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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Zuiderbos.
In dit jaarverslag legt de stichting verantwoording af over 
het gevoerde beleid, het boekjaar 2018 en de resultaten in 
het schooljaar 2018 2019.

Het jaar 2018 was voor Zuiderbos een belangrijk jaar als 
het gaat om de strategische koers van de stichting. De 
strategische periode 2014 2017 werd afgesloten en het 
nieuwe koersplan voor de periode 2018 2022 ‘Op zoek naar 
evenwicht’ werd vastgesteld. Zuiderbos definieert in dit 
koersplan haar beeld van de toekomst. Een toekomst die 
beïnvloed wordt door allerlei maatschappelijke ontwik-
kelingen. Invloeden waar we wel en geen grip op hebben. 
We sturen op de vorming van een stabiele organisatie die 
vanuit de beschreven richting in het koersplan steeds weer 
kan anticiperen op de diverse ontwikkelingen. Samen met 
onze leerlingen, ouders, stakeholders en medewerkers 
hebben we onze koers bepaald. Samen, gaan we ook op 
zoek naar het evenwicht dat nodig is om Zuiderbos ook de 
volgende jaren gezond te houden en verder te brengen in 
ontwikkeling. 

We hebben opnieuw een bewogen jaar achter de rug. We 
hebben veel bereikt, maar er is uiteraard ook nog veel te 
doen. In dit jaarverslag laten we voor het eerst ook onze 
medewerkers, raad van toezicht, ouders en onderwijspart-
ners aan het woord. Zij vertellen u wat we gedaan hebben 
en wat we bereikt hebben, maar vooral zullen ze met u 
delen waar ze trots op zijn.  

We zetten ons in om van 2019 opnieuw een succesvol jaar 
te maken. De wereld staat niet stil en Zuiderbos ook niet. 
We koersen op een toekomst waarin wij onze plek als spe-
cialist van het aanbieden van een integraal aanbod verder 
uitbouwen.  

Liesbeth van den Oever
Bestuurder
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1.1 ZUIDERBOS

1.2  DE DOELGROEP

Zuiderbos is een onderwijsinstelling in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal on-
derwijs (vso). Zuiderbos is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van onderwijs 
aan kinderen en jeugd met ernstige onderwijsbeperkingen die een relatie hebben met een 
psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Daarnaast kent Zuiderbos de doelstelling 
vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Zuiderbos is medeverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Onze opdracht is dus 
verbonden aan twee domeinen: ‘Op Zuiderbos’ en ‘Samen met Zuiderbos’. Binnen deze twee 
domeinen zien wij het als onze kernopdracht de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling van 
kinderen en jeugd die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te brengen. Het 
verzorgen van onderwijs aan onze doelgroep en het mede vormgeven aan passend onderwijs 
zien wij als een belangrijke maatschappelijke taak.

Op Zuiderbos
De leerling die op Zuiderbos komt, is uit balans of dreigt uit balans te raken. De leerling heeft 
vaak meerdere ingewikkelde problemen. Er is sprake van ernstige onderwijsbeperkingen die 
een relatie hebben met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. De leerlingen 
van onze school zijn grotendeels afkomstig van de kliniek, dagkliniek of polikliniek van het 
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof. Dit zijn onze plaatsbekostigde leerlin-
gen. Een uitzondering hierop vormt de havo. Deze leerlingen zijn geplaatst met een ToeLaat-
baarheidsVerklaring (TLV) van het samenwerkingsverband. Het intelligentieniveau van de 
leerlingen varieert van licht verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd. 

Samen met Zuiderbos
Steeds meer leerlingen met zorgvragen worden opgevangen in het regulier onderwijs. Dit 
vraagt om een versterking van het handelen van de leerkracht en de medewerkers binnen het 
regulier onderwijs. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen die een ontwikke-
lingsvraag hebben ten aanzien van de omgang met leerlingen met psychiatrische problemen 
worden door Zuiderbos ondersteund en opgeleid. 
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Elke organisatie heeft een bepaalde identiteit en zegt wat zij wil zijn of waar ze voor gaan. Zo 
ook bij Zuiderbos. Vaak wordt dit aangeduid als de missie van de organisatie. Op Zuiderbos 
spreken we van ons DNA. Dat zijn de uitgangspunten waarop we onze koers en ontwikkeling 
bepalen. Medewerkers van Zuiderbos zijn de dragers van deze identiteit. 

Zuiderbos zorgt ervoor dat een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling bij kinderen en jonge-
ren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. We bieden leerlingen een 
nieuw passend toekomstperspectief.

Zuiderbos is een organisatie waarin ons motto: ‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’, elke dag door 
leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders ervaren wordt. 

