrale medezeggenschap bevragen op
onderwerpen. De aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale
medezeggenschapsraden (ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) tijdens deze
Adviesraden, draagt bij aan verbinding en kennisuitwisseling binnen de medezeggenschap en
binnen UN1EK.

Verbinding
Na een geslaagde medezeggenschapsbijeenkomst in mei 2019, bleef de vraag komen voor een
vervolg. De CUR liet zich niet weerhouden door de maatregelen rondom het Coronavirus en
organiseerde in november 2020 een online medezeggenschapsbijeenkomst. Dit keer exclusief
voor de leden van alle lokale raden. Nagenoeg alle locaties waren vertegenwoordigd. Ruim 60
deelnemers kregen een update over de wettelijke kaders en de praktijk van de medezeggenschap.
In verschillende break-outsessies gingen voorzitters, secretarissen en leden van de IKC-raden met
elkaar in gesprek. De CUR is verheugd dat de Adviesraad een onverminderd belangrijke rol speelt
binnen de medezeggenschap van UN1EK.
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Ontwikkeling
De CUR blijft ook in 2020 onverminderd aandacht voor ontwikkeling en professionalisering
houden. Door open met elkaar het gesprek te voeren en aandacht te hebben voor elkaar
standpunten, ontwikkelt de CUR zich op professioneel vlak. De externe ondersteuning draagt
hiertoe ook bij.
De leden van de CUR verbinden zich allemaal aan enkele locaties. Op deze manier wil de CUR
de
professionalisering ook verder doorgeven naar de IKC-raden.
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Contact
De leden van de CUR staan altijd open om op de
werkplek het contact met u te hebben.
Ook de ambtelijk secretaris is bereikbaar voor
vragen of suggesties. Email CUR@un1ek.nl.

2020 CUR
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Inleiding
UN1EK Onderwijs en Opvang heeft als doel de optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Dit bereiken
we door het verzorgen van integraal aanbod van activiteiten, gericht op de cognitieve, persoonlijke en sociale
doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we in Integrale KindCentra (IKC’s).
In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de realisatie en
verdere ontwikkeling van onze IKC’s en aan de optimalisatie van ons
aanbod. Onze routekaart daarbij was het strategisch beleidsplan
2014-2018.

UN1EK wil kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en
hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke
wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een
steeds veranderende wereld kunnen functioneren.

Inmiddels zijn we aan het einde van deze eerste beleidsperiode van
UN1EK. In een intensief en interactief proces met vertegenwoordigers
van alle geledingen van de organisatie, de medezeggenschap en
het toezicht, hebben we de resultaten van ons werk en ons beleid
geëvalueerd en vertaald naar de komende jaren. We hebben ons in
dat proces op verschillende sleutelmomenten laten bijstaan en laten
inspireren door externe en onafhankelijke deskundigen.

Dit document Koers24 zien we als een verdieping en verscherping.
Het biedt zowel de IKC’s als de ondersteunende diensten de ruimte
en de kaders om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren.
We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de
ontwikkeling en het opgroeien van kinderen. We leveren een bijdrage
aan een duurzame samenleving waarin kinderen zich veilig voelen
en waarin we met respect met elkaar en met de aarde omgaan.
Daarom is ons motto voor de komende beleidsperiode samen leren,
leven, werken.

Een belangrijke conclusie van dit proces is dat wie we zijn en waar
we voor staan en voor gaan inhoudelijk nog steeds actueel is:
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Op een Integraal KindCentrum (IKC) van UN1EK is iedereen
welkom, ongeacht geloof, geslacht, afkomst of cognitieve en
sociale vermogens. Er is ruimte voor zingevingsvragen en we delen
en vieren verschillende culturele waarden en tradities. Dat borgen
we in de menselijke waarden die we op alle locaties uitdragen in
alles wat we doen:

Wie
we
zijn

we staan open voor iedereen;
we zien om naar elkaar;
we voelen ons betrokken op onze visie en missie en onze
doelstelling en leveren daar met overtuiging een bijdrage aan;
we zijn betrouwbaar doordat we zeggen wat we doen en we doen
wat we zeggen;
we handelen integer door niet over elkaar maar met elkaar
te praten.
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Missie
Samen leren, samen leven
UN1EK wil kinderen van 0-13 jaar hun
talenten laten ontwikkelen en hen
begeleiden in hun groei tot zelfbewuste
en verantwoordelijke wereldburgers
die, in balans met zichzelf en hun
omgeving, in een steeds veranderende
wereld kunnen functioneren.
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Visie
Iedereen is welkom!

In onze visie beschrijven we hoe we onze missie realiseren. Onze
centrale waarden spelen daarin een belangrijke rol. Daarom
staan ze in de beschrijving van onze visie vet weergegeven.

belanghebbenden ons als een betrouwbare partner zien in de
opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Verbinding is hierbij
onze unieke waarde.

Doorlopende ontwikkelingslijn in integrale IKC´s

We zijn herkenbaar UN1EK

UN1EK gelooft in de kracht en meerwaarde van een doorlopende
ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we
in onze IKC´s waar samen leren, samen leven en samen werken
naadloos in elkaar overvloeien.

Met een heldere focus op onze missie maken we de impact van ons
handelen zo groot mogelijk. Het verschil maken in een veranderende
wereld vraagt om flexibiliteit en lef. Deze centrale waarden in de
visie van UN1EK brengen we over door ze vóór te leven. Ze staan
centraal in de herkenbaar UN1EKe wijze waarop wij ons werk doen.

We zien onszelf als een belangrijke mede-opvoeder van de kinderen
die aan ons zijn toevertrouwd en werken van harte samen met
iedereen die er in hun leven toe doet. Dat zijn primair de ouders/
verzorgers, maar ook alle andere formele en informele partijen.
We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers en andere

Om onze missie waar te kunnen maken is het belangrijk dat onze
IKC’s een afspiegeling zijn van de wereld waarin we met elkaar leven.
Dat maakt dat we gastvrij zijn. Al onze medewerkers onze kinderen
en hun ouders/verzorgers voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun
uiteenlopende achtergronden, talenten en beperkingen en geloven.
We sluiten niemand buiten.
We gaan in ons doen en gaan met respect om met elkaar en met alles
wat de aarde ons te bieden heeft.

Alle IKC’s delen de identiteit en pedagogische uitgangspunten van
UN1EK, maar geven daar op hun eigen wijze invulling aan. Daarmee
is ieder IKC herkenbaar UN1EK.
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Samenvattend
Gastvrijheid en respect vormen de basis van
ons handelen, lef en flexibiliteit het hart en het
constant werken aan verbinding is de rode draad.
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Organisatie
Het IKC is het belangrijkste middel om onze ambities waar te
maken. Een IKC biedt een integraal aanbod voor de ontwikkeling
van alle kinderen van 0-13 jaar.

