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1. Bestuursverslag

1.1 Kernactiviteiten
Het bestuur van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden is het bevoegd gezag van het
Udens College, een brede scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium.
Het bestuur stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van voortgezet onderwijs aan leerlingen
uit Uden en omgeving, een en ander op grondslag van samenwerkingsonderwijs, welk
onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten en stromingen.
1.2 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden is een
stichtingsvorm. De stichting is in 1993 opgericht door de gemeente Uden en de toenmalige Stichting
voor Katholiek Voortgezet Onderwijs en Katholiek Beroepsonderwijs. Met deze oprichting werd beoogd dat
de verantwoordelijkheid voor alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente Uden bij één
Rechtspersoon zou komen te liggen, met als identiteit de confessionele en openbare signatuur.
Hiermee werden alle scholen voor voortgezet onderwijs ondergebracht in één school, het Udens College.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Brabant onder nummer 41085318.
Het Udens College is als brede scholengemeenschap geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OC&W) onder brinnummer 06HF.
1.3 Organisatiestructuur
Met ingang van 1 januari 2010 is in het kader van scheiding van verantwoordelijkheden op het terrein van
bestuur en toezicht de omslag gemaakt naar een Raad van Toezichtmodel.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en het College van Bestuur (bevoegd gezag) uit één persoon, een
directeur/bestuurder. Deze functie wordt ingevuld door de heer A.A.W.M. van Kemenade.
Deze organisatiewijziging heeft zijn beslag gekregen in een aanpassing van de statuten (bij wijziging
d.d. 18-12-2009), een Regeling voor bestuur en toezicht (vastgesteld 19-05-2009) een nieuw directiestatuut
(vastgesteld 08-01-2010) en in het register van de Kamer van Koophandel.
Het Udens College is één organisatie met twee sectoren. De sector VMBO is gevestigd op locatie Kleinveld
en de sector HAVO-VWO is gevestigd op locatie Schepenhoek. De operationele directie wordt per sector
gevoerd door een sectordirectie, bestaande uit telkens één sectordirecteur en per afdeling een afdelingsdirecteur
die wordt ondersteund door een of enkele coördinatoren.
De schooladministratie wordt gevoerd door het bedrijfsbureau, onder leiding van een directeur bedrijfsvoering,
waarbij de leerlingenadministratie op de sectoren plaats vindt. De directeur/bestuurder en het bedrijfsbureau zijn
gehuisvest op het adres Schepenhoek 203, 5403 GB Uden.
Aan de school is een Medezeggenschapsraad en twee deelraden verbonden voor het overleg met bestuur
en directie. De MR bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 worden gekozen uit en door de geleding personeel,
2 uit en door de geleding ouders en 2 uit en door de geleding leerlingen.
Deze en andere bepalingen zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut en reglementen van het Udens
College vastgesteld d.d. 21 juni 2011. De twee deelraden, de deelraad voor HAVO-VWO en voor VMBO kennen
een samenstelling uit dezelfde geledingen als de Medezeggenschapsraad.
Naast de MR zijn er nog de centrale ouderraad en leerling raden per sector.

Op de volgende pagina is het organogram zoals dat van toepassing is per 01-01-2018 weergegeven.

-5-

A: Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

1. Bestuursverslag

Raad van Toezicht
C ontroller

(D irecteur bedrijfsvoering)

C vB

D irecteur bestuurder
(Missie, V isie, Kaders)

Bedrijfsbureau

D irecteur bedrijfsvoering
-

MR
(C O R)

Personeel
Financiën
IC T
G ebouwen en beheer
Kwaliteitsbeheer

Diro:

College van Bestuur,
Directeur bedrijfsvoering
Sectordirecteur vmbo
Sectordirecteur havo/vwo

Sectordirectie vmbo

Sectordirectie havo/vwo

Integraal verantwoordelijk
O nderwijs is primaat

Integraal verantwoordelijk
O nderwijs is primaat

Voorzitter (sectordirecteur) en
5 afdelingsdirecteuren

Voorzitter (sectordirecteur)
en 4 afdelingsdirecteuren

D irecteur Extra
Begeleiding

Team Extra Begeleiding
Sector h/v en sector vmbo

D eelraad vmbo

D eelraad h/v

(Leerlingenraad)

((leerlingenraad)

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Facilitair
bedrijf

Facilitair
bedrijf

-6-

A: Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

1. Bestuursverslag

1.4 Code Goed Bestuur
Het UC past de code "Goed Bestuur" van de VO-raad onverkort toe. Vanaf 2010 werkt het UC volgens het Raad van
Toezicht model. Er is een aantal documenten opgesteld m.b.t. de werkwijze en invulling van de diverse functies
binnen dit model, zoals de statuten SVOU, de Regeling voor bestuur en toezicht voor SVOU, het Toezicht kader
RvT, het Directiestatuut, het Treasurystatuut en de Klokkenluidersregeling. Onderdeel A2, paragraaf 1.1 van dit
verslag gaat verder in op de rol van de Raad van Toezicht en de activiteiten in 2020.
Mede door deelname aan "Scholen op de Kaart (Vensters voor Verantwoording)" wordt op een uniforme en open
wijze over de resultaten van de instelling gecommuniceerd. Ook het publiceren van een jaarverslag draagt bij aan
de "horizontale verantwoording". Op de UC website is veel informatie en (verplichte) documentatie over de school te
vinden (www.udenscollege.nl, Documenten).
1.5 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
COVID 19 pandemie
2020 was een jaar dat vrijwel geheel in het teken stond van de Covid 19 pandemie. Een jaar waarin heel Nederland
en dus ook het onderwijs zich moest aanpassen aan de gevolgen van de pandemie. De steeds veranderende
regelgeving met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk sluiten van de school(gebouwen) en de onduidelijkheid
daarover bij leerlingen en medewerkers maakt dat het werken volgens het strategisch kader lastig was.
Door de enorme inzet van alle medewerkers en met veelvuldige en heldere communicatie met ouders en
leerlingen is er alles aan gedaan om het onderwijsproces maximaal te faciliteren en leerlingen optimale
ondersteuning te bieden in deze lastige periode.
Er zijn geen negatieve effecten op de onderwijsopbrengsten (zie inspectie en kwaliteitszorg). We moeten echter de
vertraging in de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere gebieden goed monitoren. Zeker de mogelijke gevolgen
op sociaal-emotioneel gebied zijn van belang.
We constateren dat de ontwikkelingen die we de laatste jaren doorgemaakt hebben als Udens College, ondersteunend
zijn geweest op deze pandemie goed door te komen. Door inzet en verdere professionalisering op coaching hebben
we de leerlingen gedurende deze periode goed ondersteunen. Door BYOD, de aandacht voor
de professionalisering op ICT gebied en door een goede digitale infrastructuur hebben we het online onderwijs vanaf
het begin van de pandemie optimaal kunnen verzorgen.
Door een goede positionering van het ondersteuningsteam, dat in tweede lijn sterk ondersteunend is aan het
primaire proces zijn we in staat gebleken leerlingen goed in beeld te houden en goed te begeleiden.
We maken ook gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden (zoals voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's) om leerlingen optimaal te ondersteunen en de effecten van de vertraging te minimaliseren.
Regionale inbedding en leerlingendaling
Het Udens College staat midden in de regionale samenleving en hecht veel waarde aan de samenwerking en de
horizontale dialoog met belanghebbenden, stakeholders en (Orion)scholen. Het Udens College participeert
actief in regionale verbanden om enerzijds de school intern te versterken en om anderzijds een bijdrage te leveren
aan de regionale ontwikkeling op velerlei gebied. Begin 2020 is het Udens College een strategische
samenwerking aangegaan met het Christiaan Huygenscollege en het Elde College voor het opzetten van een
Shared Service Center voor ondersteunende diensten.
Daarnaast heeft het Udens College gezamenlijk met het Elde College en VO-Veghel onderzocht of onderwijskundige
samenwerking mogelijk is. Het Udens College wil ook in de toekomst een dekkend en hoogstaand onderwijsaanbod
in stand houden, dat mogelijk onder druk komt te staan door de verdere daling van leerlingaantallen in de regio.
VO-Veghel heeft besloten niet verder deel te nemen aan dit onderzoek. Het Udens College heeft samen met
het Elde College de intentie dit onderzoek verder door te zetten.
Mede op initiatief van het Udens College ontstaat er in Uden (Landerd) een Hybride Leeromgeving, waarin overheid,
ondernemers en onderwijs intensief samenwerken. Op die manier proberen we een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de inwoners van Uden (Landerd), aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Uden en een
positief vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Zo nemen we de verantwoordelijkheid voor het woon- leef- en
leerklimaat in Uden (Landerd).
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Innovatie
In 2020 heeft het UC, ondanks de effecten van de COVID 19 pandemie, opnieuw verdere stappen gezet op weg
naar de realisatie van de ambities voor onderwijsvernieuwing. De ambities zijn bijgesteld en verwoord in een nieuw
Strategisch Beleidsplan 2020-2024. Dit Strategisch Beleidsplan is tot stand gekomen middels de "We own the school"
methodiek. Deze onderwijsvernieuwing, die we inmiddels zijn gaan aanduiden als het 'Udens model', begint op beide
sectoren steeds meer vorm te krijgen (zie Strategisch Beleidsplan).
Op het vmbo is met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuw onderwijsmodel ingevoerd met de
bijbehorende lessentabel en een nieuw lesrooster. Het rooster houdt (meer) rekening met het bioritme van pubers
en bestaat uit een kerncurriculum met verplichte vakken van 9.30 tot 14.00 uur. Naast het kerncurriculum bestaat
het onderwijsmodel uit de bouwstenen Coaching, Persoonlijke uren, Succesuren en Talenturen. Deze
bouwstenen hebben een plaats gekregen in alle leerjaren en niveaus, met uitzondering van de examenklassen.
Daar gaat het alleen om Coaching en Persoonlijke uren.
Onder leiding van een stuurgroep "onderwijs" wordt het model jaarlijks aangepast op basis van de uitkomsten van
diverse evaluaties.
Ook op de sector havo/vwo is in het schooljaar 2019-2020 het definitieve Udens Model ingevoerd. Ter voorbereiding
daarop was in 2018-2019 al een aantal vernieuwingen en roosterwijzigingen doorgevoerd. Evenals op de sector
vmbo is het traditionele mentoraat vervangen door een systeem van individuele - en groepscoaching. Hierop is het
rooster aangepast. Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo hebben wekelijks een aantal keuze-uren die zij op een
leerplein onder begeleiding van een vakdocent kunnen invullen.
In 2020 is er weer een verdiepingsslag gemaakt, mede dankzij verdere professionalisering van het personeel, op
coaching en de zogenaamde leerpleinuren, waar leerlingen zelf een bewuste keuze voor kunnen maken.
De eerste jaren van het werken met dit onderwijsmodel wordt intensief gevolgd en gemonitord. Dit heeft geleid tot een
aantal aanpassingen voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021, maar aan de basis van het systeem en de
bouwstenen is niet getornd. Beide onderwijsmodellen hebben één-op-één een directe relatie met het
Strategisch Beleidsplan. Het nieuwe Strategische Beleidsplan kan ook gezien worden als een verdere verdieping op
het vorige strategische kader.
De werkwijze met Bring Your Own Device is weer verder uitgerold op beide sectoren, op het vmbo naar alle leerjaren
en niveaus en op de sector havo/vwo naar de hele onderbouw (leerjaar 1 tot en met 3) en leerjaar 4 en 5.
Op de sector havo/vwo is per augustus 2019 het digitale interactieve portfolio Peppels geïntroduceerd om de
ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen.
Aan de keuze van Peppels is een inventarisatie met de ICT-coördinatoren en medewerkers van beide sectoren
voorafgegaan. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt Peppels ook op de sector vmbo geïntroduceerd.
Nieuw Strategisch Beleidsplan
In 2019 is de voorbereiding gestart van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2020-2024. Daarvoor is
gebruik gemaakt van het spel We Own the School (WOTS). Alle medewerkers van beide sectoren hebben onder
begeleiding van WOTS-projectbegeleiders deelgenomen aan spelsessies. Daarnaast zijn in kleiner verband
verdiepende socratische gesprekken gevoerd binnen beide sectoren en ook gesprekken in zogenaamde expertgroepen. Ook de stakeholders (leerlingen, ouders, collega scholen, medewerkers gemeente Uden, maatschappelijke
instellingen, onderwijsadviseurs) zijn in dit proces betrokken door deelname aan de spelsessies. Het doel was
om in kaart te brengen hoe men het huidige onderwijs ziet en waar zij naar toe willen in de nabije toekomst.
Dit heeft in 2020 geleid tot de vaststelling van een nieuw strategisch beleidsplan 2020-2024.
Inspectie en Kwaliteitszorg
De onderwijsopbrengsten van beide sectoren lagen in 2020 boven de norm van de inspectie (zie Opbrengstenkaart)
De indicator Onderwijspositie ten opzichte van advies blijft een aandachtspunt voor de sector vmbo .
Ook zijn we in 2020 de onderwijsvernieuwingen op beide sectoren blijven monitoren via gesprekken en
enquêtes. Op het vmbo is hiervoor een werkgroep Monitoring en Evaluatie ingericht. Deze werkgroep wordt
ondersteund door de Universiteit van Maastricht. Met name op het vmbo is gewerkt aan en met de Beter Scoren
methodiek om het werken via de PDCA cyclus te versterken.
Zoals elk jaar zijn in 2020 tevredenheidsonderzoeken van Scholen op de Kaart uitgevoerd onder leerlingen en
ouders. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van Scholen op de Kaart. Ook zijn leerlingen bevraagd over
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docenten in het kader van de gesprekkencyclus.
Zowel ouders als leerlingen waren ondanks de coronacrisis in 2020 meer tevreden dan in 2019.
Over de leerlingcoach zijn de ouders van beide sectoren zeer tevreden.
In 2020 hebben we afscheid genomen van het kwaliteitsmonitoringsysteem Beter Scoren. We achten het echter
van groot belang om de opbrengsten op velerlei gebied maandelijks, per kwartaal of jaarlijks goed in beeld te
hebben. Onder de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker Kwaliteitszorg ontwikkelen we een eigen
systeem, waarvan de eerste contouren inmiddels zichtbaar zijn. Met ingang van 2021-2022 zal dit systeem geheel
klaar zijn, waardoor we goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de school.
Toetsing en examinering
Naar aanleiding van de problemen m.b.t. examinering die zich in Maastricht hebben voorgedaan, onderzocht in 2018
een onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering hoe het gesteld is met de kwaliteit van de
schoolexaminering. Dit heeft geleid tot een viertal aanbevelingen.
1.
Waardeer en verbeter de verbinding tussen onderwijs en onderwijsvisie
2.
Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen
3.
Neem de examencommissie op in het Examenbesluit VO
4.
Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding
Om tot de goede besluiten te komen hebben we diverse checklisten ingezet, zoals de checklist examenreglement
en de checklist programma van toetsing en afsluiting. Dit heeft uiteindeleijk geleid tot de volgende acties:
* Vaststellen van algemene uitgangspunten rond het toetsbeleid in lijn met de onderwijskundige uitgangspunten
* Aanpassing van de examenreglementen
* Aanpassing van de verschillende programma's van Toetsing en Afsluiting
* Het instellen van examencommissies per sector
* Professionalisering op het gebied van formatief evalueren
Naast deze acties is er op het Udens College al langere tijd sprake van kwaliteitsborging van de examens.
Na afloop van de eindexamens worden de behaalde resultaten van de kandidaten geanalyseerd. Op basis van deze
analyses voeren de vakgroepen gesprekken met elkaar en worden de directieleden geïnformeerd over de
verbeterpunten.
Aantal leerlingen & medewerkers
In 2020 kreeg het UC wederom te maken met een lichte daling van het aantal leerlingen
(-1% te opzichte van 2019). Dit ligt in lijn met de prognoses, die gebaseerd zijn op een krimp in de regio.
In de loop van 2019 is een verkenning gestart naar de mogelijkheid om vrijeschoolonderwijs aan te bieden onder
de paraplu van het Udens College. Hiervoor zijn lokaal, regionaal en landelijk allerlei contacten gelegd. Bij de
aanmelding in 2020 bleek er echter getalsmatig onvoldoende draagvlak om dit daadwerkelijk vorm te kunnen gaan
geven in het schooljaar 2020-2021. Aangezien er in de regio en landelijk veel belangstelling voor het
vrijeschoolonderwijs én uitgaande van het nieuwe Strategische Beleidsplan heeft het Udens College besloten
schooljaar 20-21 te gebruiken om alsnog voldoende leerlingen voor de vrijeschool van het Udens College
te werven.
Het totale aantal fte personeel daalde licht van 278 fte per 01-01-2019 naar 272 fte per 01-01-2020.
Professionalisering en samenwerking
De professionalisering heeft in 2020 minder aandacht gekregen i.v.m. de corona crisis. Het geen wel heeft
plaatsgevonden stond in het teken gestaan van de onderwijsvernieuwingen op beide sectoren en op het gebied van
onderwijs op afstand/digitalisering. In 2020 is er opnieuw scholingsaanbod geweest vanuit de UCademy voor UCpersoneel, van yoga en mindfulness tot Leerdoel denken en Formatief toetsen. Om het aanbod nog meer op maat
te kunnen aanbieden, is ook in 2020 de mogelijkheid geboden voor UC medewerkers om gebruik te maken van online
scholing via E-wise.
De samenwerking in de Academische Opleidingsschool Passie voor Leren is in 2020 voortgezet met scholengroep
Rijk van Nijmegen, ILS HAN, de Radboud Docenten Academie. Metameer heeft zich per augustus 2019
uit Passie voor Leren teruggetrokken in verband met een fusie met OMO. Onderzocht wordt om
het partnerschap uit te breiden met andere scholen, zowel in Nijmegen als in de regio Noordoost-Brabant.
Inmiddels zijn nieuwe volgscholen in Nijmegen (Karel de Grote College en Montessori College) gevonden
met wie de samenwerking in 2021 wordt geformaliseerd.
Het UC is ook intensief blijven samenwerken met de scholen binnen ORION, onder andere op het vlak van
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professionalisering. Dit thema wordt binnen de, in ORION verband, aangevraagde subsidies (Regionale Aanpak
Lerarentekort en Regionale Aanpak Personeelstekort) verder vorm gegeven. Naast professionalisering is er
aandacht voor een regionaal mobiliteitscentrum en de profilering van ORION als een samenwerkingsverband
van autonome schoolbesturen, die gezamenlijk als aantrekkelijke werkgevers optreden.
Naast het maandelijkse rectorenoverleg is er regelmatig overleg in ORION-verband op het vlak van Bedrijfsvoering,
P&O/HRM en Kwaliteitszorg. De samenwerking heeft in 2018 onder andere geleid tot aanstelling van twee Functionarissen Gegevensbescherming (voor 1,9 FTE) in het kader van de uitvoering van de AVG voor heel ORION. De
13 ORION-scholen dragen de kosten hiervoor gezamenlijk. Het formele werkgeverschap ligt bij het Udens College.
In 2021 wordt deze samenwerking (voor 0,9) voortgezet met een 6-tal scholen.
Convenantsmiddelen
In schooljaar 20-21 zijn voor het eerste jaar een deel van de convenantsmiddelen ingezet. De basis hiervoor ligt in een
beleidsnotitie, waarin we een brede vertaling maken van de middelen voor ontwikkeltijd, werdrukverlichting,
begeleiding startende leraren, begeleiding zij-instromers, onderwijsinnovatie en arbeidsmarktvraagstukken.
Op stichtingsniveau is dat beleid met de medezeggenschpasraad afgestemd en in de uitvoering spelen de deelraden
een belangrijke rol.
De middelen zijn tot op dit moment besteed aan de inzet van docentencoaches, een professionaliseringscoördinator,
scholing van personeel in lijn met de onderwijskundige ontwikkelingen van de school. In het voorjaar van 2021
maken we weer afspraken over de besteding in schooljaar 2021-2022.
Binnen het beleid wordt gedacht aan de inzet van externe surveillanten, de aanstelling van een verzuimcoördinator
en extra tijd voor onderwijsontwikkeling van de vakgroepen.
Passend Onderwijs
In 2020 is er binnen het samenwerkingsverband volledig gewerkt met een zgn. synergiemodel waarmee op basis
van populatiebekostiging de allocatie van de beschikbare financiële middelen wordt geregeld. Op basis van het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden de middelen ingezet in basisondersteuning, koersklassen en individuele
ondersteuning. Belangrijk onderdeel van de uitwerking van dit SOP zal is het vergroten van de kennis van de docenten.
Het team extra begeleiding zal hen ondersteunen om de in het kader van passend onderwijs de bredere docentenrol
op te pakken.
Het samenwerkingsverband zal in de nabije toekomst te maken krijgen met een daling van de inkomsten door
de verevening van LWOO middelen. Dit zal ook effecten hebben op het Udens College. Medewerkers van het Udens
College participeren actief binnen het Samenwerkingsverband om tijdig genoeg hiervoor de goede besluiten voor
te bereiden.
Sterk Techniek Onderwijs
In 2019 is de eerste tranche van deze extra door OCenW toegekende middelen, om techniekonderwijs op het VMBO
te stimuleren, ontvangen. Deze middelen zijn vooral ingezet om de leeromgeving en de benodigde apparatuur t.b.v.
de technische vakken/afdelingen een impuls te geven. Tevens is een projectleider aangetrokken die het vervolg
hierop gaat begeleiden/ondersteunen. In 2020 is dit in lijn gebracht met het "Techniekloket Noord Oost Brabant".
Binnen de projectorganisatie van het Techniekloket zijn docenten, vmbo afdelingsdirecteuren,
de beleidsmedewerker kwaliteitszorg, de sectordirecteur vmbo en de bestuurder actief om in de toekomst
een aantrekkelijk technisch onderwijsaanbod te realiseren. Dit krijgt vorm via diverse actielijnen, zoals
samenwerking in de keten, professionalisering, innovatie en werving.
Communicatie
Het UC beschikt over een beleidsmedewerker Communicatie (0,6 FTE). Haar taak is advisering en ondersteuning
van bestuur en directie met betrekking tot communicatievraagstukken en Werving en de coördinatie van het UC
communicatie-team. In 2020 is veel aandacht geschonken aan de implementatie van het strategisch beleidsplan
en is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Uiteraard is er uitgebreid met ouders en leerlingen
gecommuniceerd over alle ontwikkelingen aangaande het aangepaste onderwijs ten gevolge van de pandemie.
In 2020 hebben we de werving van nieuwe leerlingen op een andere manier vorm moeten geven door de
COVID 19 pandemie. Hierin heeft de beleidsmedewerker communicatie een prominente rol gespeeld.
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Huisvesting en beheer
Met de gemeente Uden zijn de gesprekken over de mogelijkheden tot renovatie van één van de gebouwen van de
de sector VMBO op een laag pitje gezet.
Als gevolg van de Covid19 pandemie is het deugdelijk ventileren van schoolgebouwen opnieuw op de agenda gekomen.
Zowel de rijksoverheid als ook provincie en gemeente hebben middelen, in de vorm van geld en of personele inzet,
beschikbaar gesteld om de ventilatie in de gebouwen op niveau te brengen. Het Udens College heeft
proactief stappen gezet om de klimaatbeheersing in het P-gebouw en het T-gebouw aan locatie Kleinveld
te laten voldoen aan de huidige eisen. Dit heeft geleid tot hoge investeringen.
ICT
In het verslagjaar heeft de focus vooral gelegen op het vervangen van het WiFi netwerk. Tevens is gestart met
het (her)inrichten van de sharepoint omgeving. Ook hier zijn de gevolgen van de pandemie niet ongemerkt voorbij gegaan
in verband met het noodzakelijke onderwijs op afstand en de effecten daarvan op de ict voorzieningen.
Shared service center
Ten aanzien van financiën, HRM en ICT is in 2019 de vorming van een shared service center voorbereid samen met
ORION-partners Elde College en Christiaan Huygens College. Het gaat om een samenwerking voor onbepaalde tijd
gericht op de beleidsterreinen financiën, hrm en ICT. Het samenwerkingscontract voor het shared service
center is ondertekend in december 2019.
In 2020 is vooral gewerkt aan het harmoniseren van de kritische ondersteunende software op het gebied van
bedrijfsvoering (en ICT) van de 3 scholen. Tevens zijn de plannen met de betrokken medewerkers besproken en zijn
de eerste stappen op het gebied van de samenwerking gezet.
1.6 Risicoparagraaf en "In control"
Elk jaar wordt in het voorjaar een geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld voor telkens een periode van 5 jaar.
Met deze gegevens wordt een inventarisatie over welke risico's er te identificeren zijn en in welke omvang zij zich
kunnen voordoen opgesteld. Hierbij worden diverse geledingen in de organisatie bevraagd over mogelijke risico's,
de kans dat een risico zich voordoet en de kwantificering hiervan in euro's. Bevraagde geledingen zijn de MR, de
sectorleiding, het directieoverleg, het bestuur en de Raad van Toezicht. Deze inventarisatie is in 2015 afgerond. Hieruit
is naar voren gekomen dat om alle geïnventariseerde risico's af te kunnen dekken de reserves een minimale
omvang van ruim € 3.600.000 dienen te bedragen. Bij een huidig eigen vermogen (reserves) van ongeveer € 7.100.000
betekent het dat het Udens College de komende jaren over voldoende middelen beschikt om mogelijke risico's
financieel op te kunnen vangen. Afgesproken is om deze inventarisatie vijfjaarlijks te herhalen op de op dat
moment meest recente meerjarenbegroting. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd zodat steeds
een vijfjaars perspectief beschikbaar is. Inmiddels heeft actualisatie plaatsgevonden en is er een meerjaren
begroting 2020-2024 beschikbaar waarvan de uitkomsten deels in de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen.
Begin 2021 is in samenwerking met de Shared Service Center partners een risico-inventarisatie uitgevoerd.
De uitkomsten daarvan worden in het jaarverslag over 2021 opgenomen. Tot dat moment zal uitgegaan worden
van de op dit moment meest actuele inventarisatie en de bijbehorende maatregelen. Behalve het financieel afdekken
van risico's middels het aanhouden van een bepaald niveau aan reserves, wordt er ook ingezet op het nemen van
maatregelen teneinde de kans dat een risico daadwerkelijk een verliespost gaat worden, maximaal wordt beperkt.
Met betrekking tot het "in control" zijn op het gebied van bedrijfsvoering is met een groep van 5 vergelijkbare VO-scholen
die allen lid zijn van "Orion", een samenwerking van dertien "VO-éénpitters", het initiatief genomen om bij elkaar audits
uit te voeren. Bij het Udens College is de audit begin 2017 uitgevoerd door een tweetal collegae. De uitkomsten hiervan
zijn intern besproken waarbij de conclusie is getrokken dat het Udens College over het algemeen in control is.
1.7 Financiële situatie op de balansdatum
Liquide middelen
De stand van de beleggingsportefeuille per balansdatum bedraagt € 916.545 aan obligaties.
Begin 2021 is de gehele portefeuille verkocht.
Ruim € 5 miljoen is op een spaarrekening geplaatst en ruim € 1,4 mln is het rekening courant saldo op balansdatum.

- 11 -

A: Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

1. Bestuursverslag

Liquiditeit
Liquiditeit is het vermogen om op korte termijn aan de kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen.
Indien dit kengetal groter of gelijk is aan 1, is er sprake van een liquide organisatie.
Ter bepaling van de liquiditeit wordt de quick ratio gehanteerd: (vlottende activa-voorraden)/kortlopende schulden
Vlottende activa
Vlottende passiva
Quick ratio

2017
10.327.074
2.996.084
3,45

2018
9.505.840
3.280.821
2,90

2019
7.817.047
2.570.817
3,04

2020
7.944.347
2.611.702
3,04

1

1

1

1

Grenswaarde

Verloop quick ratio
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Quick ratio
Grenswaarde

2017

2018

2019

2020

Verslagjaar

Solvabiliteit
Een organisatie wordt solvabel geacht als het voldoende eigen kapitaal heeft om financiële risico's op te
vangen. De solvabiliteitspositie is een momentopname op balansdatum.
Ter bepaling van de solvabiliteit wordt een verhoudingspercentage berekend tussen het Eigen Vermogen (EV)
en het Totale Vermogen (TV).