De rechtspersoonlijkheid van het bestuur is een stichtingsvorm en is opgericht op 13 septem-
ber 1984. Op 13 september 2012 zijn de statuten van Zuiderbos gewijzigd en sindsdien is er 
sprake van een organieke scheiding tussen intern toezicht en bestuur in twee verschillende 
organen van het bevoegd gezag:

     • een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht)
     • een bestuurlijk orgaan (de bestuurder)

Zuiderbos heeft 3 scholen: Zuiderbos Vught, Zuiderbos Helmond en Zuiderbos Veldhoven.

In 2018 kende Zuiderbos het volgende organigram:

1.3 DE IDENTITEIT

1.4 ORGANISATIE- EN JURIDISCHE STRUCTUUR
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1.5 BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het 
bestuur en de raad van toezicht hechten aan de code goed bestuur in het primair onderwijs. Het 
bestuur en de raad van toezicht toetst de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren 
aan de principes van de code. En de code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag 
binnen Zuiderbos.

De raad van toezicht
Ilse Melis en Ben van Bruxvoort zijn de nieuwste leden van de raad van toezicht van Zuiderbos. 
Ilse heeft een juridische achtergrond en Ben weet alles van Jeugdzorg. Hier onder delen ze 
met u de rol van de raad van toezicht en de samenwerking met Zuiderbos.

Aan het woord zijn Ben en Ilse, leden raad van toezicht:

Ben:
‘In de raad van toezicht hebben we een goede mix van mensen die 
gespecialiseerd zijn in onderwijs, de bestuurlijke kant, zorg en juridisch. 
De competenties zijn goed verdeeld. Als toezichthouders kijken wij of datgene wat het bestuur 
beoogt, ook daadwerkelijk gebeurt. 
Daarbij houden we rekening met de financiën op de langere termijn
 en natuurlijk met de kwaliteit van het onderwijs.’

Ilse:
‘Onze hoofdtaak is toezicht houden, maar we zijn ook een klankbord voor 
directeuren en bestuur. We gaan met elkaar in gesprek over de 
thema’s die op de agenda staan. Bij Zuiderbos is er een heel open communicatie. Dat is niet 
overal zo en ik merk dat dat bij Zuiderbos wel het geval is. 
Dat is een teken dat het met het vertrouwen goed zit.’

Ben:
‘De hoofdthema’s die voorbijkomen bij de raad van toezicht zijn bijvoorbeeld begroting, 
beleidsplannen, huisvesting en personeelsbeleid. We maken samen de afweging wat goed is 
voor de organisatie, maar het is altijd de bestuurder die beslist. 
En daarbij kijken we altijd naar twee dingen. Komt het besluit ten goede aan de kinderen en 
kunnen we het als school goed uitleggen aan de buitenwereld?’

‘Het aantrekkelijke van Zuiderbos is dat het een hele gedreven club is. Dat vind ik hartstikke 
leuk. Dat is altijd de basis voor het werken met kwetsbare kinderen. 
Bij deze doelgroep is het niet zo moeilijk om gedreven te zijn en het is dankbaar werk. Het 
effect dat die gedrevenheid kan hebben op het kind en het gezin is heel groot. 
Het hart zit hier echt op de goede plaats.’

Ilse:
‘Je wil altijd het beste in de mensen naar boven halen, zodat ze het kunnen teruggeven aan de 
kinderen. Die passie zien we echt terug in de bijeenkomsten met het bestuur.’
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Welke thema’s komen er voorbij in de raad van toezicht?

Ben:
‘Een actueel thema bij de raad van toezicht is huisvesting. Of het nu om de 
nieuwbouw gaat of de krappe huisvesting op de locaties.’ 

Ilse:
‘Enerzijds wil je de huisvesting goed hebben, wat extra belangrijk is voor deze kinderen. 
Maar ook wil je zorg en veiligheid garanderen 
en de kwaliteit bewaken. Dat kun je niet los van elkaar zien 
en het is soms echt een puzzelstuk.’

Ben:
‘Een ander punt is de Zuiderbosacademie. Het feit dat Zuiderbos zich blijft ontplooien 
en dat ze dat ook hun medewerkers gunnen is mooi. Met het delen van die kennis spelen ze 
ook een rol ten opzichte van andere zorg- en onderwijsinstellingen. 
Ik vind dat een gezonde houding, want zo stellen ze zich heel maatschappelijk op.’

Ilse:
‘De laatste tijd zien we vaak dat kinderen langer bij een reguliere school blijven 
dan voorheen. Dat heeft niet alleen invloed op het leerlingenaantal bij Zuiderbos, maar de 
gemiddelde problematiek bij de kinderen wordt daarmee ook hoger. 
De doelgroep verandert en dat vraagt het een en ander van de leerkrachten. Ook wordt de 
stem van de kinderen én ouders steeds belangrijker. 
Wanneer je daar als organisatie goed op bent ingericht, creëer je toegevoegde waarde. 
Dat vraagt om een goede visie.’