Een UN1EK IKC:
	versterkt het samen leren, leven en werken van kinderen;
	biedt kinderen doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen
die ruimte geven voor brede ontwikkeling en maximale
talentontplooiing;
	kent een professionele cultuur die is gericht op de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen;
	werkt inclusief, uitgaande van het beste leer- en
ontwikkelperspectief voor ieder kind, of dat nu
binnen of buiten UN1EK is;
	bevordert bij kinderen hun ouders en bij medewerkers
het bewustzijn en de aandacht voor duurzaamheid en
draagt daar op die manier aan bij;
	anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en
investeert daarin;
	ieder UN1EK IKC heeft een aantrekkelijk, onderscheidend
en relevant profiel, afgestemd op de wijk;
	speelt een verbindende rol in de wijk en doet dat op
een eigen, herkenbare wijze;
	voldoet aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving
en werkt continu aan kwaliteitsverbetering.

IKC

ind Cenrta

Integrale K
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Professioneel netwerk
In de looptijd van dit plan willen we de functie van medewerker van
UN1EK verder ontwikkelen en herwaarderen.
In 2024 werken er nog steeds leerkrachten en pedagogisch
medewerkers bij UN1EK, maar zijn al onze professionals opgeleid
volgens het principe van de brede leerroute. Dat betekent dat zij
allemaal – ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek en discipline
– leren om kinderen van 0-13 jaar zo goed mogelijk te begeleiden in
hun ontwikkeling. Als zij in hun opleiding al leren om goed samen te
werken met collega’s van een andere discipline en elkaars taal leren
verstaan, dan hebben de kinderen waar zij later mee gaan werken
daar baat bij.

Strategische
beleidslijnen

Medewerkers doen wat bij hen past en ontwikkelen zich naar hun
ambitie en behoefte, met als doel dat talentvolle kinderen kunnen
excelleren en kinderen die dat nodig hebben voldoende worden
ondersteund om ook optimaal te presteren.
Intra- en interprofessionele samenwerking door en tussen alle
UN1EK-professionals en van deze professionals met collega’s van
andere organisaties is vanzelfsprekend.
In plaats van een groep kinderen om een professional heen, vormen
we als UN1EK een professioneel netwerk rondom het kind. Daarbij
draagt iedere medewerker met zijn eigen talent en expertise bij
aan de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van
0 tot 13 jaar.

Interprofessionele samenwerking
Vier strategische beleidslijnen
In de komende beleidsperiode zetten we in op de verdere
ontwikkeling van ons integrale aanbod. We blijven dus
een organisatie in transitie. Die transitieopgave hebben
we gedefinieerd in vier strategische beleidslijnen:
1. interprofessionele samenwerking;
2. een zorgnetwerk rondom het kind;
3. kennisvorming en –deling;
4. profilering als aantrekkelijk werkgever.

1

De leer- en ontwikkelvragen van kinderen worden
complexer. De beantwoording van deze vragen
vraagt per definitie meer inzet, kennis, expertise
en vaardigheden dan één professional kan bieden.
Het vereist de inzet van kennis en vaardigheden van een grotere
diversiteit aan medewerkers en om geïntensiveerde vormen van
samenwerking tussen verschillende professionals.

In 2024 zien we het volgende:
 	onze kinderen krijgen niet meer uitsluitend frontaal
en klassikaal les van één leerkracht. Ieder kind volgt
zijn eigen leer- en ontwikkeltraject en wordt daarin
ondersteund door een Expertiseteam van professionals.
Hoewel het onderwijs dus minder klassikaal wordt
verzorgd, heeft ieder kind wel nog steeds een
“thuishaven”; de groep of het jaar waar het
kind mee verbonden is.

Dat vraagt professionals die generiek zijn opgeleid maar daarnaast
over specialistische vakkennis en expertise beschikken . Door
samenwerking en uitwisseling van relevante kennis en expertise
brengen we binnen het IKC kennis en kunde rondom het kind samen.
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Een netwerk rondom het kind

Kennisvorming en -deling

2

3

UN1EK staat voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat we
ieder kind welkom heten, ongeacht zijn achtergrond,
beperking, geloof, afkomst of zorgvraag. Maar we zijn
ook realistisch: soms ligt het beste leer- en ontwikkelperspectief voor
een kind buiten UN1EK.

UN1EK is een wegbereider op het gebied van IKCvorming. Voor iedere vernieuwende organisatie is het
belangrijk om het eigen handelen te evalueren en te
onderbouwen. Ons toekomstbeeld is dat iedere UN1EK-medewerker
een onderzoekende houding heeft en dat we binnen de organisatie
een structuur en een cultuur hebben die het delen van kennis en best
practices faciliteert.

Vanuit onze visie willen we dat ieder IKC functioneert als een
‘community of learning’: een netwerk van professionals uit
verschillende disciplines rondom het kind. Dat geldt niet alleen
voor de wereld binnen onze IKC’s, zoals in de vorige paragraaf
beschreven, maar ook in de verbinding met “buiten”.

We zijn transparant en leggen verantwoording af over wat we doen.
We kunnen aangeven wat we doen, waarom we dat doen en wat het
effect daarvan is. Dat kunnen we ook (laten) meten en onderbouwen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Omdat het UN1EK IKC de plaats in de wijk is waar het kind de meeste
uren van zijn tijd buitenshuis doorbrengt, is het IKC de spil in het
netwerk dat de ontwikkeling van ieder kind mogelijk maakt. Dat
betekent dat andere professionals hun bijdrage aan de ontwikkeling
van het kind binnen de muren van het IKC leveren, in de veilige en
vertrouwde omgeving van het kind.

In 2024 willen we dat medewerkers op alle locaties reflecteren op
de inhoud van ons aanbod, op hun eigen handelen en dat van hun
collega’s. Zo werken we gezamenlijk aan de bewijsvoering voor ons
rotsvaste vertrouwen in het IKC-concept. Daarnaast baseren we onze
beleids- en besluitvorming zoveel mogelijk op wetenschappelijke
inzichten.

Samenwerkingspartners betrekken
De ontwikkeling van een ‘community of learning’ betekent in de
praktijk dat we externe samenwerkingspartners aan ons binden. We
bieden ze binnen onze IKC’s een plaats om een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van ieder kind. Die plaats is niet alleen praktisch
(een concrete werkruimte), maar krijgt ook vorm in de waardering van
de expertise van deze professionals en de bijdrage die zij leveren.
We streven naar een intensieve en vanzelfsprekende samenwerking,
afgestemd om de vragen en behoeften van het kind.

