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2017 in vogelvlucht 
 

Gemeenten en aantal basisscholen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke organisatie: 

• Vereniging van 30 leden, allen schoolbesturen in regio Gooi en Vecht 

• ALV is toezichthouder, ondersteund door de Auditcommissie 

• Bestuur van 5 leden 

• Directeur stuurt de organisatie aan met mandaat 

• Loket ontving 1.013 hulpvragen in 2017, 6% meer dan in 2016 

• Team van 30 professionals ondersteunt via het loket van Unita de scholen 

Financieel: 

Uitgaven 2017: € 10.386.000  

 

23.851 leerlingen  -72 t.o.v. 2016  
Deelname SBO 2,78 %  + 0,1% t.o.v. 2016 

Deelname SO 1,09 % gelijk aan 2016 
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Bestuursverslag 
 

§1 Unita  
 

§1.1 Profiel Unita  
 
Voor u ligt het vierde jaarverslag van Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het 
Primair Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Unita is per 1 augustus 2014 gestart in het kader 
van de Wet op het Passend Onderwijs. In 2014 zijn het ondersteuningsplan, de school-ondersteunings-
profielen en de nota basisondersteuning vastgesteld en gecommuniceerd. In 2016 is er een addendum 
toegevoegd aan het ondersteuningsplan voor de ontbrekende taken en beleidslijnen. Het huidige 
ondersteuningsplan en het addendum richten zich op de periode 2014-2018. Eind 2016 en heel 2017 
zijn de eerste voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan voor de 
periode 2018-2022. Het huidige ondersteuningsplan en het addendum eindigen op 1 augustus 2018. 
 
De ALV en de OPR van Unita zijn voor alle wettelijk vereiste taken betrokken geweest en zijn steeds 
geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsverband. De doelen uit het 
ondersteuningsplan 2014-2018 zijn hierbij leidend. De doelstellingen en realisatie in 2017 worden in 
de volgende paragraaf toegelicht. 
 
De onderwijsinspectie heeft meerdere malen de opzet van Unita getoetst aan de wettelijke en overige 
gestelde kaders. Met name de multidisciplinaire (MDO) werkwijze, met een duidelijke positie voor 
ouders en de meerjaren opzet van de financiën van Unita, kregen expliciet complimenten van de 
inspectie. Sinds 18 juni 2015 heeft Unita een basisarrangement.  
 
Unita werkt met een hybride model, waarin zowel het expertise-, het schoolmodel als ook een 
bescheiden leerlingmodel (arrangementen plus) naast elkaar bestaan. Voor alle schoolbesturen is er 
een bijdrage per leerling om de scholen in staat te stellen de basisondersteuning op te zetten, in stand 
te houden en uit te bouwen.  
 
Unita werkt intensief en plezierig samen met Qinas, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Qinas is ook gehuisvest in het verzamelgebouw van de regio in 
Bussum, net als Unita. Eén groot en één klein schoolbestuur organiseren zelf de ondersteuning boven 
het niveau van de basisondersteuning, maar waar nog geen sprake is van verwijzing naar SBO of SO. 
De overige schoolbesturen delen samen voor dit segment één gezamenlijke expertisepool. Verder valt 
er 1 basisschool in onze regio, in Hilversum, buiten het Unita samenwerkingsverband, omdat deze 
school aangesloten is bij het landelijke reformatorische samenwerkingsverband Berséba.  
 
Financieel gezien heeft Unita 2017 met een positief resultaat afgesloten. De reserves van Unita zijn, 
vergeleken met andere samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, bescheiden en solide. 
Conform de meerjarenplanning en de risicoanalyse is de frictiereserve op het beoogde en als 
toereikend beoordeelde niveau gebracht.  
 
Unita is ook in 2017 verder gegaan met professionalisering van de expertisepool en de intern 
begeleiders door middel van bijeenkomsten. Zo kan de transitie naar optimaal Passend Onderwijs 
gecontroleerd verlopen. In de hiervoor genoemde bijeenkomsten, zijn naast de nieuwe 
beleidsvoornemens en processen, ook de nieuwe taken van en de toegang naar de gemeenten voor 
jeugdhulp ruimschoots aan de orde gekomen. We constateren wel dat we hier blijvend op moeten 
investeren, omdat beide systemen steeds nieuwe medewerkers aanstellen en daarmee de kennis van 
elkaars werkveld kan verwateren. 
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Doelstellingen Unita in 2014-2018 en realisatie in 2017 
In onderstaande tabel zijn de doelstellingen uit het ondersteuningsplan weergegeven. Daarnaast 
wordt aangegeven welke acties in 2017 genomen zijn.  
 

 Doelstelling 2014-2018 Realisatie 2017 

1 Een samenhangend netwerk 
van ondersteunings- en 
onderwijsvoorzieningen voor 
de leerlingen binnen haar 
grenzen ontwikkelen 

Er is een gering aantal SO leerlingen dat buiten de regio van het 
samenwerkingsverband van SO onderwijsvoorzieningen gebruik maakt 
en het aantal is dalende en is nu 13% in 2017. (2016: 16%, 2015: 20%). 
Het gaat ultimo 2017 om 33 leerlingen, verdeeld over 20 verschillende 
speciaal onderwijs- en speciaal onderwijs-zorg-voorzieningen. Naast 
uitgaand verkeer van leerlingen is er ook inkomend verkeer. Zowel in 
scholen voor het Speciaal Basis Onderwijs als het Speciaal Onderwijs van 
schoolbesturen van Unita is er sprake van een positief saldo 
grensverkeer van in totaal 36 leerlingen in het SO (23 %) en 22 leerlingen 
in het SBO (3 %).  
 
Er zijn verschillende initiatieven van schoolbesturen binnen Unita om het 
samenhangende netwerk van ondersteunings- en onderwijs-
voorzieningen verder te optimaliseren. Deze initiatieven worden in §3 
Dekkend aanbod van voorzieningen verder toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jaarverslag Unita 2017 

6 
 

 Doelstelling 2014-2018 Realisatie 2017 

2 Alle leerlingen naar school, 
geen thuiszitters, in 
samenwerking met alle 
ketenpartners 

Unita is voortdurend in overleg met het Regionaal Bureau Leerling zaken 
en schoolbesturen om (dreigende) thuiszitters te (her)plaatsen op een 
school. De samenwerking met RBL verloopt goed, de 
managementinformatie over deze groep vanuit RBL is nu beschikbaar en 
er is regulier voortgangsoverleg tussen Unita en RBL op casus niveau. 
Daarnaast informeert Unita elk kwartaal de inspectie over de aantallen. 
Het aantal thuiszitters was in 2017 nooit meer dan 3 kinderen per 
maand. De bemiddeling naar onderwijs is 100% effectief, mede dankzij 
de goede samenwerking met RBL en de schoolbesturen.  
 
In de regio zijn 39 (was 44 in 2016) kinderen met een ontheffing voor 
Primair Onderwijs, van wie er 21 een definitieve ontheffing hebben. Doel 
is dit aantal niet te laten stijgen. In 2017 is dit gelijk met vijf leerlingen 
gedaald, dat is positief en tegen de landelijke tendens in. 
 
Het overgrote deel van de kinderen met een ontheffing neemt deel aan 
de dagopvangvoorzieningen in de regio. In de werkgroep Thuiszitters en 
het project Drieslag hebben we in 2017 samen met RBL, Qinas en de 
gemeenten beleid gemaakt, om eventueel onterechte ontheffingen niet 
te verlengen en deze kinderen te bemiddelen naar (deeltijd) speciaal 
onderwijs. Het Consultatie en Adviesteam van de regio is hier steeds bij 
betrokken. 
 
Verder is een scherpere monitoring van ziekteverzuim op scholen 
gewenst in verband met verborgen verzuim en thuiszitten onder de 
noemer ziekte. Dit is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen in 
samenwerking met RBL. Unita stelt dit ook steeds aan de orde in 
bijeenkomsten met directeuren en schoolbesturen. 
 

3 Bovenschoolse, complexe 
hulpvragen conform de Multi 
Disciplinaire Overleg 
werkwijze, altijd met ouders, 
voorzien van arrangementen 

In heel 2017 zijn er 1.013 hulpvragen van scholen afgehandeld (6% meer 
dan in 2016, 15% stijging ten opzichte van 2015) en waar nodig van een 
arrangement voorzien. Slechts een zeer klein deel van de hulpvragen 
(minder dan 1%) is niet ontvankelijk verklaard, omdat de hulpvraag 
volledig binnen de basisondersteuning viel. De evaluaties door ouders, 
leerkrachten en intern begeleiders van de MDO-trajecten zijn positief. 
Voor de MDO aanpak krijgen we bij evaluaties gemiddeld een 8. De bij 
het MDO betrokken professionals uit de expertise pool kregen als 
gemiddeld rapportcijfer een 8-. De doorlooptijd tussen de hulpvraag en 
de toekenning van een arrangement neemt toe en is een zorgpunt. 
 

4 Monitoring van de huidige 
deelname- en 
verwijzingspercentages 

Over het geheel genomen blijven de verwijzingspercentages in het SO 
2017 laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het 
deelnamepercentage voor SO is gelijk gebleven op 1,09%, na een stijging 
in 2016. Het landelijk SO deelnamepercentage is gemiddelde 1,61%.  
Het deelname percentage SBO bij Unita is licht gestegen van 2,68% naar 
2,78% op 1 oktober 2017. Het landelijk SBO percentage is in 2017 
gemiddeld 2,34%. De landelijke percentages zijn beide licht gestegen in 
2017. Het SBO wordt tot 2% bekostigd door DUO. 
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 Doelstelling 2014-2018 Realisatie 2017 

5 Afspraken maken met 
gemeenten, zorgpartners en 
schoolbesturen over 
specialistisch aanbod binnen 
de school 

In het kader van het OOGO met de gemeenten is in 2017 het nieuwe 
beleid geëvalueerd. Dit had betrekking op leerlingenvervoer, Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie (EED), schoolmaatschappelijk werk en aansluiting 
van het onderwijs op de Jeugdhulp. Leidend bij deze onderwerpen zijn de 
uitgangspunten: 1 gezin, 1 plan en daar waar het zwaartepunt van de 
problematiek ligt, daar ligt ook de casus en procesregie.  
 
De ZAT (Zorg Advies Team) overleggen worden geanonimiseerd en 
beknopt gerapporteerd door Versa aan Unita en geaggregeerd aan de 
gemeenten. Gemeenten en Unita bekostigen het schoolmaatschappelijk 
werk sinds 2016 elk voor 50%. Unita en de gemeenten herkennen trends 
van de ZAT overleggen in de scholen. De belangrijkste is de toename van 
het aantal opvoedingshulpvragen. Daarnaast komen in het ZAT medische 
hulpvragen, verdenking van kindermishandeling en armoede en 
schuldenproblematiek aan de orde. Indien nodig worden deze casussen 
anoniem besproken. 
 

6 Een bemiddelende rol spelen 
bij verschillen van inzicht 

Unita ondersteunt om conflicten te helpen oplossen tussen ouders en 
scholen of schoolbesturen, daar waar het passend onderwijs betreft. Er is 
in dit kader 1 keer gebruik gemaakt van een second opinion in 2017 en 
meerdere malen van een alternatieve, passende onderwijsplek.  
Met meerdere scholen en ouderparen zijn er intensieve gesprekken 
gevoerd over een patstelling over een zorgleerling. De frequentie is 
gemiddeld 2x per maand. Vaak zijn er wel meerdere gesprekken nodig 
rond 1 casus. In bijna alle gevallen zijn we uiteindelijk tot over-
eenstemming gekomen. 
 

7 Een uitgebreide, maandelijkse 
monitoring van 
bovengenoemde doelen voor 
het bestuur en de leden 

Er is een monitor ontwikkeld, die het gehele jaar operationeel was. Alle 
door het bestuur benoemde relevante variabelen werden in de monitor 
maandelijks gerapporteerd en 1 keer per 6 weken besproken in het 
bestuur. De monitor wordt ook gebruikt voor de informatiebehoefte van 
de ALV en de OPR en voor de dialoog met schoolbesturen.  
 