Ben:
‘Ik vind het heel belangrijk dat ze in eerste instantie altijd voor de kinderen zorgen. 
Ik ken teams die dat vergeten, maar daar is bij Zuiderbos geen sprake van. 
Heel geruststellend is dat.’
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De toekomst van Zuiderbos

Ilse:
‘Zuiderbos moet goed zichtbaar zijn. Ouders, maar ook andere scholen en zorginstellingen 
moeten weten dat kinderen hier speciaal onderwijs kunnen volgen. 
Er zijn bijvoorbeeld veel open dagen op middelbare scholen, 
misschien moeten wij ook open dagen houden.’ 

Ben:
‘Het bestaansrecht van Zuiderbos is dat ze de beste kennis in huis hebben 
en kinderen met de moeilijkste problematiek. 
Als je goed zorgt voor de kinderen én die kennis deelt, dan heb je een meerwaarde op het 
totaalsysteem van het onderwijs. Kinderen die hier komen, 
merken dat ze wél wat waard zijn, dat ze wél iets kunnen. Dat is gigantisch voor de 
ontwikkeling van het kind en voor het gezin. 
De meerwaarde die Zuiderbos hierin kan bieden is fenomenaal.’

Ilse:
‘Zuiderbos mag trots zijn op wat ze hebben, er staat een supermooie organisatie. Ben niet te 
bescheiden, maar laat zien wie je bent!’

Rapportage van de raad van toezicht
Van:  Jan van den Heuvel
Voorzitter raad van toezicht Zuiderbos

‘In de raad van toezicht is in 2018 opnieuw veel aandacht uitgegaan naar de plannen voor 
nieuwbouw van stichting Zuiderbos. In goed overleg met de gemeente wil Zuiderbos nieuw-
bouw realiseren, maar de raad van toezicht constateert dat het gehele proces wat ‘stroperig’ 
verloopt en er nog onvoldoende duidelijkheid is van de zijde van de gemeente over de voort-
gang en het af te ronden besluitvormingsproces. De bestuurder informeert met regelmaat de 
raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en alle medewerkers over de voortgang. In de 
raad van toezicht is met regelmaat gesproken over de realisatie van de exploitatierekening ten 
opzichte van de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting van hetzelfde jaar 2018. De 
stichting kent een financieel gezonde basis en dat moet ook zo blijven. Afwijkingen (financi-
eel en personeel) ten opzichte van de begroting worden toegelicht en alle mogelijke risico’s 
besproken voor de drie individuele vestigingen en de stichting als totaal.

De leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde financiële en personele consequenties voor 
de vestigingen Vught, Helmond en Veldhoven blijven met regelmaat onderwerp van gesprek. 
Driemaal per jaar rapporteert de bestuurder de actuele financiële situatie aan de raad van 
toezicht en twee keer per jaar ontvangt de raad een inhoudelijke rapportage waaronder het 
jaarverslag dat door de raad van toezicht wordt goedgekeurd. Hiermee zien we toe op de doel-
matige en rechtmatige besteding van onze middelen. 
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De bestuurders van Zuiderbos en van de Reinier van Arkelgroep (Herlaarhof) blijven samen goed
afstemmen om een kwalitatief sterk onderwijs- en zorgaanbod te kunnen blijven garanderen en
daarbij toch ook aandacht blijven houden voor mogelijkheden om diensten naar derden uit te 
kunnen breiden of te versterken. De raad van toezicht blijft in haar vergaderingen aandacht 
schenken aan de toekomstige ontwikkelingen. Zo heeft de raad van toezicht in 2018 een bij-
drage geleverd aan het nieuwe Koersplan. De raad van toezicht heeft een uitgebreid (evaluatie)
gesprek gevoerd met de Inspectie over haar bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van 
het inspectieonderzoek op de vestigingen van Zuiderbos en hun gevoerde gesprekken met de 
bestuurder/directie en leden van de medezeggenschapsraad. 

Het doet de raad van toezicht deugd dat onze vestigingen kwalitatief én inhoudelijk goed op 
orde zijn, dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst van de stichting. De inspectie adviseerde 
de raad van toezicht onder andere in het jaarverslag meer inhoudelijke informatie te geven over 
onderwerpen die gedurende het jaar besproken zijn. De bestuurder zal dit jaar voor het jaarver-
slag 2018 interviews afnemen en deze als kleine tekstdelen in het verslag plaatsen. De raad van 
toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en zal in 2019 haar functioneren ook laten 
toetsen door een onafhankelijk bureau.
De raad van toezicht heeft, onder dankzegging voor hun jarenlange inzet, in 2018 afscheid ge-
nomen van de heer Paul Spronken en van mevrouw Marian van Hamersveld. Hun posities in de 
raad zijn, na een zorgvuldige procedure, ingenomen door mevrouw Ilse Melis en de heer Ben van 
Bruxvoort.’

