Samenvatting jaarverslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-crisis. Dat gold in het begin van
dat jaar in het bijzonder voor Noordoost-Brabant. Veel leerlingen en
medewerkers van onze school kregen al meteen in hun directe omgeving
te maken met de ziekte en de gevolgen daarvan.
Van maart tot juni sloten we net als alle andere scholen noodgedwongen
de deuren. We gingen over op online onderwijs. Onze coaching en het
Bring Your Own Device-beleid bleken daarbij belangrijke hulpmiddelen.
Vanaf juni gingen de leerlingen gedeeltelijk en later weer geheel naar
school. Ook op die periode drukte corona een zware stempel.
In deze samenvatting van ons Jaarverslag is een aantal feiten
en getallen uit 2020 weergegeven. Daarbij hebben we aandacht
voor de moeilijke omstandigheden die de coronacrisis met zich mee
bracht voor leerlingen, hun ouders en onze medewerkers. We hebben
veel waardering voor de manier waarop zij zich hier samen doorheen
hebben geslagen.

UC in getallen

Medewerkers

Aantal leerlingen
en hun woonplaats

•	Aantal medewerkers in FTE:
268 FTE, nagenoeg gelijk aan 2019.

Langenboom
Boekel

232
Zeeland

258

Reageren of meer
weten? U bereikt ons via
info@udenscollege.nl.

52

•

Nistelrode

Ook de verhouding man/vrouw bleef gelijk.

108
Overig

179

man

vrouw

42%

58%

Uden

1932
•	Het ziekteverzuimpercentage steeg licht, van 4,54 naar 4,92.
Dit had vooral te maken met meer kort verzuim.

In 2020 daalde het aantal leerlingen
opnieuw licht, met ongeveer 1%.
Dit past bij de demografische
ontwikkeling in de regio.

•	De personeelstevredenheid op het vmbo bleef stabiel ten
opzichte van 2019. Op het havo/vwo waren de scores wat
lager dan bij de afname in 2018.

Onderwijsvernieuwing en -beleid
Ondanks de pandemie hebben we
geprobeerd uitvoering te geven aan onze
missie Ruimte voor Ambitie. Met een nieuw
elan, want augustus 2020 was de start
van een nieuwe beleidsperiode met het
Strategisch Beleidsplan 2020-2024 (SBP):
De toekomst maak je samen.

Strategisch Beleidsplan 2020-2024 (SBP)

De toekomst
maak je samen
Strategisch Beleid 2020 - 2024
Bekijk
het SBP in 2 minuten.

Created by

Aan de bestaande pijlers
“De leerling als vertrekpunt”
en “Kwaliteit als vanzelf
sprekendheid” hebben we een
derde pijler toegevoegd, namelijk
“Eigenaarschap van leerlingen
en medewerkers”.
Ons uitgangspunt blijft
“De basis op orde”.

Een kernelement in ons Udens
model is de individuele coaching.
Dit bleek een belangrijk hulpmiddel
bij het onderwijs op afstand. Via de
(twee)wekelijkse online gesprekken
met de coach hielden leerlingen én
ouders binding met de school en
vice versa.

De afgelopen jaren hebben we via
Bring Your Own Device (BYOD)
de inzet van ICT gestimuleerd om
meer onderwijs op maat te kunnen
bieden. Met een eigen laptop waren
alle leerlingen goed toegerust om het
online onderwijs te volgen.

Ranking antwoorden landelijke enquête van de
Radboud Universiteit ‘onderwijs op afstand’
Leerlingen havo/vwo, juni 2020
Ik kan gebruik maken van een
werkende computer, laptop of tablet met
internetverbinding.

9,1
8,8

Hoe vaak heb jij 1-op-1 contact gehad
met jouw coach?

8.6

Hoe vaak is jouw coach beschikbaar?
Ik heb thuis rust en ruimte om goed te
werken en te leren.

8,5

Leerlingen vmbo, juni 2020
In 2020 hebben
we opnieuw de
mogelijkheid verkend
om onder de vlag van
het Udens College
vrijeschoolonderwijs aan
te bieden. In 2021-22
starten twee klassen
onder de naam
Waldorf Uden.