In 2024 zien we het volgende:
	iedere UN1EK-medewerker heeft een onderzoekende
houding en beschikt over de vaardigheden om
de dagelijkse praktijk te toetsen aan recente
wetenschappelijke inzichten;
	de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek passen
we toe in onze dagelijkse IKC-praktijk;
	ook als organisatie doen we onderzoek en toetsen
we de ontwikkeling van ons IKC-concept aan recente
wetenschappelijke inzichten;
	we hebben een vanzelfsprekende, doorlopende
systematische PDCA-cyclus geïmplementeerd;
	onze professionals hebben het lef en de flexibiliteit
om te innoveren en het IKC-concept verder te
ontwikkelen door te experimenteren met organisatie- en
onderwijsvormen. We doen dat op systematische en
verantwoorde wijze;
	we zijn transparant. We leggen graag uit wat we doen,
waarom we dat doen en wat we daarmee willen
bereiken. We meten of dat wat we beogen ook
daadwerkelijk wordt bereikt;
	we
delen onze kennis, niet alleen binnen de eigen

organisatie, maar ook daarbuiten.

In 2024 zien we het volgende:
	het IKC is dé spil in het netwerk rondom het kind in de
wijk voor leer, zorg- en ontwikkelvragen van ieder kind.
We brengen de zorg naar het kind en niet het kind naar
de zorg;
	de samenstelling van het team en van de
samenwerkingspartners op het IKC is afhankelijk van
de vragen die leven in de wijk en bij de individuele
kinderen op het IKC;
	op het IKC werken veel nieuwe collega’s en professionals
van andere organisaties met andere expertises dan nu:
een zorgmedewerker, logopedist, fysiotherapeut etc.
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Profilering als aantrekkelijk werkgever
4

Niet alleen de kinderen, maar ook de medewerkers
van UN1EK bieden we een doorlopende leer- en
ontwikkelingslijn. In het innovatieve karakter en in
de horizontale en verticale ontwikkelingmogelijkheden binnen
onze organisatie schuilt de aantrekkelijkheid als werkgever voor
professionals die zich kunnen identificeren met het UN1EK IKCconcept.

Vormgeving & Opmaak
The MindOffice
Redactie
UN1EK onderwijs en opvang

UN1EK biedt kinderen een vijfdaags aanbod met daarin ruimte voor
zowel cognitieve als persoonlijke ontwikkeling. Dat aanbod laten
we verzorgen door professionals van verschillende expertises en
disciplines. Daarin sluiten we niemand uit. We bieden hen de ruimte
en de mogelijkheid om hun eigen expertise in te brengen in het
aanbod dat we onze kinderen doen.

In 2024 zien we het volgende:
	medewerkers van UN1EK hebben zich ontwikkeld tot
breed inzetbare professionals met een onderscheidende
specifieke deskundigheid;
	UN1EK biedt medewerker opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in het perspectief van horizontale en
verticale loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie;
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JAARREKENING
2020

Stichting UN1EK Onderwijs
te Vlaardingen
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Aanbieding jaarrekening
De Stichting UN1EK Onderwijs te Vlaardingen biedt u hierbij de jaarrekening aan over 2020 over de
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De jaarrekening 2020 bestaat uit een balans
per 31 december 2020, een staat van baten en lasten van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020 en een kasstroomoverzicht, welke zijn voorzien van de benodigde specificaties en
toelichtingen. In de jaarrekening zijn uitsluitend de cijfers van de Stichting UN1EK Onderwijs
opgenomen.
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Model A: Balans per 31 december 2020

Bedragen * € 1,00
1. Activa

(na resultaatverdeling)

31 december 2020

Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

7.371.092
90.982

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.3 Effecten
1.2.4 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2.793.774
4.390.434

Totaal activa
2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva

7.462.074

7.184.208

31 december 2019

7.077.086
113.182

2.828.458
100.555
4.063.347

14.646.282

6.315.592
2.601.818
898.140
4.830.732

7.190.268

6.992.360
14.182.628

5.968.820
2.878.613
953.700
4.381.495
14.646.282

14.182.628

Page 63 of 102

Model B: Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

29.500.193
447.579
710.948
30.658.720

27.776.752
548.344
680.118
29.005.214

28.261.304
603.841
791.846
29.656.992

24.379.469
693.295
2.788.150
2.433.272
30.294.185

23.805.051
666.396
2.377.693
1.985.829
28.834.969

23.321.643
674.467
2.381.139
2.259.578
28.636.827

Saldo baten en lasten

364.535

170.245

1.020.164

Financiële baten en lasten

-17.763

1.000

-2.016

346.772

171.245

1.018.148

Bedragen * € 1,00
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

6.

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Nettoresultaat voor bestemming
Bestemmingsreserve personeel
t.b.v. eenmalige uitkering 02-2020

447.717

Nettoresultaat na bestemming

794.489

-

171.245

-447.717

570.431
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Model C: Kasstroomoverzicht over 2020

Bedragen * € 1,00
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen excl. afschr. op subsidies
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Schulden

726.491
-276.795

34.684
449.237

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:

Ontvangen en betaalde interest
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

3
17.766

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Investeringen in MVA
- Overige investeringen in financiële vaste activa
- Desinvestering
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Nieuw opgenomen leningen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:

31-12-2020

31-12-2019

364.535

1.020.164

449.696

483.921
1.298.152

-17.763

690.095
394.325

312.940
-6.002

4.164
6.181

1.280.389

-1.133.330
122.755
112.832

-55.560

-897.743

-55.560

1.084.420

306.938
2.411.523

-2.016
2.409.506

-1.637.402
-3.670
27.373

953.700

-1.613.699

953.700

Overige mutaties

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

327.087

4.063.346
327.087

4.390.433

1.749.506

2.313.840
1.749.506

4.063.346
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GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
Op 1 augustus 2014 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting Meervoud
(christelijk basisonderwijs) en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Als gevolg hiervan is een nieuwe
stichting opgericht Stichting UN1EK en heeft Stichting Meervoud een naamsverandering ondergaan
tot Stichting UN1EK Onderwijs.
Stichting UN1EK Onderwijs en Stichting UN1EK Opvang en Opvoeding zijn bestuurlijk verbonden
partijen.
De belangrijkste activiteit van Stichting UN1EK Onderwijs is het verzorgen van primair onderwijs ten
behoeve van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder specifiek RJ660. Deze bepalingen zijn van toepassing
op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vind waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Indien het voor geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is om schattingen op te nemen in de jaarrekening, wordt dit specifiek toegelicht. In de
balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Onderhavige jaarrekening 2020 betreft Stichting UN1EK onderwijs met verantwoording over geheel
2020 aangaande de 17 scholen (met 15 Brinnrs) voor christelijk primair onderwijs, Emmastraat 45
te Vlaardingen, waarvan 11 scholen deel uitmaken van een IKC.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de stichting of de moedermaatschappij van stichting en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Kasstroom
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een
looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De uitgaven in materiële vaste activa die worden geactiveerd worden verantwoord onder
investering in MVA en de mutaties in financiële vaste activa onder overige investeringen in
financiële vaste activa.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur.
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw
door een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw “om niet” aan de gemeente
overgedragen. De stichting is eigenaar van de grond en het pand aan de Emmastraat 45 te
Vlaardingen.
De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen nieuwbouw:
- Gebouwen
40 jaar
- Aanpassingen gebouw/terrein
25 jaar
- Technische installaties
geschatte levensduur
- Leermiddelen
8 jaar
Inventaris en apparatuur bestaande uit:
- Meubilair
20 jaar
- Meubilair speellokaal
30 jaar
- Technisch inventaris
8 jaar
- ICT apparatuur
5 jaar
- Technische infrastructuur ICT
8 tot 20 jaar
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450,-aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk
(inclusief BTW) of de prijs van de “verzamelnaam” (bijvoorbeeld (taal)methode). Voor de
toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa
Obligaties
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten obligaties die tot het
einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vordering wordt initieel gewaardeerd
tegen reële waarde. Vervolgens worden de obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er bij de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, wordt dit
gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht, als onderdeel
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als
onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Waarborgsommen
De waarborgsommen zijn gewaardeerd in de balans op basis van de contractueel vastgesteld
bedragen bij retournering van de apparatuur.
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Bijzondere waardeverminderingen

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht. Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder
gelijktijdige verlaging van het betreffende actief.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, vervolgwaardering geschiedt tegen nominale waarde. Handelsvorderingen worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 0% rente berekend (2019
0%). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.
Vorderingen op verbonden partijen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, vervolgwaardering geschiedt tegen nominale waarde. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide
middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of –fondsen. Hier is
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.
De bestemmingsreserve zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, waarbij de
beperking is aangebracht door het bestuur.
Algemene reserve:
De algemene reserve staat volledig ter vrije beschikking van de stichting zonder specifieke
bestedingsdoelen.
Publieke bestemmingsreserve Reserve personeel:
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Deze reserve is bestemd voor het begeleiden van personeel naar een andere functie buiten het
onderwijs en de daaruit voortkomende lasten, voor zover daar geen voorziening voor is
opgenomen. Aan deze reserve zijn in 2019 de ontvangen middelen ten behoeve van de eenmalige
uitkering aan het personeel in februari 2020 toegevoegd. In dit jaar zijn deze middelen besteed en
worden ze derhalve onttrokken aan deze reserve.
Private bestemmingsreserve schoolfonds:
Deze reserve is een reserve opgebouwd uit de specifieke baten en lasten die voortvloeien uit de
schoolrekeningen en kunnen worden ingezet voor de betreffende school.
Private bestemmingsreserve Reservefonds Stichting:
Deze reserve is bestemd voor de exploitatie van het bestuursgebouw.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,
dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening jubilea
Op grond van de “Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs” is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te ontvangen
jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. De voorziening is gebaseerd op de
algemene ervaringscijfers en schattingen. Bij de berekening is rekening gehouden met een
disconteringsvoet van 0% en een gemiddelde CAO stijging van 1%.
Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening
wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. In de RJO is opgenomen dat, in
afwijking van hoofdstuk 212 Materiele vaste activa, paragraaf 4, alinea 451 van de RJ, het voor
onderwijsinstellingen is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen te bepalen op basis van het
voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het
niveau van onderhoudsplan gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor
zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening
groot onderhoud gedurende de plan periode niet op enig moment negatief wordt.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is opgebouwd om:
- Bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid;
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-

Bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan
personeelsleden, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat;
Voor langdurig zieken, waarvan het aannemelijk is, dat zij niet kunnen terugkeren in hun
functie, worden gelden gereserveerd voor de door te betalen loonkosten en
transitievergoedingen.

Overige personele voorzieningen
Vanaf 2016 is een voorziening levensloopverlof gevormd voor toekomstige uitkeringen in het kader
van opgebouwde rechten van de werknemer. De voorziening is gevormd op basis van inhouding op
het salaris voor doorbetaling bij uitgesteld verlof binnen de kaders van de cao.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is gevormd in het kader van opgebouwde rechten op spaarverlof van de
werknemer. De voorziening is gevormd op basis afspraken tussen werknemer en werkgever om
verlofrechten later dan in het desbetreffende jaar op te nemen, binnen de kaders van de cao.
Bapo verplichtingen
Voor toekomstige Bapo-verplichtingen is geen voorziening gevormd. De Bapo-kosten worden ten
laste van de staat van baten en lasten gebracht, zodra deze zich voordoen.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Langlopende en kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend.
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RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten
worden slechtsopgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij
voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen (lumpsum bekostiging) worden op basis van de jaarlijkse toekenning in de staat
van baten en lasten van het desbetreffende verslagjaar verwerkt.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten van het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan
aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht
op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten
en lasten.
Overige baten
Overige baten bestaan onder meer uit bijdragen van derden, ouderbijdragen, verhuur, detachering
en overige exploitatiebaten.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien
een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Stichting UN1EK onderwijs heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op
deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en er
worden verplichte of contractuele basispremies betaald door Stichting UN1EK onderwijs. ABP
hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de
pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en
onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
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balans opgenomen.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2020 is 93,2%.
WNT
De verantwoording van bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen heeft plaatsgevonden binnen
de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van de obligatieportefeuille worden rechtstreeks verwerkt in de staat van
baten en lasten. Waaronder financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de
handelsportefeuille.
Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van
financiële instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de
waardevermeerderingen rechtstreeks in het eigen vermogen, wordt het cumulatieve resultaat dat
voorheen in het eigen vermogen was opgenomen, verwerkt in de staat van baten en lasten op het
moment dat de desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.
Risicomanagement
Financiële instrumenten en risicobeheersing.
Om risico’s af te dekken die verbonden zijn aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties
en aan de door de instelling gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s wordt het
volgende beleid gevoerd:
A. Prijsrisico
Valutarisico
Stichting UN1EK onderwijs is alleen werkzaam in Nederland. Er is daarom geen valutarisico.
Marktrisico
Stichting UN1EK onderwijs heeft obligaties tegen en vaste rente van de nominale waarde en loopt
daarom beperkt risico’s ten aanzien van de waardering van obligaties.
Rente- en kasstroomrisico
Stichting UN1EK onderwijs loopt een minimaal renterisico over de rentedragende vorderingen (de
liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden. Met betrekking tot de vorderingen
worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Op de
hypothecaire leningen is de rente vastgezet voor een periode van 5 jaar (schulden aan
kredietinstellingen).
B. Kredietrisico
Stichting UN1EK onderwijs heeft geen significante concentraties van kredietrisico en er zijn geen
vorderingen verstrekt aan participanten en instellingen waarin wordt deelgenomen. Tevens zijn er
geen leningen verstrekt.
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C. Liquiditeitsrisico
Stichting UN1EK onderwijs maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere
kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden
verstrekt aan de bank voor beschikbaar stellen van kredietfaciliteiten. Bij zowel de ING-bank als de
ABN AMRO-bank heeft Stichting UN1EK onderwijs een spaarrekening.
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Model VA: Vaste Activa
Bedragen * € 1,00
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
ICT
In uitvoering en vooruitbetalingen