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht is dit jaar 5 keer bij elkaar geweest in vergadering en jaarlijks benoemd 
de raad van toezicht een accountant ter controle van het jaarverslag.  

- De heer J. van den Heuvel, voorzitter sinds 1 januari 2015
- De heer R. Peijnenburg, lid sinds 1 juli 2016
- Mevrouw A. Smolders, lid sinds 1 augustus 2017
- Mevrouw I. Melis, lid sinds 1 september 2018 
- De heer B. van Bruxvoort, lid sinds 1 september 2018
- Mevrouw M. van Hamersveld, afgetreden 1 september 2018 
- De heer P. Spronken, afgetreden 1 september 2018 

Het bestuur
De bestuurder van de Stichting Zuiderbos, mevrouw L. van den Oever, is per 13 september 
2012 benoemd in de functie van bestuurder. De stichting telt 1 bestuurder en 5 leden van de 
raad van toezicht. 
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De drie scholen van Zuiderbos in Vught, Veldhoven en Helmond worden aangestuurd door twee 
directeuren. De invulling van het onderwijskundig proces gebeurt op de scholen zelf.

De interne ondersteuning wordt verzorgd door het bedrijfsbureau. De financiële en personele 
administratie, de leerlingenadministratie, het secretariaat en het beheer ICT zijn bovenschools 
georganiseerd. 

Er is een functiescheiding inzake controlerende taken en administratieve taken ten aanzien van 
financiën. Zuiderbos heeft een deel van haar financiële administratie, personeels- en 
salarisadministratie uitbesteed aan administratiekantoor IJK. Functiescheiding is hierdoor 
gewaarborgd. 

Zuiderbos kent een medezeggenschapsraad waarin alle drie de scholen vertegenwoordigd 
zijn. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de scholen. Via de medezeggenschapsraad 
op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Alle bevoegdheden van de 
raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Aan het woord is Eric, lid van de MR:

‘Binnen de MR ervaren we ook dit schooljaar weer dat het moeilijk is om de oudergeleding 
voltallig te krijgen. Toch is er van iedere locatie een afvaardiging vertegenwoordigd in de MR. 
De signalen vanuit de oudergeleding ten aanzien van de werkwijze van de MR zijn positief. De 
mogelijkheid tot scholing wordt zeer gewaardeerd en als nuttig ervaren.

Afgelopen schooljaar is de landelijke staking, georganiseerd door en bekend als ‘po in actie’ 
opnieuw een rode draad geweest. Omdat stakingsrecht een individueel recht is heeft de MR 
geen stelling genomen. Daarentegen heeft de MR zichzelf de taak opgelegd personeel te 
informeren met betrekking tot de verschillende stakingsacties in afstemming met het door MT 
en bestuur geformeerde standpunten.

Voorafgaand aan de MR-vergadering vindt de PMR-vergadering plaats. Hierin worden 
beleidsstukken besproken die het personeel betreffen. Daarnaast biedt deze vergadering de 
mogelijkheid om met elkaar ontwikkelingen te bespreken, ideeën uit te wisselen en mogelijke 
knelpunten van verschillende locaties dan wel afdelingen aan de orde te brengen.

Een onderdeel van het inspectiebezoek van afgelopen schooljaar is een gesprek met de MR 
geweest. De uitkomst van deze visitatie leverde een overwegend positief beeld op van de 
wijze waarop de MR haar werkzaamheden uitvoert. Het is duidelijk dat deze MR nog steeds in 
ontwikkeling is. De MR wil op de eerste plaats zichtbaar zijn voor personeel en het MT/bestuur 
en zal hier de komende tijd aandacht aan moeten schenken. Door aandacht te hebben voor 
ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs zal de MR nog meer een houding van inbreng en 
initiatief kunnen ontwikkelen.

Met ingang van dit schooljaar vindt twee keer per jaar een gesprek met de leden van de raad 
van toezicht plaats. De MR verwacht dat het frequenter van gedachten wisselen over de rol en 
de aanpak van de MR zal leiden tot een duidelijkere koers.’

1.6 DE INTERNE ORGANISATIE

1.7 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
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Aan het woord zijn twee ouders van de MR: 

Hoe ervaren jullie, jullie bijdrage aan de MR?

Ouder 1:
‘Ik voel me waardevol m.b.t. de MR, heb het gevoel dat het ertoe doet wat onze mening is.
Vind het ook prettig om mijn steentje op deze manier te kunnen bijdrage.’