Naast de eigen monitor van Unita zijn er via DUO kijkglazen (feitelijke 
leerlingaantallen en doorverwijzingen). Unita is betrokken in de verdere 
doorontwikkeling van het dashboard Mijn Vensters voor 
samenwerkingsverbanden. 
 

 
Basisondersteuning 
De schoolbesturen van samenwerkingsverband Unita ontvangen een deel van de Passend Onderwijs 
middelen om twee belangrijke doelstellingen te realiseren: 

• Hoogwaardige basisondersteuning op de scholen; 

• Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen realiseren. 
 
Hoogwaardige basisondersteuning binnen de scholen van het samenwerkingsverband komt tot uiting 
in een adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve (onderwijs) 
ondersteuning. Hierbij wordt: 

• Vroegtijdig ingezet op de juiste ondersteuning; 
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• Vraaggestuurd gearrangeerd op basis van onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen 
(handelingsgericht casu quo doelgericht); 

• Een integrale benadering van het kind nagestreefd in samenwerking met alle ketenpartners en 
thuisnabij onderwijs als het kan; 

Het nieuwe Arrangement Plus kan helpen daar waar de onderwijs ondersteuningsvraag de 
basisondersteuning overstijgt, maar waar de school samen met Unita kansen ziet, om de zorgleerling 
op de reguliere school te helpen aan een ononderbroken schoolloopbaan. Deze ondersteuning is in 
principe in de vorm van een begroting in euro's en wordt voor de helft door Unita en voor de helft 
door het betreffende schoolbestuur betaald. De resultaten over 2017 zijn positief. Hierdoor zijn meer 
dan 70 leerlingen geholpen en niet, of later, doorgestroomd naar SBO of SO. 
 
In de nota Basisondersteuning van Unita staan alle ijkpunten beschreven. Deze ijkpunten blijven 
onverminderd van kracht en scholen moeten zelf met de beschikbaar gestelde middelen stappen 
zetten naar de 100% of het in stand houden van de basisondersteuning op 100%. Unita zal dit blijven 
meten en ook tijdens de verantwoording achteraf hiernaar vragen. De volledige nota 
basisondersteuning, het ondersteuningsplan en het addendum zijn te vinden op de website van Unita. 
 
De ijkpunten van basisondersteuning bij Unita zijn: 

1. Beleid met betrekking tot de zorgstructuur 
2. Onderwijsondersteunings-profiel 
3. Effectiviteit 
4. Omgeving 
5. Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning (opbrengstgericht werken) 
6. Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken 
7. Onderwijs op maat 
8. Handelingsbekwaamheid 
9. Onderwijs ondersteuningsarrangement van de school 

10. Overdracht 
11. Betrokkenheid ouders 
12. Interne ondersteuningsstructuur 
13. Externe ondersteuningsstructuur 

 
 
§1.2 Ontwikkelingen  
Met name de transitie in de Jeugdhulp had in 2017 nog veel impact op Unita en haar schoolbesturen. 
De samenwerking met de loketten bij de gemeenten, de wijkteams, de Jeugdzorg organisaties, 
Centrum voor Jeugd en Gezin en andere Jeugdhulppartijen was ook in 2017 een uitdaging. Met name 
door de vele wisselingen bij de jeugdconsulenten, maar ook door het nog vaak onbekend zijn met de 
nieuwe werkwijze bij scholen, kwam de samenwerking soms onder druk te staan. Unita heeft naast de 
behandeling van meer dan 1.000 hulpvragen, ook in het OOGO en de ambtelijke voorbereiding 
geparticipeerd en in een groot aantal werkgroepen van de regio, waar we samen met de gemeenten 
en netwerkpartijen nieuw beleid maken, onder andere op het gebied van nieuwkomers, 
kindermishandeling en huiselijk geweld en aansluiting van het onderwijs op de nieuwe Jeugdhulp 
setting. Daarnaast werken we met een nieuwe ontwikkelagenda voor de komende jaren. We zijn zeker 
nog niet klaar, maar er zijn ook in 2017 grote stappen gezet en de afstemmingsissues nemen af.  
 
Gemeenschappelijk doel is de zorg voor leerlingen, Jeugdhulp en ambulante psychologische en 
jeugdpsychiatrie meer de school in te krijgen, daar waar de kindcasus vraagt om samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp. Preventieve onderwerpen, trendherkenning en casussen op het gebied van: 
opvoeding, medisch, veilig thuis of armoede, lenen zich prima voor de Zorg Advies Team (ZAT) 
overleggen per school. Scholen die nog geen ZAT overleg hebben, kunnen contact opnemen met Versa 
om dit op te starten.  
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Individuele casussen met betrekking tot leer-en gedragsproblematiek en spoed kunnen via het loket 
van Unita en een Multi Disciplinair Overleg (MDO) worden vormgegeven. Aanvragen lopen altijd via de 
intern begeleider van de school en altijd via een groeidocument. Ouders zijn bij alle stappen 
betrokken. Een onderwijsarrangement (OA) wordt daar waar nodig uitgebreid tot een onderwijs 
jeugdhulp arrangement (OJA). Bij een OJA schuift ook de jeugdconsulent van de gemeente of 
wijkteammedewerker aan bij het MDO (in 2017 één op de 10 keer). Daar waar het zwaartepunt van de 
zorgvraag ligt, wordt daarna de casus- en procesregie belegd. De procesregie ligt meestal bij de 
jeugdconsulent of wijkteammedewerker en de casusregie bij de medewerker van de zorginstelling die 
betrokken is. Voor de Alberdingk Thijm scholen en CorDeo is er een directe lijn tussen de 
jeugdconsulent van de gemeente/wijkteam en de school per gemeente, conform de brief van de regio 
uit 2016. 
 

 
 

Aangevraagde TLV’s per jaar in 2014-2017 (2014 5/12 deel) 

 
Tot slot is het ook erg belangrijk dat de scholen van de schoolbesturen van Unita geleidelijk 
handelingsbekwamer worden. Scholen schatten zichzelf handelingsbekwamer in (zelfevaluatie). We 
zien voor 2017 dat het aantal hulpvragen bij het loket met 6% is toegenomen (ten opzichte van 2016), 
dat de verwijzingen naar het SO gelijk zijn gebleven en de verwijzingen naar het SBO licht gestegen. 
Uitgangspunt bij ondersteuning in de school of verwijzing is altijd dat een leerling onderwijs moet 
volgen op de plek waar hij of zij zich het best ontwikkelt, conform de missie: Elk kind een passende 
plek. 
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Voortschrijdend gemiddelde van de afgegeven TLV’s per maand gedurende 2017 voor SO en SBO. 

 
 
§1.3 Governance 
In het kader van artikel 17c van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is de scheiding tussen bestuur 
en toezicht verplicht gesteld. Dit is mogelijk door middel van functionele of organieke scheiding. Unita 
heeft gekozen voor een organieke scheiding. De ALV is de formele toezichthouder van de vereniging 
en houdt toezicht op het bestuur, geholpen en geadviseerd door de auditcommissie.  
 
De taken van het toezichthoudend orgaan zijn: 

• Het goedkeuren van begroting, jaarverslag en indien van toepassing het strategisch meerjarenplan, 
in casu het Ondersteuningsplan; 

• Het toezicht op naleving van wet- en regelgeving, de code voor goed bestuur en afwijkingen van de 
code; 

• Het toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending 
van de passend onderwijs middelen; 

• Het benoemen van de accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; 

• Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden in het jaarverslag; 

• Het benoemen, vaststellen van de beloning, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur. 
  
Binnen Unita is gekozen voor het bestuur – directiemodel. Het bestuur van Unita houdt toezicht op de 
dagelijkse gang van zaken van de vereniging en de leiding door de directeur. De uitvoerende en 
leidinggevende taken zijn aan de directeur gemandateerd en vastgelegd in het managementstatuut. 
De directeur treedt civielrechtelijk op namens het bestuur, neemt deel aan de bestuursvergaderingen, 
maar is geen lid van het bestuur. De Algemene Ledenvergadering (ALV) geeft decharge aan het bestuur 
van Unita voor het gevoerde beleid en vormt daarmee het formele toezichthoudende orgaan. Om de 
toezichthoudende taak van de ALV te versterken is een auditcommissie in functie. Deze commissie 
adviseert de ALV over haar toezicht en vult het toezicht in zonder statutaire bevoegdheden. Het 
verslag van de toezichthouder is opgenomen in paragraaf 4. 
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Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld, met hun rollen en termijnen. 
 

Naam     Periode   Termijn en einddatum 
termijn 

Rol 

J. van Brecht 1 januari – 31 december 1e    01-01-2020 Voorzitter 

A.A.B. Fischer 1 januari – 31 december 2e    01-11-2020 Secretaris 

D. Stevens 1 januari – 31 december 2e    01-11-2020 Penningmeester 

C.T.M. van Veen 1 januari – 31 december 2e    01-11-2021 Lid 

B. van den Haak 1 januari – 31 december 2e    01-11-2021 Lid 

 
Het bestuur van Unita komt gemiddeld elke 6 weken bij elkaar voor een bestuursvergadering. De OPR 
hanteert dezelfde frequentie, waarbij de directeur steeds een deel van de OPR-bijeenkomst aanwezig 
is en het bestuur vertegenwoordigt. De ALV komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De code goed 
bestuur in het primair onderwijs, zoals deze wordt gepubliceerd door de PO raad (ingegaan op 1 
augustus 2012, versie januari 2014), wordt toegepast. Daarbij treedt Unita niet in de 
verantwoordelijkheden van de aangesloten schoolbesturen. 2017 stond in het teken van het 
vormgeven van het nieuwe ondersteuningsplan. Hiervoor zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd 
voor de verschillende stakeholders: ALV, OPR en OOGO. 
 
Mede door de ervaren solidariteit en positieve samenwerking in de regio tussen de schoolbesturen en 
Unita enerzijds en met het zorgveld en de gemeenten anderzijds, is de verwachting dat het bestuur 
van Unita tijdig een nieuw, gedragen en uitdagend ondersteuningsplan kan opleveren voor de periode 
2018-2022. 
 
 
§1.4 Klachten  
Unita heeft zich aangesloten bij Onderwijsgeschillen.nl. Unita probeert alles te doen om escalatie van 
een klacht te voorkomen en een passende plek in het onderwijs of in een onderwijs zorg combinatie 
aan te bieden, voor elke leerling uit onze regio tussen de 4 en 12 jaar. Ook een second opinion behoort 
dan tot de mogelijkheden. Als ouders ondanks de inspanningen van Unita bij een klacht, toch niet 
tevreden zijn, kunnen zij, na zes weken, een beroep doen op Onderwijsgeschillen.nl.  
In 2017 is er geen klacht over Unita bij Onderwijsgeschillen aanhangig gemaakt.  
 
In totaal waren er 2 klachten van ouders over Unita in 2017. Beide zijn binnen zes weken afgehandeld, 
waarvan 1 niet naar tevredenheid van de ouders. 
 
 
§1.5 Personeel 
Unita had 2 werknemers in 2017 in vaste dienst en werkt voor de inhuur van expertise samen met 
meerdere toeleverende organisaties. Unita heeft in 2017 nieuwe contracten met haar leveranciers 
gemaakt en is hiermee haar afspraken uit het Tripartite overleg nagekomen. De financiële 
consequenties van personeelsmutaties zijn in de nieuwe contracten niet meer voor rekening van 
Unita. Hiermee is een belangrijk actiepunt gerealiseerd. 
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§2 Bereikte resultaten schoolbesturen 
In het kader van de verantwoording wordt de schoolbesturen een aantal vragen voorgelegd. De 
verantwoording is de afgelopen 4 jaar steeds meer geprofessionaliseerd. Unita verwacht nu van 
schoolbesturen dat er doelen worden gekoppeld aan de passend onderwijs middelen per jaar en dat 
de schoolbesturen achteraf aan kunnen geven wat er met de middelen is gerealiseerd.  
 