1.2
1.1.2.1.
1.1.2.3
1.1.2.4

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
In uitvoering en
1.1.2.5.
vooruitbetalingen

Mutaties 2020

Cumulatieve
aanschafwaarde per
1-1-2020
2.383.908
5.248.652
7.300.454
1.614.650

Cumulatieve
afschrijv.
tot en met
1-1-2020
467.110
3.428.094
5.575.374
-

Boekwaarde
per
1-1-2020
1.916.798
1.820.558
1.725.080
1.614.650

Investeringen
1.875.040
227.839
634.353
-1.603.903

Desinvesteringen
2.028
127.418
15.481
-

Afschrijvingen
79.470
211.010
436.012
-

Afschrijvingen
desinvestering
121
28.563
3.411
-

Cumulatieve
aanschafwaarde per
31-12-2020
4.256.920
5.349.073
7.919.326
10.747

16.547.664

9.470.578

7.077.086

1.133.330

144.927

726.491

32.095

17.536.066

Vrijval subsidie afschrijvingen

-33.196

Totaal netto afschrijvingen in resultaat

693.295

31-12-2020

31-12-2019

3.710.462

1.916.798

1.738.532
732.064
1.179.287
10.747
7.371.092

1.820.558
733.155
991.925
1.614.650
7.077.086

Cumulatieve
afschrijvingen t/m
31-12-2020
546.458
3.610.541
6.007.975
-

Boekwaarde
per
31-12-2020
3.710.462
1.738.532
1.911.351
10.747

10.164.974

7.371.092

Totaal afschrijvingen
Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en vervoermiddelen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 450,-.
Onder de investeringen is de ingebruikname van activa opgenomen.
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Model VA: Financiële vaste activa

1.1.3.8.

Bedragen * € 1,00
Overige vorderingen
Financiële vaste activa

Investeringen
en
Boekwaarde
verstrekte
1-1-2020
leningen
113.182
113.182
-

Desinvesteringen en
afgeloste
leningen
22.200
22.200

Resultaat
-

Boekwaarde
31-12-2020
90.982
90.982

Toelichting financiële vaste activa
Het beleid inzake treasury-instrumenten is als volgt:
Middelen die tijdelijk overtollig zijn kunnen in een belegging worden uitgezet. De periode van het beleggen is eindig en de belegging wordt op een vooraf
vastgestelde einddatum terugontvangen. De hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming te allen tijde gegarandeerd.
Er wordt niet belegd in:
a. Staatsobligaties;
b. Achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s;
c. Aandelen of vergelijkbare producten, tenzij deze van toepassing zijn voor de uitvoering van de wettelijke taak van Stichting UN1EK.
Beleggingen moeten vooraf door het college van bestuur ter kennisname aan de Raad van Toezicht worden gestuurd.
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Model VV: Vorderingen

Bedragen * € 1,00

1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.4.
1.2.2.10.
1.2.2.15.
1.2.2.

Debiteuren algemeen
Vorderingen op OCW
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa overige
Totaal Vorderingen

1.2.2.4.

Uitsplitsingen:
Rek.crt. Avonturijn
Rek.crt. VVE - PWA
Rek.crt. Stichting UN1EK
Rek.crt. UN1EK Kinderopvang
Rek.crt. Holding Opvang
Rek.crt. Stichting Un1ek Opvang en Opvoeding
Vorderingen op groepsmaatschappijen

31-12-2020

31-12-2019

97.924
1.523.826
641.431
189.645
340.948
2.793.774

172.828
1.426.937
212.663
614.382
401.648
2.828.458

61.835
58.425
185.286
15.660
320.227
641.431

170
34.164
21.451
33.014
114.401
9.463
212.663

Toelichting:
- Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd
langer dan een jaar.
- Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen
wordt 0% rente berekend. Openstaande bedragen worden minimaal één maal per jaar
afgerekend.
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

Bedragen * € 1,00
1.2.3.1
1.2.3

Obligaties
Effecten

31-12-2020
-

31-12-2019
100.555
100.555

Voor toelichting op de effecten verwijzen we naar de toelichting van de financiele vaste activa.

Bedragen * € 1,00
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4

Kasmiddelen
Tegoeden op Bankrekeningen
Liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

1.421
4.389.013
4.390.434

1.361
4.061.986
4.063.347

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Model D: Eigen vermogen

Stand per

Bedragen * € 1,00
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.

1-1-2020

Resultaat

Stand per
31-12-2020

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Bestemmingsreserves (privaat)
Totaal Eigen vermogen

2.596.564
764.368
2.607.888
5.968.820

2.012.023
-447.717
-1.217.534
346.772

4.608.587
316.651
1.390.354
6.315.592

Uitsplitsingen:
Reserve personeel
2.1.1.2. Bestemmingsreserves (publiek)

764.368
764.368

-447.717
-447.717

316.651
316.651

Reserve Schoolfonds
Reservefonds Stichting
2.1.1.3. Bestemmingsreserves (privaat)

399.679
2.208.209
2.607.888

-1.217.534
-1.217.534

399.679
990.675
1.390.354

Doel en aard van de bestemmingsreserves zijn opgenomen in de grondslagen.
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Model VL: Voorzieningen LL: Schulden
Rente mutatie (bij conStand

Kortlopend

Langlopend

tante

Stand

deel

deel

deel

waarde)

31-12-2020

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

21.086
88.803
6.174
116.063

24.625
82.373
31.600

220.425

138.598

220.425

220.425

1-1-2020

Dotaties/vrijval

Onttrekkingen

2.2.1.2.
2.2.1.4.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.