Ouder 2:
‘Een fijne bijdrage, er wordt naar ons geluisterd. Er wordt veel informatie gegeven en we wor-
den bij veel onderwerpen betrokken. Positief!’

Zuiderbos werkt samen met diverse partners op basis van samenwerkingsovereenkomsten en 
intentieverklaringen. Een bijzondere samenwerkingen is er met het centrum voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie Herlaarhof. Van oudsher is Zuiderbos met Herlaarhof verbonden. Door de 
veranderingen in het onderwijs en ook de zorg werken we ook samen met andere zorgpart-
ners binnen de GGZ en jeugdhulpverlening. 

Een ander belangrijke samenwerkingspartner zijn de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs PO en VO. Leerlingen van Zuiderbos komen uit verschillende samenwerkingsver-
banden. Jaarlijks varieert dit tussen de 20 en 25 verschillende samenwerkingsverbanden. 

1.8 ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS
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In 2018 zijn in het koersplan van Zuiderbos de ambities van Zuiderbos opnieuw beschreven. We 
hebben samen goed nagedacht over de koers van Zuiderbos en vinden het belangrijk om onze 
beelden en ideeën ook te vertalen naar kwaliteit. Wanneer vinden we nu dat we het goed doen? 
Onze koers vertelt ons hoe we ons onderwijs en onze dienstverlening de komende jaren gaan 
vormgeven. Om dit te kunnen bereiken focussen we ons op de volgende 3 pijlers:

• Goed onderwijs: leren, leven, werken in een snel veranderende samenleving 
• De beste mensen voor de vormgeving van een integraal aanbod 
• Een duurzame organisatie toegerust om mee te gaan in de komende ontwikkelingen

Hierbij hebben we bepaald wat wij de gewenste kwaliteit vinden van goed onderwijs, 
de beste mensen en een duurzame organisatie en dit hebben we beschreven in onze drie kwa-
liteitskaarten: de kwaliteitskaart Onderwijs, de kwaliteitskaart Personeel en de kwaliteitskaart 
Organisatie. 

Het kwaliteitsbeleid van Zuiderbos is beschreven in het document ‘Zichtbare kwaliteit’ en is 
uitgewerkt in een kwaliteitscyclus waarin alle handelingen/activiteiten staan beschreven die in 
het kader van de kwaliteitszorg jaarlijks uitgevoerd moeten worden. In 2018 is het kwaliteits-
beleid en de cyclus geactualiseerd en afgestemd op de nieuw kwaliteitskaarten. 

De scholen van Zuiderbos onderzoeken volgens een vaste kwaliteitscyclus de kwaliteit van het 
onderwijs en kijken daarbij naar wat beter kan en welke ontwikkelingen noodzakelijk zijn voor 
de kwaliteit van het aanbod. 

2.1  KWALITEITSZORG
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Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we net het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie 
achter de rug. Met trots lezen we in het inspectierapport dat de inspectie gezien heeft dat alle 
elementen van kwaliteitszorg terug te zien zijn in het onderwijs en de organisatie en dat mede-
werkers zich bewust zijn van onze kwaliteitszorg en dat er een kwaliteitscultuur is waarin de 
elementen van kwaliteitszorg doorleeft worden. Voor ons een mooie vaststelling dat we goed 
op weg zijn. Alle scholoen en het bestuur zijn als voldoende beoordeeld.

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken 
gehouden onder ouders en leerlingen. Leerlingen in het so zijn zeer tevreden tot tevreden 
over het onderwijs en de begeleiding van de leerkracht. Wel geven ze aan dat ze wat meer 
betrokken willen zijn bij de manier waarop ze aan hun doelen werken. Ook de leerlingen van 
het vso zijn tevreden tot zeer tevreden. Uit de onderzoeken blijkt dat in Helmond 29% en Vught 
45% van de leerlingen aangeven zich niet altijd veilig te voelen. Dit signaal is door de scholen 
onderzocht. Hierbij is gebleken dat het gevoel van onveiligheid in bijna alle gevallen gepaard 
gaat met de persoonlijke problematiek van de doelgroep. Hierop zijn passende acties uitgezet. 
In Veldhoven geeft 26% van de leerlingen aan dat ze niet tevreden zijn over hoe de mentor 
omgaat met de afspraken zoals gemaakt in het OPP. Dit is als ontwikkelpunt meegenomen. De 
ouders/verzorgers zijn tevreden tot zeer tevreden over de school en de leerkrachten en met 
name over de begeleiding van de mentor en leerkracht en over de afstemming over het OPP.

Aan het woord zijn twee ouders van de MR: 

Hoe ervaren jullie Zuiderbos?