Eigen Vermogen
Totaal Vermogen
Solvabiliteit

2017
7.950.871
14.625.020
0,54

2018
7.822.823
13.666.575
0,57

2019
7.799.400
12.795.010
0,61

2020
7.150.104
12.107.266
0,59

Verloop solvabiliteit
0,65
0,60
0,55
0,50

Solvabiliteit

0,45
0,40
0,35
0,30

2017

2018

2019

2020

Verslagjaar
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Weerstandsvermogen
Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële
baten en exclusief de buitengewone baten. Voor het jaar 2019 geldt een percentage van: 27,3%
Op basis van een op de jaargegevens van 2007 uitgevoerde risico-inventarisatie heeft het bestuur
in 2009 bepaald dat het weerstandsvermogen in de komende jaren naar ruim 22% dient te groeien.
Inmiddels is op grond van een geactualiseerde risico-inventarisatie dit streefcijfer losgelaten en gekozen
voor andere kengetallen ter vaststelling of risico's voldoende zijn afgedekt, zie hiervoor de risicoparagraaf.
Financieel beoordelingskader
Naar aanleiding van het rapport "Financieel beleid van onderwijsinstellingen" opgesteld door commissie
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft een aantal andere dan de hierboven besproken
kengetallen hun intrede gedaan.
Vermogensbeheer
Solvabiliteit (nieuw)
Ter bepaling van dit kengetal van solvabiliteit wordt een verhoudingspercentage berekend tussen
het Eigen Vermogen (EV) + Voorzieningen (VZ) en het Totale Vermogen (TV).
2018
2019
2017
7.799.400
Eigen Vermogen
7.950.871
7.822.823
Voorzieningen
3.678.065
2.562.932
2.424.793
12.795.010
Totaal Vermogen
14.625.020
13.666.575
Solvabiliteit
0,80
0,76
0,80
Grenswaarde
0,20
0,20
0,20
ondergrens
Kapitalisatiefactor
Ter bepaling van dit kengetal wordt een verhoudingspercentage berekend tussen
het Totale Vermogen (TV) -/- Gebouwen en Terreinen (GT) en de Totale Baten (TB)
2017
2018
2019
Totaal Vermogen
14.625.020
13.666.575
12.795.010
469.409
Gebouw en Terrein
618.809
544.108
Totale Baten
23.914.162
24.933.112
26.003.772
Kapitalisatiefactor
0,59
0,53
0,47
Grenswaarden
0,35 -0 ,60
0,35 -0 ,60
0,35 -0 ,60
bovengrens

2020
7.150.104
2.345.460
12.107.266
0,78
0,20

2020
12.107.266
394.708
26.204.590
0,45
0,35 -0 ,60

Buffercapaciteit
Dit kengetal geeft aan hoeveel liquiditeit beschikbaar is voor het afdekken van (rest-) risico's.
Berekening: Kapitalisatiefactor in € -/- liquiditeit voor vervangingsinvesteringen en kortlopende schulden
delen door de totale baten.
Kapitalisatiefactor
Liquiditeit vervangin
Kortlopend schulden
Totale Baten
Buffercapaciteit
Ondergrens

2017
14.006.211
4.702.779
3.473.418
23.914.162
24,4%
5%

2018
13.122.467
5.161.683
2.996.084
24.933.112
19,9%
5%
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12.325.601
5.862.291
2.996.084
26.003.772
13,3%
5%
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11,0%
5%
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Budgetbeheer
Liquiditeit
Ter bepaling hiervan wordt geen gebruik gemaakt van de quick ratio maar van de current ratio, daarbij
wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen Vlottende Activa (VA) en Vlottende Passiva (VP).
Aangezien het Udens College geen voorraden heeft, is de uitkomst hiervan dezelfde als bij de quick ratio.

Vlottende Activa
Vlottende Passiva
Current Ratio
Grenswaard. onderresp. bovengrens

2017
10.327.074
2.996.084
3,45
0,5 - 1,5

2018
9.505.840
3.280.821
2,90
0,5 - 1,5

2019
7.817.047
2.570.817
3,04
0,5 - 1,5

2020
7.944.347
2.611.702
3,04
0,5 - 1,5

Rentabiliteit
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het Exploitatieresultaat en de Totale Baten
Exploitatieresultaat
Totale baten
Rentabiliteit
Grenswaard. onderresp. bovengrens

2017
65.519
23.914.162
0,27
0,0 - 5,0

2018
128.04824.933.112
0,510,0 - 5,0

2019
23.42226.003.772
0,090,0 - 5,0

2020
649.29626.204.590
2,480,0 - 5,0

Toelichting financiële situatie per 31-12-2020
Zoals uit bovenstaande kengetallen blijkt is de financiële situatie van het UC meer dan gezond te noemen.
Medio 2020 is door het ministerie de signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen geïntroduceerd
waarover schoolbesturen in het verslagjaar 2020 voor het eerst verantwoording moeten afleggen in de
jaarverslaglegging. Basis voor de omvang van het normatief publiek eigen vermogen zijn de opgenomen
cijfers in de jaarrekening.
Het normatief vermogen wordt als volgt berekend:
50% van de aanschafwaarde gebouwen X 1,27 = 0,5 X € 1.120.494 X 1,27 =
€
711.514
Boekwaarde van de resterende materiele vaste activa =
€
3.768.211
Omvangafhank.rekenfactor(0,05 voor > € 12 milj.) X totale baten = 0,05 X € 26.191.697= €
1.309.585
Normatief publiek eigen vermogen
€
5.789.310
Eigen vermogen per 21-12-2020
€
6.988.091
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
€
1.198.782
De meerjarenbegroting laat in 2021, 2022 en 2023 een negatief exploitatieresultaat zien van respectievelijk
€ 129k, € 514 k en € 324k in totaal € 967k zien. Daarnaast zit in het eigen vermogen nog een bedrag opgenomen
m.b.t. de convenantsmiddelen.
De investeringen in de nieuwbouw zijn gerealiseerd en hebben reeds effect gehad op bovenstaande kengetallen.
Op beide sectoren zullen in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen investeringen in aanpassing
van de bestaande gebouwen worden gedaan. Ook de komst van het vrije school onderwijs in 2021 zal
mogelijk nog gebouwelijke aanpassingen noodzakelijk maken. Het op niveau (frisse scholen B) brengen
van de luchtkwaliteit, op de VMBO locatie vergt nog een aanzienlijke investering die uit de reserves bekostigd
zal worden. Het nieuwe meerjaren onderhoudsplan vergt nog extra een extra dotatie.
Rekenning houdend met bovenstaande komen de kengetallen weer ruimschoots binnen de grenzen van de
gedefinieerde grenswaarden.
1.8 Kwaliteit van het resultaat
Exploitatieresultaat
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat exclusief saldo financiële baten en lasten
Genormaliseerd resultaat
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1.9 Analyse realisatie ten opzichte van begroting
De exploitatierekening in paragraaf B3 laat de realisatie over 2020 ten opzichte van de begroting 2020 zien.
In deze paragraaf worden de verschillen op onderdelen toegelicht.
Normatieve Rijksbijdrage OC en W
De normatieve rijksbijdrage is nagenoeg gelijk aan hetgeen vooraf is begroot.
Aanvullende subsidies OC&W
Convenants middelen
Prestatiesubsidie VSV
Subsidie lerarenbeurs
Subsidie nieuwkomers
Subsidie prestatie box
Subsidie gratis lesmateriaal
Subsidie Sterk Techniekonderwijs VMBO
Subsidie inhaal en ondersteuning
Subsidie onderzoek leerlingaantallen
Subsidie remind learning
Subsidie afrekening uitkeringskosten
Rijksbijdrage via SWV

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020

835.000
896.000
269.000
2.000.000
2.224.000
4.224.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Realisatie 2020

67.550
61.767
149.094
950.898
899.011
368.500
252.000
50.000
24.500
12.100
2.835.420
2.484.567
5.319.987

De convenants middelen zijn extra middelen, o.a. voor werkdruk vermindering, in november toegekend en
dienen in 2019 als baten te worden verantwoord. De uitgaven vinden plaats in schooljaar 2020-2021 hiervoor zal
een bestemmingsreserve worden aangehouden.
Met de prestatiesubsidie VSV is in de begroting geen rekening gehouden evenals de subsidie voor nieuwkomers.
Met name de subsidie voor nieuwkomers is in de begroting budgettair neutraal opgenomen.
De subsidie i.v.m. de prestatie box is wederom hoger dan begroot doordat het ministerie gedurende het jaar
het bedrag per leerling heeft verhoogd.
De subsidie lerarenbeurs was niet begroot i.v.m. onvoldoende zicht op individuele aanvragen/toekenningen.
De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs VMBO was bij het opstellen van de begroting 2019 nog niet exact bekend.
De middelen van het ministerie OCW voor LWOO e.d. worden via het SWV verstrekt en zijn nagenoeg gelijk aan
het in de begroting opgenomen bedrag.
Overige baten
Het in de begroting opgenomen bedrag voor "onttrekkingen" dat aan de baten is toegevoegd zal pas bij de
resultaatbestemming gerealiseerd worden.
Personele lasten
De personele formatie is in 2020, gemiddeld ruim 272 fte, ten opzichte van de formatie in 2019 licht gedaald.
De gerealiseerde loonkosten onderschrijden de begrote kosten licht. Dit is voor een deel toe te schrijven aan het
minder inzetten van personeel voor vervangingen, vooral toe te schrijven aan de Coronacrisis in verband met het
online verzorgen van lessen.
In het kader van de onderwijsontwikkelingen en gedurende de totstandkoming van een daarbij passend taakbeleid
is aan de beide sectoren een in 2020/2021 voor het laatste schooljaar een zgn. "knelpuntenbudget" toegekend.
Overige personele lasten
De post personeel niet in loondienst blijft flink achter bij de begroting zoals hierboven al aangegeven door minder
inzet voor vervangingen en doordat de payroll constructie door gewijzigde wet-en regelgeving in 2020 is beperkt.
Hierin is een post opgenomen die net als bij de baten budgettair neutraal is meegenomen in het kader
van de nieuwkomers/ Isk leerlingen die bij het UC staan ingeschreven maar bij ROC de Leijgraaf
onderwijs genieten.
Aan nascholingskosten is wederom minder uitgegeven dan geraamd vooral ten gevolge van de Corona crisis.
De ontvangsten van uitkeringen UWV en Loyalis worden niet geraamd en t.g.v. actief beleid en gewijzigde wet- en
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regelgeving inzake de mogelijkheid om transitievergoedingen te declareren bij UWV is dit een aanzienlijk bedrag.
Het risicofonds is gefixeerd op het maximumbedrag.
Investeringen in 2020
Audio- en videoapparatuur
ICT: Vaste componenten
Tablets
Infra
Transformers
Machines
Meubilair
Overige inventaris

€
€
€
€
€
€
€
€

sector vwo/havo
12.633 €
44.847 €
€
- €
- €
- €
13.544 €
25.687 €
96.711 €

sector vmbo
23.111
123.671
9.237
300.961
6.006
462.986

€
€
€
€
€
€
€
€
€

centraal

13.585
122.907
6.275
142.767

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

35.744
182.103
122.907
9.237
320.780
31.693
702.464

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn nagenoeg gerealiseerd op het niveau van de begroting.
Huisvestingslasten
De post aanpassingen gebouw is onderschreden in verband met de nog niet (volledig) gerealiseerde verbeteringen aan
ventilatiesystemen. In verband met Corona vallen de huurkosten van de sportaccommodatie lager uit dan begroot
Bij de energiekosten wordt wederom een kleine daling waargenomen bij de electriciteitskosten als effect van de
zonnepanelen op beide sectoren.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. De administratie en beheerlasten worden
overschreden als gevolg van de implementatie van Afas. Met betrekking tot de post middelen wordt steeds duidelijker
dat de vergoeding die wordt ontvangen voor leermiddelen (methodes) ruim onvoldoende is om de daarmee gepaard
gaande uitgaven te kunnen bekostigen( ruim 150k). Tevens zijn ten gevolge van Corona kosten voor reizen/excursies
etc. gemaakt die niet verhaald konden worden op de ouders van leerlingen. Daarnaast zijn hier de kosten van projecten
geboekt zoals voor Techniek VMBO en Remind learning waar ook niet begrote inkomsten tegenover staan.
1.10 Bestemmingsreserves/voorzieningen
Binnen de interne beleidscyclus worden de beleidsontwikkelingen en de hiermee samenhangende financiële
sturing op elkaar afgestemd en transparant gemaakt. Er wordt waar mogelijk en gewenst gewerkt met
meerjarige onderwijsinnovaties. Ten gevolge van de opheffing van het vervangingsfonds, het opheffen van het
participatiefonds en het aangaan van het eigen risicodragerschap in het kader van de WGA zijn de risico's in
beeld gebracht. Mede hierdoor wordt er intern met een aantal reserves gewerkt, die parallel lopen met de
bedrijfsvoering, maar uiteindelijk wordt gesaldeerd volgens de richtlijnen voor de verslaggeving en aldus
terecht komen in het financieel verslag. In het kader van "Good Governance" wordt op deze plaats hierin inzage
gegeven. Enerzijds zijn onderdelen van de reserves/voorzieningen te verklaren als vastliggende verplichtingen,
anderzijds geven ze een waarborg naar de diverse onderdelen van de organisatie, zodat ingezet en gepland
beleid, ook over meerdere jaren, van voldoende waarborgen is voorzien.
Met name in het kader van de meest recente risico-inventarisatie wordt het opvangen van risico's en dus de
continuïteit van de organisatie gekoppeld aan de omvang van de (bestemmings)reserves.
De bestemming van de reserves wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Gewerkt wordt met de volgende voorzieningen en reserves:
Het onderwijsinnovatiefonds. (bestemmingsreserve)
Hierin worden de gelden ondergebracht voor de meerjarige onderwijsinnovaties.
Jaarlijks vindt via een begrotingstoewijzing c.q. resultaatbestemming aanvulling plaats.
De verwachte bestedingstermijn is 2 jaar.
De onderhoudsvoorziening, gericht op gebouwen en onderhoud.
Deze bestaat allereerst uit de zgn. onderhoudsvoorziening. Deze voorziening voor klein en groot
onderhoud wordt gepland vanuit het zgn. meerjaren onderhoudsplan dat is opgezet door adviesbureau
v.d. Kruijs-Looijen. In het voorjaar van 2021 is het plan geactualiseerd.
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De voorziening is conform de planning.
Voorziening WW verplichting
Voor personeelsleden die recht hebben op een WW uitkering aansluitend op een dienstverband bij het Udens
College worden 25% van de uitkeringskosten doorbelast aan het UC. Teneinde aan deze verplichting
te kunnen voldoen wordt een voorziening aangehouden ter hoogte van deze kosten (inschatting)
voor de maximale uitkeringsduur gerekend vanaf balansdatum.
De voorziening jubileumgratificaties.
De voorziening is opgebouwd door, op basis van het huidige personeelsbestand tot aan de op dit
moment voor hen bekende pensioengerechtigde leeftijd, de opgebouwde rechten op balansdatum
gerelateerd aan de toekomstige uitkeringen voor 25- en 40-jarige jubilea vermenigvuldigd met de factor
0,8 (correctie i.v.m. waarschijnlijkheid) op te nemen.
Uit deze voorziening worden de kosten van de daadwerkelijke uitkeringen bestreden.
De voorziening spaarverlof.
Deze voorziening wordt gebruikt om in het verleden gespaard verlof te bekostigen op het moment van
opname. De opbouw wordt gevormd door het gespaarde verlof per individuele medewerker te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening persoonlijk budget
Vanuit de cao heeft elk personeelslid de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis in te zetten voor maatregelen
t.b.v. duurzame inzetbaarheid door het maken van levensfase bewuste keuzes.
Eén van de mogelijkheden is het sparen van deze uren om die op een later moment op te nemen.
De hoogte van de voorziening is gelijk aan gekapitaliseerde omvang van het gespaarde budget.
De bestemmingsreserve personeel/materieel opgebouwd door de sectoren.
Uitkomst van de jaarlijkse onder- en overbesteding op het bestuursformatieplan per schooljaar van de
sectoren. Met name ook om de bekostiging van leerlingen in de pas te laten lopen met de
schooljaarplanning. Tevens kan deze bestemmingsreserve worden aangewend om fluctuaties
in de schooljaarplanning op te kunnen vangen.
De algemene bestuurlijke reserve.
Het Personele Risicofonds.
Bedoeld om een buffer te creëren voor het eigen risicodragerschap i.v.m. ziekteverzuim
en het dragen van wachtgeldverplichtingen. Met de MR is afgesproken te streven naar een fonds
van maximaal € 500.000, jaarlijks te vullen van de gefixeerde premies wachtgeld en participatiefonds
en incidentele afrekeningen met OC&W. Nadat dit plafond is bereikt worden geen toevoegingen meer
gedaan maar gaan de vrijkomende middelen naar het primaire proces.
Verwachte bestedingstermijn is < 5 jaar.

Personeel flexibele Bapo
De bestemmingsreserve Personeel flexibele Bapo is ontstaan door het per 01-01-2010 opheffen van de
gelijknamige voorziening. De reserve kan worden ingezet om negatieve exploitatie effecten in verband met
de opname van deze Bapo op te kunnen vangen.
Reserve gratis lesmateriaal.
De reserve is gevormd uit de overname van het externe boekenfonds (activa) en de invoering van de
gratis lesmaterialen waarbij het Udens College er voor heeft gekozen om de leerboeken in vier jaar af
te schrijven. De reserve kan worden ingezet voor, noodzakelijke vroegtijdige, korter dan vier jaar,
vervangingen van leermethoden of het financieren van andere vormen van het beschikbaar stellen van
leermiddelen.
Verwachte bestedingstermijn is < 5 jaar.
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Bestuursreserve
De algemene reserve aan welke geen vooraf bepaalde doelen en risico's zijn verbonden.
De omvang hiervan hangt samen met de omschreven doelbestemmingen op de andere reserves.
Verwachte bestedingstermijn is >5 jaar.
Bestemmingsfonds (Reserve boekenfonds).
In het verleden is een Stg. Boekenfonds in het leven geroepen om aan leerlingen in de onderbouw van het
Udens College jaarlijks een boekenpakket te verhuren. Met de invoering van de subsidie voor "gratis
leermiddelen" door het ministerie van OC&W zijn deze activiteiten stopgezet. De inmiddels door de
stichting opgebouwde reserve is onder bepaalde bestedingsvoorwaarden geschonken aan het Udens
College. Deze voorwaarden zijn overgenomen in de bestedingsdoelen van deze reserve.
Tot 2014 konden de middelen bij stopzetting door het ministerie van de subsidie "gratis leermiddelen"
ingezet worden voor het opnieuw oppakken van de activiteiten van het boekenfonds, daarna zouden
de middelen worden ingezet voor infrastructurele investeringen om het gebruik van (draadloze) digitale
leermiddelen te bevorderen. Inmiddels is duidelijk dat van stopzetting van deze middelen in de nabije
toekomst geen sprake zal zijn. Hierdoor is inzet voor infrastructurele (ICT) middelen mogelijk gemaakt.
1.11 Beleid gericht op kostenbeheersing inzake uitkeringen na ontslag
Teneinde de uitgaven van uitkeringen na ontslag tot een minimum te beperken wordt actief beleid gevoerd om,
rekening houdend met een in de nabije toekomst dalend leerlingenaantal, een flexibele schil aan te houden.
Dit gebeurt door zeer terughoudend te zijn met het omzetten van tijdelijke dienstverbanden in dienstverbanden voor
onbepaalde tijd. Bij vervangingen in verband met ziekte of zwangerschap wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
"payrolling". Tevens wordt binnen Orion actief gezocht naar de match tussen werkzoekende personeelsleden
en vacatures bij de aangesloten scholen.
1.12 Treasury management
Het Udens College belegt en/of beleent publieke middelen dan wel overige middelen alleen met inachtneming
van de regelgeving voor beleggen en belenen van het CFI.
Deze regelgeving is opgenomen in het aangescherpte treasurystatuut, inmiddels is een nieuw statuut vastgesteld.
In 2013 zijn in dit kader een aantal fondsen afgestoten en inmiddels is besloten de portefeuille in 2021 volledig af te
stoten. Derivaten zijn niet van toepassing.
De beleggingsportefeuille op 31-12 2020 bestaat uit:
Omschrijving
Vervaldatum
Ned. Waterschapsbank
European Investmentbank
Bank Ned. Gemeente
Eur Fin. Stability
European Investmentbank
European Investmentbank

2021
2022
2023
2023
2024
2024

2020
€
€
€
€
€
€
€

150.000
150.945
155.633
150.166
150.843
158.955
916.542

2019
€
€
€
€
€
€
€

150.000
151.688
158.450
150.250
151.260
161.940
923.588

1.13 Klachten
Het Udens College beschikt over een Centraal meldpunt incidenten waar leerlingen en personeel gebruik van
kunnen maken om incidenten, ongevallen of klachten onder de aandacht te brengen.
In 2020 is melding gemaakt van 4 incidenten en is er 2 ongeval gemeld.
Dit jaar zijn er geen klachten ingediend.
1.14 Toekomstige ontwikkelingen en continuïteit
Begin 2021 is een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2021 - 2025. Hierop heeft in 2021 een risicoinventarisatie plaatsgevonden, deze is nog niet vastgesteld.. Op de inhoud en de uitkomsten van de meerjarenbegroting
2015 - 2019 heeft voor het laatst een risicoinventarisatie plaatsgevonden die is vastgesteld.
De uitkomst hiervan komt aan bod in de risicoparagraaf.
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Exploitatiebegroting
Baten
(Rijks)bijdragen OC en W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten (incl. reserv.)

2020(realisatie)
x € 1.000

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Buitengewone baten/lasten
Financiële baten/lasten
Resultaat
Balans
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Prognose
Aantal leerlingen
Aantal FTE totaal
Aantal FTE management
Aantal FTE OP
Aantal FTE OOP
Aantal FTE AOP

2020

2022
x € 1.000

2023
x € 1.000

25.591
0
601
26.192

24.792
506
1.203
26.501

24.258
378
353
24.989

23.955
378
353
24.686

21.179
594
2.133
2.928
26.833
-642
0
-8
-649

21.855
624
2.020
2.134
26.633
-132
0
3
-129

21.397
624
1.420
2.065
25.506
-517
0
3
-514

20.969
624
1.415
2.005
25.013
-327
0
3
-324

2020
x € 1.000

Vlottende activa
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
Totaal Activa
Passiva
Stichtingskapitaal
Bestemmingsres. publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva

2021
x € 1.000

2021
x € 1.000

2022
x € 1.000

2023
x € 1.000

4.163
0
4.163

4.129
0
4.129

4.105
0
4.105

4.081
0
4.081

556
917
6.472
7.945
12.108

546
0
6.484
7.030
11.159

546
0
5.681
6.227
10.331

546
0
5.359
5.905
9.985

105
6.883
162
7.150
2.345
0
1.869
742
12.107

105
5.898
162
6.165
2.202
0
1.869
923
11.159

105
5.187
162
5.454
2.351
0
1.869
658
10.331

105
4.565
162
4.832
2.628
0
1.869
657
9.985

2.759
272
15
180
39
37

2021

2727
269
15
178
39
37

2022

2703
266
15
176
38
36

2023

2648
261
15
173
37
36

Toelichting op de meerjarenexploitatie.
In 2021 is inmiddels een nieuwe meerjarenbegroting (2021-2025) opgesteld en vastgesteld.
Bij de opstelling van bovenstaande exploitatiebegroting en balans is voor 2021 gebruik gemaakt van de goedgekeurde begroting 2021 en voor 2022 en 2023 van de vastgestelde meerjarenbegroting.
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In deze begroting is rekening gehouden met de afname van de leerlingaantallen.
De leerlingaantallen zullen ten gevolge van de demografische ontwikkelingen de komende jaren gestaag afnemen.
Deze teruglopende leerlingaantallen kunnen op werkgeversniveau (niet op sectorniveau) worden opgevangen
middels natuurlijk verloop. Door het opstellen van een strategisch HRM plan wat inmiddels afgerond is, maar niet "af"
is zal inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze sturing kan worden gegeven aan dit proces. De meerjarenbegroting
laat zien dat indien er los van "mismatches" tussen de gevraagde bevoegdheden en de aanwezige bevoegdheden,
er weliswaar voldoende mogelijkheden zijn met gebruikmaking van de flexibele schil in combinatie met personeelsleden die op korte termijn vertrekken i.v.m. pensionering, om de verminderde inkomsten door leerlingdaling
op te kunnen vangen. Er is op basis van de huidige leerling/leraar ratio doorgerekend en daardoor ontstaat er
zowel op de korte als ook op de langere termijn een relatief gering tekort op de exploitatie.
Het taakbeleid dat past bij de onderwijskundige ontwikkelingen is in 2021 vastgesteld en biedt meer flexibiliteit
maar levert geen bijdrage aan toekomstige exploitatietekorten. Er doet zich in de periode waarover de meerjarenbegroting zich uitstrekt een stapeling van effecten voor. Naast de al genoemde daling van leerlingen en de
toekomstige afname van de financiering van LWOO via het synergiemodel van het SWV doet zich nog een negatief
effect voor nl. het nieuwe bekostigingstelsel van OC en W.
Met betrekking tot contractactiviteiten en zgn. 'derde geldstroomactiviteiten' heeft het Udens College geen plannen
om deze uit te bouwen.
Toelichting meerjarenbalans.
De kengetallen laten ook in een meerjarenperspectief een gezonde financiële-/financieringsstructuur zien.
Het uit de risico-inventarisatie voortgekomen minimaal aan te houden niveau van reserves is ruimschoots aanwezig.
De door de gemeente in 2013 toegekende middelen ter realisatie van gedeeltelijke nieuwbouw voor de sector
HAVO/VWO zijn door het UC aangevuld ten behoeve van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen die de
komende jaren worden terugverdiend door besparingen op energie en onderhoud.
Deze investeringen hebben niet tot activering geleid. Afhankelijk van het soort maatregelen kan
bij de realisatie alsnog voor activering gekozen worden.
Tevens heeft deze nieuwbouw, in het verleden uitgestelde, investeringen in inventaris gevergd. Liquiditeit is in
voldoende mate aanwezig en ook in de exploitatie is hier rekening mee gehouden. In 2013 is een nieuw
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, met de jaarlijkse dotatie en de onttrekkingen is rekening gehouden
zodat de kwaliteit van de gebouwen(behoudens het te vervangen gebouw) op voldoende niveau gehouden kan
worden. Begin 2021 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Dit kan nog een extra (inhaal)dotatie vergen.
De financiële kengetallen conform het financieel beoordelingskader blijven met betrekking tot het vermogensbeheer binnen de kaders. Zowel de solvabiliteit als de kapitalisatiefactor lopen iets terug maar blijven binnen de
marge en ook de buffercapaciteit blijft voldoende. Met betrekking tot het budgetbeheer loopt de liquiditeit terug
maar deze blijft nog altijd op voldoende niveau. De rentabiliteit zal een aantal jaren een klein negatief resultaat
te zien geven hetgeen eenvoudig uit de reserves gecompenseerd kan worden.
Overige rapportages behorende bij de continuïteitsparagraaf.
1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 1.6 Risicoparagraaf en "in control" van dit bestuursverslag.
2.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden.
Hiervoor wordt naast de verwijzing naar paragraaf 1.6 vooral verwezen hetgeen in de toelichting op de
meerjarenexploitatie en meerjarenbalans in deze paragraaf daarover is opgenomen.

3.

