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Verdiepin
“Leren gaat met vallen en opstaan, waarom moet ik dan de hele dag zitten”. Een
mooie “Loesje”. In de praktijk laten we ons veelal leiden door gewoontes. Toch is
het goed om onszelf periodiek te bevragen waarom we de dingen doen die we
doen. Als bestuur hebben we in 2017 de locaties gestimuleerd om vanuit een
verdiepende visie op ontwikkelen en leren elkaar te bevragen en kritisch naar het
aanbod te kijken. Dit heeft geleid tot mooie discussies en grote en minder grote
veranderingen.
We hebben het jaar 2017 afgesloten met 9 IKC’s. In 2018 worden het 10 en 11e IKC
geopend. Naast de doorontwikkeling van de IKC’s hebben we in 2017 ook een
onderwijslocatie moeten sluiten: CJBS Het Kompas. Dit is een intensief traject
geweest, waarbij met zorg en aandacht alle leerlingen en leerkrachten op een andere
onderwijslocatie geplaatst zijn.
In 2017 hebben we het management development traject: directeur IKC afgerond.
Dit traject hebben we zowel als een persoonlijk- als een organisatieontwikkeling
ingezet. We zien dat het zijn vruchten afwerpt. Er wordt vanuit management kritisch
meegedacht met de bedrijfsprocessen en er wordt lef getoond in vernieuwingen.
Het veranderproces heeft ook een keerzijde. Door de hoge ambitie, de wens om
door te ontwikkelen naar IKC’s en de voortgang van de dagelijkse praktijk is het een
druk jaar geweest waarin we veel van medewerkers hebben gevraagd. Het
ziekteverzuim onderwijs is in 2017 gedaald, er is veel aandacht geweest voor
preventie en vervangende taken. Het ziekteverzuim in opvang is hoog. In 2018
worden hier gerichte acties op genomen.
In 2017 is gestart met een verdiepend onderzoek naar werkdruk. De resultaten
daarvan en de acties die naar aanleiding daarvan worden geformuleerd worden
uitgezet in 2018, mede ondersteund door de middelen vanuit het werkdruk
akkoord.

Lees de serie gesprekken met onze
IKC directeuren over de
ontwikkeling van onze IKC's

Uitdagin
De afgelopen periode en de zeker ook de komende periode staan ons een grote personele uitdaging te wachten. De arbeidsmarkt voor zowel pedagogisch medewerkers
als leerkrachten is krap. Dit leidt tot tekorten. Hierdoor is het moeilijk om invaller te vinden, maar ook het invullen van vaste vacatures wordt lastig. Begin 2018 is er een
actieplan lerarentekort opgesteld. In dit actieplan worden diverse lijnen uitgezet om (nieuwe) medewerkers te binden en boeien aan UN1EK. Dit actieplan wordt
gaandeweg 2018 ook vertaald naar pedagogisch medewerkers.
Per 1 januari 2017 hebben we in gezamenlijkheid met collega schoolbesturen een regionale voorziening opgericht die voorziet in vervangers onder de naam MCPO
(mobiliteitscentrum primair onderwijs) Rijnmond. We merken dat het ook hier lastig is de vacatures in deze vervangingspool op te vullen.
In de gemeente Maassluis is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het door-decentraliseren van de huisvestingsgelden. De uitkomsten van
dit traject worden in de loop van 2018 bekend. In de gemeente Vlaardingen is een onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de gebouwen. Vooral de luchtkwaliteit
en de energiehuishouding zijn onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele maatregelen die hieruit volgen zullen in 2018 op de agenda komen.
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Veranderin
Dit schooljaar zijn we begonnen met interne onderwijsaudits. Wij hebben hiervoor auditoren getraind en vier locaties hebben meegedaan in de eerste fase van dit project.
Het bestuur ziet dit als een ontwikkelingsinstrument. Bij de start van dit traject hebben we ons laten bijstaan door externe experts met als doel uiteindelijk zelf deze audits
op een kwalitatief hoogwaardige wijze en cyclisch te kunnen blijven uitvoeren. Binnen opvang wordt al jaren gewerkt met interne en externe audits om de kwaliteit van de
opvang te borgen. In 2018 zal bekeken worden of en hoe deze processen geharmoniseerd zouden kunnen worden.
In 2017 is er hard gewerkt aan de implementatie van een nieuw planningssysteem, KindPlanner. Dit is een software-systeem die de administratieve processen in de
kinderopvang verbindt. De processen voor opvang op gebied van planning, facturatie en communicatie verlopen via dit digitale systeem. Met dit systeem verwachten we
e ectiever en gebruikersvriendelijker het proces rondom plannen van de opvang vorm te kunnen geven. Op ICT gebied is gestart met de uitrol van een dekkende draadloze
infrastructuur. Ongeveer een derde deel van de locaties is inmiddels aangesloten op dit snelle draadloze internet. De overige locaties staan voor 2018 op de rol. Qua
organisatiestructuur zijn een tweetal nieuwe functies/taken benoemd, bovenschools ICoach educatief en bovenschools ICoach facilitair. Inmiddels zijn deze in het eerste
kwartaal van 2018 benoemd. Beide medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofd facilitaire dienst. Ook op de locaties worden mensen benaderd om
de taak van Icoach voor de locatie op zich te nemen. Dit om de ontwikkelingen van ICT gebruik binnen de scholen te bevorderen en verder vorm te geven.
In 2017 is begonnen met de nieuwbouw van Het Spectrum in Maassluis. Na ruim 10 jaar voorbereiding zal deze nieuwbouw rond de zomer van 2018 worden opgeleverd
als IKC de Kindertuin (het 11de IKC van UN1EK). in 2017 is begonnen met de voorbereidingen van een duurzame renovatie van IKC de Schakel. UN1EK haakt met dit project
aan bij de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verduurzaming en circulaire economie. Wij doen dit in nauwe samen met landelijke partijen (platform 31,
scholen vol energie). In het eerste half jaar van 2018 wordt duidelijk of wij als organisatie bereid zijn de bijbehorende risico’s te dragen.
In 2018 is de wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) van kracht. In 2017 is begonnen met de implementatie van de Wet IKK. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Met
ingang van mei 2018 is de wet AVG van kracht. In 2017 is begonnen met het inventariseren van alle complicaties die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
met zich meebrengt. Dit project loopt door in 2018.
Claudia Doesburg en Eric Bourhout, college van bestuur UN1EK
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Centrale UN1EK
raad
De Centrale UN1EK raad (CUR) is het centrale
medezeggenschapsorgaan 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 (CUR).
De centrale UN1EK raad bestaat uit acht
leden, met een evenredige verdeling van
ouders en medewerkers van onderwijs en
opvang.