Bedragen * € 1,00
Voorziening spaarverlof
Voorziening jubilea
Voorziening langdurig zieken
Overige personele voorzieningen
Totaal Personeelsvoorziening

24.625
305.912
698.394
24.990
1.053.921

48.257
20.271
7.257
75.784

30.285
598.262
26.072
654.619

-

24.625
323.884
120.403
6.174
475.086

2.2.3.
2.2

Voorziening Groot onderhoud
Totaal Voorzieningen

1.824.692
2.878.613

504.550
580.334

202.510
857.129

-

2.126.732
2.601.818

368.852
484.915

1.757.880
1.896.478

2.3.3.
2.3

Looptijd >1
jaar
222.240
222.240

Looptijd >5
jaar
675.900
675.900

Rentevoet

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Totaal Langlopende schulden

Stand
1-1-2020

953.700
953.700

Aangegane Aflossingen
leningen
-

Stand per
31-12-2020
898.140
898.140

Langlopend

2,9%
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Model KS: Kortlopende schulden
Bedragen * € 1,00
2.4.1.
2.4.4.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.12.
2.4.19.
2.4

Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan OCW
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

31-12-2020

31-12-2019

167.463
450.415
1.340.606
992.529
290.584
552.211
1.036.925
4.830.732

246.586
90.833
1.466.515
947.666
286.312
514.632
828.951
4.381.495

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter ervan.

2.4.1

Uitsplitsing
Rek.crt. Stichting UN1EK
Rek.crt. School XL
Rek.crt. Kindcentrum PWA
Rek.crt. UN1EK Kinderopvang BV
Rek.crt. UN1EK Opvang en Opvoeding
Schulden aan groepsmaatschappijen

23.194
22.591
34.671
49.853
37.154
167.463

84.834
86.733
246.586

2.4.9

Loonheffing
BTW
Premie vervangingsfonds/participatiefonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

878.550
3.403
110.576
992.529

829.621
118.044
947.666

2.4.12

Gemeente Vlaardingen, regeling gesubs.banen
UWV
Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

15.163
22.135
514.913
552.211

20.106
494.525
514.632

2.4.19

Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente
Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat
Vooruitontvangen bedragen
Overige
Overlopende passiva

614.202
282.495
99.727
33.750
6.750
1.036.925

562.622
226.406
38.900
1.024
828.951

48.991
26.028

Toelichting
Over het gemiddelde saldo van de rekning-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen
wordt 0% rente berekend (2019 0%). Conform de rekening-courantovereenkomst worden de
openstaande bedragen 1x per jaar afgerekend.

22
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MODEL G GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW
Geen geoormerkte doelsubsidies
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

Bedragen * € 1,00

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Inkomensoverdracht van rijksbijdragen
Totaal Rijksbijdragen

27.522.070
1.067.703
910.420
29.500.193

26.090.191
924.142
762.419
27.776.752

26.085.260
1.326.107
849.937
28.261.304

3.2.2.2.
3.2.2

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en –subsidies
Overige overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden

447.579
447.579

548.344
548.344

603.841
603.841

Toelichting
Rijksbijdragen
UN1EK heeft in 2020 € 1,7 mln meer aan baten ontvangen dan begroot voor 2020. Het grootste deel heeft betrekking op
de personele bekostiging hiervoor is circa € 650.000 meer ontvangen dan begroot. Voor € 360.000 aan groeibekostiging
ontvangen, € 32.000 voor eerste opvang vreemdelingen en individuele en groepsarrangementen van het
samenwerkingsverband (€ 910.000). In de begroting is de groeibekostiging niet opgenomen. Deze groepsarrangementen
zijn bedoeld om meer leerlingen die in principe voor doorverwijzing in aanmerkingen komen in het regulier onderwijs
te kunnen houden. Als gevolg van de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek voor het tegengaan van
onderwijsachterstanden nemen de Rijksbijdragen in 2020 met circa € 500.000 toe ten opzichte van de begroting en €
800.000 ten opzichte van 2019.
Overige overheidsbijdragen
De lagere overheidsbijdragen zijn het gevolg van een afgenomen leerlingenaantal in de Schakelklas. In 2019 waren de
opbrengsten voor de Schakelklas nog € 314.000 en in 2020 zijn de opbrengsten gedaald naar € 151.000. Ten opzichte van
de begroting is er € 100.000 minder ontvangen voor de Schakelklas.
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Model AB: Opgave andere baten

Bedragen * € 1,00

3.5.1.
3.5.2.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.10.
3.5.

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

310.832
80.631
61
201.788
117.636
710.948

280.365
107.053
272.700
20.000
680.118

235.558
67.297
18.701
329.249
141.042
791.846

Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige
Totaal Overige baten

Toelichting
Overige baten
De overige baten zijn € 30.000 hoger dan begroot. De ouderbijdragen zijn in 2020 ten opzichte van
de begroting door de corona-crisis gedaald met € 71.000. In de begroting wordt nagenoeg geen
rekening gehouden met te ontvangen overige overige baten, deze zijn € 98.000 hoger dan begroot.
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Model LA: Lasten
Bedragen * € 1,00
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.

Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

16.520.089
2.225.114
620.994
23.752
2.429.991
21.819.939

21.628.352
21.628.352

14.383.338
2.021.240
553.869
841.533
2.423.814
20.223.793

78.541
1.289.355
1.391.985
2.759.881

709.392
2.273.884
2.983.275

150.925
1.165.919
2.751.747
4.068.591

-54.703
-145.648
-200.351

-806.577
-806.577

-807.873
-162.868
-970.741

24.379.469

23.805.051

23.321.643

302,40
-

14,22
241,61
48,54
304,38
-

4.1.3.2. Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
4.1.3.3. Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen
4.1.3. Ontvangen vergoedingen
4.1.

Totaal personeelslasten
Uitsplitsing personeel naar functie (FTE)
Directie
OP
OOP
Totaal
Werkzaam in het buitenland

12,79
237,77
57,40
307,96
-

Toelichting
Totale Personeelslasten
De totale personeelslasten zijn € 574.000 hoger dan begroot. Deze stijging ten opzichte van de begroting is
veroorzaakt doordat er voor € 580.000 meer personeel in ingehuurd dan er begroot was voor 2020.

4.2.2.
4.2.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal Afschrijvingen

693.295
693.295

666.396
666.396

674.467
674.467

Toelichting
Totale Afschrijvingen
De totale afschrijvingen zijn € 27.000 hoger dan begroot. Deze stijging ten opzichte van de begroting is voornamelijk
veroorzaakt doordat er meer is geinvesteerd in digitale leermiddelen. Daar waar in de begroting was uitgegaan van
fysieke leermiddelen.
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4.3.1.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.