Rapportage toezichthoudend orgaan.
De rapportage van de RvT is opgenomen in hoofdstuk A2 Raad van Toezicht in paragraaf 1.1 Verslag
toezichthouder van dit financieel jaarverslag.
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1.15 Bestuur en Instelling
De Samenwerkingsstichting stelt zich ten doel het doen geven van voortgezet onderwijs één en
ander op grondslag van samenwerkingsonderwijs, welk onderwijs toegankelijk is voor
leerlingen van alle gezindten en stromingen.
Onder de stichting ressorteert het Udens College een brede scholengemeenschap bestaande
uit de sectoren havo/vwo en vmbo.
Het Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is als volgt:
Directeur /Bestuurder

:

De heer A.A.W.M. van Kemenade

De Instelling
Naam
Adres
Postcode/plaats
Postadres
Postcode/plaats
Brinnummer
Telefoonnummer
E-mail adres
Website

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Udens College
Schepenhoek 203
5403 GB UDEN
Postbus 108
5400 AC Uden
06 HF
0413 - 283000 (keuze 3)

Directeur/Bestuurder
Directeur Bedrijfsvoering (Contactpersoon)

:
:

De heer A.A.W.M. van Kemenade
De heer M.H.W. Spierings

Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

:
:

0413 - 283000 (keuze 3)

info@udenscollege.nl

www.udenscollege.nl

info@udenscollege.nl
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1.1 Verslag toezichthouder
De Raad van Toezicht is vanaf 1 januari 2010 onderdeel van de bestuursstructuur van het Udens College.
Dit toezichthoudende orgaan heeft o.a. als taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting en dat is de
directeur/bestuurder. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht adviseur/klankbord voor de directeur/bestuurder
en is de Raad belast met de formele werkgeversfunctie.
Naast de reeds in paragraaf 1.4 van het bestuursverslag genoemde documenten en statuten is in het handelen van de Raad van
Toezicht en het gedrag van de individuele leden de Code Goed Onderwijsbestuur 2019 leidend. Hierin zorgt de R.v.T. voor de goede
vewrbinding tussen enerzijds de vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid én de kernwaarden
van het Udens College: we zien en horen elkaar, we vertrouwen elkaar en we tonen verantwoordelijkheid naar elkaar.
Dit betekent dat de Raad van Toezicht:
- Toezicht houdt op de wettelijke verplichtingen
- Toezicht houdt op basis van heldere normen en een heldere visie op toezicht
- In verbinding is met interne en externe stakeholders, zoals ook het gesprek met de medezeggenschapsraad (twee keer per jaar)
- Een stimulerende rol neemt voor de regionale verantwoordelijkheid van de bestuurder
- Inzet op specifieke expertise en professionalisering
- Waarde hecht aan interne zelfreflectie
- Bewaakt situaties waarin mogelijk sprake van belangenverstrengeling zou kunnen zijn
Hoe is het onderwijsbestuur nou geregeld? Vragen als: hoe gaan de toezichthouder en de bestuurder met elkaar om?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe regel je dat op een goede wijze verantwoording wordt afgelegd naar
de toezichthouders toe maar ook naar de ouders, de docenten de onderwijsinspectie?
Om de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder goed te laten functioneren wordt er gewerkt met het Policy
Governance Model . Veel onderwijsorganisaties en ander non-profit organisaties zijn ingericht op basis van dit model.
In de jaren voorafgaand aan 2020 heeft de Raad van Toezicht zich verdiept in dit model. In het jaar 2019/2020
is deze benadering verder uitgerold en uitgevoerd.is deze benadering verder uitgerold en uitgevoerd.
De directeur/bestuurder handelt op de eerste plaats voor en in het belang van de leerlingen en incorpereert daarbij ook de
belangen van de ouders, de Udense maatschappij en de docenten. Leidend zijn de na te streven doelstellingen en resultaten, waarbij
een directe koppeling wordt gemaakt met de beschikbare middelen. Concreet krijgt dit een vertaling in gelden, budgetten,
medewerkers en de organisatie.
Policy Governance is een integraal model dat de Raad van Toezicht in staat stelt zijn werk goed te doen:
Dat werk is toezien of het Udens College onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder voor de leerlingen die
resultaten behaalt die verwacht mogen worden.
Alle principes en normen en waarden die belangrijk zijn, zijn vastgelegd. De verwachtingen zijn vooraf vastgelegd zodat
deze ook te controleren zijn. Hierin ligt een belangrijke basis voor de wijze waarop toezicht gehouden wordt.
De onderwijskundige ontwikkelingen van het Udens College zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Voor de Raad
van Toezicht is dit plan leidend geweest om beleidsuitspraken te doen over de beoogde resultaten, de handelingsruimte van de
directeur/bestuurder en de verhouding tussen enerzijds de Raad van Toezicht en anderzijds de directeur/bestuurder.
De directeur/bestuurder is met zijn directe werkomgeving de professional die de kennis en kunde heeft om het Udens
College als organisatie te besturen. De Raad van Toezicht bemoeit zich dan nadrukkelijk ook niet met die dagelijkse
gang van zaken van het besturen. De Raad houdt toezicht op het te ontwikkelen en gevoerde beleid middels een toezicht kader.
Binnen dat kader is het aan de bestuurder met zijn staf om beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
De vijf leden van de Raad van Toezicht leveren - ieder vanuit zijn of haar deskundigheid - een bijdrage aan die toezichthoudende
taak. Bij de verschillende hoofd onderwerpen die actueel zijn wordt de kennis en kunde van de leden benut.
Gelet op het van toepassing zijnde rooster van aftreden hebben er in het verslagjaar twee wisselingen plaatsgevonden
in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Voor de twee vrijgekomen posities zijn in de zomermaanden sollicitatiegesprekken
gevoerd. De vooraf vastgestelde procedure bij de werving van nieuwe leden is daarbij volledig gevolgd en doorlopen.
In de september vergadering van de Raad van Toezicht is de heer Drs. M.F.H.M. Ooms als nieuwe voorzitter benoemd en
mevrouw Drs. I.Emonds als nieuw lid. In paragraaf 1.2 is het rooster van toe- en aftreden opgenomen.
De Raad van Toezicht stelt vast dat de beoogde resultaten ten aanzien van leerlingen en medewerkers in het verslagjaar
conform het strategisch beleidsplan zijn verlopen en zijn uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.
Het nieuwe strategisch beleidsplan is er voor de periode 2020-2024. In de vergadering van juni heeft de Raad een positief
advies gegeven over dit beleidsplan.
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Vergaderingen
De vergaderingen van de RvT zijn volgens de vooraf geplande agenda verlopen. Deze wordt vastgesteld door de voorzitter
van de Raad van Toezicht samen met de directeur/bestuurder. In het jaar 2020 zijn er vijf vergaderingen geweest. Daarbij was de
bestuurder vrijwel steeds aanwezig, hetgeen als functioneel is ervaren. Tijdens één van de vergaderingen is er overleg gevoerd
met de accountant over de balans, de resultatenrekening en de bijbehorende stukken.
Functioneringsgesprek
Jaarlijks vindt er ook een functioneringsgesprek plaats met twee leden van de Raad van Toezicht (inclusief de voorzitter) samen met
de directeur/bestuurder over diens functioneren. Verslag wordt uitgebracht aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
Financiën en audit
Conform de beleidscyclus worden op verschillende momenten van een jaar de begroting, meerjarenbegroting en het jaarverslag
voorbereid. Deze documenten worden in samenspraak tussen de directeur bedrijfsvoering en de directeur bestuurder voorbereid.
Bij de besteding van middelen bestaat een directe relatie met het Strategisch Beleidsplan en bestaat er aandacht voor de
rechtmatige verwerving en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de middelen. Bij deze besprekingen staan
altijd een aantal vragen centraal:
- Is er sprake van een duidelijk relatie met het SBP?
- Is er sprake van een goede kosten/baten verhouding?
- Passen de uitgaven binnen de kaders waar een onderwijsinstelling voor staat
De verschillende documenten komen in samenspraak met de auditcommissie van de R.v.T. tot stand, die een adviserende rol heeft
voor de Raad van Toezicht. De documenten worden in de Raad van Toezicht vastgesteld/goedgekeurd.
Met de ontwikkeling van het Shared Service Center zal vanaf boekjaar 2021 één accountantsorganisatie gaan functioneren
voor de drie betrokken scholen. In het najaar zijn de voorbereidingen voor het selecteren van de accountant begonnen.
De bestuurders en de Raden van Toezicht van de aangesloten onderwijsorganisaties zijn in dit proces betrokken.
Besluiten
De Raad van Toezicht heeft in 2020 onderstaande besluiten genomen:
Nummer
Omschrijving
Vergadering 4 februari 2020
B2020 feb.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 feb.2 Het nieuwe toezichtkader wordt door de RvT vastgesteld.
Vergadering 31 maart 2020
B2020 mrt.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 mrt.2. De RvT verleent goedkeuring aan de meerjarenbegroting 2020-2024.
Vergadering 17 juni 2020
B2020 jun.1. Het verslag en de besluitenlijst van worden vastgesteld.
B2020 jun.2. DeRvT verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2019.
B2020 jun.3. De RvT is akkoord met de procedure om te komen tot één accountantskeuze voor het SSC.
De heer Oosterom zal namens de RvT zitting nemen in de beoordelingscommissie.
B2020 ju.4.
De RvT geeft een positief advies op het Strategisch Beleidsplan 2020-2024.
Vergadering 29 september 2020
B2020 sep.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 sep.2. De RvT verleent goedkeuring aan de benoeming van het nieuwe lid en e nieuwe voorzitter van de RvT na
positief advies van de bestuurder.
Vergadering 26 november 2020
B2020 nov.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2019 nov.2. De RvT stemt in met de begroting.
B2020 nov.3. De onderlinge verdeling van portefeuilles in de nieuwe samenstelling van de RvT komt in 2021 op de agenda van
de RvT.
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1.2 Samenstelling Raad van Toezicht
Functie (aandachtsgebied) binnen RvT Naam
Voorzitter (Bestuur & management,
Ondernemerschap en Organisatie)

Maatschappelijke Functie(s)

Dhr. Drs. M.F.H.M. Ooms

* Directeur Drs. Martin F. Ooms
Managementbureau.
* Meerdere CEO/Directie posities
bedrijfsleven
* Voorheen idem in overheid en (semi)
publiek sector(en). O.a. voormalig
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool 's-Hertogenbosch,
Wetenschappelijk Medewerker,
Docent HFBA opleiding
Bestuursacademie Nd Brabant.

Opvolger van Dhr.Drs. T. van Kleef (afgetreden 12/2020)
Aangetreden als voorzitter per 01/2021, aftredend per 12/2024

Lid (ICT/bedrijfsvoering)
Mw. P.R.M. van den Brand MBA, MBZD * Manager BrabantZorg
Aangetreden per 08/2012, tevens vertegenwoordigend de gemeente Uden,
Aftredend per 08/2021
Vice voorzitter (Juridisch)
Dhr. mr. T. van Gulick
Aangetreden per 08/2013 aftredend per 08/21
Aangetreden als vice voorzitter per 07/2015

* Notaris
Gerrits en van Gulick Notarissen

Lid (financiën)
Dhr. E.W.N. Oosterom
Aangetreden per 08/2015, aftredend per 08/23

* Fin. Beleidsadviseur/Controller
Stg. Speciaal Onderwijs &
Expertisecentra Eindhoven
* Lid Raad van Toezicht Stichting
Filiosscholengroep
* Lid Commissie van Toezicht SWV
Driegang

Functie (aandachtsgebied) binnen RvT Naam

Maatschappelijke Functie(s)

Lid (HRM)
Mw. Drs. I. Emonds
Aangetreden per 11/2020, aftredend per 06/24

Registerpsycholoog NIP Arbeid &
Organisatie.

Opvolger van Dhr. P.C.M. Schreuder (afgetreden 06/2020)

Uden, 16 juni 2021
Dhr. Drs. M.F.H.M. Ooms
Voorzitter Raad van Toezicht
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1.

Algemene grondslagen
Algemeen
Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk
Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de
Samenwerkinsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden (SVOU) 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.
Waarderingsgrondslag 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 Samenwerkingsstichting voor
Voortgezet Onderwijs Uden 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 transacties en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder kasstroom uit operationele activiteiten.

2.

Waardering van de activa en de passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen,
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Financiële vaste activa
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk
aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen
naar de paragraaf Effecten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kastroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van het 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 de boekwaarde van het betreffende actief.
Effecten
Effecten worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en zijn voor de waardering na
eerste verwerking onder te verdeling in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die
geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigenvermogensinstrumenten of obligaties.
Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen
reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn
van de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien
sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Indien van een dergelijk individueel
effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt te laste van de
staat van baten en lasten. De onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten,
die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen
reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via de herwaarderingsreserve.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter van twaalf maanden.
rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen wordt onderverdeeld in stichtingskapitaal, bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestemmingsfondsen worden gevormd voor specifieke doeleinden bestemd door derden.
De bestemmingsreserves worden gevormd voor specifieke doeleinden bestemd door het
bevoegd gezag.
de bestemmingsreserve BAPO betreft de vrijgevallen voorziening BAPO welke bestemd is om kosten van niet
opgenomen BAPO-rechten uit het verleden te betalen. De reserve BAPO betreft uitsluitend nog niet
opgenomen BAPO-rechten uit de afgelopen jaren. De reserve is berekend op basis van de contante
waarde van de toekomstige verplichtingen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
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omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.
Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door
afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioen ABP. De pensioenverplichtingen
worden gewaardeerd volgens de "verplichtingen aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staan van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdrage in geval van tekorten bij ABP,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en
met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8 %
Overige voorzieningen
In 2008 is een voorziening gevormd ter dekking van in de toekomst uit te keren jubileumgratificaties.
De omvang wordt bepaald door de opgebouwde rechten op balansdatum gerelateerd
aan de toekomstige uitkeringen voor 25- en 40-jarige jubilea vermenigvuldigd met de factor 0,8
(correctie i.v.m. waarschijnlijkheid) op te nemen.
De onderhoudsvoorziening wordt door het bestuur gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een
aantal boekjaren ten laste van de exploitatie van de sectoren. 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 onderhoud verloopt.
Udens College maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren 2018 en
2019 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het
niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.
De voorziening Spaarverlof wordt gevormd door het gespaarde verlof per individuele medewerker in te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening persoonlijk budget wordt gevormd door het gespaarde budget per individuele medewerker te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening WW-verplichting wordt gevormd door de te verwachten kosten voor de maximale uitkeringsduur
Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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.
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3.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben.
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen OCW worden den vergoedingen voor de exploitatie opgenomen versterkt door het
Ministerie OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de rijksbijdragen verantwoord.
De ontvangen (normatieve) bijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het verslagjaar waarop de toekenning betrekking heeft
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato
van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidie waarvoor nog geen activiteiten
zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat
van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn
is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben
Overige baten
Onder de overige baten worden vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door OCW, Gemeenten,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
De stichting heeft alle pensioenverplichtingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook
in de staat van baten en lasten verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva,
bij Pensioenvoorziening.
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vast activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur bedraagt in principe € 450,- per eenheid. Indien de waarde
van de aangeschafte eenheid inventaris en/of apparatuur onder deze grens valt, komt deze ten laste van de
exploitatie. Uitzondering hierop is het meubilair in de klaslokalen hetgeen per item onder deze grens ligt maar
toch geactiveerd wordt.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa, zijn onder de afschrijvingen
begrepen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
4.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Marktrisico
Prijsrisico
SVOU loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en
effecten, opgenomen onder vlottende activa. De stichting beheerst het marktrisico door stratificatie aan de
brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.
Rente- en kasstroomrisico
SVOU loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten
en liquide middelen) en de rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt SVOU risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt SVOU risico's over de reële
waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het
renterisico gecontracteerd.
Liquiditeitsrisico
SVOU maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te beschikken. Voor zover
noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
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B2. Balans per 31 december 2020
1

Activa

31 december 2020
€

31 december 2019
€

Vaste activa

.

1.1
Materiële vaste activa
1.1.1 Gebouwen en terreinen
1.1.2 Inventaris en apparatuur

394.708
3.768.211

469.409
3.584.967

1.2
Financiële vaste activa
1.2.1 Obligaties

-

923.587

Totaal vaste activa

4.162.919

4.977.963

Vlottende activa

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Vorderingen
Debiteuren
OC&W
Overige vorderingen
Overlopende activa

154.479
55.330
346.303

1.4

Effecten
Obligaties

916.545

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Liquide middelen
Kas
Bank (Rabobank)
Bank (ING bank)

668
6.467.766
3.256

Totaal vlottende activa

Totaal activa

- 31 -

556.112

916.545

6.471.690

63.209
56.502
503.396

100.000

792
7.039.445
53.703

623.107

100.000

7.093.940

7.944.347

7.817.047

12.107.266

12.795.010
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na resultaatbestemming
2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Eigen Vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsfonds privaat

104.753
6.883.338
162.013

104.753
7.532.634
162.013

Totaal Eigen vermogen

7.150.104

7.799.400

936.544
41.176
104.728
399.312
863.700

1.051.033
92.283
141.367
323.297
816.813

2.345.460

2.424.793

-

-

307.503
103.412
939.157
265.018
254.321

297.840
83.182
845.808
262.856
311.986

1.869.411

1.801.672

37.116
705.175
-

22.500
746.645
-

742.291

769.145

12.107.266

12.795.010

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

31 december 2020
€

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichtingen
Voorziening spaarverlof
Voorziening Jubileumgratificaties
Voorziening Persoonlijk Budget
Totaal voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.3.1 Overige leningen
Totaal langlopende schulden
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

31 december 2019
€

Kortlopende schulden
Crediteuren
Aflossingsverplichting lening
Rekening couranten
Belastingen en premies soc. verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden

2.4.7 Overlopende passiva
2.4.8 Overlopende passiva OC&W
2.4.9 Overige overlopende passiva
2.4.10 Egalisatierekening vervangende nieuwbouw
Totaal overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatie 2020
€

3
3.1
3.2
3.5

Baten
(Rijks)bijdragen OC en W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

25.590.734
600.963

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

21.178.569
593.923
2.133.208
2.927.602

Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten

26.191.697

26.833.302

12.895
20.586

21.398.000
608.000
2.434.000
2.229.000

Exploitatie 2019
€

26.684.000

26.669.000

7.691-

-

649.296-
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20.311.368
583.112
2.383.382
2.730.306

25.979.375

26.008.168

28.793-

24.397
19.025
13.000

-

-

25.379.584
4.000
595.791

15.000

25.000
12.000

Saldo baten en lasten
bijzondere bedrijfsvoering
Exploitatiesaldo

24.489.000
2.195.000

641.605-

Saldo financiële baten en lasten

6
Bijzondere bedrijfsvoering
6.1 Baten bijzonder en voorg. jaren
6.2 Lasten voorgaande jaren

Begroting 2020
€

5.371

-

28.000

23.422-
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1.

2.

3.

4.

2020
€

Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

649.296593.923

23.422576.944

66.995
40.885
79.333-

221.092710.004138.139-

702.466
100.000-

Kasstroom uit financieringsactiviteit
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden

7.042
-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2019
€

26.826-

602.466-

7.042

1.401.215
-

7.044
-

622.250-

7.093.940
622.250-

Eindstand liquide middelen

1.401.215-

7.044

1.909.884-

9.003.826
1.909.8866.471.690
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1
1.1
1.1.1

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwingen
Aanschafwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

€
€
€

(Des)Investeringen in het boekjaar
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen boekjaar

€
€
€

74.700

€

74.699

€

394.708

€

469.408

2020
1.120.494
651.086
469.408

€
€
€

2019
1.120.494
576.387
544.107

Boekwaarde per 1 januari
In 2009, 2010 en 2011 is een aantal bouwkundige voorzieningen getroffen ten behoeve van
onderwijskundige ontwikkelingen en de leerlingaantallen. Gezien het feit dat de investeringen in
onderwijskundige aanpassingen economisch voordelen behalen voor de instelling en deze duurzaam
dienen voor het geven van onderwijs, zijn deze investeringen geactiveerd en wordt een
afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd. Inmiddels is n.a.v. het besluit om het onderbouwgebouw
van de sector HAVO/VWO te slopen de gedane investering, in 2013, gedesinvesteerd.
1.1.2

OZB en verzekerde waarde gebouwen, terreinen en inventaris
OZB- waarde gebouwen en terreinen volgens aanslagbiljet
OZB- waarde gebouwen en terreinen volgens aanslagbiljet
Totaal OZB waarde
Verzekerde waarde gebouwen volgens opgave Gemeente Uden
Verzekerde waarde inventaris volgens opgave Gemeente Uden

1.1.3

Inventaris en apparatuur
Aanschafwaarde per 1 januari
Waardevermindering en
afschrijvingen
Boekwaarde 1 januari
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde 31 december

2020
€
11.724.581

2019
€
10.323.366

8.139.615
3.584.967
702.466
6.014.375
10.301.808
6.014.375
519.223
3.768.211

7.637.370
2.685.996
1.401.215
4.087.211
502.245
3.584.967

Audio- en videoapparatuur
ICT: Vaste componenten
Tablets
Digiborden/infra
Transformers
Machines
Meubilair
Overig inventaris

Gehanteerd afschrijvingspercentage
14,29%
7
20,00%
5
20% of 25%
5 of 4
14,29%
7
50,00%
2
4% of 5%
25 of 20
5,00%
20
10,00%
10

Totaal materiële vaste activa

€

4.162.919
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€

Bedrag
€
23.773.000
23.773.000
64.627.650
7.023.089

Peildatum
1 januari 2020

31 januari 2020
31 januari 2020

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

4.054.375
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1.2

Financiële vaste activa

1.2.1

Obligaties
Aanschafwaarde per 1 januari
Waardemutaties en afschrijvingen

2020
923.587

2019
930.631

7.042916.545
916.545

Boekwaarde 1 januari
Naar kortlopend
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Boekwaarde 31 december
Correctie ivm stelselwijziging
Gecorrigeerde boekwaarde per 31
december

-

7.044923.587
923.587
-

-

923.587

2020

2019

Totaal financiële vaste activa

€

-

€

923.587

Totaal vaste activa

€

4.162.919

€

4.977.962
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Vlottende activa
1.3

Vorderingen

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Debiteuren
OC&W opvang vluchtelingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
lening PB inzake E-Bike
Projecten
Vooruitbetaalde kosten

€

2020

€
154.479
55.330

156.906
26.011
26.361
137.025

346.303

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Kas
Rabobank
ING-bank
Totaal liquide middelen

Totaal vlottende activa

€
63.209
56.502

503.396
623.107

2020

Obligaties looptijd < 1 jaar
Totaal effecten
Liquide middelen

137.327

556.112

Effecten

1.5

2019

366.069
-

Totaal vorderingen
1.4

€

2019

916.545
916.545

100.000
100.000

2020
€

€

2019
€

668
6.467.766
3.256
6.471.690

792
7.039.444
53.703
7.093.939

2020

2019

7.944.347
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2

Passiva
Toelichting eigen vermogen inclusief resultaatbestemming.

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsfonds privaat
Totaal eigen vermogen

Saldo per
31-12-2019

€
€
€
€

104.753
7.532.634
162.013
7.799.400

Aanpassing in Bestemming
verband met
resultaat
stelselwijziging
€
€
€
€

-

€
€
€
€

Overige
mutaties

- €
649.296- €
649.296- €

Saldo per
31-12-2020

-

€
€
€
€

104.753
6.883.338
162.013
7.150.104

Voor nadere toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij naar punt 1.10 van het bestuursverslag.
De specificatie van de bestemmingsreserve is als volgt:
Saldo per
31-12-2019

Mutatie ivm
Bestemming
stelselwijziging resultaat

Overige
mutaties

Saldo per
31-12-2020

2.1.2.1 Bestemmingsreserve opgebouwd door Sector HAVO/VWO (publiek)
Personeel/materieel
€
232.503 €
Onderwijsinnovatiefonds
€
147.996 €
- €
Materieel (leermid/inventaris)
€
- €
- €
Totaal sector HAVO/VWO
€
380.499 €
- €

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

232.503
147.996
380.499

2.1.2.2 Bestemmingsreserve opgebouwd door Sector VMBO (publiek)
Personeel/materieel
€
861.734 €
Onderwijsinnovatiefonds
€
111.416 €
Materieel (leermid/inventaris)
€
- €
Totaal sector VMBO
€
973.150 €

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

861.734
111.416
973.150

2.1.2.3 Algemene Bestuurlijke Reserve (publiek)
Personeel risicofonds
€
500.000
Personeel flexibele Bapo
€
699.125
Reserve gratis lesmateriaal
€
627.007
Reserve subs. Jonge leerkracht
€
211.899
Reserve convenantsmiddelen
€
439.001
Bestuursreserve
€
3.701.953
Totaal bestuur
€
6.178.985

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

204.005182.917262.374649.296-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

500.000
699.125
423.002
211.899
256.084
3.439.579
5.529.689

€
€

-

€
€

- €
649.296- €

-

€
€

162.013
7.045.351

2.1.3

Bestemmingsfonds (privaat)
Reserve boekenfonds
Totaal bestemmingsreserve

€
€

162.013
7.694.647

De resultaatbestemming zoals bovenstaand is verwerkt, is overeenkomstig het daarover genomen bestuursbesluit.
De lump-sum bekostiging door OC en W maakt het uitsplitsen van bestemmingsreserves in personeel en
materieel inmiddels overbodig.
De bestemmingsreserve Personeel flexibele Bapo is ontstaan door het per 01-01-2010 opheffen van de
gelijknamige voorziening.
Voor een nadere toelichting op de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds verwijzen wij naar punt 1.10 van
het bestuursverslag en naar bijlage C2 (bestemming exploitatiesaldo) van dit verslag.
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2.2

Voorzieningen

Saldo per
31-12-2019

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichting
Voorziening Spaarverlof
Voorziening jublieumgrat.
Voorziening persoonlijk budget
Totaal voorzieningen

€
€
€
€
€
€

2.2

Voorzieningen

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichting
Voorziening Spaarverlof
Voorziening jublieumgrat.
Voorziening persoonlijk budget
Totaal voorzieningen

Onderverdeling verwachte besteding saldo ultimo boekjaar
<1 jaar
1- 5 jaar
> 5 jaar
€
- €
936.544
€
€
5.661 €
€
35.515
74.728
€
25.000 €
€
5.000
€
8.180
€
124.878 €
266.254
€
€
- €
863.700
€
155.539 € 2.141.226
€
48.695

1.051.033
92.283
141.367
323.297
816.813
2.424.793

Aanpassing in Dotaties /
verband met
vrijval 2020
stelselwijziging
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

400.000
31.673
4.926
90.289
107.737
634.625

Onttrekkingen
2020
€
€
€
€
€
€

514.489
82.780
41.565
14.274
60.850
713.958

Saldo per
31-12-2020

€
€
€
€
€
€

936.544
41.176
104.728
399.312
863.700
2.345.460

Onderhoudsvoorziening
De dotatie onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan en
door het bevoegd gezag goedgekeurde additionele onderhoudsaanvragen door de sectoren.
Het meerjarenonderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd, afwijkingen in de looptijd
kunnen ontstaan door de noodzaak van de onderhoudswerkzaamheden.
Voorziening WW verplichting
Voor personeelsleden die recht hebben op een WW uitkering aansluitend op een dienstverband bij het Udens College
worden 25% van de uitkeringskosten doorbelast aan het UC. Teneinde aan deze verpichting te kunnen voldoen wordt
een voorziening aangehouden ter hoogte van deze kosten (inschatting) voor de maximale uitkeringsduur gerekend
vanaf balansdatum.
Voorziening spaarverlof
Voor het personeel bestaat er de mogelijkheid om gedurende een schooljaar meer klokuren te
werken dan de normjaartaak, conform CAO-regeling. Deze opgebouwde uren worden tegen de
gemiddelde personeelslast gewaardeerd in de voorziening spaarverlof.
Voorziening jubileumgratificaties
De voorziening jubileumgratificaties is opgebouwd om de kosten van de eenmalige uitkeringen bij het
bereiken van een 25-jarig en 40-jarig ambtsjubileum te betalen.
Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie.
Voorziening persoonlijk budget
In de cao heeft elk personeelslid de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis in te zetten voor maatregelen t.b.v.
duurzame inzetbaarheid door het maken van levensfase bewuste keuzes.
Eén van de mogeljkheden is het sparen van deze uren, maximaal 4 jaar, om die op een later moment op te nemen.
De hoogte van de voorziening is gelijk aan de totale gekapitalisserde omvang van het gespaarde budget.
Voor nadere toelichting op de voorzieningen verwijzen wij naar punt 1.10 van het bestuursverslag.
2020
Totaal voorzieningen

€
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2.4

Kortlopende schulden

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.3.4
2.4.3.5
2.4.3.6
2.4.3.8