In dit jaarverslag van de CUR schetsen wij waar we ons in het jaar 2017 voor hebben ingespannen. In de loop van het jaar
zijn er verschillende mutaties geweest in de samenstelling voor de CUR, waardoor inmiddels ervaren leden afscheid
hebben genomen en er ruimte kwam voor nieuwe mensen met frisse inzichten. In de loop van het jaar is een scala aan
onderwerpen de revue gepasseerd, die soms eenmalig, maar vaak ook meerdere keren geagendeerd stonden door hun
complexheid.Terugkijkend op 2017 mag gesteld worden dat 2017 een mooi jaar was vol met medezeggenschap.
Lennert Verhoog, voorzitter Centrale Un1ek Raad (CUR)
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UN1EK med eggenschapsstructuur
De 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, 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. Dat UN1EK
een vooruitstrevende organisatie is, merkt de CUR ook aan de verzoeken die van buitenaf komen om toe te lichten hoe de
unieke medezeggenschaps-structuur werkt.

Samenstellin CUR
De Centrale UN1EK Raad (CUR) 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 van uit de
personeelsgeleding opvang. De CUR wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
De volgende personen maakten in 2017 deel uit van de CUR:
Lennert Verhoog (voorzitter/ouders opvang);
Cynthia Roos (secretaris/ouders onderwijs);
Noortje Smit, per september opgevolgd door Daniëlle Clausing (personeel onderwijs);
Caroline van ’t Veer (personeel onderwijs);
Saraab Fallaha (personeel opvang);
Angela van Hecke (personeel opvang);
Sander Halkes (ouders onderwijs);
Esmeralda Poulus, per maart opgevolgd door Bart Bikkers (ouders opvang)
Ambtelijk secretaris: Christine Baris, medio september 2017 opgevolgd door Mirjam Kool

Vergaderinge 2017
In 2017 hebben er in de avonduren negen reguliere vergaderingen plaatsgevonden. Hiernaast vonden er vergaderingen
plaats op commissieniveau. De CUR heeft een druk jaar achter de rug. Er zijn veel ontwikkelingen binnen UN1EK, waarbij de
CUR betrokken dient te worden. En dit doet UN1EK goed, waardoor CUR en CvB samen intensief optrekken.
Het streven is om per vergadering thematische onderwerpen te bundelen en te behandelen zonder het formele
medezeggenschapsproces uit het oog te verliezen. Vanwege de tijd die CUR-leden besteden aan het zich inlezen in stukken
en het aanwezig zijn bij vergaderingen heeft de CUR voor werknemers van UN1EK een uitbreiding van de facilitering door
het CvB gehonoreerd gekregen.
De belangrijkste onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: bestuursformatieplan,
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, diensttijdgegevens opvragen bij ABP, doordecentralisatie, functie
leraarondersteuner, functiehuis, kaderbrief 2018, mobiliteitscentrum primair onderwijs (MCPO), meerjarenbegroting 20182021, meldregeling integriteit, opleidingsplan 2018, pedagogisch werkplan, renovatie De Schakel, schoolzwemmen, staking
leraren, tarieven opvangpakketten 2018, vakantieregeling 2017-2019, vervangingsfonds (VVF), audits en een vacature CUR
oudergeleding is opnieuw ingevuld.
Een aantal nieuwe gespreksonderwerpen zijn opgestart in 2017 en lopen door naar 2018, bijvoorbeeld de nieuwe locatie
voor
Spectrum Maassluis. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Eenmaal tussen beide dagelijks
besturen en eenmaal met de CUR met als hoofdthema’s voor 2017 ‘kwaliteit” en “werkdruk’.