‘Mijn ervaring met het Zuiderbos is zeer goed, ik vind het een prettige school omdat de 
kinderen/jong volwassenen mogen zijn wie ze zijn.
Verder vind ik het prettig dat de leraren/zorgcoördinatoren etc. zeer toegankelijk zijn 
waardoor de lijntjes erg kort zijn en eventuele problemen snel opgelost kunnen worden.’

‘Een fijne school waar goed naar de leerling gekeken wordt. Er is open communicatie met 
de leraren. Als we tegen een struikelblok aanlopen, kunnen we het altijd aankaarten en in 
gesprek gaan om het op te lossen.’
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2.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERWIJS

Wat vinden jullie belangrijk voor jullie kind in het onderwijs?

‘Dat ze mogen zijn wie ze zijn, maar dat ze ook voorbereid worden op de “echte wereld” 
mits mogelijk.’

‘Dat er op eigen niveau geleerd kan worden in een veilige omgeving.’

Jaarlijks wordt per locatie/afdeling door de directeuren en het hoofd bedrijfsbureau een jaar-
plan opgesteld op basis van het koersplan en de kwaliteitskaarten. Ook de evaluaties van het 
voorafgaand schooljaar worden meegenomen bij het bepalen van de ontwikkeldoelen voor het 
komend schooljaar. In dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen de medewerkers zelf aan het 
woord te laten over de ontwikkelingen van afgelopen jaar. 

Eline, intern begeleidster basisonderwijs, Zuiderbos Helmond:
‘Een belangrijk doel dit jaar was kijken hoe we het beste antwoord kunnen geven op vragen uit 
de omgeving en zo onze expertise kunnen vergroten. Met het samenwerkingsverband hebben 
we verschillende initiatieven opgestart zoals de impulsklas, waarmee we echt dingen kunnen 
bereiken. Hulp bieden aan regulier onderwijs is een hoog doel dat we onszelf stellen, maar 
we merken al dat scholen ons veel eerder bellen voor advies. In die zin is er een enorme groei 
doorgemaakt en is er echt zicht op het leren en op de ontwikkeling van kinderen.

Met het kleine team van Zuiderbos Helmond is het gewoon gas geven, maar je bereikt wel 
mooie dingen. Zo kwamen er laatst mensen van een school uit Canada een kijkje nemen naar 
hoe wij werken en hoe passend onderwijs bij ons is geïntegreerd. Zij vroegen een leerling naar 
het verschil tussen zijn oude school en onze school. Zijn antwoord was: ‘Het lijkt wel of ze hier 
in mijn hoofd kunnen kijken.’ En dat is natuurlijk waar je het voor doet!’

Mark, directeur Zuiderbos Helmond en Veldhoven:
‘De locaties van Zuiderbos in Helmond en Veldhoven zijn kleine scholen met een specialisti-
sche expertise. Mijn rol is ervoor te zorgen dat die expertise bekend wordt in de regio. 
Wat doet de markt, hoe beweegt het onderwijs zich en wat vraagt dat van ons? 
De focus en ambitie ligt bij het verankeren van onze expertise en het groeien naar een 
professionele partner in de regio.

Onze kennis en ervaring wordt volledig benut. Dat heeft ook een wisseling van 
leergroepen als resultaat gehad. We zagen dat er een grotere vraag naar so kwam en 
hebben in een lopend jaar klassen gewisseld vanuit het ontwikkelingsperspectief van de 
leering. Die kan op deze manier in groep acht al eens gaan kijken in een vso1. 
Daarmee maakten we een grotere instroom mogelijk en hebben we meer leerlingen geholpen 
dan we aanvankelijk dachten te doen.

Ik heb er veel tijd in gestoken om beide scholen voor te bereiden op de komst van de 
inspectie. Wat vraagt de inspectie van ons en doen we dat ook? Dat is een stuk reflectie voor 
de eigen organisatie. Die creativiteit van beide teams werd af en toe zwaar op de proef gesteld, 
maar als je dan de waardering van de inspectie krijgt en zij geven aan dat ze kwaliteit zien, 
dan maakt mij dat erg trots!’
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Yvonne, zorgcoördinator college, Zuiderbos Helmond:
‘Als zorgcoördinator zou je je het liefst met elk kind specifiek bezig willen houden. 
Maar het is juist belangrijk dat we die overkoepelende en coördinerende rol behouden. Mijn 
doel is altijd om daar een goede balans in te vinden, want het moet altijd in het belang van de 
leerling zijn. Qua zorgstructuur komt de regie steeds meer bij de leerkrachten te liggen. 
Soms is dat nog lastig te sturen, maar langzaamaan lukt het steeds beter. Dat vind ik een 
goede ontwikkeling!