Vervolg model LA: Lasten

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten
Totaal Huisvestingslasten

283.392
505.030
364.413
825.673
115.068
504.550
190.024
2.788.150

452.690
266.736
340.200
722.517
53.100
475.000
67.450
2.377.693

285.504
303.923
377.048
746.328
84.812
475.000
108.522
2.381.139

Toelichting
Totale Huisvestingslasten
De totale afschrijvingen zijn € 410.000 hoger dan begroot. De stijging komt voornamelijk door een toename van het
onderhoud met € 238.000, meer schoonmaakkosten € 103.000 en € 123.000 meer overige huisvestingslasten dan
begroot. De stijging in de overige huisvestingslasten heeft vooral betrekking op IKC De Schakel.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.

Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Totaal Overige lasten

4.

Totaal Lasten

442.266
1.217.826
-

287.980
1.023.384
-

773.180
2.433.272

674.465
1.985.829

418.754
1.052.407
788.417
2.259.578

30.294.185

28.834.969

28.636.827

Toelichting
Totale Overige lasten
De overige lasten zijn € 447.000 hoger dan de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door € 154.000 aan
kosten voor bestuur en beheer die niet begroot waren. Een overschrijding van het budget voor ICT licenties met €
154.000 en een investering in het speelterrein van IKC het Visnet voor € 50.000, waarvoor in 2019 de middelen reeds
zijn ontvangen.
Activiteiten uit de ouderbijdragen en de tussenschoolse opvang zijn € 51.000 lager dan begroot. Daar staat ook een
lagere opbrengst onder overige baten tegenover.
Onder administratie en beheerslasten zijn de kosten voor accountantscontrole verantwoord.
Accountantskosten
- Nagekomen kosten controle jaarrekening 2018
- Controle jaarrekening 2019
- Controle jaarrekening 2020

58.638
58.638

50.000
50.000

23.602
50.100
73.702

De honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de
jaarrekening over respectievelijk het boekjaar 2020 en 2019, ongeacht of de werkzaamheden reeds
gedurende het boekjaar zijn verricht.
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Model FB: Financiële baten en lasten

Bedragen * € 1,00
6.1.
Rentebaten
6.1.1. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
6.1.3. Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten
6.2.
Financiële lasten
6.2.1. Rentelasten en soortgelijke lasten
6
Totaal Financiële baten en lasten

Werkelijk
2020

3

Begroting
2020

Werkelijk
2019

1.000

-

-

17.766

-

-17.763

1.000

289
3.875

6.181
-2.016

Toelichting
Totale Financiële baten en lasten
De financiele baten en lasten zijn € 19.000 lager dan begroot. In de begroting zijn de
rentekosten op de langlopende schulden aan kredietinstellingen niet opgenomen.
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Model E: Overzicht verbonden partijen Un1ek Onderwijs

Verbonden partij, met belang in bevoegd gezag
Naam
Stichting UN1EK
Stichting UN1EK opvang en opvoeding
SVM Onderwijs dat Past

Juridische
vorm
Stichting
Stichting
Samenwerkingsverband

Statutaire
zetel
Vlaardingen
Vlaardingen
Schiedam

Code Deelname
activiteiten percentage
4
n.v.t.
4
n.v.t.
1
n.v.t.
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Model F Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen
Ultimo 2020 is sprake van diverse doorlopende contracten met onder meer een schoonmaakbedrijf
en verzekeringsmaatschappij en voor kopieerapparatuur.
De omvang van de contracten bedraagt:
0 – 1 jaar
€ 245.555
1 – 5 jaar
€
84.824
> 5 jaar
€
8.836
Totaal
€ 339.215
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Conform artikel 8A.1 cao PO is het hoofdstuk ten aanzien van duurzame inzetbaarheid op 1 oktober
2014 in werking getreden. Vanaf 1 oktober 2014 tot op heden, hebben er zich nog geen
medewerkers aangemeld, die uren willen sparen op grond van deze regeling. De medewerkers die
wel gebruik maken van deze regeling, hebben er voor gekozen deze uren niet op te sparen, maar
direct in te zetten.

Jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening) Stichting UN1EK Onderwijs

Page 89 of 102

Model I Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting UN1EK
Onderwijs van toepassing zijnde regelgeving: Het WNT maximum voor het onderwijs, klasse D.
De klassenindeling is als volgt opgebouwd:

1A. Gemiddelde totale baten per kalenderjaar
1B. Gemiddeld aantal leerlingen per jaar
1C. Gewogen aantal onderwijssoorten

Punten
6
3
2
11

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor UN1EK Onderwijs is € 157.000. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur)
van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte. De werkzaamheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn
gelijkelijk verdeeld over Onderwijs en Opvang. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de
Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum.
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Model I Wet Normering Topinkomens (vervolg)
1. Bezoldiging topfunctionarissen.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020

Voorzitter College
van Bestuur

Dhr. M.W.L.
Wiegeraad
Lid College van
Bestuur a.i. **

Mw . C.
Doesburg
Lid College van
Bestuur

01/01 – 31/08

01/11 – 31/12

-

0,5

0,5

-

ja

nee

-

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 47.500

€ 12.300

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 6.853

€0

-

Subtotaal

€ 54.353

€ 12.300

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 52.333

€ 13.083

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 54.353

€ 12.300

-

Het bedrag van de overschrijding en de reden w aarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

€ 2.020*

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.*

N.v.t.

N.v.t.

Mw . C.
Doesburg
Lid College van
Bestuur

bedragen x € 1

Dhr. E. Boerhout

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
bedragen x € 1

Dhr. E. Boerhout

Functiegegevens

Voorzitter College
van Bestuur

Dhr. M.W.L.
Wiegeraad
Lid College van
Bestuur a.i. **

01/01 – 31/12

-

01/01 – 31/10

0,5

-

0,5

ja

-

ja

€ 62.967

-

€ 50.280

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.965

-

€ 8.169

Subtotaal

€ 72.932

-

€ 58.449

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 76.000

-

€ 63.299

Bezoldiging

€ 72.932

-

€ 58.449

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

* Op grond van artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT kan de bezoldiging die betrekking heeft op een
eerder kalenderjaar dan het kalenderjaar waarin het in de salarisadministratie is verwerkt, aan het eerdere
kalenderjaar worden toegerekend voor de toets aan het bezoldigingsmaximum. Met de toerekening aan de
kalenderjaren 2019 en 2020 valt de bezoldiging van zowel 2019 als 2020 binnen de bezoldigingsmaxima
van beide jaren.
** De bezoldiging t/m oktober 2020 van dhr. M.W.L. Wiegeraad is opgenomen in tabel 1b.
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Model I Wet Normering Topinkomens (vervolg)
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. (vervolg)
Gegevens 2019