Advie
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: kaderbrief 2018, meerjarenbegroting 2018-2021, renovatie De Schakel,
pedagogisch werkplan, MCPO. De CUR heeft instemming verleend aan het bestuursformatieplan, de collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering, diensttijdgegevens opvragen bij ABP, functie leraarondersteuner, meldregeling
integriteit, opleidingsplan 2018, tarieven opvangpakketten 2018, vakantieregeling 2017-2019.
De instemmingsaanvraag over het niet meer meedoen met het vervangingsfonds (VVF) is ingetrokken na kritische vragen
vanuit de CUR en zal in 2018 opnieuw en meer onderbouwd terugkomen. Via de commissies P&O, Financiën & Huisvesting
en IKC & Kwaliteit bereidt een afvaardiging van de CUR advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voor, zodat de CUR
weloverwogen zijn besluit
kan nemen tijdens de vergadering. Deze voorbereiding gebeurt door onder andere overleg te hebben met de betre ende
verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast neemt nog een CUR afgevaardigde deel aan de werkgroep 'staking onderwijs'
en de binnenkring 'lerarentekort'.
Na een starttraining in 2016 is er in 2017 een start gemaakt met een vervolg- en coachtraject. Voor een verder
opleidingstraject is nog niet gekozen, doordat prioriteit is gegeven aan de volle agenda. In 2018 worden vervolg stappen
gemaakt in de verdere ontwikkeling zodat we met meer professionaliteit verder kunnen werken binnen de CUR.

Adviesraa
Dit jaar hebben zes adviesraden plaatsgevonden. De CUR kan medezeggenschap op een juiste manier uitoefenen met
feedback uit de decentrale medezeggenschapsorganen binnen de adviesraad. De adviesraad heeft een klankbordfunctie.
Tevens kunnen via de adviesraad onderwerpen vanuit de decentrale medezeggenschap worden aangedragen. Omgekeerd
kan de CUR via de adviesraad de decentrale medezeggenschap bevragen op onderwerpen. De gehouden adviesraden in
2017 waren zeer zinvol te noemen en gaven ons als CUR goede input. Wel blijven we ernaar streven dat de opkomst op
deze adviesraden in 2018 hoger zal liggen. De aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale
medezeggenschapraden (ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) op deze
adviesraden verbetert de medezeggenschap binnen UN1EK. De notulen van de CUR-vergadering zijn inzichtelijk via de
website van UN1EK. Voor vragen of suggesties: mail cur@un1ek.nl
Vol ideeën en energie gaat de CUR een nieuw medezeggenschapsjaar in. Daarbij is input van de betrokkenen een welkome
bron!
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Raad van
Toezicht
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
nanciële beheersing zijn hierbij
leidend.
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D organisati
In 2016 is de raad vijf keer fysiek bij elkaar gekomen voor een gezamenlijk overleg. Eén keer is er een conferance call
gehouden om een besluit te kunnen nemen over de sluiting van een onderwijslocatie.
De raad is door het bestuur meegenomen in de landelijke ontwikkelingen en netwerken waarin het bestuur van UN1Ek
participeert en een bijdrage aan levert. De inbreng van UN1EK is er vooral op gericht om de IKC-ontwikkeling landelijk verder
vorm te geven en vooral ook om invloed uit te oefenen op toekomstige wet- en regelgeving die van belang is voor de IKC
ontwikkelingen.
In de regio participeert UN1EK in diverse netwerken. Zo is er het techniekpact waarin het bestuur een rol heeft. In de
gemeente Maassluis wordt met de lokale schoolbesturen gekeken naar de mogelijkheden van doordecentralisatie van de
huisvesting onderwijs. Dit vraagstuk zal in 2018 nog doorlopen. De raad heeft hier in 2017 indringende vragen over
gesteld. Het betreft hier fundamentele vragen over de opdracht van een bestuur. Deze fundamentele vragen zullen in 2018
tijdens een inhoudelijke sessie besproken worden.
Het portefeuillehouderschap binnen de raad is helder gede nieerd en de gesprekken en voorbereidingen van de
vergaderingen zijn in 2017 conform afspraken verlopen langs de lijn van de portefeuillehouders.

D governanc cod
De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad tot 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..

Bestuur e to ich
Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het
college van bestuur zijn vastgelegd in het reglement van het college van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is
vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. In 2017 heeft de raad van toezicht de volgende onderwerpen voor
UN1EK opvang en opvoeding onder meer behandeld en ter besluitvorming aangenomen:
• De raad heeft goedkeuring verleend aan het de bezoldiging van de rechtspersonen van de instelling binnen de wettelijke
marges van de WNT;
• De raad heeft goedkeuring verleend aan de meerjarenbegroting 2017-2021, de investeringsbegroting, de kaderbrief en de
begrotingen onderwijs en kinderopvang voor 2018;
• De raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het jaar 2016 van Stichting UN1EK
opvang en opvoeding en Peuterspeelzalen Vlaardingen BV en Stichting UN1EK onderwijs;
• De raad heeft goedkeuring verleend aan de procedure werving en selectie van een nieuwe accountant voor de gehele
organisatie en op basis van de gelopen procedure Mazars de opdracht gegeven;
• De raad heeft instemming verleend voor de deelname aan een collectief van samenwerkende besturen dat moet voorzien
in de vervangingsproblematiek onderwijs;
• Tussen bestuur en de renumeratiecommissie van de raad van toezicht hebben op basis van de prestatieafspraken
gesprekken plaatsgevonden;
• De raad heeft goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur om onderwijslocatie Jenaplanschool ’t Kompas met
ingang van 1 augustus 2017 te sluiten;
• De raad is akkoord gegaan met het tekenen van het bestuur van de intentieverklaring voor renovatie van De Schakel en de
investering voor realisatie van kinderopvang;
• De raad heeft het aangepaste treasurystatuut vastgesteld waarmee het treasurybeleid verder uitgewerkt kan worden;
• De raad heeft de benoeming van de bestuurder E. Boerhout verlengd.
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. In 2018 zal in het kader van het
herijken van het strategische beleid een aantal inhoudelijk sessies georganiseerd worden waarbij de inbreng van de raad
gevraagd wordt.