Vanuit het samenwerkingsverband hebben we een impulsklas opgezet. 
Dat is zo’n mooi project. Kinderen zitten samen met hun ouders in de klas en je ziet daar van 
alles gebeuren. Dat is precies wat we nodig hebben in de regio.

Dat de uitkomst van de inspectie positief is, geeft veel vertrouwen. 
Omdat we een kleine school zijn, is hier bijna alles maatwerk. En daar moeten we altijd heel 
flexibel in zijn. Maar wij zien dat als een voordeel, omdat iedereen bij ons terecht kan. 
We zoeken altijd naar een passende oplossing.’

Els, directeur Zuiderbos Vught:
‘School is een belangrijk onderdeel van iemands leven. 
En ik zie dat steeds meer zorginstellingen, gemeentes en samenwerkingsverbanden dat gaan 
begrijpen en met ons willen samenwerken. 
Een groot deel van mijn taken heeft te maken met de communicatie met deze externe partijen 
en het is leuk en interessant om te zien hoe de partijen hierin verschillen van elkaar. 
We zijn actief bezig om overleggen nog beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te 
integreren. Ik vind dat we een maatschappelijke rol hebben om de omgeving te ondersteunen 
met onze expertise. De uitdaging bij vragen uit het regulier onderwijs is nog wel hoe we dit qua 
verantwoordelijkheden in goede banen gaan leiden, 
maar het is zeker een interessant spanningsveld!

In Vught zijn we inmiddels met meer dan 100 mensen. De saamhorigheid van de teams die 
zich op verschillende manieren of momenten uit, is elke keer weer een cadeau. 
Ik vind dat wij een school zijn met heel veel mogelijkheden voor de leerlingen, 
maar zeker ook voor de medewerkers. Ze komen zo vaak met leuke innovatieve ideeën. 
Ik moet hier bij de medewerkers vaker op de rem trappen, dan dat ik ze aan moet sporen. 
Zuiderbos mag echt trots zijn op de expertise die we met z’n allen hebben.’

Andrea, zorgcoördinator vmbo en ILT, Zuiderbos Vught:
‘Een tijd geleden werd ons door de inspectie de vraag gesteld: wat maakt Zuiderbos nu 
speciaal onderwijs? Didactisch doen we heel veel, maar dat was niet goed vastgelegd. 
Met de ontwikkelkaarten hebben we een instrument waarmee we kunnen laten zien: die 
leerling heeft deze belemmering bij het leren en deze didactische ondersteuning kan helpend 
zijn. Als je aan een kind kan uitleggen wat zijn belemmeringen betekenen en wat hij of zij 
nodig heeft én het ook voor een vervolgschool inzichtelijk kan maken, ben je een heel eind.

Bij de eerste evaluatie in februari was het eerste wat we hoorden van leerkrachten dat ze van 
onbewust bekwaam naar bewust bekwaam zijn gegaan. 
Ze weten het wel, maar nu zien ze ook waarom het zo is. En ze kunnen het ook beter 
beschrijven, waardoor deze kennis makkelijker overdraagbaar is. 
Ook leerlingen voelen met de ontwikkelkaarten een stuk erkenning en zelfs eigenaarschap: dit 
heb ik en dit zou mij kunnen helpen.

Ik ben trots op de medewerking van de school en in het bijzonder van de leerkrachten die de 
ontwikkelkaarten zijn gaan gebruiken. De leerkracht moet het uiteindelijk zelf inzetten in de 
klas, anders werkt het niet. In plaats van het te zien als extra werkdruk, maakt het hun werk 
juist transparanter.’

19

 



2.3 UITSTROOMBESTEMMING

Fieke, intern begeleidster basisonderwijs, Zuiderbos Veldhoven
‘Op de locatie van Zuiderbos in Veldhoven gaat het voornamelijk om het onderwijs opnieuw op de 
kaart zetten. In het samenwerkingsverband hebben we nu vaste contactpersonen met wie we regel-
matig om de tafel zitten. We zijn maar een kleine school, maar we kunnen nog steeds veel beteke-
nen. Hoe kunnen we meedenken over ontwikkelingen? Instellingen en besturen om ons heen zien 
steeds meer: Zuiderbos heeft echt een meerwaarde en die willen we graag laten meedenken.’ 

‘Het is altijd heel mooi om te zien dat de kinderen zich bij ons kunnen ontwikkelen. Dat we ze 
richting het reguliere onderwijs kunnen leiden. Een kind dat in het begin alleen maar op de iPad kon 
omdat hij / zij helemaal overprikkeld was, zagen we laatst mee sneeuwballen gooien. Dat hebben 
we dan toch bereikt en daar geniet ik echt van. En ouders ook, want die weten: mijn kind wordt 
gezien en er zit ontwikkeling in.’