Crediteuren
Aflossingsverplichting lening
Rekening couranten
R.C. Acties
R.C. Gemeente
R.C. Secties
R.C. personeelsfonds
R.C. samenwerkingsverband
R.C. personeel
R.C. leerlingen
Totaal rekening couranten
Afdr. loonheffing + premies
2.4.4
Afdrachten pensioenfonds
2.4.5
2.4.6.2 Netto salarissen
2.4.6.3 Te betalen BTW
2.4.6.4 Overige kortlopende schulden

€

2020

43.803
3.8712.862
60.618
-

2.4.7

Overlopende passiva

2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.7.4
2.4.7.5

Opgeb. rechten VU en BT
Overige subsidies OC&W niet geoormerkt
Diverse Projecten
Egalisatierekening vervangende nieuwbouw
Eerste opvang vluchtelingen

€
307.503
-

103.412
939.157
265.018
3.614
3.171
247.536

€

2019

36.697
5.4703.410
51.013
2.468-

€
297.840
-

83.182
845.808
262.856
1.404
951
309.631

1.869.411

1.801.672

2020
€
705175
705.175
37.116
-

2019
€

742.291

704.338
22.500
42.307
769.145

Overige subsidies OC&W:
Deze post wordt nader toegelicht in de bijlage Model G
Egalisatierekening vervangende nieuwbouw:
Deze post werd gevormd door enerzijds de verstrekte voorschotten door de gemeente Uden ten behoeve
van de geplande nieuwbouw en anderzijds de gemaakte en betaalde kosten.
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Energiecontracten
Voor de levering van electriciteit is met Eneco een nieuw contract afgesloten tot en met 31 december 2024,
het zgn. Eneco klik prijs electriciteit. Tevens is met Eneco een nieuw jaarcontract voor de levering van gas
(vaste prijs gas) aangegaan tot en met 31 december 2024. Deze contracten betreffen alle gebouwen van het
Udens College. De aanbesteding heeft plaatsgevonden met ondersteuning van "de Energiespecialist".
Vordering Ministerie OCW
Deze vordering houdt verband met personele lasten die terugontvangen kunnen worden wanneer het
Udens College op een ander moment dan 1 augustus zou worden opgeheven. Het betreft hier dus vooral een
theoretische vordering.
Als vordering kan maximaal worden opgenomen het laagste bedrag van de uitkomst van de berekening van
een tweetal criteria:
1) 7,5 % van de personele bekostiging kalenderjaar 2020 (€ 18.129.413) zijnde
€
1.359.706
2) het totaal van de openstaande personeelsgerelateerde schulden:
* afdracht loonheffing
€ 939.157
* afdracht pensioenfonds
€ 265.018
* netto salarissen
€
3.614
* opgebouwde vakantierechten en bindingstoelage
€ 705.175
Totaal
€
1.912.964
In dit geval heeft de vordering van het Udens College op het ministerie een omvang van € 1.359.706

Aanbesteding nieuwbouw
In 2013 heeft de gemeente Uden onder voorwaarden goedkeuring verleent aan het Udens College om voor
de sector HAVO/VWO een deel van de huidige gebouwen (huidige onderbouw) te vervangen voor nieuwbouw.
Hiertoe is met de gemeente in 2014 een overeenkomst gesloten waarbij de gemeente een investeringsbedrag
van € 5.242.000 voor het nieuw te bouwen schooldeel en een bedrag van € 2.252.000 voor een sportaccommodatie met drie zaaldelen beschikbaar stelt. Hieraan is eind 2017 separaat nog ruim € 500.000 door
de gemeente aan toegevoegd om een volwaardige publieksvoorziening en extra bergruimte bij de sporthal te
realiseren. In deze overeenkomst is tevens geregeld dat het Udens College uit de gelden die gereserveerd
zijn voor groot onderhoud van het huidige onderbouwgebouw, het gebouwdeel dat in 2019 gesloopt zal
gaan worden, een bedrag van maximaal € 1.000.000 investeert in de nieuwbouw ten behoeve van maatregelen
in het kader van duurzaamheid/ energiebesparing en"frisheid". Tevens is een bedrag van € 500.000 ingezet om
de aansluiting tussen de nieuwbouw en het "studiehuis" tegelijk met een aantal aanpassingen op
onderwijskundig gebied mogelijk te maken. Binx Smartility uit Groenlo is de uitvoerende partij die op basis van
Europese aanbesteding is geselecteerd. In januari 2019 heeft een deeloplevering plaatsgevonden.
In de zomer van 2019 heeft oplevering plaatsgevonden en is het gebouw in september officieel geopend.
De aanbesteding voor de terreininrichting is in 2019 afgerond. In het najaar van 2019 is met de werkzaamheden gestart en inmiddels is dit afgerond. Een tweede oplevering zal in juni 2020 plaatsvinden.
De verantwoording van de totale bouwkosten, nieuwbouw en terreininrichting, aan de gemeente zal in 2021
worden afgerond.
Langlopende contracten
Leverancier:
IBN facilitair VOF*
Reguliere schoonmaak
IBN facilitair VOF*
Groen onderhoud
Van Dijk Educatie*
Leermiddelen, ICT, advies
Canon*
Afdrukapparatuur
De Meester
Catering
* Europees aanbesteed

Contractduur

Ingang

7 jaar max.

1-sep-17

1 jaar
onbep.tijd
5 jaar
4 schooljaren

Bepalingen verlenging
3 jaar vast en daarna maximaal
4 x 1 jaar te verlengen
Geen bepalingen opgenomen

1-mei-13

Steeds met 1 jaar te verlengen
Orion mantelovereenkomst 2013
1-jan-18
ingestapt in 2018
Per schooljaar te verlengen max 4
2013-2014 jaar
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Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Covid 19 (coronavirus)
De uitbraak van het coronavirus heeft ook invloed op het Udens College. De corona – maatregelen van het Udens
College worden gecoördineerd vanuit het directieteam (bestuurder, sectordirecteuren en directeur bedrijfsvoering).
Eerste prioriteit is het voorkomen van besmettingen. Op dit vlak zijn en worden maatregelen genomen die
uiteraard aansluiten bij de richtlijnen RIVM en overheidsmaatregelen. Belangrijkste maatregelen tot op heden
is de sluiting van de ‘fysieke’ school voor leerlingen per 15 maart jl. en het besluit dat medewerkers zoveel
mogelijk thuis werken.
In tweede instantie zijn maatregelen gericht op de continuïteit van het primaire onderwijsproces. Om het risico
op leerachterstanden te beperken zijn direct na de ‘fysieke’ sluiting docenten gestart met (digitaal) onderwijs
op afstand met behulp van teams. Bijzondere attentie geven we aan de examenleerlingen.
Vanuit het ministerie is besloten dat de Centrale examens 2020 niet zijn afgenomen en dat het eindcijfer
op basis van de schoolexamens is vastgesteld.
In 2021 worden de centrale examens afgenomen met een aangepaste slaag/zak-regeling conform overheidsbeleid.
Focus van de sector bedrijfsvoering ligt op de faciliteren en het draaiend houden van onderwijs op
afstand en thuiswerken. Belangrijke pijlers hierbij zijn:
a) ICT; performance van het netwerk en faciliteren van thuiswerken en onderwijs op afstand. De ervaring
is dat dit goed werkt..
b) Communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers. Periodiek wordt door de directie een nieuwsbrief
opgesteld en verspreid.
c) Tijdige en volledige PTA’s. De leerlingenadministratie voert extra controles uit of de noodzakelijke vastlegging
tijdig gebeurd en dat er geen ‘lege’ PTA’s zijn.

Naast de personeelskosten heeft het niet doorgaan van diverse buitenlandse reizen ook in 2020-2021
een financiële impact. We proberen deze reizen zoveel mogelijk door te schuiven naar een later moment en
hierover maatwerk afspraken te maken met de leveranciers.
Wat de exacte impact is voor 2021 is op dit moment nog niet geheel in te schatten omdat nog steeds niet duidelijk
is wat de lengte van de epidemie en de aard van de nog te nemen maatregelen is.
Denk hierbij aan het NPO en andere aanvullende subsidies en daarbij behorende activiteiten
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3

Baten

3.1

(Rijks)bijdragen OC en W

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

Normatieve Rijksbijdrage OC en W
Overige subsidies OC en W
Subsidie gratis lesmateriaal
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage van derden

2020
€
20.419.840
1.418.816
899.011
2.853.067

begroting 2020
€
20.108.200
920.800
886.000
2.574.000

2019
€
20.129.356
1.984.511
898.406
2.367.311

Totaal (Rijks)bijdragen OC en W

25.590.734

24.489.000

25.379.584

De stijging van de overige subsidie wordt vooral veroorzaakt door de zgn. convenantsmiddelen ter
hoogte van ongeveer € 440k en de techniekmiddelen t.b.v. het VMBO van € 374k.
Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9.
3.2

Overige overheidsbijdragen

2020
€

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
Totaal overige overheidsbijdragen
3.3

Overige baten

-

begroting 2020
€
-

2019
€
4.000

-

-

4.000

begroting 2020
€
373.000
8.000
69.000
1.550.000
125.000
70.000
2.195.000

2019
€
317.309
7.956
471
10
42.255
123.056
57.240
47.494
595.791

26.684.000

25.979.375

2020
€
230.193
16.820
25
22.866
69.675
123.531
90.359
47.494
600.963

3.3.1 Overige personele inkomsten
3.3.2 Verhuur gebouwen/sportterrein
3.3.3 Kantine
3.3.4 Drukkerij
3.3.5 Verhuur kluisjes
3.3.6 Algemene schoolbijdrage
3.3.7 Overgangsbudget ivm bekostiging
3.3.8 Onttrekkingen reserves en voorzieningen
3.3.9 Subsidie dieptepilot (opleidingsschool)
3.3.10 Subsidie/inkomsten internationalisering
3.3.11 Diversen
Totaal overige baten
Totaal baten

26.191.695

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9.

- 43 -

B. Jaarrekening

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

B7. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.4.7
4.1.4.8
4.1.4.9
4.1.4.10
4.1.4.11
4.1.4.12
4.1.4.13

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Personeel niet in loondienst
Wervingskosten
Kosten Arbobeleid
Reiskosten
Activiteiten personeel
Kledingvergoeding O.O.P.
Kantine personeel
Nascholing
Dotatie/onttrekking
spaarv./jub.grat./WW-verpl.
Overige personele lasten
bestuur
Diverse personele lasten
Juridische kosten
Ontvangen ziekengeld/loyalis
Totaal overige personele lasten

€

2020

€
15.760.968
2.037.885
2.405.750

begroting 2020
€
15.622.000
1.862.000
2.016.000

€

2019

223.173
19.342
53.471
204.512
40.209
893
76.334
246.271

729.000
20.000
49.000
200.000
70.000
2.000
58.000
330.000

818.084
4.016
51.512
209.414
80.335
1.260
76.922
289.926

96.006

355.000

124.947

108.506
47.110
141.861-

Totaal personele lasten

973.966

85.000
1.898.000

21.178.569

21.398.000

52.579
26.458
208.016-

€
14.558.425
1.922.403
2.303.103

1.527.437
20.311.368

In de post lonen en salarissen zit begrepen het salaris van de directeur/bestuurder conform
de cao bestuurders VO.
In de post "Personeel niet in loondienst" zit begrepen de uitbesteding in het kader van VAVO.
Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
4.2

Afschrijvingen

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.3.1

Inventaris/apparatuur
Gebouwelijke aanpassingen
Desinvesteringen studieboeken
Ontvangen uit overname studieboeken

2020
€
519.223
74.700
-

Totaal afschrijvingen

593.923

begroting 2020
€
532.000
76.000
-

2019
€
508.411
74.701
-

608.000

583.112

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
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4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huisvestingslasten

Huur
Dotatie voorzieningen
Dotatie voorziening groot
onderhoud
Dotatie voorziening
onderwijskundige aanpassingen
Totaal dotatie voorzieningen
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Containerhuur
Heffingen
Totaal huisvestingslasten

€

2020

€
56.372

400.000

-

begroting 2020
€
97.000

400.000

€

2019

€
91.261

402.250

-

400.000
887.600
241.281
479.776
52.475
15.705

1.136.000
278.000
457.000
50.000
16.000

402.250
1.076.154
285.936
451.568
62.025
14.189

2.133.208

2.434.000

2.383.382

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9

4.4

Overige instellingslasten

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Administratie- en beheerslasten
Middelen
Projectkosten
Totaal overige instellingslasten

2020
€
957.650
1.636.334
333.619
2.927.602

begroting 2020
€
895.000
1.334.000
2.229.000

Iin de post Administratie- en beheerslasten zijn accountantskosten inbegrepen
Toelichting accountantskosten:
2020
Totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening
€ 19.199
Totale honoraria voor andere controleopdrachten
€0
Totale honoraria voor andere niet-controlediensten
€0
€ 19.199

2019
€
848.622
1.881.684
2.730.306

2019
€ 18.719
€0
€0
€ 18.719

Voor een verdere analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het
bestuursverslag 1.9
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

26.833.302

641.607-
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5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten
Overige financiele baten
Totaal financiële baten

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rentelasten en bankkosten
Overige financiele lasten
Totaal financiële lasten

Saldo financiële baten en lasten

2020
€
12.895
12.895

begroting 2020
€
25.000
p.m.
25.000

2019
€
24.397
24.397

2020
€
13.542
7.044
20.586

begroting 2020
€
12.000
12.000

2019
€
11.981
7.044
19.025

7.691-

13.000

5.371

De rentebaten betreffen o.a. de rente opbrengsten van de effecten en de uitstaande
depositorekening/telerekening.

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
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6

6.1.1
6.1.2

Bijzondere bedrijfsvoering
2020
€

Bijzondere baten
Baten voorgaande boekjaren

-

Totaal baten

6.2.1
6.2.2

-

2020
€

Bijzondere lasten
Lasten voorgaande boekjaren

-

begroting 2020
€
-

2019
€

-

begroting 2020
€
-

-

2019
€

-

Totaal lasten

-

-

-

Saldo baten en lasten voorgaande boekjaren

-

-

-

Exploitatiesaldo

649.298-
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7. WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking (College van Bestuur)
A.A.W.M. van
Kemenade
Bedragen * € 1
Gegevens berekening individueel WNT-maximum:
Gegevens 2020
Functiegegevens
Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte)
1
Dienstbetrekking?
Ja
onkostenvergoedingen
€ 134.335,68
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 20.663,40

3-jaars gemiddelde
m.b.t.:
- Baten

Complexiteitspunten:
€ 24.272.451

4

2882

3

- Aantal leerlingen

3

3

Subtotaal

€ 154.999,08

onderwijssoorten

Individueel WNT-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ 157.000,00

Klasse D (9 - 12 complexiteitspunten)

10

€ 154.999,08

Bezoldigingsmaximum

Totaal bezoldiging 2020

Gewogen aantal

€ 157.000

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2019

Functiegegevens
Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31-12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)
1
Dienstbetrekking?
Ja
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 122.317,92
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 19.918,16

Totaal bezoldiging 2019

€ 142.236,08

Individueel WNT-maximum

€ 152.000,00

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
Bedragen * € 1

T. van Kleef

Gegevens 2020
Functiegegevens
Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31/12
Individueel WNT-maximum
€ 23.550,00
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 4.500,00
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 0,00
Subtotaal
€ 4.500,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2020

Verplichte motivering indien overschrijding

€ 4.500,00

Gegevens 2019

Functiegegevens
Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31/12
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 4.500,00
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Individueel WNT-maximum

€ 4.500,00

€ 22.800,00

M.M. van Gulick

P.R.M. van den
Brand

P.C.M. Schreuder

E.W.N. Oosterom

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 30/6
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 1.250,00
€ 0,00
€ 1.250,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.250,00

€ 2.500,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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B8. Verbonden partijen

Naam

Juridische zetel

Statutaire zetel

Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs 30 06

Oss
Nieuwe Hescheweg 11

Oss
Nieuwe Hescheweg 11
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C: Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
Postbus 108
5400 AC UDEN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Samenwerkingsstichting voor Voortgezet
Onderwijs Uden te UDEN gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Samenwerkingsstichting
voor Voortgezet Onderwijs Uden op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2020;
(2)
de staat van baten en lasten over 2020; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Eindhoven, 15 juni 2021
Wijs Accountants

Was getekend: Drs. M.H.J. Werner-Hoeks RA

Kenmerk: 2021.0150.conv
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Bestemmingsfondsen
Reserve boekenfonds
Ontstaan uit een schenking ultimo 2011, waarbij voorwaarden gesteld zijn aan de inzet, van de Stichting
Boekenfonds.
Tot 2014 konden de middelen bij stopzetting door het ministerie van de subsidie "gratis leermiddelen"
ingezet worden voor het opnieuw oppakken van de activiteiten van het boekenfonds, daarna kunnen
de middelen worden ingezet voor infrastructurele investeringen om het gebruik van (draadloze) digitale
leermiddelen te bevorderen.

2

Bestemmingsreserves

2.1 Bestemmingsreserve personeel/materieel
Conform beleidsbesluit wordt de uitputting van de formatie vergeleken met het formatieplan,
waarbij het aantal Fte dat wordt over- dan wel onderschreden tegen de gemiddelde werkelijke
loonkosten wordt verrekend met de reserve.
2.2 Reserve personele risicofonds
Conform beleidsbesluit wordt de reserve personele risicofonds gevormd door een reservering van te
verwachten kosten als gevolg van wetswijziging ten aanzien van decentralisatie risicodragerschap
van vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven.
In verband met het bereiken van het maximum van € 500.000 worden geen bedragen bestemd.
2.3 Onderwijsinnovatiefonds
Hierin worden de gelden ondergebracht voor de (meerjarige) onderwijsinnovaties. Met name het beloop van
de onder- en overbestedingen. Jaarlijks vindt via een begrotingstoewijzing eventueel een aanvulling plaats.
2.4 Bestemmingsreserve Flexibele BAPO
In verband met een stelselwijziging is deze reserve ontstaan uit de omzetting van de voorziening "Flexibele
BAPO" in een bestemmingsreserve.
2.5 Bestemmingsreserve subsidie jonge leerkracht
In 2013 is in december een incidentele subsidie ontvangen om besturen te stimuleren jonge
leerkrachten (bij formatiekrapte) in dienst te houden. In verband met het moment van toekenning van deze
subsidie is met deze middelen een reserve gevormd waarmee deze doelstelling in de komende jaren
gerealiseerd kan worden.
2.6 Reserve convenantsmiddelen
De reserve is gevormd door het volledige subsidiebedrag zoals dat is toegekend en ontvangen in 2019
als extra middelen om de werdruk te verlichten. Deze middelen worden in overleg met het personeel ingezet in

de jaren 2020 en 2021.

2.7 Algemene bestuurlijke reserve
Deze reserve wordt gemuteerd met het saldo exploitatie dat resteert na de specifieke bestemmingen.
2.8 Reserve gratis lesmateriaal
Deze reserve wordt gevormd door de (tijdelijke) overschotten op het gratis verstrekken van lesmateriaal en
ingezet bij tekorten.
Subsidie ministerie gratis lesmateriaal

€

899.011

Uitgaven:
Jaarbetaling boekenpakketten en andere leermiddelen voor leerlingen
Resultaat ten laste van reserve

€
€

1.103.016
204.005-
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Personele lasten naar kostendrager
Absoluut
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

:
:
:
:

€
€
€
€

2020
1.420.278
14.386.042
4.398.280
20.204.600

2019
€ 1.446.003
€ 13.196.649
€ 4.141.465
€ 18.784.117

2020

Procentueel
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2019

7,03%
71,20%
21,77%

7,70%
70,25%
22,05%

100,00%

2018

€ 1.465.666
€ 13.580.363
€ 3.262.889
€ 18.308.918

100,00%

2018
8,01%
74,17%
17,82%
100,00%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijzend personeel

40%

Directie

30%

Onderwijzend personeel

20%
Directie

10%
0%

2018
2020 2020
20192019
2018
Figuur 4: Procentuele verdeling personele lasten naar kostendrager
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D1-1 OCenW Bijlagen

Model G. Verantwoording subsidies
1.1 G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Subsidie studieverlof
Inhaal- en ondersteunings
programma

1091496-1
IOP-40588-VO

Datum

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
J/N

22-9-2020 J
10-7-2020 N

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van de
toewijzing
€

totaal

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar
€

€0

Totale
subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar
€

€0

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

€

€0

Subsidiabele kosten
verslagjaar

€

€0

€

€0

Te verrekenen per
31 december
verslagjaar
€

€0

€0

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

totaal

Bedrag van de
toewijzing
€

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar
€

€0

Totale
subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar
€

€0

Ontvangen in
verslagjaar

€

€0

56

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Subsidiabele kosten
verslagjaar

€

€0

€

€0

Saldo per 31
december
verslagjaar
€

€0

€0
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2.1 Personeelsgegevens
2.1.1 FTE* Udens College op peildata
1-1-2021
1-1-2020
1-1-2019
1-1-2018
1-1-2017
1-1-2016
mutatie 2020 t.o.v. 2019

OP
179,5
182,6
187,3
179,4
183,0
193,9

OOP
36,8
37,6
33,9
27,3
31,6
32,3

AOP
33,7
32,8
32,3
30,8
30,2
30,1

Management
14,6
14,6
14,6
14,4
15,7
16,0

Totaal
264,6
267,6
268,1
251,9
260,5
272,3

-3,1

-0,8

0,9

0,0

-3,0

* Betreft bruto werktijdfactoren. Verloven en detacheringen zijn hierin meegeteld. Het betreft hier de
bestuursaanstellingen en de personeelsleden die middels pay-roll of uitzend verband (o.a. vervangers)
werkzaam zijn.
OP = onderwijzend personeel --- OOP = onderwijsondersteunend personeel --AOP = algemeen ondersteunend personeel
Bij elk van de bovenstaande categorie zijn de stagiaires m.i.v. de peildatum 1-1-2018 buiten
beschouwing gelaten. In de getallen zijn ruim 3 fte opgenomen waarvan de lasten worden doorbelast aan
Orion en het Samenwerkingsverband en waarbij het Udens College optreedt als werkgever. Tevens zijn
in 2018 voor de eerste keer personeelsleden die via pay-roll of uitzendconstructie werkzaam zijn voor het
UC opgenomen in het HRM systeem en ook in de op deze pagina's gepresenteerde gegevens.
De gepresenteerde mutatie tussen 2018 en voorgaande jaren geeft daardoor een wat vertekend beeld.
Management = directie en management
Vanaf peildatum 01/01/2013 is in bovenstaande tabel het OOP opgesplitst in:
- Onderwijsondersteunend personeel, OOP, (o.a. (technisch) onderwijsassistenten, decanen,
orthopedagoog, medewerkers mediatheek). Toename wordt o.a. veroorzaakt door de inzet van
instructeurs en onderwijsassitenten t.l.v. Sterk Techniek Middelen.
- Algemeen ondersteunend personeel, AOP, (o.a. administraties, secretaresses, conciërges,
roostermakers, ICT, P&O, financiën)
2.1.2 Geslacht en leeftijdsopbouw
Peildatum 01/01/2020

60
50
40
30

Man

20

Vrouw

10
0

15 - 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar 55 - 64 jaar 65 - 99 jaar

15 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 99 jaar
totaal

1-1-2020(grafiekgegevens)
Man
Vrouw
7
47
51
53
48
6
212

57

Totaal
6
27
38
31
37
12
151

13
74
89
84
85
18
363
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1-1-2019
Man

Vrouw

15 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 99 jaar
totaal

10
30
38
25
42
7
152

Totaal
12
47
51
55
45
3
213

22
77
89
80
87
10
365

Van bovenstaande tabellen is de tabel met de gegevens per 1-1-2020 inclusief stagiaires en externen.
Definitie van externen zoals eerder beschreven onder 2.1.1.
2.1.3 Deeltijdcategorie in aantallen werknemers:
Deeltijdfactor
1-1-2021
1-1-2020
1-1-2019
1-1-2018

0,00 – 0,25

0,25 – 0,50

0,50 – 0,75

0,75 – 1,00

>= 1,00

9
9
16
5

23
18
28
19

126
126
110
100

104
101
106
107

101
111
106
103

140
120
100

0,00 – 0,25

80

0,25 – 0,50
0,50 – 0,75

60

0,75 – 1,00

40

>= 1,00

20
0

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

In 2020 is het aantal personeelsleden met een hele kleine betrekkingsomvang gelijk gebleven.
Bij de relatief kleine betrekkingen is het aantal licht gestegen.
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2.1.4   Instroom en uitstroom personeel in aantallen per kalenderjaar:
Instroom personeel:
Man

Vrouw

Totaal

2020

19

32

51

LIO’s /
stagiaires*
17

2019
2018
2017
2016

22
35
17
9

37
36
23
20

59(33,5 fte)
71(46,0 fte)
40(24,1 fte)
29(17,3 fte)

18(14,25 fte)
19(14,0 fte)
13 (11,5 fte)
16 (14,9 fte)

Man

Vrouw

Totaal

fte
+
+
+
+

47,8 fte
60,0 fte
35,6 fte
32,2 fte

Uitstroom personeel:

2020

23

39

61

LIO’s /
stagiaires*
15

2019
2018
2017
2016

18
18
21
21

30
30
33
24

48(29,6 fte)
48 (29,6 fte)
54 (34,9 fte)
45 (29,1 fte)

19(17,5 fte)
19 (17,5 fte)
14 (13,0 fte)
13 (11,4 fte)

fte
- 42,2 fte
- 47,1 fte
- 47,9 fte
- 40,5 fte

2.1.5 Flexibele schil (vaste vs. tijdelijke dienstverbanden)
Peildatum \ type
dienstverband
1-1-2020
1-1-2019

Vast

Tijdelijk

Totaal

207,7
207,0

71,7
67,5

278,8 fte
274,5 fte

1-1-2018

204,2

55,7

259,9 fte

1-1-2017

219,0

51,0

270,0 fte

1-1-2016

230,6

48,6

279,2 fte

De flexibele schil is ook in 2020 weer licht gegroeid, dit is met het oog op een in de toekomst dalend
leerlingaantal een gunstige ontwikkeling.
Dit is deels het gevolg van uitstroom van personeel in verband met pensionering en, met het oog op de
leerlingontwikkeling, beleidsmatig sturen op het behoud van een aanzienlijke flexibele schil.
In deze fte's zijn de stagiares en de in ons HRM systeem geregistreerde "externen" opgenomen.
2.1.6. Ziekteverzuimgegevens
Gegevens over ziekteverzuim in het kalenderjaar
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage > 1 jaar
Ziekmeldingsfrequentie
Gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen

2019
4,54%
0,39%
1,13
6,50

2020
4,92%
0,43%
1,23
7,90

Het licht stijgende ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door een hoger kortdurend ziekteverzuim .
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2.2

Leerlinggegevens

2.2.1 Historie leerlingtelling
Het aantal leerlingen bedroeg per:
1 oktober 2020
:
1 oktober 2019
:
1 oktober 2018
:
1 oktober 2017
:
1 oktober 2016
:
1 oktober 2015
:
1 oktober 2014
:
1 oktober 2013
:
1 oktober 2012
:
1 oktober 2011
:
1 oktober 2010
:

2759
2795
2848
2880
2919
3017
3019
2999
3067
3046
2970

Aantal leerlingen

Historie leerlingtelling per 1 oktober
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300

2970

3046 3067

2999 3019 3017
2919

2880

2848

2795

2759

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaar

2.2.2 Sectorale verdeling leerlingaantallen

Havo-VWO
VMBO

:
:

1-10-2019

1-10-2020

1533
1262

1453
1306

1 oktober 2020

1 oktober 2019

47%

45%

53%

55%

Havo-VWO

VMBO

Havo-VWO

60
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2.2.3 Overzicht leerlingen in samenwerkingsverbanden
Conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W dient een overzicht te worden gegeven van
leerlingen die overstappen van een VO-school naar een andere VO-school respectievelijk BVE in
het kader van samenwerkingsverbanden.
Het Udens College heeft met ROC de Leijgraaf een samenwerkingsverband in het project VAVO.
De leerlingen die hierin participeren in het schooljaar 2020/2021 zijn:
Geregistreerd onder:

Per 01-10-2020

Stamnr

HAVO/VWO elders:
VAVO HAVO/VWO:
415912
414359
415903
415071

VMBO elders:
VAVO VMBO:
416104

Met ROC de Leijgraaf zijn ook afspraken gemaakt over de verzorging van onderwijs in het kader van
de regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers VO 2017.
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1. Bestuursverslag

1.1 Kernactiviteiten
Het bestuur van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden is het bevoegd gezag van het
Udens College, een brede scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium.
Het bestuur stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van voortgezet onderwijs aan leerlingen
uit Uden en omgeving, een en ander op grondslag van samenwerkingsonderwijs, welk
onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten en stromingen.
1.2 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden is een
stichtingsvorm. De stichting is in 1993 opgericht door de gemeente Uden en de toenmalige Stichting
voor Katholiek Voortgezet Onderwijs en Katholiek Beroepsonderwijs. Met deze oprichting werd beoogd dat
de verantwoordelijkheid voor alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente Uden bij één
Rechtspersoon zou komen te liggen, met als identiteit de confessionele en openbare signatuur.
Hiermee werden alle scholen voor voortgezet onderwijs ondergebracht in één school, het Udens College.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Brabant onder nummer 41085318.
Het Udens College is als brede scholengemeenschap geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OC&W) onder brinnummer 06HF.
1.3 Organisatiestructuur
Met ingang van 1 januari 2010 is in het kader van scheiding van verantwoordelijkheden op het terrein van
bestuur en toezicht de omslag gemaakt naar een Raad van Toezichtmodel.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en het College van Bestuur (bevoegd gezag) uit één persoon, een
directeur/bestuurder. Deze functie wordt ingevuld door de heer A.A.W.M. van Kemenade.
Deze organisatiewijziging heeft zijn beslag gekregen in een aanpassing van de statuten (bij wijziging
d.d. 18-12-2009), een Regeling voor bestuur en toezicht (vastgesteld 19-05-2009) een nieuw directiestatuut
(vastgesteld 08-01-2010) en in het register van de Kamer van Koophandel.
Het Udens College is één organisatie met twee sectoren. De sector VMBO is gevestigd op locatie Kleinveld
en de sector HAVO-VWO is gevestigd op locatie Schepenhoek. De operationele directie wordt per sector
gevoerd door een sectordirectie, bestaande uit telkens één sectordirecteur en per afdeling een afdelingsdirecteur
die wordt ondersteund door een of enkele coördinatoren.
De schooladministratie wordt gevoerd door het bedrijfsbureau, onder leiding van een directeur bedrijfsvoering,
waarbij de leerlingenadministratie op de sectoren plaats vindt. De directeur/bestuurder en het bedrijfsbureau zijn
gehuisvest op het adres Schepenhoek 203, 5403 GB Uden.
Aan de school is een Medezeggenschapsraad en twee deelraden verbonden voor het overleg met bestuur
en directie. De MR bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 worden gekozen uit en door de geleding personeel,
2 uit en door de geleding ouders en 2 uit en door de geleding leerlingen.
Deze en andere bepalingen zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut en reglementen van het Udens
College vastgesteld d.d. 21 juni 2011. De twee deelraden, de deelraad voor HAVO-VWO en voor VMBO kennen
een samenstelling uit dezelfde geledingen als de Medezeggenschapsraad.
Naast de MR zijn er nog de centrale ouderraad en leerling raden per sector.