Samenstellin
De raad van toezicht bestond in 2017 uit zeven natuurlijke personen:
De heer L. Verburgh, voorzitter
Mevrouw C. Bulte
Mevrouw C. Dijkstra
De heer R. Kaitjily
De heer C. Kuijvenhoven
De heer G. de Wit
De heer A. Vogel
De aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:
• IKC en kwaliteit: Mw. C. Bulte en mw. C. Dijkstra
• Personeel en organisatie: Dhr. R. Kaitjily
• Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting: Dhr. C. Kuijvenhoven, dhr. G. de Wit, dhr. A. Vogel
• ICT: Dhr. A. Vogel
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding passend binnen de richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De
voorzitter ontvangt € 6500 per jaar en leden ontvangen € 3500 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te
betalen aandeel van UN1EK onderwijs en UN1EK Kinderopvang in deze vergoeding is 50/50.
Per 1 december 2017 was de heer Kuijvenhoven aftredend lid. Zijn termijn is verlengd tot 1 januari 2018. Met ingang van
2018 bestaat de raad uit zes natuurlijke personen. Dit is conform de statuten waarin is voorgeschreven dat de raad bestaat
uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. De raad besluit tot afbouw tot een aantal van vijf natuurlijke
personen. Tot die tijd worden geen nieuwe leden geworven.
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UN1EK opvang
Binnen alle IKC's werken we met dezelfde kwaliteitsstandaard en
wetgeving om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen. In 2017 stond
een aantal grote projecten centraal, o.a. de voorbereiding op de Wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de implementatie van ons
nieuwe plaatsingssysteem Kindplanner en de wettelijke harmonisatie
peuteropvang, Binnen de IKC's zorgden we voor een doorgaande
pedagogische en didactische leerlijn van 0 tot 13 jaar.

We Innovati e Kwalitei Kinderopvan (IKK)
In 2017 zijn, samen met een werkgroep, voorbereidingen getro en om per 1 januari 2018 aan de Wet IKK te gaan
voldoen. Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen, die de ontwikkeling van kinderen volgt. Deze
mentor is de vaste contactpersoon die met ouders het gesprek aan gaat over de ontwikkeling van een kind. Op alle
groepen met baby's zijn vaste gezichten werkzaam, waardoor ieder kind maximaal twee vaste gezichten heeft,
waarvan er altijd één aanwezig is. Ook is de scholing en toetsing op de taal-eis en speci eke babyscholing
opgenomen in het opleidingsplan. Daarnaast is beleid Veiligheid en gezondheid opgesteld. Met deze maatregelen
voldoet UN1EK opvang aan de actuele wijzigingen zoals in de wet is voorgeschreven.
In 2018 staat de uitwerking van de rol van de pedagogisch coach op de agenda. Dat moet per 1 januari 2019
gerealiseerd zijn. Eind 2017 moesten nog twee medewerkers die werkzaam zijn in de hele dagopvang en
peutergroepen het benodigde niveau van de verplichte taaltoets nog afronden met een voldoende. Hierop is actie
uitgezet en naar verwachting is dit in 2018 in orde.

Kwalitei
UN1EK opvang en opvoeding is sinds een aantal jaar HKZ gecerti ceerd. Dit is een keurmerk die staat voor
duurzame kwaliteitsverbetering. Een externe, onafhankelijke partij toetst de organisatie op vooraf gestelde
kwaliteitsnormen. UN1EK opvang vindt de kwaliteit van opvang van groot belang en maakt hier dan ook serieus
werk van. Alle medewerkers worden geacht te werken conform afgesproken beleid, procedures, werkinstructies,
formulieren en protocollen om de kwaliteit ook waar te maken. Dit alles is vastgelegd en terug te vinden in een
digitaal handboek dat alle medewerkers van UN1EK kunnen raadplegen in Manual Master Starling.
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Taalnivea
Eind 2017 moesten nog twee medewerkers die werkzaam zijn in de hele dagopvang en peutergroepen het
benodigde niveau van de verplichte taaltoets nog afronden met een voldoende. Beide medewerkers moeten het
onderdeel spreken/gesprekken voeren nog behalen. Hierop is actie uitgezet en naar verwachting is dit in 2018 in
orde.