De antwoorden per vraag zijn hieronder weergegeven. 

 

1. Aan welke activiteiten zijn de ontvangen middelen voor 
basisondersteuning besteed? 

2017 2016 

Het inzetten van remedial teaching of klassenassistenten 85%  86% 

Het inzetten en versterken van de intern begeleider en inlening derden       81% 82%  

Trainingen, met name gericht op leerkrachten 77%  82% 

Aandacht voor hoogbegaafdheid door onderzoek, begeleiding en opleiding  77%  75% 

Materialen 65% - 

Arrangementen plus (in de loop van 2016 ingevoerd) 58% -  

Inzet van specialistische hulp door bijvoorbeeld een orthopedagoog of 
psycholoog  

54%  21% 

Leeskliniek en leesinterventies niveau 3 23% - 

 

2. In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen voor 2017 voor passend 
onderwijs bereikt? 

2017 2016 

Deskundigheid is bevorderd, bij zowel intern begeleiders als leerkrachten 100%  82% 

Aanbieden programma’s in de klas, inclusief plusklassen 92% 75% 

Ontwikkelen zorgstructuur 88% 82% 

Voorkomen S(B)O 88% - 

Het sturen op verwijzing naar S(B)O  73% 54% 

Herijken, ontwikkelen SOP 73%  82% 

Leerling trajecten om onderwijsbehoefte en -doelen te bepalen 19% - 

HB/plusklas 8% - 

Pedagogisch klimaat verbeterd/PBS 8% - 

 

3. Welke andere resultaten zijn in 2017 bereikt? 2017 2016 

Leerlingen individueel begeleid 88%  79% 

HGW niveau is verbeterd 81% - 

Interventies op gedrag: teamtraining,  gedragskaart 12% - 

 

4. Welke voorzieningen in het kader van het ‘dekkend aanbod van 
voorzieningen passend onderwijs’ heeft het schoolbestuur aangeboden 
in 2017? 

2017 2016 

Het aanbieden van het basisarrangement 100%  79% 

Plus-mogelijkheden of hoogbegaafdheid 96%  75% 

Ondersteuning voor ADHD en ADD 81%  39% 

Ondersteuning voor autisme spectrum stoornissen (DCD)  69%  46% 

Ondersteuning bij HB en dubbel bijzonder 65% - 

Tijdelijke SBO plaatsen of taal- en rekengroepen  62%  43% 

Ondersteuning voor gehoor- en spraakproblemen  62%  39% 

Ondersteuning bij lichamelijke handicap of langdurige ziekte  50%  7% 

Ondersteuning bij moeilijk gedrag 12% - 

Ondersteuning leerlingen met syndroom van Down 8% - 
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5. Wat zijn de doelen in 2018 voor passend onderwijs? 2017 2016 

Verder ontwikkelen van de intern begeleiders en leerkrachten  100%   68% 

Het ontwikkelen van de zorgstructuur en het schoolondersteuningsprofiel    88%   93% 

Activiteiten in de klas met de leerling, onder meer individuele begeleiding, 
lesprogramma’s 

  85%  89% 

Ontwikkelen van IB-er, leerkracht en school   23%       - 

 
De ontwikkeling van het aantal SBO-verwijzingen in 2018 wordt als volgt ingeschat (% van het aantal 
schoolbesturen). 
 

Verwachte instroom 2018 ten opzichte van 2017 SBO 

Lager 19% 

Constant 46% 

Hoger 15% 

Weet niet – geen antwoord 19% 

 
Schoolbesturen kennen een eigen verantwoordelijkheid voor de doelen van passend onderwijs en de 
verdeling van de ontvangen middelen. De hierboven weergegeven opsomming wil een beeld geven 
van de beantwoording bij de verantwoording van de middelen achteraf, maar is niet uitputtend. De 
antwoorden bij de verantwoording laten zien dat de structurele aandacht voor het bieden van passend 
onderwijs op zorgniveau 1, 2 en 3 is gegroeid. Opvallend is dat dit jaar ook ouderbetrokkenheid, 
trainingen als rots & water en plusklassen voor hoogbegaafdheid meer zijn geagendeerd en 
respectievelijk meer zijn gerealiseerd. Het Arrangement Plus biedt in 2017 voor meer dan 70 leerlingen 
uitkomst, met mogelijkheden ‘om’ en ‘in de klas’ en met ondersteuning op maat.  
 
Ook de SO en SBO-besturen hebben zich verantwoord over de van Unita ontvangen middelen. 

Opvallend is dat de ontvangen bedragen, omdat ze een wettelijke basis kennen, niet ervaren worden 

als van het samenwerkingsverband ontvangen middelen. Uitzondering is de regeling voor de groei 

tussen 1 oktober 2016 en 1 februari 2017. Deze gaat uit van de in het schooljaar werkelijk opgevangen 

groei in leerlingen en niet, zoals wettelijk bepaald, via de t-1 systematiek.  
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De schoolbesturen hebben zich eveneens verantwoord over de besteding van de passend 

onderwijsmiddelen. Deze zijn besteed zoals hieronder weergegeven. Ter referentie is ook de 

verantwoording over 2016 opgenomen.  

 

 

 

Opvallend is de verandering in de verantwoording voor klassenassistent, deze is sterk gedaald. Dit 

wordt veroorzaakt door het Arrangement Plus waarin deze ondersteuning wordt geleverd. Tevens valt 

op dat de besteding aan onderzoek / advies en aan hoogbegaafdheid (HB) sterk stijgt. 
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§3 Dekkend aanbod van voorzieningen 
 
Het samenhangende netwerk van ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen is in de regio van Unita 
sterk op orde. Er zijn meer leerlingen van buiten de regio, die zorg en onderwijs in onze regio volgen, 
dan dat er leerlingen woonachtig zijn in onze regio en zorg en onderwijs volgen buiten de regio.  
 
Het netwerk van speciale onderwijsvoorzieningen bestaat uit in totaal 10 scholen in deze regio. Er zijn 
2 ZML scholen in Hilversum en 5 SBO scholen in de regio, waarvan 3 in Hilversum, 1 in Bussum en 1 in 
Huizen. Daarnaast is er een speciale school voor gehandicapte, revaliderende en langdurig zieke 
kinderen in Huizen. Deze school De Trappenberg gaat op termijn verhuizen naar Hilversum. Twee 
cluster 4 scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en / of ASS gerelateerde problematiek 
in Bussum en Hilversum. Voor hoogbegaafde leerlingen zijn er twee voltijdsvoorzieningen op reguliere 
scholen, in Blaricum en in Kortenhoef. Dit onderwijs is duurder dan gewoon regulier onderwijs en 
wordt voor het meerdere bekostigd door de beide schoolbesturen en de ouders van deze leerlingen. 
 
De spreiding van SBO scholen is beperkt en hierdoor zijn met name Weesp en Eemnes gemeenten die 
aangewezen zijn op leerlingenvervoer met de langste doorlooptijd, dit kan belastend zijn voor de 
leerlingen. Hierdoor wordt er in deze gemeenten sneller gekozen voor arrangementen plus. We zien 
dit met name op de scholen in Weesp. 
 
Onderwijs-zorgarrangementen 
De “Regenbooggroep” op de cluster 4 school de Donnerschool in Hilversum is een onderwijs-
zorgcombinatie, een samenwerking tussen De Donnerschool, Bascule, Youké, Unita en Sherpa. Hier 
wordt in een kleine groep van 6 tot 8 leerlingen onderwijs gegeven aan dreigende uitvallers of 
thuiszitters als gevolg van ernstige cluster 4 problematiek, meestal psychiatrisch en complexe 
thuissituaties.  
 
De “Steentjes”, een onderwijs-zorgcombinatie in het SBO, is een samenwerking tussen Elan en Het 
Leger des Heils.  Het is één voorziening voor kinderen vanaf 4 jaar met een indicatie SDH én een TLV 
SBO. Doel is om kinderen vanaf 4 jaar in deze categorie altijd onderwijs te geven en geen onnodige 
achterstanden te laten oplopen. 
 
Er is een gering aantal SO leerlingen dat gebruik maakt van SO voorzieningen buiten de regio en het 
aantal is dalende: 20% in 2015, 16% in 2016 en 13% in 2017. Totaal 33 leerlingen in 2017.  
 

 
 

Leerlingaantallen per SO school buiten de Unita regio per eind 2017 

Berg en Boschschool 5   De Zevenster 1          

Intermetzo Zonnehuizen Onderw 1   Rehoboth (v)so, Ede 1          

Dr. A. v. Voorthuysenschool 6   Yulius Onderwijs 1          

Dokter CP v Leersumsch 1   Eduvierschool Aquarius 1          

Van Koetsveldschool 2   De Fonkel 1          

PC ZMLK Sch De Lelie 3   Dr A Verschoor School 1          

Stg. Almere Speciaal 2   Van Detschool Amsterdam 1          

De Pionier 1   Jan Hein Donnerschool 1          

Utrechtse Buitenschool 1   De Vaart / Vierbeek College 1          

Drostenburg 1   Prof Fritz Redlschool 1          
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Het gaat eind 2017 om 33 leerlingen verdeeld over 20 verschillende onderwijsvoorzieningen. De 
aantallen per voorziening zijn te bescheiden om nieuwe onderwijsvoorzieningen in de regio op te 
zetten. De Berg en Boschschool loopt in 2017 al terug van 13 naar 5 leerlingen (was in 2015 nog 47), 
omdat we deze leerlingen nu zelf in de regio kunnen opvangen, met name in Bussum bij Elan Primair. 
Sommige voorzieningen zijn op basis van speciale denominaties, cluster 2 scholen (bovenop de 
Taalkring in Hilversum, deze is namelijk tot en met groep 4) en het kunnen ook persoonlijk 
gemotiveerde keuzes van ouders zijn. 
 
Naast uitgaand verkeer van leerlingen is er ook inkomend verkeer. Zowel in scholen voor het SBO als 
het SO van schoolbesturen van Unita is er sprake van een positief saldo grensverkeer. In 2017 
verdubbelde het aantal leerlingen zelfs van buiten de regio naar in totaal 36 leerlingen in het SO (23 %, 
dit waren er in 2016 nog maar 18) en 22 leerlingen in het SBO (3 %, dat waren er 12 in 2016).  
 
Naast een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen is er ook een groot aantal onderwijs-zorg 
arrangementen buiten de regio en een groot aantal zorgvoorzieningen in en net buiten het gebied van 
Unita waar (zorg)leerlingen van Unita verblijven. Tot slot zijn er ook nog residentiële voorzieningen 
buiten de regio. Residentiële jeugdhulp is hulpverlening waarbij kinderen, op vrijwillige of gedwongen 
basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. Het gaat om kinderen en jeugdigen 
met uiteenlopende problemen. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, 
waaronder residentiële jeugdhulp. 
 
 

 
 
 
Conclusies 
Het dekkend netwerk van ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen is grotendeels op orde. De 33 
leerlingen (25% gedaald sinds 2016) die nu nog buiten onze regio naar onderwijsvoorzieningen gaan 
zijn hooguit te clusteren tot zeer kleine groepen in het SO. Vaak zeer moeilijk opvoedbaar in 
combinatie met psychiatrische problematiek en / of (zeer) moeilijk lerend. Momenteel gaan deze 
leerlingen onder andere naar voorzieningen in Soest en Amsterdam Duivendrecht. In 2017 zagen we 
de wachtlijsten in het SO, in de zorgvoorzieningen en in de jeugdpsychiatrie wel oplopen. Met name in 
de jeugdpsychiatrie werd dit door ons als alarmerend ervaren. Hiervan hebben we keer op keer 
melding gemaakt in overleggen met gemeenten en regio en om actie gevraagd om dit aan te pakken.  
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§4 Continuïteitsparagraaf 
De continuïteitsparagraaf geeft inzicht in de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het 
verslag van de toezichthouder, de ALV, opgenomen. 
 