Op de volgende pagina is het organogram zoals dat van toepassing is per 01-01-2018 weergegeven.
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1.4 Code Goed Bestuur
Het UC past de code "Goed Bestuur" van de VO-raad onverkort toe. Vanaf 2010 werkt het UC volgens het Raad van
Toezicht model. Er is een aantal documenten opgesteld m.b.t. de werkwijze en invulling van de diverse functies
binnen dit model, zoals de statuten SVOU, de Regeling voor bestuur en toezicht voor SVOU, het Toezicht kader
RvT, het Directiestatuut, het Treasurystatuut en de Klokkenluidersregeling. Onderdeel A2, paragraaf 1.1 van dit
verslag gaat verder in op de rol van de Raad van Toezicht en de activiteiten in 2020.
Mede door deelname aan "Scholen op de Kaart (Vensters voor Verantwoording)" wordt op een uniforme en open
wijze over de resultaten van de instelling gecommuniceerd. Ook het publiceren van een jaarverslag draagt bij aan
de "horizontale verantwoording". Op de UC website is veel informatie en (verplichte) documentatie over de school te
vinden (www.udenscollege.nl, Documenten).
1.5 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
COVID 19 pandemie
2020 was een jaar dat vrijwel geheel in het teken stond van de Covid 19 pandemie. Een jaar waarin heel Nederland
en dus ook het onderwijs zich moest aanpassen aan de gevolgen van de pandemie. De steeds veranderende
regelgeving met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk sluiten van de school(gebouwen) en de onduidelijkheid
daarover bij leerlingen en medewerkers maakt dat het werken volgens het strategisch kader lastig was.
Door de enorme inzet van alle medewerkers en met veelvuldige en heldere communicatie met ouders en
leerlingen is er alles aan gedaan om het onderwijsproces maximaal te faciliteren en leerlingen optimale
ondersteuning te bieden in deze lastige periode.
Er zijn geen negatieve effecten op de onderwijsopbrengsten (zie inspectie en kwaliteitszorg). We moeten echter de
vertraging in de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere gebieden goed monitoren. Zeker de mogelijke gevolgen
op sociaal-emotioneel gebied zijn van belang.
We constateren dat de ontwikkelingen die we de laatste jaren doorgemaakt hebben als Udens College, ondersteunend
zijn geweest op deze pandemie goed door te komen. Door inzet en verdere professionalisering op coaching hebben
we de leerlingen gedurende deze periode goed ondersteunen. Door BYOD, de aandacht voor
de professionalisering op ICT gebied en door een goede digitale infrastructuur hebben we het online onderwijs vanaf
het begin van de pandemie optimaal kunnen verzorgen.
Door een goede positionering van het ondersteuningsteam, dat in tweede lijn sterk ondersteunend is aan het
primaire proces zijn we in staat gebleken leerlingen goed in beeld te houden en goed te begeleiden.
We maken ook gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden (zoals voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's) om leerlingen optimaal te ondersteunen en de effecten van de vertraging te minimaliseren.
Regionale inbedding en leerlingendaling
Het Udens College staat midden in de regionale samenleving en hecht veel waarde aan de samenwerking en de
horizontale dialoog met belanghebbenden, stakeholders en (Orion)scholen. Het Udens College participeert
actief in regionale verbanden om enerzijds de school intern te versterken en om anderzijds een bijdrage te leveren
aan de regionale ontwikkeling op velerlei gebied. Begin 2020 is het Udens College een strategische
samenwerking aangegaan met het Christiaan Huygenscollege en het Elde College voor het opzetten van een
Shared Service Center voor ondersteunende diensten.
Daarnaast heeft het Udens College gezamenlijk met het Elde College en VO-Veghel onderzocht of onderwijskundige
samenwerking mogelijk is. Het Udens College wil ook in de toekomst een dekkend en hoogstaand onderwijsaanbod
in stand houden, dat mogelijk onder druk komt te staan door de verdere daling van leerlingaantallen in de regio.
VO-Veghel heeft besloten niet verder deel te nemen aan dit onderzoek. Het Udens College heeft samen met
het Elde College de intentie dit onderzoek verder door te zetten.
Mede op initiatief van het Udens College ontstaat er in Uden (Landerd) een Hybride Leeromgeving, waarin overheid,
ondernemers en onderwijs intensief samenwerken. Op die manier proberen we een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de inwoners van Uden (Landerd), aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Uden en een
positief vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Zo nemen we de verantwoordelijkheid voor het woon- leef- en
leerklimaat in Uden (Landerd).
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Innovatie
In 2020 heeft het UC, ondanks de effecten van de COVID 19 pandemie, opnieuw verdere stappen gezet op weg
naar de realisatie van de ambities voor onderwijsvernieuwing. De ambities zijn bijgesteld en verwoord in een nieuw
Strategisch Beleidsplan 2020-2024. Dit Strategisch Beleidsplan is tot stand gekomen middels de "We own the school"
methodiek. Deze onderwijsvernieuwing, die we inmiddels zijn gaan aanduiden als het 'Udens model', begint op beide
sectoren steeds meer vorm te krijgen (zie Strategisch Beleidsplan).
Op het vmbo is met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuw onderwijsmodel ingevoerd met de
bijbehorende lessentabel en een nieuw lesrooster. Het rooster houdt (meer) rekening met het bioritme van pubers
en bestaat uit een kerncurriculum met verplichte vakken van 9.30 tot 14.00 uur. Naast het kerncurriculum bestaat
het onderwijsmodel uit de bouwstenen Coaching, Persoonlijke uren, Succesuren en Talenturen. Deze
bouwstenen hebben een plaats gekregen in alle leerjaren en niveaus, met uitzondering van de examenklassen.
Daar gaat het alleen om Coaching en Persoonlijke uren.
Onder leiding van een stuurgroep "onderwijs" wordt het model jaarlijks aangepast op basis van de uitkomsten van
diverse evaluaties.
Ook op de sector havo/vwo is in het schooljaar 2019-2020 het definitieve Udens Model ingevoerd. Ter voorbereiding
daarop was in 2018-2019 al een aantal vernieuwingen en roosterwijzigingen doorgevoerd. Evenals op de sector
vmbo is het traditionele mentoraat vervangen door een systeem van individuele - en groepscoaching. Hierop is het
rooster aangepast. Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo hebben wekelijks een aantal keuze-uren die zij op een
leerplein onder begeleiding van een vakdocent kunnen invullen.
In 2020 is er weer een verdiepingsslag gemaakt, mede dankzij verdere professionalisering van het personeel, op
coaching en de zogenaamde leerpleinuren, waar leerlingen zelf een bewuste keuze voor kunnen maken.
De eerste jaren van het werken met dit onderwijsmodel wordt intensief gevolgd en gemonitord. Dit heeft geleid tot een
aantal aanpassingen voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021, maar aan de basis van het systeem en de
bouwstenen is niet getornd. Beide onderwijsmodellen hebben één-op-één een directe relatie met het
Strategisch Beleidsplan. Het nieuwe Strategische Beleidsplan kan ook gezien worden als een verdere verdieping op
het vorige strategische kader.
De werkwijze met Bring Your Own Device is weer verder uitgerold op beide sectoren, op het vmbo naar alle leerjaren
en niveaus en op de sector havo/vwo naar de hele onderbouw (leerjaar 1 tot en met 3) en leerjaar 4 en 5.
Op de sector havo/vwo is per augustus 2019 het digitale interactieve portfolio Peppels geïntroduceerd om de
ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen.
Aan de keuze van Peppels is een inventarisatie met de ICT-coördinatoren en medewerkers van beide sectoren
voorafgegaan. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt Peppels ook op de sector vmbo geïntroduceerd.
Nieuw Strategisch Beleidsplan
In 2019 is de voorbereiding gestart van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2020-2024. Daarvoor is
gebruik gemaakt van het spel We Own the School (WOTS). Alle medewerkers van beide sectoren hebben onder
begeleiding van WOTS-projectbegeleiders deelgenomen aan spelsessies. Daarnaast zijn in kleiner verband
verdiepende socratische gesprekken gevoerd binnen beide sectoren en ook gesprekken in zogenaamde expertgroepen. Ook de stakeholders (leerlingen, ouders, collega scholen, medewerkers gemeente Uden, maatschappelijke
instellingen, onderwijsadviseurs) zijn in dit proces betrokken door deelname aan de spelsessies. Het doel was
om in kaart te brengen hoe men het huidige onderwijs ziet en waar zij naar toe willen in de nabije toekomst.
Dit heeft in 2020 geleid tot de vaststelling van een nieuw strategisch beleidsplan 2020-2024.
Inspectie en Kwaliteitszorg
De onderwijsopbrengsten van beide sectoren lagen in 2020 boven de norm van de inspectie (zie Opbrengstenkaart)
De indicator Onderwijspositie ten opzichte van advies blijft een aandachtspunt voor de sector vmbo .
Ook zijn we in 2020 de onderwijsvernieuwingen op beide sectoren blijven monitoren via gesprekken en
enquêtes. Op het vmbo is hiervoor een werkgroep Monitoring en Evaluatie ingericht. Deze werkgroep wordt
ondersteund door de Universiteit van Maastricht. Met name op het vmbo is gewerkt aan en met de Beter Scoren
methodiek om het werken via de PDCA cyclus te versterken.
Zoals elk jaar zijn in 2020 tevredenheidsonderzoeken van Scholen op de Kaart uitgevoerd onder leerlingen en
ouders. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van Scholen op de Kaart. Ook zijn leerlingen bevraagd over
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docenten in het kader van de gesprekkencyclus.
Zowel ouders als leerlingen waren ondanks de coronacrisis in 2020 meer tevreden dan in 2019.
Over de leerlingcoach zijn de ouders van beide sectoren zeer tevreden.
In 2020 hebben we afscheid genomen van het kwaliteitsmonitoringsysteem Beter Scoren. We achten het echter
van groot belang om de opbrengsten op velerlei gebied maandelijks, per kwartaal of jaarlijks goed in beeld te
hebben. Onder de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker Kwaliteitszorg ontwikkelen we een eigen
systeem, waarvan de eerste contouren inmiddels zichtbaar zijn. Met ingang van 2021-2022 zal dit systeem geheel
klaar zijn, waardoor we goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de school.
Toetsing en examinering
Naar aanleiding van de problemen m.b.t. examinering die zich in Maastricht hebben voorgedaan, onderzocht in 2018
een onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering hoe het gesteld is met de kwaliteit van de
schoolexaminering. Dit heeft geleid tot een viertal aanbevelingen.
1.
Waardeer en verbeter de verbinding tussen onderwijs en onderwijsvisie
2.
Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen
3.
Neem de examencommissie op in het Examenbesluit VO
4.
Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding
Om tot de goede besluiten te komen hebben we diverse checklisten ingezet, zoals de checklist examenreglement
en de checklist programma van toetsing en afsluiting. Dit heeft uiteindeleijk geleid tot de volgende acties:
* Vaststellen van algemene uitgangspunten rond het toetsbeleid in lijn met de onderwijskundige uitgangspunten
* Aanpassing van de examenreglementen
* Aanpassing van de verschillende programma's van Toetsing en Afsluiting
* Het instellen van examencommissies per sector
* Professionalisering op het gebied van formatief evalueren
Naast deze acties is er op het Udens College al langere tijd sprake van kwaliteitsborging van de examens.
Na afloop van de eindexamens worden de behaalde resultaten van de kandidaten geanalyseerd. Op basis van deze
analyses voeren de vakgroepen gesprekken met elkaar en worden de directieleden geïnformeerd over de
verbeterpunten.
Aantal leerlingen & medewerkers
In 2020 kreeg het UC wederom te maken met een lichte daling van het aantal leerlingen
(-1% te opzichte van 2019). Dit ligt in lijn met de prognoses, die gebaseerd zijn op een krimp in de regio.
In de loop van 2019 is een verkenning gestart naar de mogelijkheid om vrijeschoolonderwijs aan te bieden onder
de paraplu van het Udens College. Hiervoor zijn lokaal, regionaal en landelijk allerlei contacten gelegd. Bij de
aanmelding in 2020 bleek er echter getalsmatig onvoldoende draagvlak om dit daadwerkelijk vorm te kunnen gaan
geven in het schooljaar 2020-2021. Aangezien er in de regio en landelijk veel belangstelling voor het
vrijeschoolonderwijs én uitgaande van het nieuwe Strategische Beleidsplan heeft het Udens College besloten
schooljaar 20-21 te gebruiken om alsnog voldoende leerlingen voor de vrijeschool van het Udens College
te werven.
Het totale aantal fte personeel daalde licht van 278 fte per 01-01-2019 naar 272 fte per 01-01-2020.
Professionalisering en samenwerking
De professionalisering heeft in 2020 minder aandacht gekregen i.v.m. de corona crisis. Het geen wel heeft
plaatsgevonden stond in het teken gestaan van de onderwijsvernieuwingen op beide sectoren en op het gebied van
onderwijs op afstand/digitalisering. In 2020 is er opnieuw scholingsaanbod geweest vanuit de UCademy voor UCpersoneel, van yoga en mindfulness tot Leerdoel denken en Formatief toetsen. Om het aanbod nog meer op maat
te kunnen aanbieden, is ook in 2020 de mogelijkheid geboden voor UC medewerkers om gebruik te maken van online
scholing via E-wise.
De samenwerking in de Academische Opleidingsschool Passie voor Leren is in 2020 voortgezet met scholengroep
Rijk van Nijmegen, ILS HAN, de Radboud Docenten Academie. Metameer heeft zich per augustus 2019
uit Passie voor Leren teruggetrokken in verband met een fusie met OMO. Onderzocht wordt om
het partnerschap uit te breiden met andere scholen, zowel in Nijmegen als in de regio Noordoost-Brabant.
Inmiddels zijn nieuwe volgscholen in Nijmegen (Karel de Grote College en Montessori College) gevonden
met wie de samenwerking in 2021 wordt geformaliseerd.
Het UC is ook intensief blijven samenwerken met de scholen binnen ORION, onder andere op het vlak van
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professionalisering. Dit thema wordt binnen de, in ORION verband, aangevraagde subsidies (Regionale Aanpak
Lerarentekort en Regionale Aanpak Personeelstekort) verder vorm gegeven. Naast professionalisering is er
aandacht voor een regionaal mobiliteitscentrum en de profilering van ORION als een samenwerkingsverband
van autonome schoolbesturen, die gezamenlijk als aantrekkelijke werkgevers optreden.
Naast het maandelijkse rectorenoverleg is er regelmatig overleg in ORION-verband op het vlak van Bedrijfsvoering,
P&O/HRM en Kwaliteitszorg. De samenwerking heeft in 2018 onder andere geleid tot aanstelling van twee Functionarissen Gegevensbescherming (voor 1,9 FTE) in het kader van de uitvoering van de AVG voor heel ORION. De
13 ORION-scholen dragen de kosten hiervoor gezamenlijk. Het formele werkgeverschap ligt bij het Udens College.
In 2021 wordt deze samenwerking (voor 0,9) voortgezet met een 6-tal scholen.
Convenantsmiddelen
In schooljaar 20-21 zijn voor het eerste jaar een deel van de convenantsmiddelen ingezet. De basis hiervoor ligt in een
beleidsnotitie, waarin we een brede vertaling maken van de middelen voor ontwikkeltijd, werdrukverlichting,
begeleiding startende leraren, begeleiding zij-instromers, onderwijsinnovatie en arbeidsmarktvraagstukken.
Op stichtingsniveau is dat beleid met de medezeggenschpasraad afgestemd en in de uitvoering spelen de deelraden
een belangrijke rol.
De middelen zijn tot op dit moment besteed aan de inzet van docentencoaches, een professionaliseringscoördinator,
scholing van personeel in lijn met de onderwijskundige ontwikkelingen van de school. In het voorjaar van 2021
maken we weer afspraken over de besteding in schooljaar 2021-2022.
Binnen het beleid wordt gedacht aan de inzet van externe surveillanten, de aanstelling van een verzuimcoördinator
en extra tijd voor onderwijsontwikkeling van de vakgroepen.
Passend Onderwijs
In 2020 is er binnen het samenwerkingsverband volledig gewerkt met een zgn. synergiemodel waarmee op basis
van populatiebekostiging de allocatie van de beschikbare financiële middelen wordt geregeld. Op basis van het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden de middelen ingezet in basisondersteuning, koersklassen en individuele
ondersteuning. Belangrijk onderdeel van de uitwerking van dit SOP zal is het vergroten van de kennis van de docenten.
Het team extra begeleiding zal hen ondersteunen om de in het kader van passend onderwijs de bredere docentenrol
op te pakken.
Het samenwerkingsverband zal in de nabije toekomst te maken krijgen met een daling van de inkomsten door
de verevening van LWOO middelen. Dit zal ook effecten hebben op het Udens College. Medewerkers van het Udens
College participeren actief binnen het Samenwerkingsverband om tijdig genoeg hiervoor de goede besluiten voor
te bereiden.
Sterk Techniek Onderwijs
In 2019 is de eerste tranche van deze extra door OCenW toegekende middelen, om techniekonderwijs op het VMBO
te stimuleren, ontvangen. Deze middelen zijn vooral ingezet om de leeromgeving en de benodigde apparatuur t.b.v.
de technische vakken/afdelingen een impuls te geven. Tevens is een projectleider aangetrokken die het vervolg
hierop gaat begeleiden/ondersteunen. In 2020 is dit in lijn gebracht met het "Techniekloket Noord Oost Brabant".
Binnen de projectorganisatie van het Techniekloket zijn docenten, vmbo afdelingsdirecteuren,
de beleidsmedewerker kwaliteitszorg, de sectordirecteur vmbo en de bestuurder actief om in de toekomst
een aantrekkelijk technisch onderwijsaanbod te realiseren. Dit krijgt vorm via diverse actielijnen, zoals
samenwerking in de keten, professionalisering, innovatie en werving.
Communicatie
Het UC beschikt over een beleidsmedewerker Communicatie (0,6 FTE). Haar taak is advisering en ondersteuning
van bestuur en directie met betrekking tot communicatievraagstukken en Werving en de coördinatie van het UC
communicatie-team. In 2020 is veel aandacht geschonken aan de implementatie van het strategisch beleidsplan
en is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Uiteraard is er uitgebreid met ouders en leerlingen
gecommuniceerd over alle ontwikkelingen aangaande het aangepaste onderwijs ten gevolge van de pandemie.
In 2020 hebben we de werving van nieuwe leerlingen op een andere manier vorm moeten geven door de
COVID 19 pandemie. Hierin heeft de beleidsmedewerker communicatie een prominente rol gespeeld.
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Huisvesting en beheer
Met de gemeente Uden zijn de gesprekken over de mogelijkheden tot renovatie van één van de gebouwen van de
de sector VMBO op een laag pitje gezet.
Als gevolg van de Covid19 pandemie is het deugdelijk ventileren van schoolgebouwen opnieuw op de agenda gekomen.
Zowel de rijksoverheid als ook provincie en gemeente hebben middelen, in de vorm van geld en of personele inzet,
beschikbaar gesteld om de ventilatie in de gebouwen op niveau te brengen. Het Udens College heeft
proactief stappen gezet om de klimaatbeheersing in het P-gebouw en het T-gebouw aan locatie Kleinveld
te laten voldoen aan de huidige eisen. Dit heeft geleid tot hoge investeringen.
ICT
In het verslagjaar heeft de focus vooral gelegen op het vervangen van het WiFi netwerk. Tevens is gestart met
het (her)inrichten van de sharepoint omgeving. Ook hier zijn de gevolgen van de pandemie niet ongemerkt voorbij gegaan
in verband met het noodzakelijke onderwijs op afstand en de effecten daarvan op de ict voorzieningen.
Shared service center
Ten aanzien van financiën, HRM en ICT is in 2019 de vorming van een shared service center voorbereid samen met
ORION-partners Elde College en Christiaan Huygens College. Het gaat om een samenwerking voor onbepaalde tijd
gericht op de beleidsterreinen financiën, hrm en ICT. Het samenwerkingscontract voor het shared service
center is ondertekend in december 2019.
In 2020 is vooral gewerkt aan het harmoniseren van de kritische ondersteunende software op het gebied van
bedrijfsvoering (en ICT) van de 3 scholen. Tevens zijn de plannen met de betrokken medewerkers besproken en zijn
de eerste stappen op het gebied van de samenwerking gezet.
1.6 Risicoparagraaf en "In control"
Elk jaar wordt in het voorjaar een geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld voor telkens een periode van 5 jaar.
Met deze gegevens wordt een inventarisatie over welke risico's er te identificeren zijn en in welke omvang zij zich
kunnen voordoen opgesteld. Hierbij worden diverse geledingen in de organisatie bevraagd over mogelijke risico's,
de kans dat een risico zich voordoet en de kwantificering hiervan in euro's. Bevraagde geledingen zijn de MR, de
sectorleiding, het directieoverleg, het bestuur en de Raad van Toezicht. Deze inventarisatie is in 2015 afgerond. Hieruit
is naar voren gekomen dat om alle geïnventariseerde risico's af te kunnen dekken de reserves een minimale
omvang van ruim € 3.600.000 dienen te bedragen. Bij een huidig eigen vermogen (reserves) van ongeveer € 7.100.000
betekent het dat het Udens College de komende jaren over voldoende middelen beschikt om mogelijke risico's
financieel op te kunnen vangen. Afgesproken is om deze inventarisatie vijfjaarlijks te herhalen op de op dat
moment meest recente meerjarenbegroting. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd zodat steeds
een vijfjaars perspectief beschikbaar is. Inmiddels heeft actualisatie plaatsgevonden en is er een meerjaren
begroting 2020-2024 beschikbaar waarvan de uitkomsten deels in de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen.
Begin 2021 is in samenwerking met de Shared Service Center partners een risico-inventarisatie uitgevoerd.
De uitkomsten daarvan worden in het jaarverslag over 2021 opgenomen. Tot dat moment zal uitgegaan worden
van de op dit moment meest actuele inventarisatie en de bijbehorende maatregelen. Behalve het financieel afdekken
van risico's middels het aanhouden van een bepaald niveau aan reserves, wordt er ook ingezet op het nemen van
maatregelen teneinde de kans dat een risico daadwerkelijk een verliespost gaat worden, maximaal wordt beperkt.
Met betrekking tot het "in control" zijn op het gebied van bedrijfsvoering is met een groep van 5 vergelijkbare VO-scholen
die allen lid zijn van "Orion", een samenwerking van dertien "VO-éénpitters", het initiatief genomen om bij elkaar audits
uit te voeren. Bij het Udens College is de audit begin 2017 uitgevoerd door een tweetal collegae. De uitkomsten hiervan
zijn intern besproken waarbij de conclusie is getrokken dat het Udens College over het algemeen in control is.
1.7 Financiële situatie op de balansdatum
Liquide middelen
De stand van de beleggingsportefeuille per balansdatum bedraagt € 916.545 aan obligaties.
Begin 2021 is de gehele portefeuille verkocht.
Ruim € 5 miljoen is op een spaarrekening geplaatst en ruim € 1,4 mln is het rekening courant saldo op balansdatum.
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Liquiditeit
Liquiditeit is het vermogen om op korte termijn aan de kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen.
Indien dit kengetal groter of gelijk is aan 1, is er sprake van een liquide organisatie.
Ter bepaling van de liquiditeit wordt de quick ratio gehanteerd: (vlottende activa-voorraden)/kortlopende schulden
Vlottende activa
Vlottende passiva
Quick ratio

2017
10.327.074
2.996.084
3,45

2018
9.505.840
3.280.821
2,90

2019
7.817.047
2.570.817
3,04

2020
7.944.347
2.611.702
3,04

1

1

1

1

Grenswaarde

Verloop quick ratio
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Quick ratio
Grenswaarde

2017

2018

2019

2020

Verslagjaar

Solvabiliteit
Een organisatie wordt solvabel geacht als het voldoende eigen kapitaal heeft om financiële risico's op te
vangen. De solvabiliteitspositie is een momentopname op balansdatum.
Ter bepaling van de solvabiliteit wordt een verhoudingspercentage berekend tussen het Eigen Vermogen (EV)
en het Totale Vermogen (TV).