Harmonisati peuteropvan
In 2017 hebben we voor de gemeente Maassluis toegewerkt naar de wettelijke
harmonisatie peuteropvang per 1 januari 2018. De gemeente Vlaardingen en Schiedam
hadden de harmonisatie al eerder doorgevoerd. Alle ouders van peuters in Maassluis
werden in november 2017 geïnformeerd over de veranderingen en het aanvragen van
Kinderopvangtoeslag. De bezetting bij locaties van UN1EK bleef ongewijzigd. Voor 2018
staat een verdere spreiding van de voorzieningen voor peuters in Maassluis op de
agenda; bij alle scholen en IKC's wordt in 2018 een peuteropvang voorziening
aangesloten. Voor de UN1EK locaties onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding
van het aantal peutergroepen.

VVE e opbrengstgerich werke
Op alle locaties voor hele dagopvang en in alle peuterspeelzalen wordt voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) aangeboden. Tijdens de VVE programma’s wordt gewerkt aan de vier SLO doelen:
-taal
-rekenen
-motoriek
-sociaal emotionele vaardigheden
Doel van VVE is het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar.
VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte, educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse
periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.
Voorbeelden van programma’s zijn ‘Uk en Puk’ en ‘Startblokken’. Deze programma’s worden in
doorgaande lijn met de basisschool uitgevoerd. Zowel de methode, de thema’s als de activiteiten
(bijvoorbeeld in het kader van feesten en thema-afsluitingen) sluiten op elkaar aan en worden onderling
afgestemd.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van een observatie- en registratie
instrument in de doorgaande lijn met de basisschool. De volgende instrumenten worden gehanteerd:
BOSOS, KIJK en de Zo doe ik lijsten. De observaties worden met ouders besproken en overgedragen aan
de basisschool. Indien het over doelgroepkinderen gaat, vindt de overdracht plaats door middel van een
gesprek tussen de pedagogisch medewerker en een medewerker van de basisschool, de zogenaamde
warme overdracht. Overige overdrachten vinden plaats via schriftelijke rapportages.
De geobserveerde gegevens van de ontwikkeling van peuters worden gebruikt om doelgericht te werken
en zo de talenten van kinderen maximaal te benutten: opbrengstgericht werken. Systematisch worden
groepsplannen gemaakt voor taal en rekenen. Zo wordt van jongs af aan gewerkt aan de optimale
ontwikkeling van kinderen om achterstanden te voorkomen.
In 2017 is er weer een groep pedagogisch medewerkers gestart met de opleiding in het VVE programma
Startblokken. Op alle locaties wordt met een VVE-programma gewerkt.
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Kindplanner
In 2017 is besloten om te gaan werken met een nieuw
planningssysteem: KindPlanner. Dit systeem verbindt de
administratieve processen voor kinderopvang en is een Cloud
systeem. De processen voor opvang op gebied van planning,
facturatie en communicatie worden digitaal verwerkt. De keuze
voor het systeem en de implementatie hebben veel tijd gekost.
Eind 2017 is gewerkt met twee administratiesystemen voor de
kinderopvang om de uitwisseling van gegevens goed te laten
verlopen. Dit heeft veel extra tijd en manuren gekost voor de
afdeling verkoop en service.
Bij de start met het systeem in januari 2018 bleken nog ink wat
zaken niet juist over gezet te zijn. De medewerkers van de afdeling
zorgen voor adequate correcties en controleren of de facturering
klopt. Ouders zijn vroegtijdig geïnformeerd over het nieuwe
systeem.
De overstap heeft veel vragen van ouders opgeleverd; ouders
moeten nog wennen aan het gebruik van KindPlanner. De
verwachting is dat in de loop van 2018 het systeem adequaat
werkt en dat klanten gewend raken. Om te kunnen werken met
KindPlanner zijn voor alle opvanglocaties iPads aangeschaft. Ook
is ervoor gezorgd dat alle locaties voorzien zijn van wi
verbindingen. Met de iPads wordt het mogelijk om op elk moment
actuele overzichten van bezetting te genereren. Met dit systeem
beogen we e ectiever, e ciënter en gebruikersvriendelijker het
proces rondom plannen van de opvang vorm te kunnen geven.
De overstap naar Kindplanner is een omvangrijk traject dat nog
doorloopt. In 2018 zal het project afgerond en geëvalueerd
worden.
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UN1EK onderwijs
De basisopdracht van UN1EK onderwijs is om goed onderwijs te bieden aan de
kinderen die ingeschreven zijn. In de wet zijn de onderwijsdoelen beschreven.
Het onderwijs moet doen aan persoonlijkheidsvorming, sociale vorming en
arbeidstoeleiding. De basisvakken en basisvaardigheden zijn uitgangspunt voor
de inrichting van het onderwijs. De basis moet op orde zijn.
Er is in Nederland vrijheid van onderwijs. De overheid heeft brede kaders
geformuleerd in zogenaamde kerndoelen. De vrijheid van onderwijs maakt het
voor onderwijslocaties mogelijk om eigen keuzes te maken en een eigen ‘kleur’
te geven aan de inrichting van het onderwijs. Alle scholen en IKC’s maken
keuzes gericht op de doelgroep kinderen die uitgewerkt worden in een visie en
pro el.