8,8

Ik kan gebruik maken van een
werkende computer, laptop of tablet met
internetverbinding.

8,8

Hoe vaak is jouw coach beschikbaar?
Ik hoop dat alles weer wordt zoals het
was voor corona.

8,4

Ik weet hoe ik ervoor sta.

8,3

Kwaliteitszorg, onderwijsresultaten &
tevredenheid
•	De onderwijsopbrengsten in 2020 zijn maar deels te
vergelijken met andere jaren. Zo is er geen Centraal
Examen afgenomen.
•	We hanteerden een aangepast bevorderingsbeleid
voor 2020-2021. Veel leerlingen kregen de gelegenheid
om onderwijsvertragingen in te lopen via een
ondersteuningsprogramma.
•	Daarmee zien de onderwijsopbrengsten er, net als bij
andere scholen, er voor 2020 beter uit dan in voorgaande
jaren. Alle afdelingen op het Udens College blijven op of
boven normen van de inspectie. Dit is te zien op de pagina
Resultaten van Scholen op de Kaart.
Klik op deze links om
te zien hoe het Udens
College het doet
t.o.v. het landelijk
gemiddelde.

Financiën en beheer

resultaten UC havo/vwo Scholen op de Kaart
Professionalisering
•	Onder hoge druk hebben veel docenten zich
vaardigheden eigen gemaakt voor het online
onderwijs, onder andere door workshops
ICT begin maart 2020.
•	Professionalisering heeft vooral digitaal
plaats gevonden, via online trainingen
of webinars. Het Udens College biedt
onder andere trainingen op maat aan
via UCademy en via het E-wise portaal.
In 2020 zijn 72 nieuwe E-wise accounts
uitgegeven.

resultaten UC vmbo Scholen op de Kaart

•	Ook de tevredenheidsscores van leerlingen en ouders zijn
terug te vinden op Scholen op de Kaart. De tevredenheid
van de ouders is gemeten in februari, nog voor de
coronacrisis. Vanwege de coronaperiode is er in 2020
echter geen tevredenheidsenquête uitgevoerd onder de
leerlingen op het vmbo.

Tevredenheidsscores ouders UC
8,5
8,0
7,5

•	Meest gekozen thema’s: Omgaan met
corona, Thuiswerken, Formatief werken
in de les, Differentiëren en Omgaan met
ongewenst gedrag.

7,0

Ouders vmbo
Ouders havo/vwo

6,5

2018

2019

2020

•	We blijven onderwijsinnovaties op beide sectoren
monitoren, samen met docenten en externe
wetenschappers.
•	Eind schooljaar 2019-2020 zijn alle leerlingen bevraagd
over hun ervaringen met het online onderwijs (zie onder
Onderwijsvernieuwing).

De sector vmbo behaalde het
certificaat gezonde school
voor het thema Bewegen en Sport.

Communicatie
•	We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van een
nieuwe website. Via een enquête en groepsgesprekken zijn
ouders en leerlingen gevraagd naar wensen en behoeften.
•	Omdat de kennismaking met groep 8 dit jaar anders liep,
zijn er creatieve ideeën ontstaan. Zoals deze videoclip die
leerlingen en docenten maakten voor groep 8.
Klik hier voor de videoclip.

Financiën en beheer
Bestuur, directie en Raad van Toezicht
•	Gegevens over de samenstelling van
bestuur, directie en de Raad van Toezicht
zijn te vinden op onze website
www.udenscollege.nl.

•	Sinds 2019 werken het Udens College, het Elde College
en het Christiaan Huygens College samen in een Shared
Service Center voor de ondersteunende diensten. In 2020
heeft de nadruk gelegen op het afstemmen van software
voor financiën en HRM.
•	Er is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de
klimaatbeheersing in het P- en T-gebouw op de locatie
vmbo, ook met aanvullende middelen van de overheid.
•	Met de Sterk techniek-gelden zijn, onder andere, de
technieklokalen op het vmbo gemoderniseerd.
•	Het Udens College heeft een stabiele financiële situatie. Dat
blijkt onder andere uit de kengetallen voor solvabiliteit en
liquiditeit. Zie voor onze verdere kengetallen het financieel
jaarverslag op www.udenscollege.nl

Samenwerking & partners