Voorzitter College
van Bestuur

Dhr. M.W.L.
Wiegeraad
Lid College van
Bestuur a.i. **

Mw . C.
Doesburg
Lid College van
Bestuur

01/01 – 31/12

-

01/01 – 31/10

0,5

-

0,5

ja

-

ja
€ 50.280

bedragen x € 1

Dhr. E. Boerhout

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 62.967

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.965

-

€ 8.169

Subtotaal

€ 72.932

-

€ 58.449

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 76.000

-

€ 63.299

Bezoldiging

€ 72.932

-

€ 58.449

* Op grond van artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT kan de bezoldiging die betrekking heeft op een
eerder kalenderjaar dan het kalenderjaar waarin het in de salarisadministratie is verwerkt, aan het eerdere
kalenderjaar worden toegerekend voor de toets aan het bezoldigingsmaximum. Met de toerekening aan de
kalenderjaren 2019 en 2020 valt de bezoldiging van zowel 2019 als 2020 binnen de bezoldigingsmaxima
van beide jaren.
** De bezoldiging t/m oktober 2020 van dhr. M.W.L. Wiegeraad is opgenomen in tabel 1b.
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Model I Wet Normering Topinkomens (vervolg)
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Dhr. M.W.L. Wiegeraad *
Lid College van Bestuur a.i. **
2020

2019

01/01 – 31/10

01/11 – 31/12

10

2

1.424

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsm axim um
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 193

€ 187

€ 229.000

€ 51.800

Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€ 280.800

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw )
Ja

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

€ 199.839

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden w aarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

€ 29.258

€ 229.097

€ 229.097

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

* De werkzaamheden van het College van Bestuur zijn gelijkelijk verdeeld over Onderwijs
en Opvang. De hier weergegeven bezoldiging betreft de totale bezoldiging van dhr. M.W.L.
Wiegeraad, zowel voor Onderwijs als voor Opvang.
** De bezoldiging vanaf november 2020 van dhr. M.W.L. Wiegeraad is opgenomen in tabel 1a.
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Model I Wet Normering Topinkomens (vervolg)
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Dhr. L.D.
Verburgh

Mw . A.I. Norville

Dhr. G.J.A.M. de
Wit

Dhr. E.T.C.M.
Meijer

Functiegegevens

Voorzitter RvT

Lid/Voorzitter
RvT *

Lid RvT

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 30/06

01/01 - 31/12

01/01 - 30/06

01/01 - 31/12

Bezoldiging

€ 2.250

€ 3.500

€ 1.250

€ 2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum **

€ 5.855

€ 9.823

€ 3.905

€ 7.850

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 2.250

€ 3.500

€ 1.250

€ 2.500

Het bedrag van de overschrijding en de reden w aarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Dhr. L.D.
Verburgh

Mw . A.I. Norville

Dhr. G.J.A.M. de
Wit

Dhr. E.T.C.M.
Meijer

Functiegegevens

Voorzitter RvT

Lid/Voorzitter
RvT *

Lid RvT

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

20/02 - 31/12

01/01 - 31/12

-

Bezoldiging

€ 4.580

€ 2.500

€ 2.500

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 11.400

€ 6.559

€ 7.600

-

Mw . M.J. van
Capelle

Dhr. D.A. Vogel

bedragen x € 1

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1

Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens

Dhr. J.A. Lokker Mw . C.E.M. Bulte
Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/07 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

-

Bezoldiging

€ 1.250

€ 2.500

€ 2.500

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum **

€ 3.946

€ 7.850

€ 7.850

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 1.250

€ 2.500

€ 2.500

-

Het bedrag van de overschrijding en de reden w aarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Mw . M.J. van
Capelle

Dhr. D.A. Vogel

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

Dhr. J.A. Lokker Mw . C.E.M. Bulte
Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

-

01/01 - 31/12

-

01/01 - 31/12

Bezoldiging

-

€ 2.500

-

€ 2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-

€ 7.600

-

€ 7.600

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

* Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is berekend als de som van het individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum in de periode 01/01 t/m 30/06 als Lid RvT en het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum in de periode 01/07 t/m 31/12 als Voorzitter RvT.
** De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn gelijkelijk verdeeld over Onderwijs en Opvang. Het hier weergegeven
individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is gebaseerd op 50% (alleen het gedeelte Onderwijs) van het individueel
toepasselijk bezoldigingsmaximum van de van toepassing zijnde regelgeving: het WNT maximum voor Onderwijs, klasse D.
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VOORSTEL RESULTAATTBESTEMMING
In de statuten is niets bepaald omtrent de bestemming van het behaalde resultaat. Het behaalde
resultaat staat daarmee ter vrije beschikking van het College van Bestuur.
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten 2020 bedraagt € 346.772 positief. De
bestemming van het resultaat is als volgt:
Toevoeging Algemene reserve € 2.012.023;
Onttrekking Bestemmingsreserve publiek € 447.717
Onttrekking Bestemmingsreserve privaat € 1.217.534.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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Bijlage Model K
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur verklaren hierbij de jaarstukken voor de periode 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020 te hebben vastgesteld en goedgekeurd. De jaarstukken
bestaand uit het bestuursverslag, een balans en een staat van baten en lasten over de periode 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Vastgesteld op 16 juni 2021 te Vlaardingen.
Dhr. N. Barendregt, voorzitter College van Bestuur

Mw. A.I. Norville, voorzitter Raad van Toezicht

Mw. C.E.M. Bulte, lid Raad van Toezicht

Dhr. J.A. Loker, lid Raad van Toezicht

Dhr. E.T.C.M. Meijer, lid Raad van Toezicht

Mw. M.J. van Cappelle, lid Raad van Toezicht
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Bijlage: juridische structuur
Juridische structuur Stichting UN1EK
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OVERIGE GEGEVENS
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam:
Adres:
Telefoon:
Internetsite:
Bestuursnummer:

Stichting Un1ek Onderwijs
Postbus 3014, 3130 CA te Vlaardingen
010 – 435 56 11
www.Un1ek.nl
41338

De Stichting Un1ek Onderwijs is op 13 januari 1999 opgericht en is ingeschreven bij de kamer van
koophandel te Vlaardingen onder dossiernummer 24290419
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STATUTAIRE BEPALING OMTRENT WINSBESTEMMING
In de statuten is niets bepaald omtrent de bestemming van het behaalde resultaat. Het behaalde
resultaat staat daarmee ter vrije beschikking van het College van Bestuur.
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