§4.1 Meerjarenbegroting 
In november 2017 heeft de ALV de meerjarenbegroting goedgekeurd. Hierbij is het meerjaren-
perspectief afgezet tegen de prognose van de realisatie 2017, zoals die na het 3e kwartaal opgesteld is. 
In deze paragraaf wordt dit aangeduid met ‘prognose 2017’. De goedgekeurde meerjarenbegroting  
laat de ontwikkeling van het eigen vermogen zien maar, vanwege de toegankelijkheid, geen 
gespecificeerde balans. Deze is voor het inzicht niet noodzakelijk, maar hieronder voor de volledigheid 
wel opgenomen.  
De kerncijfers zijn als volgt. 
 

 

Staat van baten en lasten
2017 2018 2019 2020 2021

bedragen in € 1.000 Realiteit MJB MJB MJB MJB

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 10.350   10.564   11.111   11.952   12.417   

3.2 Overheidsbaten 36           50           50           50           50           

3.5 Overige baten 107         -         -         -         -         

Totaal baten 10.493   10.614   11.161   12.002   12.467   

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 413         420         420         420         420         

4.4 Overige lasten 2.596     2.684     2.672     2.670     2.672     

Doorbetalingen aan schoolbesturen 7.178     7.810     7.829     7.828     7.831     

Totaal lasten 10.188   10.915   10.921   10.918   10.924   

Saldo baten en lasten 305         (300)       240         1.085     1.544     

5 Financiële baten en lasten (1)            -         -         -         -         

Totaal resultaat 306         (300)       240         1.085     1.544     

Balans
2017 2018 2019 2020 2021

bedragen in € 1.000 Realiteit MJB MJB MJB MJB

Vaste activa 6             6             6             6             6             

1 Vlottende activa

1.5 Vorderingen 122         122         122         122         122         

1.7 Liquide middelen 994         694         934         2.018     3.562     

Totaal activa 1.122     821         1.061     2.146     3.689     

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 789         489         729         1.813     3.357     

2.4 Kortlopende schulden 332         332         332         332         332         

Totaal passiva 1.122     821         1.061     2.146     3.689     
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Leerlingaantallen 

 

 

 

De ontwikkeling van de leerlingaantallen is ingeschat op basis van de trend in de cijfers van het CBS tot 
en met 1 januari 2017. Deze cijfers laten zien dat voor het totaal van de 8 gemeenten in de regio niet 
meer dan een lichte krimp verwacht wordt in de periode tot en met 2021. 
Er zijn geen speciale doelstellingen in de ontwikkeling van het aantal SO- en SBO-leerlingen anders dan 
het volgen van de krimp in het totaalaantal leerlingen. Het aandeel SO- en SBO-leerlingen is daarom 
constant in de meerjarenraming. 
 

Inkomsten 

 

De inkomsten zijn, buiten de aflopende verevening, vrijwel stabiel. Het leerlingaantal is in de MJR 
namelijk vrijwel constant. 
Zoals elk jaar is niet vooruitgelopen op indexaties door OC&W. Meestal levert dit een enkel procent 
meer inkomsten op dan begroot. Hiertegenover staat dat prijsstijgingen aan de uitgavenkant ook niet 
zijn opgenomen.  

Realiteit Prognose Begroting MJR MJR MJR

Aantallen 1 oktober voorafgaand 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Basisonderwijs 23.278           23.004           22.797           22.729           22.774           22.774           

Speciaal Basisonderwijs 645                634                632                630                631                631                

Totaal BO + SBO 23.923           23.638           23.429           23.359           23.405           23.405           

SO Categorie 1 183                196                201                200                200                200                

SO Categorie 2 7                     22                   23                   22                   22                   22                   

SO Categorie 3 28                   40                   41                   41                   41                   41                   

SO Totaal 218                258                264                263                264                264                

Totaal aantal leerlingen 24.141           23.896           23.693           23.622           23.669           23.669           

Mutaties leerlingaantallen

Basisonderwijs -1,0% -1,2% -0,9% -0,3% 0,2% 0,0%

Speciaal Basisonderwijs -5,6% -1,7% -0,3% -0,3% 0,2% 0,0%

Speciaal Onderwijs -1,4% 18,3% 2,3% -0,3% 0,2% 0,0%

Aandeel SO van totaal 0,91% 1,09% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13%

Aandeel SBO van totaal 2,70% 2,68% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

Landelijke aandelen 1-10-2016: SO 1,58% en SBO 2,32%

683 645
634 632 630 631 631

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

BO	en	SBO	leerlingen	MJR leerlingen	sbo

leerlingen	bo

Realiteit Prognose Begroting MJR MJR MJR

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lichte ondersteuning 3.861             3.945             3.879             3.854             3.851             3.855             

Zware ondersteuning

  Personeel 7.751             7.979             7.837             7.787             7.780             7.789             

  Materieel 733                726                737                735                737                737                

  Verevening -2.632            -2.368            -1.926            -1.301            -452               -                 

Schoolmaatschappelijk Werk 99                   91                   87                   87                   87                   87                   

Totaal inkomsten 9.811             10.373           10.614           11.161           12.002           12.467           
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Uitgaven 
Ingaande augustus 2018 start de nieuwe planperiode en is het nieuwe Ondersteuningsplan actueel. 
Omdat dit Ondersteuningsplan (OP) nog niet is vastgesteld is er in de meerjarenraming niet 
vooruitgelopen op de afspraken die in het OP worden vastgelegd. Wel zijn er, vooral om 2018 zo 
compleet mogelijk te begroten, een aantal uitgaven opgenomen die naar verwachting zullen worden 
toegevoegd. Het OP zal een financiële paragraaf bevatten waarin een meerjarenraming vanaf augustus 
2018 is opgenomen. 
In de oorspronkelijke meerjarenraming was een verhoging van het bedrag per leerling voor de 
basisondersteuning naar € 125 voorzien. Dit bedrag wordt reeds per 1 augustus 2017 verhoogd naar 
€ 135. Hierdoor stijgen de kosten ten opzichte van de prognose 2017 met bijna € 200.000. 
 
Het Arrangement Plus-budget wordt in 2018 op het eerder afgesproken niveau begroot: € 300.000 per 
jaar. Dit bedrag biedt ruimte om onder meer voor hoogbegaafdheids-problematiek arrangementen te 
ontwikkelen.   
 
De kosten voor het SBO lagen in 2017 lager door een verrekening van de lager dan verwachte groei in 
2016/17. Hierdoor stijgen deze lasten in 2018 weer naar een ‘normaal niveau’ waarin Unita de 
ondersteuningsmiddelen voor het aantal leerlingen boven de 2% van het samenwerkingsverband – dat 
zijn er in 2018 naar verwachting 165 – aanvult. Daarnaast wordt rekening gehouden met 6% groei van 
het aantal SBO-leerlingen in de periode 1 oktober 2017 – 1 februari 2018.  
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De kosten voor het SO stijgen vanaf augustus 2017 doordat het leerlingaantal op 1 oktober 2016 18% 
is gestegen, van 218 naar 258. Voor 1 oktober 2017 wordt, op basis van het aantal afgegeven 
toelaatbaarheidsverklaringen een beperkte stijging naar 264 leerlingen verwacht.  

 

 

Besteding middelen Unita1. De overdrachten aan SO en SBO zijn grotendeels wettelijk bepaald. 
De kosten voor het SO stijgen door toenemende leerlingaantallen. 

 
De expertisekosten blijven op het niveau van voorgaande jaren, in lijn met het leerlingaantal. De taal- 
en rekengroepen zijn opgenomen in de huidige omvang; dat wil zeggen met groepen in Hilversum en 
Huizen. Voor de zware zorg is een hoger budget opgenomen; individuele kind casussen komen beter in 
zicht van het samenwerkingsverband en vragen in het algemeen forse inspanningen per kind. 

                                                           
1 Onder leerlingmodel zijn begrepen: de kosten voor expertise, schoolmaatschappelijk werk, ‘samenwerken, 

professionaliseren’, Arrangement Plus, de taal- en rekengroepen, de zware zorg arrangementen en het voorkomen van 

thuiszitters. 

 

Realiteit Prognose Begroting MJR MJR MJR

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Basisondersteuning BO 2.316         2.923         3.094         3.074         3.071         3.074         

    per bo-leerling (vanaf augustus) 120€             135€             135€             135€             135€             135€             

LGF (14/15, 15/16) 432                -                 -                 -                 -                 -                 

Arrangement plus 112                222                300                300                300                300                

SBO (aanvulling 2%, groei) 1.300             996                1.060             1.065             1.065             1.065             

SBO grensverkeer (netto) -73                 -91                 -111               -111               -111               -111               

SO (ondersteuningsmiddelen, groei) 2.640             2.931             3.356             3.391             3.392             3.392             

Schoolmaatschappelijk Werk 70                   67                   67                   67                   67                   67                   

Expertise en reguliere arrangementen 2.063             2.076             2.097             2.084             2.082             2.085             

Taal- en rekengroepen 225                275                275                275                275                275                

Zware zorg arrangementen 12                   22                   50                   50                   50                   50                   

Voorkomen thuiszitters 3                     48                   48                   48                   48                   48                   

Samenwerken, professionaliseren -                 150                130                130                130                130                

Transitiekosten 37                   -                 -                 -                 -                 -                 

Indirecte kosten 483                496                548                548                548                548                

Onvoorzien -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal uitgaven 9.620             10.117           10.915           10.921           10.918           10.924           
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De inzet voor het voorkomen van thuiszitters is vanaf 2017 geïntensiveerd. Met ingang van 2018 wordt 
een trajectbegeleider twee dagen per week ingezet op deze casussen. Hiermee is de continuïteit in de 
aanpak van deze kinderen beter geborgd en wordt nadere expertise opgebouwd.  
 
In 2018 wordt ingezet op een verbetering van de samenwerking – in de school en tussen de scholen, 
maar ook met de regionale voorzieningen en het samenwerkingsverband – en professionalisering.  
De professionalisering, waarvoor € 100.000 is gereserveerd, richt zich op alle betrokkenen en 
geledingen uit de scholen en de regio. Dit betreft zowel handelingsgerichte cursussen als 
kennisoverdracht over de ondersteuningsmogelijkheden in de regio. Een opleidingsplatform dat dit 
ondersteunt is voorzien. 
 
Hiernaast is voor samenwerking en maatschappelijke verantwoording € 30.000 opgenomen. Dit 
budget is gericht op het uitdragen van het beleid en experimenten met nieuwe 
samenwerkingsrelaties. Verder wordt ingezet op een vergroting van het bewustzijn van de 
gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij is ook aandacht voor de optimalisatie van 
het dekkende netwerk voor onderwijs, zorg en onderwijs-zorg combinaties. 
 
De budgetten van € 100k en € 30k zoals in de vorige paragrafen vermeld zijn intensiveringen van de 
uitgaven die naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk zijn en die naar alle waarschijnlijkheid ook 
volgen uit het nog vast te stellen OP. 
 
De indirecte kosten stijgen in 2018 doordat de communicatie met de professionals fors wordt 
geïntensiveerd. De zichtbaarheid van Unita en de communicatie van en met het werkveld worden 
verbeterd. Verder is sprake van een beperkte en flexibele uitbreiding van de 
managementondersteuning (onder meer op het gebied van dyslexie). Het aantal personeelsleden in 
dienst van Unita bedraagt in de meerjarenraming 2,1 fte. 
 
Tot en met 2017 werd een post ‘onvoorzien’ van € 200.000 per jaar opgenomen om onverwachte 
tegenvallers op te kunnen vangen. Omdat – naar verwachting – het eigen vermogen van Unita in 2018 
boven de omvang van de gewenste frictiereserve zal liggen en Unita indexaties van de tarieven door 
OC&W een jaar vertraagd doorgeeft is het niet langer nodig deze post op te nemen.  
 