We Passen Onderw
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met de komst van deze wet hebben scholen zorgplicht
gekregen. De zorgplicht houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn voor een passende plek voor een leerling. Als een kind
extra ondersteuning nodig heeft is het aan de school om dat samen met de ouders te organiseren. Dat kan op de eigen
school, dat kan op een andere school of in een speciale onderwijsvoorziening.
De doelen die de overheid met deze wet voor ogen heeft zijn:
1. dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
2. dat als het kan een kind naar een reguliere school gaat. Als dat niet kan, naar een school in het speciaal onderwijs;
3. dat scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat;
4. dat de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
5. dat kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
Het samenwerkingsverband ‘onderwijs dat past’ zet zich in voor passend onderwijs in de regio. Alle schoolbesturen in
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband. De opdracht is om in gezamenlijkheid
kinderen een goede plek op de juiste school te bieden. Alle onderwijsvoorzieningen van UN1EK werken met een
ondersteuningspro el. In dit pro el is beschreven welke mogelijkheden een school kan bieden waar het gaat om kinderen
met een speci eke onderwijsbehoefte. In 2017 is er één keer sprake geweest van een verwijderingsprocedure omdat de
locatie niet in staat was een passend onderwijsaanbod te realiseren. In samenspraak met het samenwerkingsverband is
plaatsing naar speciaal onderwijs gerealiseerd.
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Kwalitei onderw
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen de door de overheid gestelde kaders.
Intern worden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Naast intern
toezicht is er sprake van extern toezicht door de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie voert sinds 2008 voor
alle basisscholen jaarlijks een risicoanalyse uit. Dit leidt tot een inschatting van het risico op onvoldoende kwaliteit
volgens vooraf gestelde criteria. De onderwijsinspectie maakt gebruik van drie bronnen voor de risicoanalyse:
- de leerresultaten van de leerlingen;
- signalen uit de samenleving (bijvoorbeeld klachten of krantenartikelen);
- kengetallen en jaarstukken uit voorgaande jaren (kwaliteitsontwikkeling, personeel, leerlingen, nanciën).
Eén van de onderdelen van de risicoanalyse van de onderwijsinspectie betreft de eindresultaten van de scholen. De
meeste scholen namen in 2016 de CITO eindtoets af. Basisschool Het Anker koos voor de digitale eindtoets van
Route8. SBO De Parasol maakt gebruik van de drempeltoets, een toets die geschikt is voor de doelgroep kinderen in
het speciaal basisonderwijs. Deze toets wordt niet vergeleken met landelijke scores. De ondergrens van de score
geeft de minimumkwaliteit aan waaraan de school moet voldoen. Scholen die onder die minimumgrens scoren
worden als onvoldoende beoordeeld. Bij de beoordeling en normering wordt rekening gehouden met de doelgroep
kinderen. De CITO-eindscores in 2017 laten zien dat 11 van de 15 reguliere basisscholen voldoende eindresultaten
laten zien zoals verwacht mag worden van de doelgroep kinderen. Vier scholen laten resultaten zien onder de
ondergrens. Met deze scholen is gekeken naar een verklaring hiervoor en is een plan opgesteld om de resultaten in
de komende jaren op niveau te krijgen en te houden. De SBO school is hierbij buiten beschouwing gelaten.
Het kwaliteitsbeleid voor de onderwijskwaliteit is in 2017 geformuleerd en voor alle medewerkers inzichtelijk
gemaakt aan de hand van een poster.

