
Veel (overige) informatie 
over onze sectoren is 

ook te vinden op de 
website van Scholen 
op de Kaart. 

Samenvatting jaarverslag 2021

•  Aantal medewerkers in FTE: 272, dit is nagenoeg
gelijk aan 2020.

•  Het ziekteverzuimpercentage daalde met 1,47% van 4,92
naar 3,45%. Als gevolg van corona was er nauwelijks
verzuim wegens griep. Veel medewerkers werkten tijdens
quarantaine door op afstand.

•  In 2021 nam het aantal leerlingen uit Uden en
Nistelrode iets af. Het aantal uit Boekel en Veghel nam
iets toe.

•  Het totale aantal leerlingen bleef praktisch gelijk aan
2020.

• Als gevolg van corona kwam de uitvoering van een
aantal onderwijsvernieuwingen onder druk te staan. Veel
persoonlijke keuze-uren op beide sectoren kwamen
te vervallen. Dat gold ook voor veel Talenturen op het
vmbo.

• Het kernelement individuele coaching is overeind
gebleven. De gesprekken tussen coach en leerling
zijn op beide sectoren in de coronaperiode gevoerd,
eventueel online.

• Al sinds 2018 monitoren we de onderwijsvernieuwing op het vmbo samen met de Universiteit van
Maastricht. Volgens een uitgebreide data-analyse zijn de vmbo-leerlingen van het Udens College (veel)
beter door de corona-periode heen gekomen dan leerlingen op vergelijkbare scholen in heel Limburg.
Leerlingen scoorden bijvoorbeeld beter op welbevinden op school, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.
De universiteit kan hiervoor geen andere verklaring bedenken dan het Udens Model, waarin coaching een
belangrijk speerpunt is.

• Uit de NPO-schoolscan kwam naar voren dat leerlingen vooral vertraging en achterstanden hebben
opgelopen op de terreinen leerontwikkeling, executieve vaardigheden en motivatie.

• Op beide sectoren zijn in het najaar van
2021 met name extra (bij-)lessen aangeboden
aan leerlingen. Extra aandacht voor executieve
vaardigheden, taalontwikkeling en het geven van
feedback staan hoog op de agenda. Deze krijgen
nadere uitvoering in schooljaar 2022-2023. Deze
aandachtspunten passen naadloos in de ambities van
ons strategisch beleidsplan.

• In september startte onze nieuwe onderwijsstroom
Waldorf Uden – op de locatie van het havo/vwo –, voor
meer aanbod op maat. In het vrijeschoolonderwijs staat
het leren met hoofd, hart en handen centraal.
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Het jaar 2021 stond opnieuw voor een groot deel in het teken van covid-19. 
De school was vanaf het begin van het jaar gesloten tot en met de carnavals-
vakantie. Daarna waren medewerkers en leerlingen vaak afwezig vanwege een 
besmetting of quarantaine. Daardoor boden we regelmatig online onderwijs. 
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben we in het 
voorjaar leer- en ontwikkelachterstanden van onze leerlingen in beeld gebracht. In 
mei ging het centraal examen door, met een versoepelde slaag-zakregeling. 

Het Udens College heeft ook in dit jaar de blik op de toekomst gehouden:
•  de NPO-acties in 2021-2022 brachten we zoveel mogelijk in lijn met de

ambities van ons strategisch beleidsplan;
•  in september 2021 startten we met Waldorf Uden, onze nieuwe

vrijeschoolstroom;
•  de samenwerking met het Christiaan Huygens College en zeker

met het Elde College hebben we verstevigd. Dit om ook op de lange
termijn een kwalitatief goed onderwijsaanbod te behouden voor de
regio.

UC in getallen

Financiën en beheer

Samenwerking & partners

Medewerkers 

Onderwijsvernieuwing en -beleid 

Kwaliteitszorg, onderwijsresultaten & 
tevredenheid 

•  De onderwijsopbrengsten in 2021 zijn maar deels te
vergelijken met andere jaren. Zo is er in 2020 geen Centraal
Examen (CE) afgenomen en is in 2021 een soepeler slaag-
zakregeling gehanteerd.

•  Op het driejaarsgemiddelde van de inspectie zijn de
onderwijsopbrengsten van alle afdelingen van beide
sectoren voldoende. Voor het CE-cijfer is daarbij alleen het
cijfer van 2019 meegenomen.

•  In het schooljaar 2020-2021 zien we echter dat de
onderwijsopbrengsten van met name de havo onder druk
staan. Om die reden hebben we in het schooljaar 2021-
2022 extra aandacht gegeven aan de doelstellingen van de
Basis op Orde, die ook zijn opgenomen in ons strategisch
beleidsplan.

Financiën en beheer 

•  In het Shared Service Center – met het Elde en
het Christiaan Huygens College – lag de nadruk
op samenwerking en het nader afstemmen van
werkprocessen.

•  De verbetering van de klimaatbeheersing in het P- en T-gebouw op de locatie vmbo is afgerond.

•  Het Udens College had in 2021 een hoog exploitatieresultaat. Oorzaak hiervoor is dat 2,2 miljoen aan NPO-
gelden is ontvangen, waarvan 1,6 miljoen nog niet is uitgegeven.

• 	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

Bestuur, directie en Raad van Toezicht  

•  In 2021 trad de heer drs. M.F.H.M. Ooms toe als voorzitter van de Raad van Toezicht en mevrouw drs. I. Emonds
als lid, voorgedragen door de MR.

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

•  Aangezien de Open Dag niet door kon gaan
vanwege de schoolsluiting, hebben we de
school voor het eerst via een live stream
gepresenteerd: UC Inside.

•  Daarnaast zijn er VIP-tours georganiseerd
voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

De Gezonde School  

•  De sector havo/vwo behaalde in
2021	het	certificaat	Welbevinden
van De Gezonde School. De sector
vmbo	behoudt	het	certificaat	voor
het thema Bewegen en sport.

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