 

Om inzicht te geven in de aanleiding om budgetten te verlagen of verhogen, kunnen de mutaties in de 
uitgaven van 2017 naar 2018, als volgt worden samengevat: 
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Door dit overzicht wordt duidelijk dat, ten opzichte van de prognose voor 2017, voor een bedrag van 
€ 229.000 is opgenomen ten behoeve van het nieuwe OP. Het nieuwe OP wordt momenteel 
ontwikkeld; de nu opgenomen bedragen zijn daarmee een deel van de (waarschijnlijk) benodigde 
middelen voor het Ondersteuningsplan 2018-2022. 
 

Resultaat 

Positieve resultaten vanaf 2020 ontstaan door wegvallende verevening en bieden ruimte voor nieuw beleid. 

In 2018 wordt een negatief resultaat begroot. Gezien de algemene reserve ultimo 2016 (€ 258.000) en 
de financiële prognose over 2017 is dit resultaat aanvaardbaar. Vanaf 2019 is er – gezien de hierboven 
opgenomen positieve resultaten – meer ruimte om nieuw beleid uit te voeren. De reden van deze 
oplopende ruimte is het wegvallen van de verevening, die voor Unita een structureel positief effect 
heeft vanaf 2020. 
 
Het eigen vermogen ultimo 2016 bedroeg € 483.000. Nadere positieve resultaten zijn niet nodig om de 
gewenste ‘frictie/ risicoreserve’ op te bouwen. Deze frictiereserve wordt vanuit het positieve resultaat 
over 2017 met € 250.000 opgehoogd naar het gewenste niveau van € 475.000.  
 
De ontwikkeling van het eigen vermogen is daarmee als volgt. 
 

 

Mutatie begroting 2018 ten opzichte 

van prognose 2017 vanuit

verschillende kaders Wettelijk        

OP 2014 / 

2018 Nieuwe OP

Totale 

mutatie

2017 -> 2018

Basisondersteuning BO (29)               199              170                  

Arrangement plus 78                78                     

SBO (aanvulling 2%, groei) 64                64                     

SBO grensverkeer (netto) (20)               (20)                   

SO (ondersteuningsmiddelen, groei) 425              425                  

Expertise en reguliere arrangementen 21                21                     

Zware zorg arrangementen 28                28                     

Samenwerken, professionaliseren (20)               (20)                   

Indirecte kosten 2                   50                52                     

Onvoorzien -               -                   

Totale mutatie van de uitgaven 469              100              229              798                  

Realiteit Prognose Begroting MJR MJR MJR

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inkomsten 9.811             10.373           10.614           11.161           12.002           12.467           

Uitgaven 9.620             10.117           10.915           10.921           10.918           10.924           

Resultaat 191                257                -300               240                1.085             1.544             
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Financiering, investeringen 
Unita heeft een zeer terughoudend investeringsbeleid. Tot nu toe zijn er geen investeringen van enige 
omvang geweest. En ook in de meerjarenraming zijn deze niet voorzien. Gezien de processen van 
Unita is het niet nodig om gebouwen, terreinen, machines en inventaris te bezitten. Alleen ICT-
apparatuur wordt aangeschaft en geactiveerd. Hierdoor is de kapitaalbehoefte zeer beperkt. De 
verwachting is dat de risicoreserve ruim kan voorzien in de kapitaalbehoefte. De kasstroom is hierdoor 
jaarlijks gelijk aan het jaarresultaat. De meerjaren-ontwikkeling van de balans is op pagina 17 
opgenomen 
 
 
§4.2 Risicoanalyse en reserves 
In het licht van de begroting en meerjarenraming moeten de risico’s geïnventariseerd en beoordeeld 
worden die het bereiken van de wettelijke en statutaire doelen van Unita in de weg staan.  
Unita kent de volgende risicocategorieën: 

1. Operationele, maatschappelijke en imago-risico’s; 
2. Financiële risico’s; 
3. Juridische risico’s: het voldoen aan de wet- en regelgeving; 
4. Personele risico’s. 

 
Deze risico’s worden hierna toegelicht. Afsluitend wordt een onderbouwing gegeven van de 
frictiereserve die nodig is om de financiële effecten van deze risico’s op te vangen.  
 
 

1. Operationele, maatschappelijke en imagorisico’s 
De operationele, maatschappelijke en imagorisico’s zijn sterk verweven met de primaire processen van 
Unita: het leveren van zorgtrajecten en plaatsingen in (tussen)voorzieningen. Om deze risico’s te 
mitigeren zijn de volgende maatregelen van belang: 

• Heldere doelstelling en werkwijze waardoor verwachtingen gestuurd kunnen worden. 

• Heldere en tijdige communicatie met stakeholders. 

• Heldere en werkzame privacy-, klachten-, arbitrage- en bezwaarprocedures (deze zijn reeds 
opgenomen in de statuten, zie hierna). Deze procedures worden op de website gepubliceerd. 
De toenemende juridisering maakt dat zorgvuldig gedrag – getoetst aan wettelijke regels – 
meer en meer van belang is. Unita moet zich goed bewust zijn van de wettelijke eisen aan een 
samenwerkingsverband en vooral de juridische strekking van het al dan niet verlenen van een 
toelaatbaarheidsverklaring. Ook de juiste en tijdige uitvoering van de bovengenoemde 
procedures is hierbij van groot belang. 

• Professionele standaards voor zowel niet direct kind-gebonden (loket, beoordeling en 
behandeling van een TLV-aanvraag, MDO) als kind-gebonden (expertise) activiteiten. Omdat 
Unita de kind-gebonden activiteiten uitbesteedt zijn de professionele eisen uitgewerkt in de 
contracten met deze partners. De niet direct kind-gebonden activiteiten vragen om de reeds 
genoemde heldere en tijdige communicatie, geheimhoudingsplicht (privacy) en 
databeveiliging. 

 
 

2. Financiële risico’s 
Financiële risico’s vanuit de financieel administratieve processen worden ondervangen door een goede 
functiescheiding, het uitbesteden van de financiële administratie aan een professionele partij en een 
gedegen planning & control cyclus. 
 
Financiële risico’s ontstaan als toezeggingen worden gedaan die niet nagekomen kunnen worden, als 
verwachte inkomsten niet ontvangen worden of doordat toezeggingen duurder uitvallen dan gepland. 
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Om dit te voorkomen zijn goede voorcalculaties van belang: een degelijke begroting – afgeleid van een 
meerjarenbegroting – is hiervoor de basis. Aan de andere kant moeten toezeggingen zeer zorgvuldig 
worden gedaan. Unita regelt dit door nooit méér toe te zeggen dan voor één schooljaar en altijd 
binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting. Per begrotingspost mag beperkt worden 
afgeweken, zolang de totale begroting niet wordt overschreden. 
 
Het treasurystatuut is vastgesteld om het beheer van gelden en aangaan van leningen in te kaderen. 
 
 

3. Juridische risico’s: voldoen aan de wet- en regelgeving 
Unita heeft in haar statuten de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de ALV 
vastgelegd. Daarmee is een helder kader gesteld en is een organieke scheiding tussen bestuur en 
toezicht gedefinieerd. De ALV heeft een auditcommissie ingesteld om haar toezichthoudende taak 
voor te bereiden en in te vullen. De auditcommissie overlegt in elk geval twee keer per jaar met de 
penningmeester, directeur en controller. 
 
In de statuten is vastgelegd dat de volgende zaken geregeld zijn: 

• Bestuursreglement met bijvoorbeeld nadere regels over de bestuurssamenstelling; 

• Managementstatuut (vergelijkbaar met directiestatuut);  

• Aansluiting Unita als werkgever bij een commissie van beroep; 

• Aansluiting Unita als werkgever bij een klachtencommissie; 

• Formele, vast te stellen notulen van de bestuursvergaderingen; 

• Formele, vast te stellen notulen van de ALV; 

• De ALV stelt een toezichtkader op; 

• Aansluiting Unita bij een landelijke arbitragevoorziening, ingesteld door de Minister; 

• Unita benoemt een commissie die adviseert over bezwaarschriften met betrekking tot beslissingen 
over toelaatbaarheidsverklaringen; 

• Unita stelt een privacyreglement vast. 
 

Naast deze zelf ingestelde regelgeving zijn de volgende wetten en regels van belang. 
 

• Wet op het primair onderwijs (WPO) 
Vanuit deze wet is vooral de besteding van gelden van belang. De besteding van gelden moet 
rechtmatig en doelmatig zijn. Belangrijk kader hierbij is dat besteding plaatsvindt ter realisatie van 
het ondersteuningsplan. 
 
De rechtmatige besteding van aan onderwijsinstellingen doorbetaalde gelden hoeft het 
samenwerkingsverband niet te controleren, dat is aan de ontvangende – eveneens onder de WPO 
vallende – instelling (die het binnen het kader van de WPO moet besteden, dat hoeft dus niet in het 
kader van het ondersteuningsplan te zijn). 
 
De jaarlijkse verantwoording door de schoolbesturen is een belangrijk onderdeel van de 
verantwoording op de doelmatige besteding van de ontvangen gelden.   
 

• Fiscale wetgeving 
De verplichtingen vanuit de loonbelasting zijn belegd bij het administratiekantoor. Unita hoeft gaan 
BTW te betalen voor het inzetten van personeel in het kader van het ondersteuningsplan, dat wil 
zeggen ambulante begeleiders, psychologen, orthopedagogen en andere ondersteuners (voor 
zover de leverancier een vrijstelling op basis van het leveren van ‘onderwijs’ heeft). Unita levert 
geen belaste prestaties, althans niet met een factuur. Hier zou een mogelijk risico kunnen ontstaan 
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voor prestaties die worden gezien als ‘niet zijnde onderwijs’. 
 

• Aanbestedingswetgeving 
De aanbestedingswetgeving is opgenomen in het zgn. rechtmatigheidskader, waarop de accountant 
controleert. Aanbestedingen met een contractwaarde vanaf plusminus € 150.000 moeten nationaal 
aanbesteed worden. Unita sluit momenteel geen contracten met deze omvang af maar zal, indien 
dit wel gaat gebeuren, hier een procedure voor opstellen en de nationale (of, indien van 
toepassing, de Europese) aanbestedingsregels volgen. Dit is naar verwachting het geval bij de 
verwerving van diensten van specialisten, na afloop van de huidige garantieperiode, dat wil zeggen 
vanaf 2017/18. Unita heeft de contracten met Elan, Donnerschool en DKP niet openbaar 
aanbesteed vanwege de langdurige relatie met deze partijen. Deze werkwijze wordt getoetst bij de 
accountant. Unita heeft haar inkoopbeleid formeel vastgelegd. 
 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Meldplicht datalekken Wet bescherming 
persoonsgegevens 
Een privacyreglement is, conform de statuten, vastgesteld. Hierin is geregeld dat leerling-gegevens 
pas gedeeld kunnen worden nadat ouders/ verzorgers daar schriftelijk toestemming voor hebben 
gegeven. De leerling-gegevens zijn vastgelegd in een centrale database die professioneel beveiligd 
is. De leverancier is ISO27001 gecertificeerd en heeft het convenant digitale onderwijsmiddelen en 
privacy, zoals dat in de onderwijssector is ontwikkeld - ook wel de verwerkersovereenkomst 
genoemd - ondertekend. Unita laat momenteel een samenhangende analyse van de 
databeveiligingsrisico’s uitvoeren en zal waar nodig aanvullende acties ondernemen. 
 

 

4. Personele risico’s 
De personele risico’s die Unita loopt zijn vergelijkbaar met de risico’s die andere 
PO-onderwijsinstellingen lopen. De personele risico´s (voor momenteel 3 medewerkers op de loonlijst) 
liggen op het vlak van langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbeidsconflicten en 
reorganisaties. Unita hanteert ontslagbeleid conform de cao PO. 
 
Bij langdurige ziekte moet de werkgever de eerste twee jaren (100% en 70%) doorbetalen. Dit risico is 
niet afgedekt. Voor ziekte en arbeidsongeschiktheid geldt, naast de WIA/WGA, hetgeen in de CAO PO 
is opgenomen over bovenwettelijke uitkeringen (regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid; ZAPO).  
Arbeidsconflicten en reorganisaties kunnen leiden tot transitiekosten; hiervoor kan Unita zich niet 
verzekeren. Tevens geldt hetgeen in de CAO PO is opgenomen over bovenwettelijke uitkeringen 
(Werkloosheidregeling onderwijspersoneel PO; WOPO). 
 