Eigen Vermogen
Totaal Vermogen
Solvabiliteit

2017
7.950.871
14.625.020
0,54

2018
7.822.823
13.666.575
0,57

2019
7.799.400
12.795.010
0,61

2020
7.150.104
12.107.266
0,59

Verloop solvabiliteit
0,65
0,60
0,55
0,50

Solvabiliteit

0,45
0,40
0,35
0,30

2017

2018

2019

2020

Verslagjaar
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Weerstandsvermogen
Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële
baten en exclusief de buitengewone baten. Voor het jaar 2019 geldt een percentage van: 27,3%
Op basis van een op de jaargegevens van 2007 uitgevoerde risico-inventarisatie heeft het bestuur
in 2009 bepaald dat het weerstandsvermogen in de komende jaren naar ruim 22% dient te groeien.
Inmiddels is op grond van een geactualiseerde risico-inventarisatie dit streefcijfer losgelaten en gekozen
voor andere kengetallen ter vaststelling of risico's voldoende zijn afgedekt, zie hiervoor de risicoparagraaf.
Financieel beoordelingskader
Naar aanleiding van het rapport "Financieel beleid van onderwijsinstellingen" opgesteld door commissie
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft een aantal andere dan de hierboven besproken
kengetallen hun intrede gedaan.
Vermogensbeheer
Solvabiliteit (nieuw)
Ter bepaling van dit kengetal van solvabiliteit wordt een verhoudingspercentage berekend tussen
het Eigen Vermogen (EV) + Voorzieningen (VZ) en het Totale Vermogen (TV).
2018
2019
2017
7.799.400
Eigen Vermogen
7.950.871
7.822.823
Voorzieningen
3.678.065
2.562.932
2.424.793
12.795.010
Totaal Vermogen
14.625.020
13.666.575
Solvabiliteit
0,80
0,76
0,80
Grenswaarde
0,20
0,20
0,20
ondergrens
Kapitalisatiefactor
Ter bepaling van dit kengetal wordt een verhoudingspercentage berekend tussen
het Totale Vermogen (TV) -/- Gebouwen en Terreinen (GT) en de Totale Baten (TB)
2017
2018
2019
Totaal Vermogen
14.625.020
13.666.575
12.795.010
469.409
Gebouw en Terrein
618.809
544.108
Totale Baten
23.914.162
24.933.112
26.003.772
Kapitalisatiefactor
0,59
0,53
0,47
Grenswaarden
0,35 -0 ,60
0,35 -0 ,60
0,35 -0 ,60
bovengrens

2020
7.150.104
2.345.460
12.107.266
0,78
0,20

2020
12.107.266
394.708
26.204.590
0,45
0,35 -0 ,60

Buffercapaciteit
Dit kengetal geeft aan hoeveel liquiditeit beschikbaar is voor het afdekken van (rest-) risico's.
Berekening: Kapitalisatiefactor in € -/- liquiditeit voor vervangingsinvesteringen en kortlopende schulden
delen door de totale baten.
Kapitalisatiefactor
Liquiditeit vervangin
Kortlopend schulden
Totale Baten
Buffercapaciteit
Ondergrens

2017
14.006.211
4.702.779
3.473.418
23.914.162
24,4%
5%

2018
13.122.467
5.161.683
2.996.084
24.933.112
19,9%
5%
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12.325.601
5.862.291
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26.003.772
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5%
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Budgetbeheer
Liquiditeit
Ter bepaling hiervan wordt geen gebruik gemaakt van de quick ratio maar van de current ratio, daarbij
wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen Vlottende Activa (VA) en Vlottende Passiva (VP).
Aangezien het Udens College geen voorraden heeft, is de uitkomst hiervan dezelfde als bij de quick ratio.

Vlottende Activa
Vlottende Passiva
Current Ratio
Grenswaard. onderresp. bovengrens

2017
10.327.074
2.996.084
3,45
0,5 - 1,5

2018
9.505.840
3.280.821
2,90
0,5 - 1,5

2019
7.817.047
2.570.817
3,04
0,5 - 1,5

2020
7.944.347
2.611.702
3,04
0,5 - 1,5

Rentabiliteit
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het Exploitatieresultaat en de Totale Baten
Exploitatieresultaat
Totale baten
Rentabiliteit
Grenswaard. onderresp. bovengrens

2017
65.519
23.914.162
0,27
0,0 - 5,0

2018
128.04824.933.112
0,510,0 - 5,0

2019
23.42226.003.772
0,090,0 - 5,0

2020
649.29626.204.590
2,480,0 - 5,0

Toelichting financiële situatie per 31-12-2020
Zoals uit bovenstaande kengetallen blijkt is de financiële situatie van het UC meer dan gezond te noemen.
Medio 2020 is door het ministerie de signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen geïntroduceerd
waarover schoolbesturen in het verslagjaar 2020 voor het eerst verantwoording moeten afleggen in de
jaarverslaglegging. Basis voor de omvang van het normatief publiek eigen vermogen zijn de opgenomen
cijfers in de jaarrekening.
Het normatief vermogen wordt als volgt berekend:
50% van de aanschafwaarde gebouwen X 1,27 = 0,5 X € 1.120.494 X 1,27 =
€
711.514
Boekwaarde van de resterende materiele vaste activa =
€
3.768.211
Omvangafhank.rekenfactor(0,05 voor > € 12 milj.) X totale baten = 0,05 X € 26.191.697= €
1.309.585
Normatief publiek eigen vermogen
€
5.789.310
Eigen vermogen per 21-12-2020
€
6.988.091
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
€
1.198.782
De meerjarenbegroting laat in 2021, 2022 en 2023 een negatief exploitatieresultaat zien van respectievelijk
€ 129k, € 514 k en € 324k in totaal € 967k zien. Daarnaast zit in het eigen vermogen nog een bedrag opgenomen
m.b.t. de convenantsmiddelen.
De investeringen in de nieuwbouw zijn gerealiseerd en hebben reeds effect gehad op bovenstaande kengetallen.
Op beide sectoren zullen in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen investeringen in aanpassing
van de bestaande gebouwen worden gedaan. Ook de komst van het vrije school onderwijs in 2021 zal
mogelijk nog gebouwelijke aanpassingen noodzakelijk maken. Het op niveau (frisse scholen B) brengen
van de luchtkwaliteit, op de VMBO locatie vergt nog een aanzienlijke investering die uit de reserves bekostigd
zal worden. Het nieuwe meerjaren onderhoudsplan vergt nog extra een extra dotatie.
Rekenning houdend met bovenstaande komen de kengetallen weer ruimschoots binnen de grenzen van de
gedefinieerde grenswaarden.
1.8 Kwaliteit van het resultaat
Exploitatieresultaat
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat exclusief saldo financiële baten en lasten
Genormaliseerd resultaat
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1.9 Analyse realisatie ten opzichte van begroting
De exploitatierekening in paragraaf B3 laat de realisatie over 2020 ten opzichte van de begroting 2020 zien.
In deze paragraaf worden de verschillen op onderdelen toegelicht.
Normatieve Rijksbijdrage OC en W
De normatieve rijksbijdrage is nagenoeg gelijk aan hetgeen vooraf is begroot.
Aanvullende subsidies OC&W
Convenants middelen
Prestatiesubsidie VSV
Subsidie lerarenbeurs
Subsidie nieuwkomers
Subsidie prestatie box
Subsidie gratis lesmateriaal
Subsidie Sterk Techniekonderwijs VMBO
Subsidie inhaal en ondersteuning
Subsidie onderzoek leerlingaantallen
Subsidie remind learning
Subsidie afrekening uitkeringskosten
Rijksbijdrage via SWV

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020

835.000
896.000
269.000
2.000.000
2.224.000
4.224.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Realisatie 2020

67.550
61.767
149.094
950.898
899.011
368.500
252.000
50.000
24.500
12.100
2.835.420
2.484.567
5.319.987

De convenants middelen zijn extra middelen, o.a. voor werkdruk vermindering, in november toegekend en
dienen in 2019 als baten te worden verantwoord. De uitgaven vinden plaats in schooljaar 2020-2021 hiervoor zal
een bestemmingsreserve worden aangehouden.
Met de prestatiesubsidie VSV is in de begroting geen rekening gehouden evenals de subsidie voor nieuwkomers.
Met name de subsidie voor nieuwkomers is in de begroting budgettair neutraal opgenomen.
De subsidie i.v.m. de prestatie box is wederom hoger dan begroot doordat het ministerie gedurende het jaar
het bedrag per leerling heeft verhoogd.
De subsidie lerarenbeurs was niet begroot i.v.m. onvoldoende zicht op individuele aanvragen/toekenningen.
De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs VMBO was bij het opstellen van de begroting 2019 nog niet exact bekend.
De middelen van het ministerie OCW voor LWOO e.d. worden via het SWV verstrekt en zijn nagenoeg gelijk aan
het in de begroting opgenomen bedrag.
Overige baten
Het in de begroting opgenomen bedrag voor "onttrekkingen" dat aan de baten is toegevoegd zal pas bij de
resultaatbestemming gerealiseerd worden.
Personele lasten
De personele formatie is in 2020, gemiddeld ruim 272 fte, ten opzichte van de formatie in 2019 licht gedaald.
De gerealiseerde loonkosten onderschrijden de begrote kosten licht. Dit is voor een deel toe te schrijven aan het
minder inzetten van personeel voor vervangingen, vooral toe te schrijven aan de Coronacrisis in verband met het
online verzorgen van lessen.
In het kader van de onderwijsontwikkelingen en gedurende de totstandkoming van een daarbij passend taakbeleid
is aan de beide sectoren een in 2020/2021 voor het laatste schooljaar een zgn. "knelpuntenbudget" toegekend.
Overige personele lasten
De post personeel niet in loondienst blijft flink achter bij de begroting zoals hierboven al aangegeven door minder
inzet voor vervangingen en doordat de payroll constructie door gewijzigde wet-en regelgeving in 2020 is beperkt.
Hierin is een post opgenomen die net als bij de baten budgettair neutraal is meegenomen in het kader
van de nieuwkomers/ Isk leerlingen die bij het UC staan ingeschreven maar bij ROC de Leijgraaf
onderwijs genieten.
Aan nascholingskosten is wederom minder uitgegeven dan geraamd vooral ten gevolge van de Corona crisis.
De ontvangsten van uitkeringen UWV en Loyalis worden niet geraamd en t.g.v. actief beleid en gewijzigde wet- en
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regelgeving inzake de mogelijkheid om transitievergoedingen te declareren bij UWV is dit een aanzienlijk bedrag.
Het risicofonds is gefixeerd op het maximumbedrag.
Investeringen in 2020
Audio- en videoapparatuur
ICT: Vaste componenten
Tablets
Infra
Transformers
Machines
Meubilair
Overige inventaris

€
€
€
€
€
€
€
€

sector vwo/havo
12.633 €
44.847 €
€
- €
- €
- €
13.544 €
25.687 €
96.711 €

sector vmbo
23.111
123.671
9.237
300.961
6.006
462.986

€
€
€
€
€
€
€
€
€

centraal

13.585
122.907
6.275
142.767

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

35.744
182.103
122.907
9.237
320.780
31.693
702.464

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn nagenoeg gerealiseerd op het niveau van de begroting.
Huisvestingslasten
De post aanpassingen gebouw is onderschreden in verband met de nog niet (volledig) gerealiseerde verbeteringen aan
ventilatiesystemen. In verband met Corona vallen de huurkosten van de sportaccommodatie lager uit dan begroot
Bij de energiekosten wordt wederom een kleine daling waargenomen bij de electriciteitskosten als effect van de
zonnepanelen op beide sectoren.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. De administratie en beheerlasten worden
overschreden als gevolg van de implementatie van Afas. Met betrekking tot de post middelen wordt steeds duidelijker
dat de vergoeding die wordt ontvangen voor leermiddelen (methodes) ruim onvoldoende is om de daarmee gepaard
gaande uitgaven te kunnen bekostigen( ruim 150k). Tevens zijn ten gevolge van Corona kosten voor reizen/excursies
etc. gemaakt die niet verhaald konden worden op de ouders van leerlingen. Daarnaast zijn hier de kosten van projecten
geboekt zoals voor Techniek VMBO en Remind learning waar ook niet begrote inkomsten tegenover staan.
1.10 Bestemmingsreserves/voorzieningen
Binnen de interne beleidscyclus worden de beleidsontwikkelingen en de hiermee samenhangende financiële
sturing op elkaar afgestemd en transparant gemaakt. Er wordt waar mogelijk en gewenst gewerkt met
meerjarige onderwijsinnovaties. Ten gevolge van de opheffing van het vervangingsfonds, het opheffen van het
participatiefonds en het aangaan van het eigen risicodragerschap in het kader van de WGA zijn de risico's in
beeld gebracht. Mede hierdoor wordt er intern met een aantal reserves gewerkt, die parallel lopen met de
bedrijfsvoering, maar uiteindelijk wordt gesaldeerd volgens de richtlijnen voor de verslaggeving en aldus
terecht komen in het financieel verslag. In het kader van "Good Governance" wordt op deze plaats hierin inzage
gegeven. Enerzijds zijn onderdelen van de reserves/voorzieningen te verklaren als vastliggende verplichtingen,
anderzijds geven ze een waarborg naar de diverse onderdelen van de organisatie, zodat ingezet en gepland
beleid, ook over meerdere jaren, van voldoende waarborgen is voorzien.
Met name in het kader van de meest recente risico-inventarisatie wordt het opvangen van risico's en dus de
continuïteit van de organisatie gekoppeld aan de omvang van de (bestemmings)reserves.
De bestemming van de reserves wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Gewerkt wordt met de volgende voorzieningen en reserves:
Het onderwijsinnovatiefonds. (bestemmingsreserve)
Hierin worden de gelden ondergebracht voor de meerjarige onderwijsinnovaties.
Jaarlijks vindt via een begrotingstoewijzing c.q. resultaatbestemming aanvulling plaats.
De verwachte bestedingstermijn is 2 jaar.
De onderhoudsvoorziening, gericht op gebouwen en onderhoud.
Deze bestaat allereerst uit de zgn. onderhoudsvoorziening. Deze voorziening voor klein en groot
onderhoud wordt gepland vanuit het zgn. meerjaren onderhoudsplan dat is opgezet door adviesbureau
v.d. Kruijs-Looijen. In het voorjaar van 2021 is het plan geactualiseerd.
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De voorziening is conform de planning.
Voorziening WW verplichting
Voor personeelsleden die recht hebben op een WW uitkering aansluitend op een dienstverband bij het Udens
College worden 25% van de uitkeringskosten doorbelast aan het UC. Teneinde aan deze verplichting
te kunnen voldoen wordt een voorziening aangehouden ter hoogte van deze kosten (inschatting)
voor de maximale uitkeringsduur gerekend vanaf balansdatum.
De voorziening jubileumgratificaties.
De voorziening is opgebouwd door, op basis van het huidige personeelsbestand tot aan de op dit
moment voor hen bekende pensioengerechtigde leeftijd, de opgebouwde rechten op balansdatum
gerelateerd aan de toekomstige uitkeringen voor 25- en 40-jarige jubilea vermenigvuldigd met de factor
0,8 (correctie i.v.m. waarschijnlijkheid) op te nemen.
Uit deze voorziening worden de kosten van de daadwerkelijke uitkeringen bestreden.
De voorziening spaarverlof.
Deze voorziening wordt gebruikt om in het verleden gespaard verlof te bekostigen op het moment van
opname. De opbouw wordt gevormd door het gespaarde verlof per individuele medewerker te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening persoonlijk budget
Vanuit de cao heeft elk personeelslid de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis in te zetten voor maatregelen
t.b.v. duurzame inzetbaarheid door het maken van levensfase bewuste keuzes.
Eén van de mogelijkheden is het sparen van deze uren om die op een later moment op te nemen.
De hoogte van de voorziening is gelijk aan gekapitaliseerde omvang van het gespaarde budget.
De bestemmingsreserve personeel/materieel opgebouwd door de sectoren.
Uitkomst van de jaarlijkse onder- en overbesteding op het bestuursformatieplan per schooljaar van de
sectoren. Met name ook om de bekostiging van leerlingen in de pas te laten lopen met de
schooljaarplanning. Tevens kan deze bestemmingsreserve worden aangewend om fluctuaties
in de schooljaarplanning op te kunnen vangen.
De algemene bestuurlijke reserve.
Het Personele Risicofonds.
Bedoeld om een buffer te creëren voor het eigen risicodragerschap i.v.m. ziekteverzuim
en het dragen van wachtgeldverplichtingen. Met de MR is afgesproken te streven naar een fonds
van maximaal € 500.000, jaarlijks te vullen van de gefixeerde premies wachtgeld en participatiefonds
en incidentele afrekeningen met OC&W. Nadat dit plafond is bereikt worden geen toevoegingen meer
gedaan maar gaan de vrijkomende middelen naar het primaire proces.
Verwachte bestedingstermijn is < 5 jaar.

Personeel flexibele Bapo
De bestemmingsreserve Personeel flexibele Bapo is ontstaan door het per 01-01-2010 opheffen van de
gelijknamige voorziening. De reserve kan worden ingezet om negatieve exploitatie effecten in verband met
de opname van deze Bapo op te kunnen vangen.
Reserve gratis lesmateriaal.
De reserve is gevormd uit de overname van het externe boekenfonds (activa) en de invoering van de
gratis lesmaterialen waarbij het Udens College er voor heeft gekozen om de leerboeken in vier jaar af
te schrijven. De reserve kan worden ingezet voor, noodzakelijke vroegtijdige, korter dan vier jaar,
vervangingen van leermethoden of het financieren van andere vormen van het beschikbaar stellen van
leermiddelen.
Verwachte bestedingstermijn is < 5 jaar.
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Bestuursreserve
De algemene reserve aan welke geen vooraf bepaalde doelen en risico's zijn verbonden.
De omvang hiervan hangt samen met de omschreven doelbestemmingen op de andere reserves.
Verwachte bestedingstermijn is >5 jaar.
Bestemmingsfonds (Reserve boekenfonds).
In het verleden is een Stg. Boekenfonds in het leven geroepen om aan leerlingen in de onderbouw van het
Udens College jaarlijks een boekenpakket te verhuren. Met de invoering van de subsidie voor "gratis
leermiddelen" door het ministerie van OC&W zijn deze activiteiten stopgezet. De inmiddels door de
stichting opgebouwde reserve is onder bepaalde bestedingsvoorwaarden geschonken aan het Udens
College. Deze voorwaarden zijn overgenomen in de bestedingsdoelen van deze reserve.
Tot 2014 konden de middelen bij stopzetting door het ministerie van de subsidie "gratis leermiddelen"
ingezet worden voor het opnieuw oppakken van de activiteiten van het boekenfonds, daarna zouden
de middelen worden ingezet voor infrastructurele investeringen om het gebruik van (draadloze) digitale
leermiddelen te bevorderen. Inmiddels is duidelijk dat van stopzetting van deze middelen in de nabije
toekomst geen sprake zal zijn. Hierdoor is inzet voor infrastructurele (ICT) middelen mogelijk gemaakt.
1.11 Beleid gericht op kostenbeheersing inzake uitkeringen na ontslag
Teneinde de uitgaven van uitkeringen na ontslag tot een minimum te beperken wordt actief beleid gevoerd om,
rekening houdend met een in de nabije toekomst dalend leerlingenaantal, een flexibele schil aan te houden.
Dit gebeurt door zeer terughoudend te zijn met het omzetten van tijdelijke dienstverbanden in dienstverbanden voor
onbepaalde tijd. Bij vervangingen in verband met ziekte of zwangerschap wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
"payrolling". Tevens wordt binnen Orion actief gezocht naar de match tussen werkzoekende personeelsleden
en vacatures bij de aangesloten scholen.
1.12 Treasury management
Het Udens College belegt en/of beleent publieke middelen dan wel overige middelen alleen met inachtneming
van de regelgeving voor beleggen en belenen van het CFI.
Deze regelgeving is opgenomen in het aangescherpte treasurystatuut, inmiddels is een nieuw statuut vastgesteld.
In 2013 zijn in dit kader een aantal fondsen afgestoten en inmiddels is besloten de portefeuille in 2021 volledig af te
stoten. Derivaten zijn niet van toepassing.
De beleggingsportefeuille op 31-12 2020 bestaat uit:
Omschrijving
Vervaldatum
Ned. Waterschapsbank
European Investmentbank
Bank Ned. Gemeente
Eur Fin. Stability
European Investmentbank
European Investmentbank

2021
2022
2023
2023
2024
2024

2020
€
€
€
€
€
€
€

150.000
150.945
155.633
150.166
150.843
158.955
916.542

2019
€
€
€
€
€
€
€

150.000
151.688
158.450
150.250
151.260
161.940
923.588

1.13 Klachten
Het Udens College beschikt over een Centraal meldpunt incidenten waar leerlingen en personeel gebruik van
kunnen maken om incidenten, ongevallen of klachten onder de aandacht te brengen.
In 2020 is melding gemaakt van 4 incidenten en is er 2 ongeval gemeld.
Dit jaar zijn er geen klachten ingediend.
1.14 Toekomstige ontwikkelingen en continuïteit
Begin 2021 is een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2021 - 2025. Hierop heeft in 2021 een risicoinventarisatie plaatsgevonden, deze is nog niet vastgesteld.. Op de inhoud en de uitkomsten van de meerjarenbegroting
2015 - 2019 heeft voor het laatst een risicoinventarisatie plaatsgevonden die is vastgesteld.
De uitkomst hiervan komt aan bod in de risicoparagraaf.
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Exploitatiebegroting
Baten
(Rijks)bijdragen OC en W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten (incl. reserv.)

2020(realisatie)
x € 1.000

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Buitengewone baten/lasten
Financiële baten/lasten
Resultaat
Balans
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Prognose
Aantal leerlingen
Aantal FTE totaal
Aantal FTE management
Aantal FTE OP
Aantal FTE OOP
Aantal FTE AOP

2020

2022
x € 1.000

2023
x € 1.000

25.591
0
601
26.192

24.792
506
1.203
26.501

24.258
378
353
24.989

23.955
378
353
24.686

21.179
594
2.133
2.928
26.833
-642
0
-8
-649

21.855
624
2.020
2.134
26.633
-132
0
3
-129

21.397
624
1.420
2.065
25.506
-517
0
3
-514

20.969
624
1.415
2.005
25.013
-327
0
3
-324

2020
x € 1.000

Vlottende activa
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
Totaal Activa
Passiva
Stichtingskapitaal
Bestemmingsres. publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva

2021
x € 1.000

2021
x € 1.000

2022
x € 1.000

2023
x € 1.000

4.163
0
4.163

4.129
0
4.129

4.105
0
4.105

4.081
0
4.081

556
917
6.472
7.945
12.108

546
0
6.484
7.030
11.159

546
0
5.681
6.227
10.331

546
0
5.359
5.905
9.985

105
6.883
162
7.150
2.345
0
1.869
742
12.107

105
5.898
162
6.165
2.202
0
1.869
923
11.159

105
5.187
162
5.454
2.351
0
1.869
658
10.331

105
4.565
162
4.832
2.628
0
1.869
657
9.985

2.759
272
15
180
39
37

2021

2727
269
15
178
39
37

2022

2703
266
15
176
38
36

2023

2648
261
15
173
37
36

Toelichting op de meerjarenexploitatie.
In 2021 is inmiddels een nieuwe meerjarenbegroting (2021-2025) opgesteld en vastgesteld.
Bij de opstelling van bovenstaande exploitatiebegroting en balans is voor 2021 gebruik gemaakt van de goedgekeurde begroting 2021 en voor 2022 en 2023 van de vastgestelde meerjarenbegroting.
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In deze begroting is rekening gehouden met de afname van de leerlingaantallen.
De leerlingaantallen zullen ten gevolge van de demografische ontwikkelingen de komende jaren gestaag afnemen.
Deze teruglopende leerlingaantallen kunnen op werkgeversniveau (niet op sectorniveau) worden opgevangen
middels natuurlijk verloop. Door het opstellen van een strategisch HRM plan wat inmiddels afgerond is, maar niet "af"
is zal inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze sturing kan worden gegeven aan dit proces. De meerjarenbegroting
laat zien dat indien er los van "mismatches" tussen de gevraagde bevoegdheden en de aanwezige bevoegdheden,
er weliswaar voldoende mogelijkheden zijn met gebruikmaking van de flexibele schil in combinatie met personeelsleden die op korte termijn vertrekken i.v.m. pensionering, om de verminderde inkomsten door leerlingdaling
op te kunnen vangen. Er is op basis van de huidige leerling/leraar ratio doorgerekend en daardoor ontstaat er
zowel op de korte als ook op de langere termijn een relatief gering tekort op de exploitatie.
Het taakbeleid dat past bij de onderwijskundige ontwikkelingen is in 2021 vastgesteld en biedt meer flexibiliteit
maar levert geen bijdrage aan toekomstige exploitatietekorten. Er doet zich in de periode waarover de meerjarenbegroting zich uitstrekt een stapeling van effecten voor. Naast de al genoemde daling van leerlingen en de
toekomstige afname van de financiering van LWOO via het synergiemodel van het SWV doet zich nog een negatief
effect voor nl. het nieuwe bekostigingstelsel van OC en W.
Met betrekking tot contractactiviteiten en zgn. 'derde geldstroomactiviteiten' heeft het Udens College geen plannen
om deze uit te bouwen.
Toelichting meerjarenbalans.
De kengetallen laten ook in een meerjarenperspectief een gezonde financiële-/financieringsstructuur zien.
Het uit de risico-inventarisatie voortgekomen minimaal aan te houden niveau van reserves is ruimschoots aanwezig.
De door de gemeente in 2013 toegekende middelen ter realisatie van gedeeltelijke nieuwbouw voor de sector
HAVO/VWO zijn door het UC aangevuld ten behoeve van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen die de
komende jaren worden terugverdiend door besparingen op energie en onderhoud.
Deze investeringen hebben niet tot activering geleid. Afhankelijk van het soort maatregelen kan
bij de realisatie alsnog voor activering gekozen worden.
Tevens heeft deze nieuwbouw, in het verleden uitgestelde, investeringen in inventaris gevergd. Liquiditeit is in
voldoende mate aanwezig en ook in de exploitatie is hier rekening mee gehouden. In 2013 is een nieuw
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, met de jaarlijkse dotatie en de onttrekkingen is rekening gehouden
zodat de kwaliteit van de gebouwen(behoudens het te vervangen gebouw) op voldoende niveau gehouden kan
worden. Begin 2021 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Dit kan nog een extra (inhaal)dotatie vergen.
De financiële kengetallen conform het financieel beoordelingskader blijven met betrekking tot het vermogensbeheer binnen de kaders. Zowel de solvabiliteit als de kapitalisatiefactor lopen iets terug maar blijven binnen de
marge en ook de buffercapaciteit blijft voldoende. Met betrekking tot het budgetbeheer loopt de liquiditeit terug
maar deze blijft nog altijd op voldoende niveau. De rentabiliteit zal een aantal jaren een klein negatief resultaat
te zien geven hetgeen eenvoudig uit de reserves gecompenseerd kan worden.
Overige rapportages behorende bij de continuïteitsparagraaf.
1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 1.6 Risicoparagraaf en "in control" van dit bestuursverslag.
2.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden.
Hiervoor wordt naast de verwijzing naar paragraaf 1.6 vooral verwezen hetgeen in de toelichting op de
meerjarenexploitatie en meerjarenbalans in deze paragraaf daarover is opgenomen.

3.

Rapportage toezichthoudend orgaan.
De rapportage van de RvT is opgenomen in hoofdstuk A2 Raad van Toezicht in paragraaf 1.1 Verslag
toezichthouder van dit financieel jaarverslag.