To ichtkader
Met ingang van augustus 2017 hanteert de onderwijsinspectie een nieuw toezicht kader. Er wordt gekeken naar de deugdelijkheidseisen zoals deze in
de wet gesteld worden. Daarnaast is er ook ruimte voor de eigen aspecten van kwaliteit zoals het bestuur deze geformuleerd heeft. Deze
kwaliteitsaspecten hebben betrekking op de ambities en doelen die een bestuur zelf stelt. Dit gaat verder dan basiskwaliteit. Vanuit de
stimuleringsfunctie onderzoekt de inspectie hoe deze elementen bijdragen aan (de continue en duurzame verbetering van) de onderwijskwaliteit. De
inspectie voert het gesprek hierover met scholen en besturen en in rapporten maakt de inspectie helder onderscheid in oordelen die voortvloeien uit
de deugdelijkheidseisen, en bevindingen die gaan over eigen aspecten van kwaliteit. Uitgangspunt is dat het onderwijsbestuur zelf de verantwoording
draagt voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het bestuur moet zelf scherp monitoren op de onderwijskwaliteit.
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Kritisch prestati indicatore
Op gebied van onderwijs, opvang en kwaliteit heeft de werkgroep OOK samen met belangrijke stakeholders de kritische prestatie indicatoren
benoemd en uitgewerkt. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en daarmee ook voor de kwaliteit van het
onderwijs. De onderwijskwaliteit wordt bepaald door een groot aantal indicatoren. De werkgroep Onderwijs Opvang en Kwaliteit (OOK) heeft een
overzicht met prestatie indicatoren opgesteld die bepalend zijn voor de kwaliteit van onderwijs. De directeuren en managers hebben gezamenlijk
bepaald welke prestatie indicatoren kritiek zijn, willen we de onderwijskwaliteit op korte termijn binnen de gehele organisatie op orde houden en zelfs
om nog verder te verbeteren.
De kritische prestatie indicatoren die vastgesteld zijn, waar op gestuurd wordt en die gemonitord worden zijn:
1. Veiligheid: hierbij gaat het om voornamelijk emotionele veiligheid: nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben en geen emotionele belemmeringen
ervaren, uitgaan van competenties, autonomie en relatie, het bieden van een passend aanbod.
2. Zicht op ontwikkeling: het volgen van de ontwikkeling van kinderen (in brede zin), het analyseren van de resultaten en het bespreken er van met
ouders
3. Didactisch handelen: hierbij verstaan we onder andere didactisch gedrag, instructievaardigheden, interactievaardigheden, groepsmanagement
4. Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat: hierbij verstaan we binnen een professionele cultuur, waarin verantwoording geven, nemen en
a eggen gewoongoed is, waar gewerkt wordt aan een uitdagende en rijke leeromgeving, met een e ectief klassenmanagement, waar de expertise van
medewerkers passend wordt ingezet.
5. Doelen, evaluatie en monitoring: de aanwezigheid van en kwaliteit van onder andere meerjarenplannen, jaarplannen, verbeterplannen en
beleidsplannen; vanuit de Plan, Do, Check, Act cyclus.
6. De uitwerking van de kritische prestatie indicatoren in SMART doelen is opgenomen in het digitale handboek Manual Master Starling. Aan de hand
van de managementrapportages monitort het bestuur de indicatoren.
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Intern audit
In 2017 zijn 16 medewerkers (directeuren, managers, medewerkers servicebureau en intern begeleiders) door bureau BMC getraind om
interne audits als kwaliteitsspiegel bij UN1EK in te zetten. Het uitgangspunt is om de inhoudelijke kwaliteit van pedagogisch handelen en
onderwijskundige ontwikkelingen binnen onderwijs door middel van een interne audit in kaart te brengen. Deze medewerkers vormen vier
teams van auditoren.
UN1EK heeft de ambitie om met behulp van interne audits in de toekomst het volgende te bereiken:
- Binnen UN1EK is sprake van een gemeenschappelijk werkkader op het gebied van onderwijskwaliteit en pedagogische kwaliteit;
- Medewerkers (i.c. interne auditteams) geven feedback op de kwaliteit van elkaars scholen/IKC’s (stimuleren van school/IKC ontwikkeling);
- Directeuren gaan op basis van de uitkomsten van de audits aan de slag met de kwaliteitsontwikkeling op hun eigen school/IKC;
- Het bestuur heeft zicht op de kwaliteitsontwikkeling van de scholen/IKC’s (monitoring; intern toezicht)
In de tweede helft van 2017 hebben op vier locaties audits plaatsgevonden. Dit was spannend voor zowel de medewerkers op de locaties
als de auditoren. De auditteams werden de eerste keer begeleid door de externe trainers. De rapportages worden uitgewerkt en gedeeld
met de teams. De rapportages geven de locaties handvatten om verder te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.
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IKC ontwikkeling
UN1EK heeft voor haar scholen, kindercentra en peuterspeelzalen
criteria vastgesteld waar zij aan moeten voldoen voordat ze het
kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 0-13 jaar’ mogen dragen.
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UN1EK IKC
Deze criteria gaan een stap verder dan de ‘Kwaliteitskaart brede scholen en integrale kindcentra’ van het Landelijk
Steunpunt Brede Scholen, waar we ons, samen met alle partners in onderwijs en opvang in de regio, aan committeren.
Omdat niet alle IKC’s hele dagopvang kunnen bieden maar wel een doorgaande lijn hebben voor kinderen in de
voorschoolse periode en kinderen in de schoolse periode, is in 2017 besloten het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 2-13’ toe te
voegen aan de labels.
De criteria voor IKC’s van UN1EK zijn:
• één visie met christelijke identiteit en de 5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning;
• één doorgaande lijn met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;
• één integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar (of 2 tot 13 jaar) met hele dagopvang, peuterspeelzaal,
basisonderwijs en buitenschoolse opvang;
• één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoordelijke directeur IKC;
• één communicatiestructuur (naam, huisstijl, communicatiemiddelen), één loket voor ouders en één ouderbeleid;
• Ieder IKC van UN1EK heeft een onderscheidend pro el, afgestemd op de wijk, en heeft een innovatieve ambitie.
De criteria zijn uitgewerkt in subcriteria. Deze worden gehanteerd bij het beoordelen van de voortgang van locaties in de
richting van IKC’s. Een interne auditcommissie voor het toetsen van de IKC criteria beoordeelt of een locatie voldoet en
dus in aanmerking kan komen om zich IKC te noemen. IKC’s bieden een integraal aanbod en we geloven dat dat goed is
voor de ontwikkeling van kinderen. Het motto voor schooljaar 2016-2017 was dan ook: een integraal aanbod

loont!