Deze personele risico’s kunnen worden gedragen vanuit de begroting en/of de reserves en zijn daarom 
(voor zover al mogelijk) niet verzekerd. 
 
 

Frictiereserve Unita 
De frictiereserve wordt vanaf 2014 opgebouwd met als doel financiële gevolgen van risico’s op te 
vangen. Omdat Unita jaarlijks haar budget kan vaststellen en daarbij voor minder dan de helft van het 
budget afdwingbare verplichtingen heeft kunnen tegenvallers voor Unita deels opgevangen worden 
door uitgaven – buiten de wettelijke uitgaven aan het SO en SBO – lager vast te stellen. Voor zover dit 
laatste mogelijk is, dat wil zeggen dat de doelstellingen niet in gevaar komen, is de vorming van een 
reserve niet nodig. Dit is de reden dat de frictiereserve ten opzichte van de totale inkomsten relatief 
laag is vastgesteld. Dit is hieronder met name zichtbaar in de enigszins beperkte impact (‘worst case’) 
van de financiële risico’s. 
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De omvang van het financiële effect van risico’s laat zich moeilijk bepalen. Hieronder zijn daarom 
globale cijfers opgenomen van ‘worst cases’ en de kans2 dat ze optreden.  

 
 Impact Kans Reserve 

1. Operationeel, maatschappelijk en imago. 
Kosten voor communicatie, advocaat, genoegdoening, 
boete etc.   

1.000k 10% 100k 

2. Financieel.  
Combinatie hogere uitgaven en lagere inkomsten, bijv. 
door hogere leerlingaantallen SO en/of SBO dan 
voorzien. 

1.000k 25% 250k 

3. Wet en regelgeving. 
     - WPO (grove overtreding wetgeving) 
     - Fiscaal (btw detacheringen) 
     - Aanbestedingswet 
     - AVG en Meldplicht datalekken wet bescherming 
       Persoonsgegevens 

 
1.000k 

160k 
500k 
p.m. 

 
1% 

25% 
10% 

 

 
10k 
40k 
50k 

 

4. Personele risico’s.  
Ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 
arbeidsconflict, reorganisatie 

250k 10% 25k 

Totaal   475k 

 
 
§4.3 Verslag van de toezichthouder  
Samenwerkingsverband Unita heeft gekozen voor nauwe betrokkenheid van de schoolbesturen bij de 
beleidsbepaling. Voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft de ALV een bestuur van vijf 
personen benoemd, dat wordt ondersteund door een directeur. Besluitvorming door de ALV vindt 
plaats met inachtneming van de regels van medezeggenschap. Samenwerkingsverband Unita kent een 
actieve ondersteuningsplanraad (OPR). 
 
Om het toezicht meer structuur te geven is een auditcommissie (AC) ingesteld die kan fungeren als 
spiegel voor het bestuur en de ALV. Deze concrete invulling van de toezichthoudende rol is afgestemd 
met de accountant en de Inspectie van het Onderwijs. De Unita aanpak en de vastlegging hiervan zijn 
positief beoordeeld. 
 
De auditcommissie ziet toe op het bereiken van het doel van Passend Onderwijs: goed onderwijs aan 
alle kinderen van 4 tot 12 jaar en behalen van alle gestelde maatschappelijke doelen. Het resultaat 
telt! De opdracht van de auditcommissie is dus breder dan alleen het financiële aspect.  
 
In 2017 is het reglement auditcommissie nog niet vastgesteld. Het concept-reglement dat opgesteld is 
bij de instelling van de auditcommissie wordt nog steeds gehanteerd.  
 
De auditcommissie bestond in 2017 uit de volgende leden:  

• Jan Reitsma (voorzitter, Stichting De Kleine Prins); 

• Chris Heersink (Stichting Interconfessioneel basisonderwijs Naarden); 

• Niek de Kruif (Stichting Proceon). 
 

                                                           
2 De kans kan ook gelezen worden als ééns in de zoveel jaar: 25% staat voor eens in de 4 jaar. 
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De auditcommissie heeft in 2017 twee keer vergaderd (16 mei en 17 november). In 2017 heeft de 
Audit Commissie positief geadviseerd over de volgende stukken, waarna ze zijn vastgesteld door de 
ALV: 

• Privacyreglement in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het 
bestuur zegt toe een onderzoek te laten doen naar het voorkomen van datalekken en daarover  te 
rapporteren. Dit heeft geleid tot een onderzoek dat in de tweede helft van 2017 heeft 
plaatsgevonden; 

• Procuratieregeling Bestuur; 

• Jaarverslag 2016; 

• Begroting 2018; 

• Meerjaren Begroting 2018-2022. 
 
De ALV heeft het positieve advies van de auditcommissie overgenomen en de hiervoor genoemde 
stukken goedgekeurd.  
 
In 2017 heeft de ALV twee keer vergaderd, op 31 mei en 29 november. De vergadering van 29 
november was geheel gewijd aan het kader van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. 
 
Leden  
De ALV bestaat uit afgevaardigden van dertig schoolbesturen. 
 

Schoolbesturen met meerdere scholen (12) Eenpitters (18) 

Alberdingk Thijm (BAO en SBO) 
ASKO (Jozefscholen) 
CorDeo (voorheen vereniging PO HAAL) 
De Kleine Prins (de Trappenberg, SO) 
J.H. Donnerschool (SO) 
Elan (SBO en SO) 
Ichthus 
Mozarthof (SO) 
Proceon 
Spirit 
STIP 
Talent Primair 
 

Bussumse Montessorischool 
Flevoschool 
Godelindeschool 
Gooilandschoolvereniging 
Hilversumse school vereniging 
Katholieke montessorischool Bussum 
Algemeen bijzonder bao in het Gooi (Vondelschool) 
Hilversumse montessorischolen (Centrum, Zuid) 
Interconfessioneel bao Naarden (Tweemaster) 
Katholiek bao de Hoeksteen 
Katholiek onderwijs Bussum e.o. (Vitusschool) 
Noor (Ayoub) 
RK onderwijs Huizen (Springplank, Tweemaster) 
RK onderwijs Naarden (Calsschool) 
Vrienden van het rozenkruis (Jan van 
Rijckenborghschool) 
Vereniging Christelijk instituut Groen van Prinsterer 
Vereniging Gooische school Laren 
Vrije school Michaël 
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§5 Toelichting op de staat van baten en lasten en financiële kengetallen 
 

Resultaat 
Het financieel resultaat 2017 laat een overschot zien van € 306.000. Ten opzichte van de begroting is 
dit een € 371.000 hoger resultaat (3,7% van de totale baten). De opbrengsten zijn duidelijk hoger 
doordat de bekostigingstarieven zijn aangepast. Het aantal leerlingen is vrijwel conform de begroting. 
De totale uitgaven zijn conform de begroting. Beide posten worden hierna toegelicht. 
 

Leerlingaantallen 
De leerlingaantallen zijn vrijwel conform de begroting. Dit leidt tot beperkt hoger inkomsten en, voor 
wat betreft het aantal SO-leerlingen, tot hogere kosten.  
 

 
 

Opbrengsten 
De inkomsten liggen € 370.000 of 3,7% boven de begroting. 
De hogere toezegging voor lichte (€ 150.000) en zware middelen (€ 319.000 personeel en € 2.000 
materieel) is het gevolg van een indexatie van de tarieven voor 2017 en 2017/18. Dit hogere tarief 
werkt ook door in een hogere verevening, leidend tot een € 87.000 hogere inhouding op de 
rijksbijdrage. Unita loopt in de begroting niet vooruit op tariefsaanpassingen.  
 
De inkomsten schoolmaatschappelijk werk liggen lager dan begroot omdat Hilversum haar toezegging 
over 2016 heeft gecorrigeerd en niet alle gemeenten in 2017 een toezegging hebben gedaan voor een 
bijdrage aan de begrote € 50.000. Van het Rijk is, conform begroting, € 41.000 ontvangen ten behoeve 
van schoolmaatschappelijk werk. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Realiteit Begroting

Aantallen 1 oktober voorafgaand 2017 2017

Basisonderwijs 23.004      22.991      13              0,1%

Speciaal Basisonderwijs 634            634            -            0,0%

Totaal BO + SBO 23.638      23.625      13              0,1%

SO Categorie 1 196            193            3                1,6%

SO Categorie 2 22              22              -            0,0%

SO Categorie 3 40              38              2                5,3%

SO Totaal 258            253            5                2,0%

Totaal aantal leerlingen 23.896      23.878      18              0,1%

Afwijking

Realiteit Begroting

bedragen x € 1.000 2017 2017

Lichte ondersteuning 3.956         3.806         150           3,9%

Zware ondersteuning

  Personeel 8.000         7.681         319           4,2%

  Materieel 726            724            2                0,3%

  Verevening -2.373       -2.286       (87)            3,8%

Overgangsbudget (14/ 15) -            

Schoolmaatschappelijk Werk 77              91              (14)            -15,5%

Totaal inkomsten 10.386      10.016      370           3,7%

Afwijking
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Kosten 
De totale uitgaven zijn conform de begroting. 
 
Op basis van de dialoog in 2017 over het nieuwe ondersteuningsplan is besloten om het tarief voor de 
basisondersteuning per augustus 2017 te verhogen van € 120 naar € 135 per bao-leerling. Dit leidt tot 
€ 144.000 hogere kosten dan begroot. 
 
Het Arrangement Plus is in 2017 goed van de grond gekomen. Niettemin is het gehele budget niet 
gebruikt. Dit komt enerzijds doordat er iets minder is aangevraagd dan de ruimte waarin de regeling 
voorzag. Anderzijds zijn zorgtrajecten (toch) niet of anders uitgevoerd dan gepland. Hierdoor zijn 
minder kosten gemaakt dan de aanvraag inschatte. Totaal € 99.000 lagere kosten dan begroot. 
 
De groeiregeling SBO, betrekking hebbend op de groei van 1 oktober 2016 tot 1 februari 2017, betrof 
geen 54, maar 37 leerlingen. Deze afwijking werkt twee keer door: allereerst is het aan het SBO 
betaalde voorschot – op basis van 54 leerlingen – verrekend (-/- € 139.000, begroot op nihil). 
Daarnaast is ook het voorschot vanaf augustus 2017 vastgesteld op deze lagere groei. Hierdoor zijn de 
kosten voor het SBO € 54.000 lager dan begroot. 
 
In het SBO grensverkeer zijn iets meer leerling-plaatsingen verrekend dan begroot. Er is overigens 
nauwelijks sprake van plaatsingen van Unita-leerlingen buiten de regio (in 2016/17: 1, in 2015/16: 2). 
 
De tarieven voor de ondersteuningsmiddelen voor het SO zijn 3,4% geïndexeerd (€ 96.000 hogere 
kosten). Vijf extra leerlingen kosten € 44.000 extra. De groei in het SO, in de periode 1 oktober 2016 – 
1 februari 2017, is vrijwel conform begroting. De totale kosten voor het SO vallen per saldo € 146.000 
hoger uit. 

 
 
De arrangementen zijn 8% duurder: de reguliere, die voor zware zorg en die ter voorkoming 
thuiszitters overschrijden de begroting met € 167.000. Dit wordt veroorzaakt door, een relatief 
beperkt aantal, intensieve kind-casussen die getypeerd kunnen worden als onderwijszorg-combinaties 
en/of in het alternatieve geval zouden leiden tot thuiszitten of plaatsing in SBO of SO. 
 
De indirecte kosten vallen € 37.000 hoger uit dan begroot doordat, vooruitlopend op het nieuwe 
ondersteuningsplan, de communicatie met de professionals is geïntensiveerd. Tevens is, op advies van 
de ALV, een privacy-onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of en in hoeverre Unita privacywetgeving 
uitvoert en risico’s op dit vlak ondervangt. De vervolgacties vanuit dit onderzoek lopen door in 2018.   
Tevens zijn de voorbereidingen uitgevoerd voor het nieuwe groeidocument.  