- 20 -

A: Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

1. Bestuursverslag

1.15 Bestuur en Instelling
De Samenwerkingsstichting stelt zich ten doel het doen geven van voortgezet onderwijs één en
ander op grondslag van samenwerkingsonderwijs, welk onderwijs toegankelijk is voor
leerlingen van alle gezindten en stromingen.
Onder de stichting ressorteert het Udens College een brede scholengemeenschap bestaande
uit de sectoren havo/vwo en vmbo.
Het Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is als volgt:
Directeur /Bestuurder

:

De heer A.A.W.M. van Kemenade

De Instelling
Naam
Adres
Postcode/plaats
Postadres
Postcode/plaats
Brinnummer
Telefoonnummer
E-mail adres
Website

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Udens College
Schepenhoek 203
5403 GB UDEN
Postbus 108
5400 AC Uden
06 HF
0413 - 283000 (keuze 3)

Directeur/Bestuurder
Directeur Bedrijfsvoering (Contactpersoon)

:
:

De heer A.A.W.M. van Kemenade
De heer M.H.W. Spierings

Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

:
:

0413 - 283000 (keuze 3)

info@udenscollege.nl

www.udenscollege.nl

info@udenscollege.nl
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1.1 Verslag toezichthouder
De Raad van Toezicht is vanaf 1 januari 2010 onderdeel van de bestuursstructuur van het Udens College.
Dit toezichthoudende orgaan heeft o.a. als taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting en dat is de
directeur/bestuurder. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht adviseur/klankbord voor de directeur/bestuurder
en is de Raad belast met de formele werkgeversfunctie.
Naast de reeds in paragraaf 1.4 van het bestuursverslag genoemde documenten en statuten is in het handelen van de Raad van
Toezicht en het gedrag van de individuele leden de Code Goed Onderwijsbestuur 2019 leidend. Hierin zorgt de R.v.T. voor de goede
vewrbinding tussen enerzijds de vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid én de kernwaarden
van het Udens College: we zien en horen elkaar, we vertrouwen elkaar en we tonen verantwoordelijkheid naar elkaar.
Dit betekent dat de Raad van Toezicht:
- Toezicht houdt op de wettelijke verplichtingen
- Toezicht houdt op basis van heldere normen en een heldere visie op toezicht
- In verbinding is met interne en externe stakeholders, zoals ook het gesprek met de medezeggenschapsraad (twee keer per jaar)
- Een stimulerende rol neemt voor de regionale verantwoordelijkheid van de bestuurder
- Inzet op specifieke expertise en professionalisering
- Waarde hecht aan interne zelfreflectie
- Bewaakt situaties waarin mogelijk sprake van belangenverstrengeling zou kunnen zijn
Hoe is het onderwijsbestuur nou geregeld? Vragen als: hoe gaan de toezichthouder en de bestuurder met elkaar om?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe regel je dat op een goede wijze verantwoording wordt afgelegd naar
de toezichthouders toe maar ook naar de ouders, de docenten de onderwijsinspectie?
Om de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder goed te laten functioneren wordt er gewerkt met het Policy
Governance Model . Veel onderwijsorganisaties en ander non-profit organisaties zijn ingericht op basis van dit model.
In de jaren voorafgaand aan 2020 heeft de Raad van Toezicht zich verdiept in dit model. In het jaar 2019/2020
is deze benadering verder uitgerold en uitgevoerd.is deze benadering verder uitgerold en uitgevoerd.
De directeur/bestuurder handelt op de eerste plaats voor en in het belang van de leerlingen en incorpereert daarbij ook de
belangen van de ouders, de Udense maatschappij en de docenten. Leidend zijn de na te streven doelstellingen en resultaten, waarbij
een directe koppeling wordt gemaakt met de beschikbare middelen. Concreet krijgt dit een vertaling in gelden, budgetten,
medewerkers en de organisatie.
Policy Governance is een integraal model dat de Raad van Toezicht in staat stelt zijn werk goed te doen:
Dat werk is toezien of het Udens College onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder voor de leerlingen die
resultaten behaalt die verwacht mogen worden.
Alle principes en normen en waarden die belangrijk zijn, zijn vastgelegd. De verwachtingen zijn vooraf vastgelegd zodat
deze ook te controleren zijn. Hierin ligt een belangrijke basis voor de wijze waarop toezicht gehouden wordt.
De onderwijskundige ontwikkelingen van het Udens College zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Voor de Raad
van Toezicht is dit plan leidend geweest om beleidsuitspraken te doen over de beoogde resultaten, de handelingsruimte van de
directeur/bestuurder en de verhouding tussen enerzijds de Raad van Toezicht en anderzijds de directeur/bestuurder.
De directeur/bestuurder is met zijn directe werkomgeving de professional die de kennis en kunde heeft om het Udens
College als organisatie te besturen. De Raad van Toezicht bemoeit zich dan nadrukkelijk ook niet met die dagelijkse
gang van zaken van het besturen. De Raad houdt toezicht op het te ontwikkelen en gevoerde beleid middels een toezicht kader.
Binnen dat kader is het aan de bestuurder met zijn staf om beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
De vijf leden van de Raad van Toezicht leveren - ieder vanuit zijn of haar deskundigheid - een bijdrage aan die toezichthoudende
taak. Bij de verschillende hoofd onderwerpen die actueel zijn wordt de kennis en kunde van de leden benut.
Gelet op het van toepassing zijnde rooster van aftreden hebben er in het verslagjaar twee wisselingen plaatsgevonden
in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Voor de twee vrijgekomen posities zijn in de zomermaanden sollicitatiegesprekken
gevoerd. De vooraf vastgestelde procedure bij de werving van nieuwe leden is daarbij volledig gevolgd en doorlopen.
In de september vergadering van de Raad van Toezicht is de heer Drs. M.F.H.M. Ooms als nieuwe voorzitter benoemd en
mevrouw Drs. I.Emonds als nieuw lid. In paragraaf 1.2 is het rooster van toe- en aftreden opgenomen.
De Raad van Toezicht stelt vast dat de beoogde resultaten ten aanzien van leerlingen en medewerkers in het verslagjaar
conform het strategisch beleidsplan zijn verlopen en zijn uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.
Het nieuwe strategisch beleidsplan is er voor de periode 2020-2024. In de vergadering van juni heeft de Raad een positief
advies gegeven over dit beleidsplan.
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Vergaderingen
De vergaderingen van de RvT zijn volgens de vooraf geplande agenda verlopen. Deze wordt vastgesteld door de voorzitter
van de Raad van Toezicht samen met de directeur/bestuurder. In het jaar 2020 zijn er vijf vergaderingen geweest. Daarbij was de
bestuurder vrijwel steeds aanwezig, hetgeen als functioneel is ervaren. Tijdens één van de vergaderingen is er overleg gevoerd
met de accountant over de balans, de resultatenrekening en de bijbehorende stukken.
Functioneringsgesprek
Jaarlijks vindt er ook een functioneringsgesprek plaats met twee leden van de Raad van Toezicht (inclusief de voorzitter) samen met
de directeur/bestuurder over diens functioneren. Verslag wordt uitgebracht aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
Financiën en audit
Conform de beleidscyclus worden op verschillende momenten van een jaar de begroting, meerjarenbegroting en het jaarverslag
voorbereid. Deze documenten worden in samenspraak tussen de directeur bedrijfsvoering en de directeur bestuurder voorbereid.
Bij de besteding van middelen bestaat een directe relatie met het Strategisch Beleidsplan en bestaat er aandacht voor de
rechtmatige verwerving en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de middelen. Bij deze besprekingen staan
altijd een aantal vragen centraal:
- Is er sprake van een duidelijk relatie met het SBP?
- Is er sprake van een goede kosten/baten verhouding?
- Passen de uitgaven binnen de kaders waar een onderwijsinstelling voor staat
De verschillende documenten komen in samenspraak met de auditcommissie van de R.v.T. tot stand, die een adviserende rol heeft
voor de Raad van Toezicht. De documenten worden in de Raad van Toezicht vastgesteld/goedgekeurd.
Met de ontwikkeling van het Shared Service Center zal vanaf boekjaar 2021 één accountantsorganisatie gaan functioneren
voor de drie betrokken scholen. In het najaar zijn de voorbereidingen voor het selecteren van de accountant begonnen.
De bestuurders en de Raden van Toezicht van de aangesloten onderwijsorganisaties zijn in dit proces betrokken.
Besluiten
De Raad van Toezicht heeft in 2020 onderstaande besluiten genomen:
Nummer
Omschrijving
Vergadering 4 februari 2020
B2020 feb.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 feb.2 Het nieuwe toezichtkader wordt door de RvT vastgesteld.
Vergadering 31 maart 2020
B2020 mrt.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 mrt.2. De RvT verleent goedkeuring aan de meerjarenbegroting 2020-2024.
Vergadering 17 juni 2020
B2020 jun.1. Het verslag en de besluitenlijst van worden vastgesteld.
B2020 jun.2. DeRvT verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2019.
B2020 jun.3. De RvT is akkoord met de procedure om te komen tot één accountantskeuze voor het SSC.
De heer Oosterom zal namens de RvT zitting nemen in de beoordelingscommissie.
B2020 ju.4.
De RvT geeft een positief advies op het Strategisch Beleidsplan 2020-2024.
Vergadering 29 september 2020
B2020 sep.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2020 sep.2. De RvT verleent goedkeuring aan de benoeming van het nieuwe lid en e nieuwe voorzitter van de RvT na
positief advies van de bestuurder.
Vergadering 26 november 2020
B2020 nov.1. Het verslag en de besluiten-/actiepuntenlijst wordt vastgesteld.
B2019 nov.2. De RvT stemt in met de begroting.
B2020 nov.3. De onderlinge verdeling van portefeuilles in de nieuwe samenstelling van de RvT komt in 2021 op de agenda van
de RvT.
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1.2 Samenstelling Raad van Toezicht
Functie (aandachtsgebied) binnen RvT Naam
Voorzitter (Bestuur & management,
Ondernemerschap en Organisatie)

Maatschappelijke Functie(s)

Dhr. Drs. M.F.H.M. Ooms

* Directeur Drs. Martin F. Ooms
Managementbureau.
* Meerdere CEO/Directie posities
bedrijfsleven
* Voorheen idem in overheid en (semi)
publiek sector(en). O.a. voormalig
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool 's-Hertogenbosch,
Wetenschappelijk Medewerker,
Docent HFBA opleiding
Bestuursacademie Nd Brabant.

Opvolger van Dhr.Drs. T. van Kleef (afgetreden 12/2020)
Aangetreden als voorzitter per 01/2021, aftredend per 12/2024

Lid (ICT/bedrijfsvoering)
Mw. P.R.M. van den Brand MBA, MBZD * Manager BrabantZorg
Aangetreden per 08/2012, tevens vertegenwoordigend de gemeente Uden,
Aftredend per 08/2021
Vice voorzitter (Juridisch)
Dhr. mr. T. van Gulick
Aangetreden per 08/2013 aftredend per 08/21
Aangetreden als vice voorzitter per 07/2015

* Notaris
Gerrits en van Gulick Notarissen

Lid (financiën)
Dhr. E.W.N. Oosterom
Aangetreden per 08/2015, aftredend per 08/23

* Fin. Beleidsadviseur/Controller
Stg. Speciaal Onderwijs &
Expertisecentra Eindhoven
* Lid Raad van Toezicht Stichting
Filiosscholengroep
* Lid Commissie van Toezicht SWV
Driegang

Functie (aandachtsgebied) binnen RvT Naam

Maatschappelijke Functie(s)

Lid (HRM)
Mw. Drs. I. Emonds
Aangetreden per 11/2020, aftredend per 06/24

Registerpsycholoog NIP Arbeid &
Organisatie.

Opvolger van Dhr. P.C.M. Schreuder (afgetreden 06/2020)

Uden, 16 juni 2021
Dhr. Drs. M.F.H.M. Ooms
Voorzitter Raad van Toezicht
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B1. Grondslagen van de jaarrekening

1.

Algemene grondslagen
Algemeen
Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk
Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de
Samenwerkinsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden (SVOU) 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.
Waarderingsgrondslag 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 Samenwerkingsstichting voor
Voortgezet Onderwijs Uden 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 transacties en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder kasstroom uit operationele activiteiten.

2.

Waardering van de activa en de passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen,
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Financiële vaste activa
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk
aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen
naar de paragraaf Effecten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kastroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van het 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 de boekwaarde van het betreffende actief.
Effecten
Effecten worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en zijn voor de waardering na
eerste verwerking onder te verdeling in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die
geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigenvermogensinstrumenten of obligaties.
Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen
reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn
van de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien
sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Indien van een dergelijk individueel
effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt te laste van de
staat van baten en lasten. De onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten,
die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen
reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via de herwaarderingsreserve.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter van twaalf maanden.
rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen wordt onderverdeeld in stichtingskapitaal, bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestemmingsfondsen worden gevormd voor specifieke doeleinden bestemd door derden.
De bestemmingsreserves worden gevormd voor specifieke doeleinden bestemd door het
bevoegd gezag.
de bestemmingsreserve BAPO betreft de vrijgevallen voorziening BAPO welke bestemd is om kosten van niet
opgenomen BAPO-rechten uit het verleden te betalen. De reserve BAPO betreft uitsluitend nog niet
opgenomen BAPO-rechten uit de afgelopen jaren. De reserve is berekend op basis van de contante
waarde van de toekomstige verplichtingen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
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omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.
Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door
afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioen ABP. De pensioenverplichtingen
worden gewaardeerd volgens de "verplichtingen aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staan van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdrage in geval van tekorten bij ABP,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en
met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8 %
Overige voorzieningen
In 2008 is een voorziening gevormd ter dekking van in de toekomst uit te keren jubileumgratificaties.
De omvang wordt bepaald door de opgebouwde rechten op balansdatum gerelateerd
aan de toekomstige uitkeringen voor 25- en 40-jarige jubilea vermenigvuldigd met de factor 0,8
(correctie i.v.m. waarschijnlijkheid) op te nemen.
De onderhoudsvoorziening wordt door het bestuur gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een
aantal boekjaren ten laste van de exploitatie van de sectoren. 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 onderhoud verloopt.
Udens College maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren 2018 en
2019 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het
niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.
De voorziening Spaarverlof wordt gevormd door het gespaarde verlof per individuele medewerker in te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening persoonlijk budget wordt gevormd door het gespaarde budget per individuele medewerker te
kwantificeren tegen de gemiddelde personeelslast (GPL).
De voorziening WW-verplichting wordt gevormd door de te verwachten kosten voor de maximale uitkeringsduur
Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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.
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3.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben.
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen OCW worden den vergoedingen voor de exploitatie opgenomen versterkt door het
Ministerie OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de rijksbijdragen verantwoord.
De ontvangen (normatieve) bijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het verslagjaar waarop de toekenning betrekking heeft
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato
van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidie waarvoor nog geen activiteiten
zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat
van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn
is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben
Overige baten
Onder de overige baten worden vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door OCW, Gemeenten,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
De stichting heeft alle pensioenverplichtingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook
in de staat van baten en lasten verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva,
bij Pensioenvoorziening.
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vast activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur bedraagt in principe € 450,- per eenheid. Indien de waarde
van de aangeschafte eenheid inventaris en/of apparatuur onder deze grens valt, komt deze ten laste van de
exploitatie. Uitzondering hierop is het meubilair in de klaslokalen hetgeen per item onder deze grens ligt maar
toch geactiveerd wordt.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa, zijn onder de afschrijvingen
begrepen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
4.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Marktrisico
Prijsrisico
SVOU loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en
effecten, opgenomen onder vlottende activa. De stichting beheerst het marktrisico door stratificatie aan de
brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.
Rente- en kasstroomrisico
SVOU loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten
en liquide middelen) en de rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt SVOU risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt SVOU risico's over de reële
waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het
renterisico gecontracteerd.
Liquiditeitsrisico
SVOU maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te beschikken. Voor zover
noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
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B2. Balans per 31 december 2020
1

Activa

31 december 2020
€

31 december 2019
€

Vaste activa

.

1.1
Materiële vaste activa
1.1.1 Gebouwen en terreinen
1.1.2 Inventaris en apparatuur

394.708
3.768.211

469.409
3.584.967

1.2
Financiële vaste activa
1.2.1 Obligaties

-

923.587

Totaal vaste activa

4.162.919

4.977.963

Vlottende activa

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Vorderingen
Debiteuren
OC&W
Overige vorderingen
Overlopende activa

154.479
55.330
346.303

1.4

Effecten
Obligaties

916.545

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Liquide middelen
Kas
Bank (Rabobank)
Bank (ING bank)

668
6.467.766
3.256

Totaal vlottende activa

Totaal activa

- 31 -

556.112

916.545

6.471.690

63.209
56.502
503.396

100.000

792
7.039.445
53.703

623.107

100.000

7.093.940

7.944.347

7.817.047

12.107.266

12.795.010
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na resultaatbestemming
2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Eigen Vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsfonds privaat

104.753
6.883.338
162.013

104.753
7.532.634
162.013

Totaal Eigen vermogen

7.150.104

7.799.400

936.544
41.176
104.728
399.312
863.700

1.051.033
92.283
141.367
323.297
816.813

2.345.460

2.424.793

-

-

307.503
103.412
939.157
265.018
254.321

297.840
83.182
845.808
262.856
311.986

1.869.411

1.801.672

37.116
705.175
-

22.500
746.645
-

742.291

769.145

12.107.266

12.795.010

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

31 december 2020
€

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichtingen
Voorziening spaarverlof
Voorziening Jubileumgratificaties
Voorziening Persoonlijk Budget
Totaal voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.3.1 Overige leningen
Totaal langlopende schulden
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

31 december 2019
€

Kortlopende schulden
Crediteuren
Aflossingsverplichting lening
Rekening couranten
Belastingen en premies soc. verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden

2.4.7 Overlopende passiva
2.4.8 Overlopende passiva OC&W
2.4.9 Overige overlopende passiva
2.4.10 Egalisatierekening vervangende nieuwbouw
Totaal overlopende passiva

Totaal passiva
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B3 Staat van baten en lasten over 2020

Exploitatie 2020
€

3
3.1
3.2
3.5

Baten
(Rijks)bijdragen OC en W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

25.590.734
600.963

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

21.178.569
593.923
2.133.208
2.927.602

Saldo baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten

26.191.697

26.833.302

12.895
20.586

21.398.000
608.000
2.434.000
2.229.000

Exploitatie 2019
€

26.684.000

26.669.000

7.691-

-

649.296-
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20.311.368
583.112
2.383.382
2.730.306

25.979.375

26.008.168

28.793-

24.397
19.025
13.000

-

-

25.379.584
4.000
595.791

15.000

25.000
12.000

Saldo baten en lasten
bijzondere bedrijfsvoering
Exploitatiesaldo

24.489.000
2.195.000

641.605-

Saldo financiële baten en lasten

6
Bijzondere bedrijfsvoering
6.1 Baten bijzonder en voorg. jaren
6.2 Lasten voorgaande jaren

Begroting 2020
€

5.371

-

28.000

23.422-
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1.

2.

3.

4.

2020
€

Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

649.296593.923

23.422576.944

66.995
40.885
79.333-

221.092710.004138.139-

702.466
100.000-

Kasstroom uit financieringsactiviteit
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden

7.042
-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2019
€

26.826-

602.466-

7.042

1.401.215
-

7.044
-

622.250-

7.093.940
622.250-

Eindstand liquide middelen

1.401.215-

7.044

1.909.884-

9.003.826
1.909.8866.471.690
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1
1.1
1.1.1

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwingen
Aanschafwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

€
€
€

(Des)Investeringen in het boekjaar
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen boekjaar

€
€
€

74.700

€

74.699

€

394.708

€

469.408

2020
1.120.494
651.086
469.408

€
€
€

2019
1.120.494
576.387
544.107

Boekwaarde per 1 januari
In 2009, 2010 en 2011 is een aantal bouwkundige voorzieningen getroffen ten behoeve van
onderwijskundige ontwikkelingen en de leerlingaantallen. Gezien het feit dat de investeringen in
onderwijskundige aanpassingen economisch voordelen behalen voor de instelling en deze duurzaam
dienen voor het geven van onderwijs, zijn deze investeringen geactiveerd en wordt een
afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd. Inmiddels is n.a.v. het besluit om het onderbouwgebouw
van de sector HAVO/VWO te slopen de gedane investering, in 2013, gedesinvesteerd.
1.1.2

OZB en verzekerde waarde gebouwen, terreinen en inventaris
OZB- waarde gebouwen en terreinen volgens aanslagbiljet
OZB- waarde gebouwen en terreinen volgens aanslagbiljet
Totaal OZB waarde
Verzekerde waarde gebouwen volgens opgave Gemeente Uden
Verzekerde waarde inventaris volgens opgave Gemeente Uden

1.1.3

Inventaris en apparatuur
Aanschafwaarde per 1 januari
Waardevermindering en
afschrijvingen
Boekwaarde 1 januari
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde 31 december

2020
€
11.724.581

2019
€
10.323.366

8.139.615
3.584.967
702.466
6.014.375
10.301.808
6.014.375
519.223
3.768.211

7.637.370
2.685.996
1.401.215
4.087.211
502.245
3.584.967

Audio- en videoapparatuur
ICT: Vaste componenten
Tablets
Digiborden/infra
Transformers
Machines
Meubilair
Overig inventaris

Gehanteerd afschrijvingspercentage
14,29%
7
20,00%
5
20% of 25%
5 of 4
14,29%
7
50,00%
2
4% of 5%
25 of 20
5,00%
20
10,00%
10

Totaal materiële vaste activa

€

4.162.919
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€

Bedrag
€
23.773.000
23.773.000
64.627.650
7.023.089

Peildatum
1 januari 2020

31 januari 2020
31 januari 2020

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

4.054.375
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1.2

Financiële vaste activa

1.2.1

Obligaties
Aanschafwaarde per 1 januari
Waardemutaties en afschrijvingen

2020
923.587

2019
930.631

7.042916.545
916.545

Boekwaarde 1 januari
Naar kortlopend
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Boekwaarde 31 december
Correctie ivm stelselwijziging
Gecorrigeerde boekwaarde per 31
december

-

7.044923.587
923.587
-

-

923.587

2020

2019

Totaal financiële vaste activa

€

-

€

923.587

Totaal vaste activa

€

4.162.919

€

4.977.962
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Vlottende activa
1.3

Vorderingen

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Debiteuren
OC&W opvang vluchtelingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
lening PB inzake E-Bike
Projecten
Vooruitbetaalde kosten

€

2020

€
154.479
55.330

156.906
26.011
26.361
137.025

346.303

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Kas
Rabobank
ING-bank
Totaal liquide middelen

Totaal vlottende activa

€
63.209
56.502

503.396
623.107

2020

Obligaties looptijd < 1 jaar
Totaal effecten
Liquide middelen

137.327

556.112

Effecten

1.5

2019

366.069
-

Totaal vorderingen
1.4

€

2019

916.545
916.545

100.000
100.000

2020
€

€

2019
€

668
6.467.766
3.256
6.471.690

792
7.039.444
53.703
7.093.939

2020

2019

7.944.347
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2

Passiva
Toelichting eigen vermogen inclusief resultaatbestemming.

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsfonds privaat
Totaal eigen vermogen

Saldo per
31-12-2019

€
€
€
€

104.753
7.532.634
162.013
7.799.400

Aanpassing in Bestemming
verband met
resultaat
stelselwijziging
€
€
€
€

-

€
€
€
€

Overige
mutaties

- €
649.296- €
649.296- €

Saldo per
31-12-2020

-

€
€
€
€

104.753
6.883.338
162.013
7.150.104

Voor nadere toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij naar punt 1.10 van het bestuursverslag.
De specificatie van de bestemmingsreserve is als volgt:
Saldo per
31-12-2019

Mutatie ivm
Bestemming
stelselwijziging resultaat

Overige
mutaties

Saldo per
31-12-2020

2.1.2.1 Bestemmingsreserve opgebouwd door Sector HAVO/VWO (publiek)
Personeel/materieel
€
232.503 €
Onderwijsinnovatiefonds
€
147.996 €
- €
Materieel (leermid/inventaris)
€
- €
- €
Totaal sector HAVO/VWO
€
380.499 €
- €

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

232.503
147.996
380.499

2.1.2.2 Bestemmingsreserve opgebouwd door Sector VMBO (publiek)
Personeel/materieel
€
861.734 €
Onderwijsinnovatiefonds
€
111.416 €
Materieel (leermid/inventaris)
€
- €
Totaal sector VMBO
€
973.150 €

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

861.734
111.416
973.150

2.1.2.3 Algemene Bestuurlijke Reserve (publiek)
Personeel risicofonds
€
500.000
Personeel flexibele Bapo
€
699.125
Reserve gratis lesmateriaal
€
627.007
Reserve subs. Jonge leerkracht
€
211.899
Reserve convenantsmiddelen
€
439.001
Bestuursreserve
€
3.701.953
Totaal bestuur
€
6.178.985

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

204.005182.917262.374649.296-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

500.000
699.125
423.002
211.899
256.084
3.439.579
5.529.689

€
€

-

€
€

- €
649.296- €

-

€
€

162.013
7.045.351

2.1.3

Bestemmingsfonds (privaat)
Reserve boekenfonds
Totaal bestemmingsreserve

€
€

162.013
7.694.647

De resultaatbestemming zoals bovenstaand is verwerkt, is overeenkomstig het daarover genomen bestuursbesluit.
De lump-sum bekostiging door OC en W maakt het uitsplitsen van bestemmingsreserves in personeel en
materieel inmiddels overbodig.
De bestemmingsreserve Personeel flexibele Bapo is ontstaan door het per 01-01-2010 opheffen van de
gelijknamige voorziening.
Voor een nadere toelichting op de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds verwijzen wij naar punt 1.10 van
het bestuursverslag en naar bijlage C2 (bestemming exploitatiesaldo) van dit verslag.
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2.2

Voorzieningen

Saldo per
31-12-2019

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichting
Voorziening Spaarverlof
Voorziening jublieumgrat.
Voorziening persoonlijk budget
Totaal voorzieningen

€
€
€
€
€
€

2.2

Voorzieningen

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Onderhoudsvoorziening
Voorziening ww verplichting
Voorziening Spaarverlof
Voorziening jublieumgrat.
Voorziening persoonlijk budget
Totaal voorzieningen

Onderverdeling verwachte besteding saldo ultimo boekjaar
<1 jaar
1- 5 jaar
> 5 jaar
€
- €
936.544
€
€
5.661 €
€
35.515
74.728
€
25.000 €
€
5.000
€
8.180
€
124.878 €
266.254
€
€
- €
863.700
€
155.539 € 2.141.226
€
48.695

1.051.033
92.283
141.367
323.297
816.813
2.424.793

Aanpassing in Dotaties /
verband met
vrijval 2020
stelselwijziging
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

400.000
31.673
4.926
90.289
107.737
634.625

Onttrekkingen
2020
€
€
€
€
€
€

514.489
82.780
41.565
14.274
60.850
713.958

Saldo per
31-12-2020

€
€
€
€
€
€

936.544
41.176
104.728
399.312
863.700
2.345.460

Onderhoudsvoorziening
De dotatie onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan en
door het bevoegd gezag goedgekeurde additionele onderhoudsaanvragen door de sectoren.
Het meerjarenonderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd, afwijkingen in de looptijd
kunnen ontstaan door de noodzaak van de onderhoudswerkzaamheden.
Voorziening WW verplichting
Voor personeelsleden die recht hebben op een WW uitkering aansluitend op een dienstverband bij het Udens College
worden 25% van de uitkeringskosten doorbelast aan het UC. Teneinde aan deze verpichting te kunnen voldoen wordt
een voorziening aangehouden ter hoogte van deze kosten (inschatting) voor de maximale uitkeringsduur gerekend
vanaf balansdatum.
Voorziening spaarverlof
Voor het personeel bestaat er de mogelijkheid om gedurende een schooljaar meer klokuren te
werken dan de normjaartaak, conform CAO-regeling. Deze opgebouwde uren worden tegen de
gemiddelde personeelslast gewaardeerd in de voorziening spaarverlof.
Voorziening jubileumgratificaties
De voorziening jubileumgratificaties is opgebouwd om de kosten van de eenmalige uitkeringen bij het
bereiken van een 25-jarig en 40-jarig ambtsjubileum te betalen.
Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie.
Voorziening persoonlijk budget
In de cao heeft elk personeelslid de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis in te zetten voor maatregelen t.b.v.
duurzame inzetbaarheid door het maken van levensfase bewuste keuzes.
Eén van de mogeljkheden is het sparen van deze uren, maximaal 4 jaar, om die op een later moment op te nemen.
De hoogte van de voorziening is gelijk aan de totale gekapitalisserde omvang van het gespaarde budget.
Voor nadere toelichting op de voorzieningen verwijzen wij naar punt 1.10 van het bestuursverslag.
2020
Totaal voorzieningen

€
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2.4

Kortlopende schulden

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.3.4
2.4.3.5
2.4.3.6
2.4.3.8

Crediteuren
Aflossingsverplichting lening
Rekening couranten
R.C. Acties
R.C. Gemeente
R.C. Secties
R.C. personeelsfonds
R.C. samenwerkingsverband
R.C. personeel
R.C. leerlingen
Totaal rekening couranten
Afdr. loonheffing + premies
2.4.4
Afdrachten pensioenfonds
2.4.5
2.4.6.2 Netto salarissen
2.4.6.3 Te betalen BTW
2.4.6.4 Overige kortlopende schulden

€

2020

43.803
3.8712.862
60.618
-

2.4.7

Overlopende passiva

2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.7.4
2.4.7.5

Opgeb. rechten VU en BT
Overige subsidies OC&W niet geoormerkt
Diverse Projecten
Egalisatierekening vervangende nieuwbouw
Eerste opvang vluchtelingen