Managemen developmen trajec IKC directeure
In de organisatievisie is vastgelegd dat op termijn elk IKC organisatorisch onder één verantwoordelijke directeur staat. Dat
geldt ook voor de locaties waar een integraal aanbod van opvang en onderwijs voor kinderen vanaf twee jaar plaatsvindt.
Als nieuwe en lerende organisatie wordt ook ingezet op de ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van de
organisatie als geheel. Om de visie uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de ontwikkeling van medewerkers naar de
functie ‘UN1EK Directeur IKC’ optimaal te ondersteunen. Schooldirecteuren en managers kinderopvang worden in de
gelegenheid gesteld om zich hierin te bekwamen door middel van een management development traject. De visie op
leidinggeven, een van de strategische doelen, zijn een belangrijk onderdeel in dit traject. Het management development
traject is opgestart in 2015 en wordt actief ingezet bij nieuw ingestroomde schooldirecteuren en managers
kinderopvang.
In 2017 hebben we het management development traject: directeur IKC afgerond. Dit traject hebben we zowel als een
persoonlijk- als een organisatieontwikkelingstraject ingezet. We zien dat het zijn vruchten afwerpt. Er wordt vanuit het
management kritisch meegedacht met de bedrijfsprocessen en er wordt lef getoond in vernieuwingen. Het
veranderproces heeft ook een keerzijde. Door de hoge ambitie, de wens om door te ontwikkelen naar IKC’s en de
voortgang van de dagelijkse praktijk is het een druk jaar geweest waarin we veel van medewerkers hebben gevraagd.
In 2017 vierden we de feestelijke start van IKC Kethel in Schiedam, de eerste paal van IKC De Kindertuin in Maassluis werd
geslagen en we maakten concrete plannen voor de duurzame verbouwing van IKC De Schakel in Vlaardingen.

Lees de serie gesprekken met onze IKC directeuren over
de IKC ontwikkelingen.
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Klachtverslag
2017

UN1EK opvan

UN1EK onderw

Conform de wet- en regelgeving is UN1EK Kinderopvang en Peuterspeelzalen verplicht
over ieder kalenderjaar een openbaar verslag uit te brengen over de klachten die, in het
jaar waarop het verslag betrekking heeft, zijn gemeld, geregistreerd en behandeld.

Bij UN1EK onderwijs zijn In 2017 vier formele klachten behandeld. Eén klacht is
voorgekomen bij de geschillencommissie. De klager is in het gelijk gesteld. Eén klacht is
met behulp van juridische ondersteuning behandeld, één klacht was naar aanleiding
van een schorsing. Eén klacht is volgens de reguliere werkwijze van de interne
commissie behandeld en naar tevredenheid afgehandeld.

In het verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:
Beknopte beschrijving van de klachtenprocedure van UN1EK.
Wijze waarop UN1EK de procedure onder de aandacht brengt bij de ouders.
Aantal en aard van de behandelde klachten.
De strekking van klachten en de aard van de maatregelen.

Lees het klachtverslag 2017 van UN1EK opvang
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Financieel beleid UN1EK

UN1EK opvang en opvoeding
Rendemen e resultaa
Stichting UN1EK opvang en opvoeding streeft naar een minimaal rendement van 2% om de continuïteit van de
organisatie te kunnen waarborgen en om weerstandsvermogen op te bouwen. In 2017 is er een positief
bedrijfsresultaat behaald van 1.7% van de totale omzet. Het resultaat voor belastingen bedraagt in 2017 € 137.000
positief tegenover € 21.000 positief in 2016. De omzet is in 2017 met 4% gestegen t.o.v. 2016. In 2017 was
sprake van een aantrekkende markt als gevolg van de economische groei en zagen we de bezetting toenemen.
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Kengetalle
De nanciële positie wordt aan de hand van twee kengetallen verder gespeci ceerd. De solvabiliteitsratio bedraagt
35%. Deze bedroeg 37% in 2016. Het Waarborgfonds geeft als ondergrens voor de sector 10% aan. De
liquiditeitsratio voor 2017 is 1,62 (op basis van current ratio) tegenover 1,52 in 2016. De door het Waarborgfonds
gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Stichting UN1EK opvang en opvoeding zit boven de gehanteerde
ondergrenzen maar blijft de liquiditeit scherp monitoren.
De nanciële positie wordt aan de hand van twee kengetallen verder gespeci ceerd. De solvabiliteitsratio bedraagt
35%. Deze bedroeg 37% in 2016. Het Waarborgfonds geeft als ondergrens voor de sector 10% aan. De
liquiditeitsratio voor 2017 is 1,62 (op basis van current ratio) tegenover 1,52 in 2016. De door het Waarborgfonds
gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Stichting UN1EK opvang en opvoeding zit boven de gehanteerde
ondergrenzen maar blijft de liquiditeit scherp monitoren.

UN1EK onderwijs
Belangr kst kenmerke gevoerd

nanciee belei

UN1EK Onderwijs streeft jaarlijks naar een positief resultaat tussen 0,5% en 1,5% voor de instandhouding van het
vermogen en een bu er aan te houden om te kunnen investeren in onderwijskundige vernieuwing en om de
e ecten van een krimpend leerlingaantal te kunnen opvangen en de afnemende opbrengsten van gewicht leerlingen.
Voor het eerst in het bestaan van Stichting UN1EK Onderwijs (vanaf 2014) is een positief resultaat geboekt van €
42.604 tegenover een begroot resultaat van € 124.029. Het resultaat is lager dan begroot, maar als het resultaat
geschoond wordt voor éénmalige lasten het operationeel resultaat over 2017 afgerond € 20.000. In de afgelopen
jaren is sterk ingezet op een betere planning van de inkomsten en een betere beheersing van de uitgaven op
stichtingsniveau en IKC. Hoewel er nog voldoende mogelijkheden liggen voor verbetering van dit proces, is het goed
om te constateren, dat het zijn vruchten afwerpt.
In de jaarrekening wordt de nanciële positie verantwoord. De jaarrekening is op te vragen bij het servicebureau.
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