 

Realiteit Begroting

bedragen x € 1.000 2017 2017

Basisondersteuning BO 2.923     2.779     144           5,2%

Arrangement plus 201            300            (99)            -33,0%

SBO (aanvulling 2%, groei) 997            1.182         (185)          -15,6%

SBO grensverkeer (netto) -100           -91             (9)               10,1%

SO (ondersteuningsmiddelen, groei) 2.973         2.827         146           5,2%

Schoolmaatschappelijk Werk 63              65              (2)               -3,0%

Expertise en reguliere arrangementen 2.130         2.006         124           6,2%

Taal- en rekengroepen 275            275            -            0,0%

Zware zorg arrangementen 77              30              47              156,1%

Voorkomen thuiszitters 16              20              (4)               -22,5%

Indirecte kosten 525            488            37              7,5%

Onvoorzien -             200            (200)          -100,0%

Totaal uitgaven 10.079      10.081      (1)               0,0%

Afwijking
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Samenvattend 
Het resultaat komt € 371k hoger uit dan begroot. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door de 
indexatie van bekostigingstarieven, de duidelijk goedkopere SBO-groeiregeling en lagere lasten voor 
het Arrangement Plus. Hier tegenover staan hogere kosten voor intensieve arrangementen en beperkt 
hogere indirecte kosten. 
 

  
 
 

Treasury verslag 2017 
Conform het treasurystatuut rapporteert Unita jaarlijks hoe met gelden is omgegaan. In 2017 is, 
evenals in 2016, geen sprake geweest van opgenomen leningen. Wel heeft Unita geld uitgezet. In 2016 
is een spaarrekening geopend bij de Rabobank waarop in ultimo het verslagjaar € 500.658 wordt 
aangehouden. De overige middelen worden aangehouden in rekening courant, ultimo 2017 ten 
bedrage van € 493.666. In 2017 is onderzocht of schatkistbankieren mogelijk is voor Unita. Dit 
onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat schatkistbankieren per saldo weinig toegevoegde waarde 
levert, met name vanwege de momenteel negatieve rente op saldi aangehouden bij het Ministerie. 
 
 

Financiële kengetallen 
Hieronder zijn de kengetallen opgenomen zoals ze worden gehanteerd in het primair onderwijs. De 
grenzen zijn gedefinieerd voor het primair onderwijs. Omdat het samenwerkingsverband een 
andersoortige organisatie is – met weinig personeel en zonder investeringen – zijn de grenzen niet 
altijd goed van toepassing.  
 
Wel zijn met ingang van deze jaarrekening de baten niet langer de baten onder aftrek van de aan de 
scholen doorgestorte gelden. In voorgaande jaren leidde dit tot erg lage baten en daarmee 
onvergelijkbare rentabiliteit-, weerstandsvermogen- en kapitalisatiefactor-kengetallen. 
 
De hoge solvabiliteit wordt veroorzaakt door de lage schulden: omdat Unita gelden veelal in 
maandbedragen doorbetaalt, is de schuldpositie aan het eind van het jaar laag.  
De hoge liquiditeit ontstaat door het ontbreken van activa: een groot deel van het vermogen wordt als 
liquide middelen aangehouden. 
 
De rentabiliteit is netjes binnen de grenzen al streeft Unita naar een 0-resultaat. Juist voor een  
samenwerkingsverband dat weinig personeel in dienst heeft is er weinig reden om een reserve te 
vormen – buiten de frictiereserve. 
 
Het weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor willen iets zeggen over de mogelijkheid om vrij over 
middelen te kunnen beschikken. Deze kengetallen zijn minder relevant bij Unita omdat geen sprake is 
van veel personeel – ten opzichte van de inkomsten – en er geen vaste activa zijn.  

Realiteit Begroting

bedragen x € 1.000 2017 2017

Inkomsten 10.386      10.016      370           3,7%

Uitgaven 10.079      10.081      (1)               0,0%

Resultaat 306            -65             371           

Afwijking
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Omschrijving Omschrijving Berekening Ondergrens 

Primair 
Onderwijs 

Bovengrens 
Primair 

Onderwijs 

Unita 
2017 

(2016) 

Solvabiliteit Geeft aan de 
mogelijkheid om 
alle schulden op 
lange termijn te 
voldoen 

Eigen vermogen 
gedeeld door 
balanstotaal 

20% geen 70% 
(68%) 

 

Liquiditeit Geeft aan de 
mogelijkheid om 
alle schulden op 
korte termijn te 
voldoen 

Vlottende activa 
gedeeld door kort 
lopende schulden 

0,5  1,5 3,36 
(2,54) 

 

Rentabiliteit Geeft aan hoe de 
bedrijfsuitvoering 
is verlopen 

Exploitatiere-
sultaat gedeeld 
door alle (netto) 
baten 

0% 5%  2,9% 
(2,6%) 

Weerstands-
vermogen  
 

De hoogte van de 
reserves onder 
aftrek van de vaste 
activa in relatie tot 
de totale 
exploitatie 

Eigen vermogen 
gedeeld door de 
(netto) Rijksbaten 

15% 30%  7,6% 
(6,6%) 

Kapitalisatie-
factor 

De beoordeling van 
het vermogens-
beheer 

Balanstotaal 
minus gebouwen 
en terreinen 
gedeeld door 
totale (netto) 
baten 

geen 60%  11% 
(10%) 
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Jaarrekening  

 

Grondslagen en waarderingen 
 
Algemeen  
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere 
waarderingsgrondslag wordt vermeld.  
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Burgerlijk Wetboek II, Titel 9 en de RJ660. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, waarbij positieve 
resultaten slechts worden opgenomen indien en voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Negatieve resultaten worden verantwoord indien zij voor het opmaken van de financiële 
verantwoording bekend zijn geworden. 
 
Stelselwijziging 
Op grond van de brief ‘Verantwoording middelen extra ondersteuning’ van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedateerd op 1 december 2017, is de opbouw en toepassing van 
de Staat van baten en lasten in de jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden aangepast. Het 
principe achter de aanpassing is dat de volledige normbekostiging van het samenwerkingsverband 
verantwoord moet worden in de jaarrekening. Daarnaast dienen de (indirecte) uitbetalingen van 
samenwerkingsverbanden aan scholen te worden geboekt als lasten. Een en ander heeft geen effect 
op het vermogen en resultaat van het samenwerkingsverband. Het betreft een andere wijze van het 
rangschikken van posten onder de baten en de lasten. De stelselwijziging heeft effect op het totaal van 
de Rijksbijdragen onder de Baten en op de Instellingslasten onder de Lasten. Op hoofdlijnen leidt dit 
tot de volgende verschillen in de vergelijkende cijfers: 
 

 
 
 
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 de kasstroom uit operationele activiteiten.  
 

Vergelijkende 

cijfers 2016 in 

jaarrekening 2017

Jaarrekening 

2016

Verschil

EUR EUR EUR
Baten

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 9.755.026                     7.275.824             2.479.202             

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ -                                  -                         

3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen -                                  6.793.055             -6.793.055            

3.1 Totaal rijksbijdragen 9.755.026                     482.769                9.272.257             

Lasten

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 9.272.257                     -                         9.272.257             

Totaal lasten 9.272.257                     -                         9.272.257            

Saldo 482.769                         482.769                -                         
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Activa  
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen vervaardigings- 
of verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen en ontvangen investeringsbijdragen (netto-
methode). Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op economische levensduur 
waarbij de afschrijving start in de maand van aanschaf. De afschrijving loopt door tot de restwaarde 
nihil is. Activering vindt plaats voor investeringen vanaf € 500 met een geschatte economische 
levensduur van meer dan 1 jaar. De afschrijvingstermijn inventaris/ICT is 3 jaar. 
 
Vorderingen 
Vlottende activa  
Vorderingen worden nominaal gewaardeerd en, indien van toepassing, opgenomen onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gevormd door de kas- en banksaldi en zijn vrij ter beschikking tenzij 
anders is aangegeven. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemde reserves. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd door in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar. 
 
Resultaat 
Rijksbijdragen OCW 
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
ministerie van OCW. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. 
 
Personeelslasten 
De personeelslasten hebben betrekking op de kosten van personeel dat in dienst is bij Unita. 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
Unita heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan 
een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.  
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat. Per ultimo 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%.  
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De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom 
zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de 
jaarrekening. 
 
Afschrijvingen 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

• Inventaris /ICT   3-10 jaar 
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Balans  
     

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

1 Vlottende activa    

1.2 Materiële vaste activa 5.526                       5.491 

1.5 Vorderingen 121.688  63.176 

1.7 Liquide middelen 994.324  641.949 

     

 Totaal activa 1.121.538  710.616 

     

     

     

2 Passiva    

     

2.1 Eigen vermogen 789.296  482.943 

2.4 Kortlopende schulden 332.242  227.673 

     

 Totaal passiva 1.121.538  710.616 
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Staat van Baten en Lasten  
     

  2017 Begroot 2017 2016 

  EUR EUR EUR 

3 Baten    

     

3.1 Rijksbijdragen 10.349.953 9.966.000 9.755.027 

3.2 Overheidsbaten 35.768 50.000 56.358 

3.5 Overige baten 107.095 90.500 80.463 

     

 Totaal Baten 10.492.816 10.106.500 9.891.847 

     

     

     

4 Lasten    

     

4.1 Personeelslasten 476.140 468.000 256.786 

4.2 Afschrijvingskosten 2.187 0 883 

4.3 Huisvestingslasten 0 0 0 

4.4 Overige lasten 2.530.881 2.615.700 171.420 

4.5   Doorbetaling aan 

schoolbesturen 

7.178.343 7.087.700 9.272.257 

 Totaal Lasten 10.187.550 10.171.400 9.701.345 

     

 Saldo Baten en Lasten 305.266 64.900 190.501 

     

5 Financiële baten en lasten 1.088 0 0 

     

 Totaal resultaat 306.353 64.900 190.501 
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Kasstroomoverzicht  
      

   2017    2016 

  EUR    EUR 

      

 Saldo Baten en Lasten 305.265   190.501 

 Toename (afname) voorzieningen -0   -3.330 

 Afschrijvingskosten 2.187   883 

 Verandering in vlottende middelen:    

 Vorderingen (-/-) -58.512   -34.759 

 Schulden 104.569   145.379 

 Totaal Kasstroom uit 

bedrijfsoperaties 

353.509   
298.674 

      

 Ontvangen interest 1.088   0 

      

 Totaal kasstroom uit operationele 

activiteiten 

 354.596  298.674 

 Investeringen materiële vaste activa 2.222  6.374  

   -2.222                  -6.374 

 Mutatie liquide middelen  352.375  292.300 
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Toelichting op de balans 
 

De belangrijkste wijzigingen op de balans zijn de toename van de vorderingen, het eigen vermogen en 
de schulden. De toegenomen liquide middelen zijn een gevolg van de bewegingen in deze posten.  
 
De vorderingen zijn in het verslagjaar € 58.512 opgelopen, vooral vanwege het grotere grensverkeer 
SBO, dat aan het eind van het jaar aan de collega samenwerkingsverbanden is gefactureerd. Het eigen 
vermogen is € 306.354 toegenomen doordat het positieve resultaat hieraan toegevoegd is. De 
schulden tenslotte zijn met € 104.568 toegenomen, vooral doordat Arrangementen Plus achteraf, dat 
wil zeggen aan het einde van het schooljaar, worden uitgekeerd.  
 