€
307.503
-

103.412
939.157
265.018
3.614
3.171
247.536

€

2019

36.697
5.4703.410
51.013
2.468-

€
297.840
-

83.182
845.808
262.856
1.404
951
309.631

1.869.411

1.801.672

2020
€
705175
705.175
37.116
-

2019
€

742.291

704.338
22.500
42.307
769.145

Overige subsidies OC&W:
Deze post wordt nader toegelicht in de bijlage Model G
Egalisatierekening vervangende nieuwbouw:
Deze post werd gevormd door enerzijds de verstrekte voorschotten door de gemeente Uden ten behoeve
van de geplande nieuwbouw en anderzijds de gemaakte en betaalde kosten.
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Energiecontracten
Voor de levering van electriciteit is met Eneco een nieuw contract afgesloten tot en met 31 december 2024,
het zgn. Eneco klik prijs electriciteit. Tevens is met Eneco een nieuw jaarcontract voor de levering van gas
(vaste prijs gas) aangegaan tot en met 31 december 2024. Deze contracten betreffen alle gebouwen van het
Udens College. De aanbesteding heeft plaatsgevonden met ondersteuning van "de Energiespecialist".
Vordering Ministerie OCW
Deze vordering houdt verband met personele lasten die terugontvangen kunnen worden wanneer het
Udens College op een ander moment dan 1 augustus zou worden opgeheven. Het betreft hier dus vooral een
theoretische vordering.
Als vordering kan maximaal worden opgenomen het laagste bedrag van de uitkomst van de berekening van
een tweetal criteria:
1) 7,5 % van de personele bekostiging kalenderjaar 2020 (€ 18.129.413) zijnde
€
1.359.706
2) het totaal van de openstaande personeelsgerelateerde schulden:
* afdracht loonheffing
€ 939.157
* afdracht pensioenfonds
€ 265.018
* netto salarissen
€
3.614
* opgebouwde vakantierechten en bindingstoelage
€ 705.175
Totaal
€
1.912.964
In dit geval heeft de vordering van het Udens College op het ministerie een omvang van € 1.359.706

Aanbesteding nieuwbouw
In 2013 heeft de gemeente Uden onder voorwaarden goedkeuring verleent aan het Udens College om voor
de sector HAVO/VWO een deel van de huidige gebouwen (huidige onderbouw) te vervangen voor nieuwbouw.
Hiertoe is met de gemeente in 2014 een overeenkomst gesloten waarbij de gemeente een investeringsbedrag
van € 5.242.000 voor het nieuw te bouwen schooldeel en een bedrag van € 2.252.000 voor een sportaccommodatie met drie zaaldelen beschikbaar stelt. Hieraan is eind 2017 separaat nog ruim € 500.000 door
de gemeente aan toegevoegd om een volwaardige publieksvoorziening en extra bergruimte bij de sporthal te
realiseren. In deze overeenkomst is tevens geregeld dat het Udens College uit de gelden die gereserveerd
zijn voor groot onderhoud van het huidige onderbouwgebouw, het gebouwdeel dat in 2019 gesloopt zal
gaan worden, een bedrag van maximaal € 1.000.000 investeert in de nieuwbouw ten behoeve van maatregelen
in het kader van duurzaamheid/ energiebesparing en"frisheid". Tevens is een bedrag van € 500.000 ingezet om
de aansluiting tussen de nieuwbouw en het "studiehuis" tegelijk met een aantal aanpassingen op
onderwijskundig gebied mogelijk te maken. Binx Smartility uit Groenlo is de uitvoerende partij die op basis van
Europese aanbesteding is geselecteerd. In januari 2019 heeft een deeloplevering plaatsgevonden.
In de zomer van 2019 heeft oplevering plaatsgevonden en is het gebouw in september officieel geopend.
De aanbesteding voor de terreininrichting is in 2019 afgerond. In het najaar van 2019 is met de werkzaamheden gestart en inmiddels is dit afgerond. Een tweede oplevering zal in juni 2020 plaatsvinden.
De verantwoording van de totale bouwkosten, nieuwbouw en terreininrichting, aan de gemeente zal in 2021
worden afgerond.
Langlopende contracten
Leverancier:
IBN facilitair VOF*
Reguliere schoonmaak
IBN facilitair VOF*
Groen onderhoud
Van Dijk Educatie*
Leermiddelen, ICT, advies
Canon*
Afdrukapparatuur
De Meester
Catering
* Europees aanbesteed

Contractduur

Ingang

7 jaar max.

1-sep-17

1 jaar
onbep.tijd
5 jaar
4 schooljaren

Bepalingen verlenging
3 jaar vast en daarna maximaal
4 x 1 jaar te verlengen
Geen bepalingen opgenomen

1-mei-13

Steeds met 1 jaar te verlengen
Orion mantelovereenkomst 2013
1-jan-18
ingestapt in 2018
Per schooljaar te verlengen max 4
2013-2014 jaar

- 41 -

Bedrag 2020
€ 409.955
€ 56.339
€ 852.457
€ 60.940
€ 125.179

B. Jaarrekening

S.V.O.U.
Financieel jaarverslag 2020

B6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Covid 19 (coronavirus)
De uitbraak van het coronavirus heeft ook invloed op het Udens College. De corona – maatregelen van het Udens
College worden gecoördineerd vanuit het directieteam (bestuurder, sectordirecteuren en directeur bedrijfsvoering).
Eerste prioriteit is het voorkomen van besmettingen. Op dit vlak zijn en worden maatregelen genomen die
uiteraard aansluiten bij de richtlijnen RIVM en overheidsmaatregelen. Belangrijkste maatregelen tot op heden
is de sluiting van de ‘fysieke’ school voor leerlingen per 15 maart jl. en het besluit dat medewerkers zoveel
mogelijk thuis werken.
In tweede instantie zijn maatregelen gericht op de continuïteit van het primaire onderwijsproces. Om het risico
op leerachterstanden te beperken zijn direct na de ‘fysieke’ sluiting docenten gestart met (digitaal) onderwijs
op afstand met behulp van teams. Bijzondere attentie geven we aan de examenleerlingen.
Vanuit het ministerie is besloten dat de Centrale examens 2020 niet zijn afgenomen en dat het eindcijfer
op basis van de schoolexamens is vastgesteld.
In 2021 worden de centrale examens afgenomen met een aangepaste slaag/zak-regeling conform overheidsbeleid.
Focus van de sector bedrijfsvoering ligt op de faciliteren en het draaiend houden van onderwijs op
afstand en thuiswerken. Belangrijke pijlers hierbij zijn:
a) ICT; performance van het netwerk en faciliteren van thuiswerken en onderwijs op afstand. De ervaring
is dat dit goed werkt..
b) Communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers. Periodiek wordt door de directie een nieuwsbrief
opgesteld en verspreid.
c) Tijdige en volledige PTA’s. De leerlingenadministratie voert extra controles uit of de noodzakelijke vastlegging
tijdig gebeurd en dat er geen ‘lege’ PTA’s zijn.

Naast de personeelskosten heeft het niet doorgaan van diverse buitenlandse reizen ook in 2020-2021
een financiële impact. We proberen deze reizen zoveel mogelijk door te schuiven naar een later moment en
hierover maatwerk afspraken te maken met de leveranciers.
Wat de exacte impact is voor 2021 is op dit moment nog niet geheel in te schatten omdat nog steeds niet duidelijk
is wat de lengte van de epidemie en de aard van de nog te nemen maatregelen is.
Denk hierbij aan het NPO en andere aanvullende subsidies en daarbij behorende activiteiten
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3

Baten

3.1

(Rijks)bijdragen OC en W

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
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Normatieve Rijksbijdrage OC en W
Overige subsidies OC en W
Subsidie gratis lesmateriaal
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage van derden

2020
€
20.419.840
1.418.816
899.011
2.853.067

begroting 2020
€
20.108.200
920.800
886.000
2.574.000

2019
€
20.129.356
1.984.511
898.406
2.367.311

Totaal (Rijks)bijdragen OC en W

25.590.734

24.489.000

25.379.584

De stijging van de overige subsidie wordt vooral veroorzaakt door de zgn. convenantsmiddelen ter
hoogte van ongeveer € 440k en de techniekmiddelen t.b.v. het VMBO van € 374k.
Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9.
3.2

Overige overheidsbijdragen

2020
€

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
Totaal overige overheidsbijdragen
3.3

Overige baten

-

begroting 2020
€
-

2019
€
4.000

-

-

4.000

begroting 2020
€
373.000
8.000
69.000
1.550.000
125.000
70.000
2.195.000

2019
€
317.309
7.956
471
10
42.255
123.056
57.240
47.494
595.791

26.684.000

25.979.375

2020
€
230.193
16.820
25
22.866
69.675
123.531
90.359
47.494
600.963

3.3.1 Overige personele inkomsten
3.3.2 Verhuur gebouwen/sportterrein
3.3.3 Kantine
3.3.4 Drukkerij
3.3.5 Verhuur kluisjes
3.3.6 Algemene schoolbijdrage
3.3.7 Overgangsbudget ivm bekostiging
3.3.8 Onttrekkingen reserves en voorzieningen
3.3.9 Subsidie dieptepilot (opleidingsschool)
3.3.10 Subsidie/inkomsten internationalisering
3.3.11 Diversen
Totaal overige baten
Totaal baten

26.191.695

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9.
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4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.4.7
4.1.4.8
4.1.4.9
4.1.4.10
4.1.4.11
4.1.4.12
4.1.4.13

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Personeel niet in loondienst
Wervingskosten
Kosten Arbobeleid
Reiskosten
Activiteiten personeel
Kledingvergoeding O.O.P.
Kantine personeel
Nascholing
Dotatie/onttrekking
spaarv./jub.grat./WW-verpl.
Overige personele lasten
bestuur
Diverse personele lasten
Juridische kosten
Ontvangen ziekengeld/loyalis
Totaal overige personele lasten

€

2020

€
15.760.968
2.037.885
2.405.750

begroting 2020
€
15.622.000
1.862.000
2.016.000

€

2019

223.173
19.342
53.471
204.512
40.209
893
76.334
246.271

729.000
20.000
49.000
200.000
70.000
2.000
58.000
330.000

818.084
4.016
51.512
209.414
80.335
1.260
76.922
289.926

96.006

355.000

124.947

108.506
47.110
141.861-

Totaal personele lasten

973.966

85.000
1.898.000

21.178.569

21.398.000

52.579
26.458
208.016-

€
14.558.425
1.922.403
2.303.103

1.527.437
20.311.368

In de post lonen en salarissen zit begrepen het salaris van de directeur/bestuurder conform
de cao bestuurders VO.
In de post "Personeel niet in loondienst" zit begrepen de uitbesteding in het kader van VAVO.
Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
4.2

Afschrijvingen

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.3.1

Inventaris/apparatuur
Gebouwelijke aanpassingen
Desinvesteringen studieboeken
Ontvangen uit overname studieboeken

2020
€
519.223
74.700
-

Totaal afschrijvingen

593.923

begroting 2020
€
532.000
76.000
-

2019
€
508.411
74.701
-

608.000

583.112

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
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4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huisvestingslasten

Huur
Dotatie voorzieningen
Dotatie voorziening groot
onderhoud
Dotatie voorziening
onderwijskundige aanpassingen
Totaal dotatie voorzieningen
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Containerhuur
Heffingen
Totaal huisvestingslasten

€

2020

€
56.372

400.000

-

begroting 2020
€
97.000

400.000

€

2019

€
91.261

402.250

-

400.000
887.600
241.281
479.776
52.475
15.705

1.136.000
278.000
457.000
50.000
16.000

402.250
1.076.154
285.936
451.568
62.025
14.189

2.133.208

2.434.000

2.383.382

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9

4.4

Overige instellingslasten

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Administratie- en beheerslasten
Middelen
Projectkosten
Totaal overige instellingslasten

2020
€
957.650
1.636.334
333.619
2.927.602

begroting 2020
€
895.000
1.334.000
2.229.000

Iin de post Administratie- en beheerslasten zijn accountantskosten inbegrepen
Toelichting accountantskosten:
2020
Totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening
€ 19.199
Totale honoraria voor andere controleopdrachten
€0
Totale honoraria voor andere niet-controlediensten
€0
€ 19.199

2019
€
848.622
1.881.684
2.730.306

2019
€ 18.719
€0
€0
€ 18.719

Voor een verdere analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het
bestuursverslag 1.9
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

26.833.302

641.607-
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15.000

26.008.168

28.793-
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B7. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten
Overige financiele baten
Totaal financiële baten

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rentelasten en bankkosten
Overige financiele lasten
Totaal financiële lasten

Saldo financiële baten en lasten

2020
€
12.895
12.895

begroting 2020
€
25.000
p.m.
25.000

2019
€
24.397
24.397

2020
€
13.542
7.044
20.586

begroting 2020
€
12.000
12.000

2019
€
11.981
7.044
19.025

7.691-

13.000

5.371

De rentebaten betreffen o.a. de rente opbrengsten van de effecten en de uitstaande
depositorekening/telerekening.

Voor een analyse realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar het bestuursverslag 1.9
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B7. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

6

6.1.1
6.1.2

Bijzondere bedrijfsvoering
2020
€

Bijzondere baten
Baten voorgaande boekjaren

-

Totaal baten

6.2.1
6.2.2

-

2020
€

Bijzondere lasten
Lasten voorgaande boekjaren

-

begroting 2020
€
-

2019
€

-

begroting 2020
€
-

-

2019
€

-

Totaal lasten

-

-

-

Saldo baten en lasten voorgaande boekjaren

-

-

-

Exploitatiesaldo

649.298-
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7. WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking (College van Bestuur)
A.A.W.M. van
Kemenade
Bedragen * € 1
Gegevens berekening individueel WNT-maximum:
Gegevens 2020
Functiegegevens
Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte)
1
Dienstbetrekking?
Ja
onkostenvergoedingen
€ 134.335,68
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 20.663,40

3-jaars gemiddelde
m.b.t.:
- Baten

Complexiteitspunten:
€ 24.272.451

4

2882

3

- Aantal leerlingen

3

3

Subtotaal

€ 154.999,08

onderwijssoorten

Individueel WNT-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ 157.000,00

Klasse D (9 - 12 complexiteitspunten)

10

€ 154.999,08

Bezoldigingsmaximum

Totaal bezoldiging 2020

Gewogen aantal

€ 157.000

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2019

Functiegegevens
Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31-12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)
1
Dienstbetrekking?
Ja
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 122.317,92
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 19.918,16

Totaal bezoldiging 2019

€ 142.236,08

Individueel WNT-maximum

€ 152.000,00

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
Bedragen * € 1

T. van Kleef

Gegevens 2020
Functiegegevens
Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31/12
Individueel WNT-maximum
€ 23.550,00
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 4.500,00
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 0,00
Subtotaal
€ 4.500,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2020

Verplichte motivering indien overschrijding

€ 4.500,00

Gegevens 2019

Functiegegevens
Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 31/12
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 4.500,00
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Individueel WNT-maximum

€ 4.500,00

€ 22.800,00

M.M. van Gulick

P.R.M. van den
Brand

P.C.M. Schreuder

E.W.N. Oosterom

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 30/6
€ 15.700,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 15.700,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 1.250,00
€ 0,00
€ 1.250,00

€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.250,00

€ 2.500,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Lid RvT
01/01 - 31/12
€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 15.200,00

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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B8. Verbonden partijen

Naam

Juridische zetel

Statutaire zetel

Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs 30 06

Oss
Nieuwe Hescheweg 11

Oss
Nieuwe Hescheweg 11
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C: Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
Postbus 108
5400 AC UDEN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Samenwerkingsstichting voor Voortgezet
Onderwijs Uden te UDEN gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Samenwerkingsstichting
voor Voortgezet Onderwijs Uden op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2020;
(2)
de staat van baten en lasten over 2020; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Eindhoven, 15 juni 2021
Wijs Accountants

Drs. M.H.J. Werner-Hoeks RA

Kenmerk: 2021.0150.conv
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Bestemmingsfondsen
Reserve boekenfonds
Ontstaan uit een schenking ultimo 2011, waarbij voorwaarden gesteld zijn aan de inzet, van de Stichting
Boekenfonds.
Tot 2014 konden de middelen bij stopzetting door het ministerie van de subsidie "gratis leermiddelen"
ingezet worden voor het opnieuw oppakken van de activiteiten van het boekenfonds, daarna kunnen
de middelen worden ingezet voor infrastructurele investeringen om het gebruik van (draadloze) digitale
leermiddelen te bevorderen.

2

Bestemmingsreserves

2.1 Bestemmingsreserve personeel/materieel
Conform beleidsbesluit wordt de uitputting van de formatie vergeleken met het formatieplan,
waarbij het aantal Fte dat wordt over- dan wel onderschreden tegen de gemiddelde werkelijke
loonkosten wordt verrekend met de reserve.
2.2 Reserve personele risicofonds
Conform beleidsbesluit wordt de reserve personele risicofonds gevormd door een reservering van te
verwachten kosten als gevolg van wetswijziging ten aanzien van decentralisatie risicodragerschap
van vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven.
In verband met het bereiken van het maximum van € 500.000 worden geen bedragen bestemd.
2.3 Onderwijsinnovatiefonds
Hierin worden de gelden ondergebracht voor de (meerjarige) onderwijsinnovaties. Met name het beloop van
de onder- en overbestedingen. Jaarlijks vindt via een begrotingstoewijzing eventueel een aanvulling plaats.
2.4 Bestemmingsreserve Flexibele BAPO
In verband met een stelselwijziging is deze reserve ontstaan uit de omzetting van de voorziening "Flexibele
BAPO" in een bestemmingsreserve.
2.5 Bestemmingsreserve subsidie jonge leerkracht
In 2013 is in december een incidentele subsidie ontvangen om besturen te stimuleren jonge
leerkrachten (bij formatiekrapte) in dienst te houden. In verband met het moment van toekenning van deze
subsidie is met deze middelen een reserve gevormd waarmee deze doelstelling in de komende jaren
gerealiseerd kan worden.
2.6 Reserve convenantsmiddelen
De reserve is gevormd door het volledige subsidiebedrag zoals dat is toegekend en ontvangen in 2019
als extra middelen om de werdruk te verlichten. Deze middelen worden in overleg met het personeel ingezet in

de jaren 2020 en 2021.

2.7 Algemene bestuurlijke reserve
Deze reserve wordt gemuteerd met het saldo exploitatie dat resteert na de specifieke bestemmingen.
2.8 Reserve gratis lesmateriaal
Deze reserve wordt gevormd door de (tijdelijke) overschotten op het gratis verstrekken van lesmateriaal en
ingezet bij tekorten.
Subsidie ministerie gratis lesmateriaal

€

899.011

Uitgaven:
Jaarbetaling boekenpakketten en andere leermiddelen voor leerlingen
Resultaat ten laste van reserve

€
€

1.103.016
204.005-
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Personele lasten naar kostendrager
Absoluut
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

:
:
:
:

€
€
€
€

2020
1.420.278
14.386.042
4.398.280
20.204.600

2019
€ 1.446.003
€ 13.196.649
€ 4.141.465
€ 18.784.117

2020

Procentueel
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2019

7,03%
71,20%
21,77%

7,70%
70,25%
22,05%

100,00%

2018

€ 1.465.666
€ 13.580.363
€ 3.262.889
€ 18.308.918

100,00%

2018
8,01%
74,17%
17,82%
100,00%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijzend personeel

40%

Directie

30%

Onderwijzend personeel

20%
Directie

10%
0%

2018
2020 2020
20192019
2018
Figuur 4: Procentuele verdeling personele lasten naar kostendrager
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D1-1 OCenW Bijlagen

Model G. Verantwoording subsidies
1.1 G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Subsidie studieverlof
Inhaal- en ondersteunings
programma

1091496-1
IOP-40588-VO

Datum

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
J/N

22-9-2020 J
10-7-2020 N

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van de
toewijzing
€

totaal

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar
€

€0

Totale
subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar
€

€0

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

€

€0

Subsidiabele kosten
verslagjaar

€

€0

€

€0

Te verrekenen per
31 december
verslagjaar
€

€0

€0

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

totaal

Bedrag van de
toewijzing
€

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar
€

€0

Totale
subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar
€

€0

Ontvangen in
verslagjaar

€

€0

56

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Subsidiabele kosten
verslagjaar

€

€0

€

€0

Saldo per 31
december
verslagjaar
€

€0

€0
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D2. Overige instellingsgegevens

2.1 Personeelsgegevens
2.1.1 FTE* Udens College op peildata
1-1-2021
1-1-2020
1-1-2019
1-1-2018
1-1-2017
1-1-2016
mutatie 2020 t.o.v. 2019

OP
179,5
182,6
187,3
179,4
183,0
193,9

OOP
36,8
37,6
33,9
27,3
31,6
32,3

AOP
33,7
32,8
32,3
30,8
30,2
30,1

Management
14,6
14,6
14,6
14,4
15,7
16,0

Totaal
264,6
267,6
268,1
251,9
260,5
272,3

-3,1

-0,8

0,9

0,0

-3,0

* Betreft bruto werktijdfactoren. Verloven en detacheringen zijn hierin meegeteld. Het betreft hier de
bestuursaanstellingen en de personeelsleden die middels pay-roll of uitzend verband (o.a. vervangers)
werkzaam zijn.
OP = onderwijzend personeel --- OOP = onderwijsondersteunend personeel --AOP = algemeen ondersteunend personeel
Bij elk van de bovenstaande categorie zijn de stagiaires m.i.v. de peildatum 1-1-2018 buiten
beschouwing gelaten. In de getallen zijn ruim 3 fte opgenomen waarvan de lasten worden doorbelast aan
Orion en het Samenwerkingsverband en waarbij het Udens College optreedt als werkgever. Tevens zijn
in 2018 voor de eerste keer personeelsleden die via pay-roll of uitzendconstructie werkzaam zijn voor het
UC opgenomen in het HRM systeem en ook in de op deze pagina's gepresenteerde gegevens.
De gepresenteerde mutatie tussen 2018 en voorgaande jaren geeft daardoor een wat vertekend beeld.
Management = directie en management
Vanaf peildatum 01/01/2013 is in bovenstaande tabel het OOP opgesplitst in:
- Onderwijsondersteunend personeel, OOP, (o.a. (technisch) onderwijsassistenten, decanen,
orthopedagoog, medewerkers mediatheek). Toename wordt o.a. veroorzaakt door de inzet van
instructeurs en onderwijsassitenten t.l.v. Sterk Techniek Middelen.
- Algemeen ondersteunend personeel, AOP, (o.a. administraties, secretaresses, conciërges,
roostermakers, ICT, P&O, financiën)
2.1.2 Geslacht en leeftijdsopbouw
Peildatum 01/01/2020

60
50
40
30

Man

20

Vrouw

10
0

15 - 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar 55 - 64 jaar 65 - 99 jaar

15 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 99 jaar
totaal

1-1-2020(grafiekgegevens)
Man
Vrouw
7
47
51
53
48
6
212

57

Totaal
6
27
38
31
37
12
151

13
74
89
84
85
18
363
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1-1-2019
Man

Vrouw

15 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 99 jaar
totaal

10
30
38
25
42
7
152

Totaal
12
47
51
55
45
3
213

22
77
89
80
87
10
365

Van bovenstaande tabellen is de tabel met de gegevens per 1-1-2020 inclusief stagiaires en externen.
Definitie van externen zoals eerder beschreven onder 2.1.1.
2.1.3 Deeltijdcategorie in aantallen werknemers:
Deeltijdfactor
1-1-2021
1-1-2020
1-1-2019
1-1-2018

0,00 – 0,25

0,25 – 0,50

0,50 – 0,75

0,75 – 1,00

>= 1,00

9
9
16
5

23
18
28
19

126
126
110
100

104
101
106
107

101
111
106
103

140
120
100

0,00 – 0,25

80

0,25 – 0,50
0,50 – 0,75

60

0,75 – 1,00

40

>= 1,00

20
0

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

In 2020 is het aantal personeelsleden met een hele kleine betrekkingsomvang gelijk gebleven.
Bij de relatief kleine betrekkingen is het aantal licht gestegen.
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2.1.4   Instroom en uitstroom personeel in aantallen per kalenderjaar:
Instroom personeel:
Man

Vrouw

Totaal

2020

19

32

51

LIO’s /
stagiaires*
17

2019
2018
2017
2016

22
35
17
9

37
36
23
20

59(33,5 fte)
71(46,0 fte)
40(24,1 fte)
29(17,3 fte)

18(14,25 fte)
19(14,0 fte)
13 (11,5 fte)
16 (14,9 fte)

Man

Vrouw

Totaal

fte
+
+
+
+

47,8 fte
60,0 fte
35,6 fte
32,2 fte

Uitstroom personeel:

2020

23

39

61

LIO’s /
stagiaires*
15

2019
2018
2017
2016

18
18
21
21

30
30
33
24

48(29,6 fte)
48 (29,6 fte)
54 (34,9 fte)
45 (29,1 fte)

19(17,5 fte)
19 (17,5 fte)
14 (13,0 fte)
13 (11,4 fte)

fte
- 42,2 fte
- 47,1 fte
- 47,9 fte
- 40,5 fte

2.1.5 Flexibele schil (vaste vs. tijdelijke dienstverbanden)
Peildatum \ type
dienstverband
1-1-2020
1-1-2019

Vast

Tijdelijk

Totaal

207,7
207,0

71,7
67,5

278,8 fte
274,5 fte

1-1-2018

204,2

55,7

259,9 fte

1-1-2017

219,0

51,0

270,0 fte

1-1-2016

230,6

48,6

279,2 fte

De flexibele schil is ook in 2020 weer licht gegroeid, dit is met het oog op een in de toekomst dalend
leerlingaantal een gunstige ontwikkeling.
Dit is deels het gevolg van uitstroom van personeel in verband met pensionering en, met het oog op de
leerlingontwikkeling, beleidsmatig sturen op het behoud van een aanzienlijke flexibele schil.
In deze fte's zijn de stagiares en de in ons HRM systeem geregistreerde "externen" opgenomen.
2.1.6. Ziekteverzuimgegevens
Gegevens over ziekteverzuim in het kalenderjaar
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage > 1 jaar
Ziekmeldingsfrequentie
Gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen

2019
4,54%
0,39%
1,13
6,50

2020
4,92%
0,43%
1,23
7,90

Het licht stijgende ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door een hoger kortdurend ziekteverzuim .
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2.2

Leerlinggegevens

2.2.1 Historie leerlingtelling
Het aantal leerlingen bedroeg per:
1 oktober 2020
:
1 oktober 2019
:
1 oktober 2018
:
1 oktober 2017
:
1 oktober 2016
:
1 oktober 2015
:
1 oktober 2014
:
1 oktober 2013
:
1 oktober 2012
:
1 oktober 2011
:
1 oktober 2010
:

2759
2795
2848
2880
2919
3017
3019
2999
3067
3046
2970

Aantal leerlingen

Historie leerlingtelling per 1 oktober
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300

2970

3046 3067

2999 3019 3017
2919

2880

2848

2795

2759

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaar

2.2.2 Sectorale verdeling leerlingaantallen

Havo-VWO
VMBO

:
:

1-10-2019

1-10-2020

1533
1262

1453
1306

1 oktober 2020

1 oktober 2019

47%

45%

53%

55%

Havo-VWO

VMBO

Havo-VWO
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2.2.3 Overzicht leerlingen in samenwerkingsverbanden
Conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W dient een overzicht te worden gegeven van
leerlingen die overstappen van een VO-school naar een andere VO-school respectievelijk BVE in
het kader van samenwerkingsverbanden.
Het Udens College heeft met ROC de Leijgraaf een samenwerkingsverband in het project VAVO.
De leerlingen die hierin participeren in het schooljaar 2020/2021 zijn:
Geregistreerd onder:

Per 01-10-2020

Stamnr

HAVO/VWO elders:
VAVO HAVO/VWO:
415912
414359
415903
415071

VMBO elders:
VAVO VMBO:
416104

Met ROC de Leijgraaf zijn ook afspraken gemaakt over de verzorging van onderwijs in het kader van
de regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers VO 2017.
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