 

Materiële vaste activa 

1.2 Verloopstaat Materiële vaste 
activa 

 

ICT   

 Aanschafwaarde  1-jan-2017 6.374   

 Cum. afschrijvingen  1-1-17 883   

 Boekwaarde 5.491   

 Investeringen 2017 2.222   

 Afschrijvingen 2017 2.187   

     

 Aanschafwaarde 31-12-2017 8.596   

 Cum. afschrijvingen 31-12-17 3.070   

 Boekwaarde 31 dec 2017 5.526   

     

Vorderingen 

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

1.5 Vorderingen    

     

1.5.1 Debiteuren 110.758  55.131 

1.5.2 OC&W 0  0 

1.5.7 Overige vorderingen 7.139  0 

1.5.8 Overlopende activa 3.790  8.045 

     

 Vorderingen 121.688  63.176 
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Liquide middelen 

      31-12-2017    31-12-2016  

  EUR  EUR  

1.7 Liquide middelen     

      

1.7.2 Tegoeden op bank- en 

girorekeningen 

493.666  391.949  

 Spaarrekening 500.658  250.000  

 Liquide middelen 994.324  641.949  

      

 

Eigen vermogen  

2.1 Eigen vermogen     

  Stand  

           31-12-2016 

Resultaat Overige 

mutaties 

Stand  

31-12-2017 

  EUR EUR EUR EUR 

      

2.1.1 Algemene reserve 257.943 56.353 0 314.296 

2.1.2 Bestemmingsreserve 

(Publiek) - Fricties 

225.000 250.000 0 475.000 

 Eigen vermogen 482.943 306.353 0 789.296 
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Kortlopende schulden 
  

  31-12-2017  31-12-2016 

  EUR  EUR 

2.4 Kortlopende schulden    

     

2.4.3 Crediteuren 44.447  25.340 

2.4.7 Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

10.341  8.129 

2.4.8 Schulden ter zake van 

pensioenen 

2.101  1.711 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 200.060  128.877 

2.4.10 Overlopende passiva 75.292  63.616 

  332.241  227.673 

     

 Uitsplitsing    

2.4.9.1 Te betalen schoolbesturen 168.427                        82.105   

2.4.9.2 Te betalen SMW 27.083  27.280 

2.4.9.3 Overige posten 4.550  19.492 

 Totaal kortlopende schulden 200.060                     128.877 

 

     

2.4.10.5 Vakantiegeld  5.171  3.985 

2.4.10.6 Accountants- en 

administratiekosten 

4.500  4.500 

 Vooruit ontvangen 

grensverkeer 

65.621  55.131 

 Overlopende passiva 75.292  63.616 

     

 
  



 
Jaarverslag Unita 2017 

42 
 

Toelichting op de exploitatierekening 
 

 

Overheidsbijdragen  

     

  2017  2016 

  EUR  EUR 

3.1 Rijksbijdragen    

     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&I 10.349.953  9.755.027 

3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I 0  0 

 Rijksbijdragen 10.349.953  9.755.027 

     

In deze jaarrekening is de rechtstreekse afdracht van de rijksvergoedingen aan SO, de 

overdrachtsverplichting SBO en de ondersteuningsmiddelen aan de schoolbesturen conform de richtlijnen 

van het ministerie gepresenteerd onder de lasten, zie punt 4.5. In 2016 werden deze in mindering gebracht 

op de baten uit rijksvergoedingen. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast aan de presentatie in 

2017 om de vergelijkbaarheid te vergroten. 

Overheidsbaten  

     

3.2 Overige baten    

     

3.2.2 Overige overheidsbaten 35.768  56.358 

     

 Overige baten 35.768  56.358 

     

Overheidsbaten  

     

3.5 Overige baten    

     

3.5.6 Overige baten grensverkeer 107.095  80.463 

     

 Overige baten 107.095  80.463 
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Lasten  

  2017  2016 

4.1 Personeelslasten EUR  EUR 
     
4.1.1 Lonen en salarissen 170.448  126.494 
4.1.2 Overige personele lasten 305.691  130.292 
4.1.3 Af: uitkeringen (-/-) 0  0 
     

 Totaal personeelslasten 476.140  256.786 
     

 Gemiddeld aantal FTE 1,9  1,3 

  Uitsplitsing    
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 129.375  97.380 
4.1.1.2 
 
 

Sociale lasten 
Premies participatiefonds 

        Premies vervangingsfonds 

13.674 
4.392 
5.474 

 9.389 
3.037 
5.210 

4.1.1.3 Pensioenpremies 17.533  11.478 
     

 Lonen en salarissen 170.448  126.494 
     

4.1.2.1 Dotatie personele 
voorzieningen 

0  -3.330 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 301.469  116.211 
4.1.2.3 Overig 4.222  17.411 
     

 Overige personele lasten 305.691  130.292 

     
     
4.2 Afschrijvingslasten    
4.2 Afschrijvingen  ICT 2.187  883 

 Totaal afschrijvingslasten 2.187  883 
     

4.4 Overige lasten    

     
4.4.1 Administratie en beheerlasten 26.087  13.680 
4.4.4 Overige 2.503.427  157.740 

 Totaal overige lasten 2.530.881  171.420 
     
 Specificatie kosten accountant    

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 5.445  4.885 

4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0  0 

4.4.1.3 Adviesdiensten op fiscaal 

terrein 

0  0 

4.4.1.4 Andere niet-controle-diensten 0  0 

 Accountantshonoraria 5.445  4.885 

Vanaf 2017 worden de betalingen aan Elan, de Kleine Prins en de Donnerschool voor expertise niet meer als 'overdracht 

expertise en AB' gepresenteerd maar als kosten. De reden hiervoor is dat het tripartiet akkoord is ingevuld en daarmee de 

verhouding tussen genoemde besturen en Unita is veranderd. Dit leidt in de jaarrekening tot een verplaatsing van kosten van 

4.5.3.3 naar 4.4.4.   
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  2017  2016 

  EUR  EUR 

4.5   Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

   

4.5.1 Verplicht afdrachten uitgevoerd 
door DUO 

2.811.411  2.479.202 

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 
februari/verplichte overdracht 

1.158.327  1.460.932 

4.5.3 Overige doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

3.208.605  5.332.122 

 Totaal doorbetalingen aan 
schoolbesturen 

7.178.343  9.272.257 

  2017  2016 

 Uitsplitsing EUR  EUR 

 4.5.1.1 Overdracht SO 

Totaal verplichte afdrachten      

2.811.411 

2.811.411 

 2.479.202 

2.479.202 

 4.5.2.2 
 4.5.2.3 
 4.5.2.4 
 

 

Overdrachten groei SO 
Overdrachten groei SBO 
Overdrachten SBO boven 2% 
 
Totaal doorbetaling op basis 
van 1 februari/verplichte 
overdracht 

161.599 
247.441 
749.287 

 

1.158.327 
 

 160.832 
481.190 
818.851 

 

1.460.932 

 4.5.3.1 
 4.5.3.2 
 4.5.3.3 
 4.5.3.4 
 

 

 

Overdracht basisondersteuning 
Overdracht LGF-garantie 
Overdracht Expertise en AB 
Overdrachten arrangementen 
 
Totaal overige doorbetalingen 

2.923.435 
0 

264.470 
20.700 

 

3.208.605 
 

 2.316.282 
432.174 

1.719.068 
101.385 

 

5.332.122 

 

 

Financiële baten en lasten  

     

     

  EUR  EUR 

5 Financiële baten en lasten    

     

5.1 Rentebaten 1.088  0 

     

 Financiële baten en lasten 1.088  0 
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Model G Verantwoording subsidies  

 

 

G2 Subsidies met verrekening clausule       

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar       

 Omschrijving Toewijzing 

 kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Ontvangen t/m 

verslagjaar 

Totale kosten Te verrekenen 

    EUR EUR EUR  

 Niet van toepassing       

 Totaal       

 

 

 

 

 

 

 

G1 Subsidies zonder verrekening clausule      

 Omschrijving Toewijzing 

 Kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Prestatie afgerond? 

    EUR EUR Ja/Nee 

 Niet van toepassing      

G2B Doorlopend tot in een volgend 

verslagjaar 

       

 Omschrijving Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Saldo Ontvangen t/m 

verslagjaar 

Totale kosten Ontvangen t/m 

verslagjaar 

     1-1- 2017  31-12-2017 31-12-2017 

    EUR EUR   EUR 

 Niet van toepassing        
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Modelmatige weergaven rapportagegegevens volgens wet normering bezoldiging  

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector  

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 (vermelding alle bestuurders met 

dienstbetrekking *) 

Huidig verslagjaar: 

Leidinggevende topfunctionarissen J. Vroegindeweij 

Bedragen x € 1 2017 2016 

Functie Directeur 

Duur dienstverband in: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris ? nee nee 

(fictieve) dienstbetrekking ? ja ja 

      
Bezoldiging 0 0 

Beloning 81.500 81.340 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 12.364 10.082 

Totaal bezoldiging 93.864 91.722 

Toepasselijk WNT-maximum 181.000 179.000 

 

Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan) 

Toezichthoudende 
topfunctionarissen 

W. van Brecht A. Fischer 

Bedragen x € 1 2017 2016 2017 2016 

Functie Voorzitter                      Lid 

Termijn: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging         

Beloning 0 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 

Toepasselijk WNT-maximum 27.150 26.850 18.100 17.900 
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Toezichthoudende 
topfunctionarissen 

D. Stevens C. van Veen 

Bedragen x € 1 2017 2016 2017 2016 

Functie                    Lid                      Lid 

Termijn: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging         

Beloning 0 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900 18.100 17.900 

Toezichthoudende 
topfunctionarissen 

B. van den Haak 

Bedragen x € 1 2017 2016 

Functie Lid 

Termijn: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging     

Beloning 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900 
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Verplichte Toelichting  

 Model E: Verbonden partijen          

 Naam Juridische 

vorm 2017 

Statutaire 

zetel 

Code activiteiten Eigen 

vermogen   

31-12- 2017 

Resultaat jaar 

2017 

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie   

     EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee   

 Niet van toepassing    0 0 N  N   
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Bestemming resultaat  
Het resultaat van het boekjaar, € 306.353, wordt als volgt bestemd: 
€ 250.000 wordt binnen het eigen vermogen toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘frictiereserve’. 
De benodigde frictiereserve is op basis van de risicoanalyse ingeschat op € 475.000. Met deze dotatie 
heeft de frictiereserve dat niveau bereikt. De reden dat is gekozen voor een eenmalige storting – waar 
tot en met 2006 nog sprake was van een jaarlijkse opbouw met € 75.000 – is dat het resultaat over 
2017 de ruimte bood voor deze winstbestemming.  
€ 56.353 wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. 
 
 

Gebeurtenissen na afloop verslagjaar  
Na afloop van het verslagjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die vermeld 
moeten worden.  
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Unita heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd gesloten voor kantoorruimte aan de Burgemeester 
de Bordesstraat 80 te Bussum. De opzegtermijn bedraagt zes kalendermaanden. De aanvangshuurprijs 
bedraagt op jaarbasis € 5.038. 
 
 

Verbonden partijen 
Naast de in het verslag van de toezichthouder (4.3) genoemde schoolbesturen die lid zijn van Unita zijn 
er geen verbonden partijen.  
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring accountant 
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Gebruikte afkortingen en termen 
 
ad(h)d aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit); attention deficit (hyperactivity) disorder 
alv algemene leden vergadering 
ass autisme spectrum stoornis 
bao basisonderwijs 
cluster 2: taal en spraak; 3: lichamelijk gehandicapt; 4: gedrag.  
 Dit betreft oude termen van vóór passend onderwijs. 
duo Dienst Uitvoering Onderwijs 
lgf leerlinggebonden financiering, ook wel rugzakje genoemd 
mdo multi disciplinair overleg 
mkd medisch kinderdagverblijf 
oogo op overeenstemming gericht overleg met gemeenten 
op ondersteuningsplan 
opr ondersteunings plan raad 
po primair onderwijs 
pro praktijkonderwijs (vanaf 12 jaar) 
rbl regionaal bureau leerling zaken (leerplicht) 
SBO speciaal basisonderwijs 
sdh specialistische dag hulp, voorheen mkd 
SO speciaal onderwijs 
tlv toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs 
vso voortgezet speciaal onderwijs (vanaf 12 jaar) 
wpo wet primair onderwijs 
wsns weer samen naar school, voormalig samenwerkingsverband 
zat zorg advies team 
 

 