Een van de kwaliteitsaspecten van goed onderwijs is de zorg voor een goede overdracht bij de 
uitstroom van leerlingen. Al jaren zorgt Zuiderbos voor een warme overdracht. Omdat Zuiderbos 
de warme overdracht cruciaal vindt voor het slagen van het traject van de leerling bekostigt zij de 
warme overdracht uit de eigen lumpsum. Onze so en vso leerlingen vonden in het schooljaar 2017 
2018 een nieuwe plek op de volgende uitstroombestemmingen:

Uitstroombestemming Zuiderbosbreed
2017-2018

Arbeid 23

Bao 11

Dagbesteding 11

Geen vervolgonderwijs 4

Havo 8

Hbo 9

Leerplichttraject 3

Mbo-niveau 1 + 2 26

Mbo-niveau 3 + 4 23

Praktijkonderwijs 5

Sbo 13

So 27

Veva 1

Vmbo-b 3

Vmbo-t 8

Vso havo 4

Vso praktijk 4

Vso vmbo-b 2

Vso vmbo-t 26
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2.4  EEN DIPLOMA

Op Zuiderbos zien we het als onze kernopdracht de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling 
van leerlingen weer op gang te brengen. Voor onze oudere leerlingen van het vmbo-t en de 
havo betekent dit vaak dat we samen naar een diploma werken. Dit kan op verschillende ma-
nieren. De ene leerling haalt zijn diploma in één jaar de andere krijgt wat meer tijd en werkt 
gedurende twee jaar aan het behalen van de nodige deelcertificaten. De keuze voor het traject 
wordt samen met de leerling en ouders besproken. De onderbouwing van deze keuze is terug 
te vinden in het OPP van de leerling. Ook voor de leerlingen van onze praktijkafdeling is het 
mogelijk een diploma of certificaat te halen. 

AANTAL GESLAAGDE LEERLINGEN 
SCHOOLJAAR 2017-2018
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Staatsexamens vmbo-t 2017-2018

31 examenkandidaten:
14 kandidaten opgegaan voor het diploma
13 kandidaten zijn opgegaan voor deelcertificaten
4 kandidaten zijn niet opgegaan voor diploma/deelcertificaat

Resultaat:
8 kandidaten diploma behaald
3 kandidaten diploma behaald na herexamen
3 kandidaten zijn gezakt 
13 kandidaten opgegaan voor 54 deelcertificaten, waarvan 54 deelcertificaten zijn behaald. 

Uitstroom van leerlingen die het volledige diploma behaald hebben

Totaal 8 kandidaten
6 leerlingen zijn doorgestroomd naar mbo-niveau 4
1 leerling is doorgestroomd naar het vso-havo
1 leerling neemt een tussenjaar i.c.m. arbeid/werken

Staatsexamens havo 2017-2018

21 examenkandidaten
13 kandidaten opgegaan voor het diploma
5 kandidaten opgegaan voor deelcertificaten 
3 kandidaten zijn niet opgegaan voor examen

Resultaat:
13 kandidaten diploma behaald 
5 kandidaten opgegaan voor 14 deelcertificaten, waarvan 14 deelcertificaten zijn behaald.

Uitstroom van leerlingen die het volledige diploma behaald hebben

Totaal 13 kandidaten:
10 leerlingen zijn doorgestroomd naar hbo
3 leerlingen zijn doorgestroomd naar mbo 4
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De leerlingen die naar Zuiderbos verwezen worden, lopen vast op verschillende leefgebieden. 
Tijdens het verblijf op Zuiderbos richten we ons op het behandelmilieu en het onderwijsmilieu. 
Het onderwijs op Zuiderbos wordt gegeven in een unieke en intensieve samenwerking met 
het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof, maar in 2018 zien we dat we steeds 
meer integraal gaan samenwerken met ook andere tweedelijns zorginstellingen. De doelen 
van het onderwijs en de doelen van de behandeling vormen één geheel en worden op elkaar 
afgestemd om zo een meerwaarde te kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind. Zuiderbos 
vertaalt de behandeldoelen naar onderwijsdoelen. We werken daarmee aan onderwijsdoelen 
en opbrengsten in het kader van de psychiatrische problematiek. In de inrichting en uitvoering 
van het onderwijs is dan ook één kind, één plan leidend. We zien dat integraal werken geen 
vanzelfsprekendheid is. Door de transitie jeugdzorg en de nieuwe behandelvormen en 
afspraken staat het integraal werken onder druk.

Aan het woord zijn twee ouders van de MR: 

Hoe ervaren jullie de samenwerking met de zorgpartner?

‘In het begin (m.n. vanuit klinische opname) merk ik aan de kant vanuit de zorgpartner dat 
je als ouders zijnde de vinger aan de pols moet houden en als je vragen hebt deze zelf moet 
stellen. Naar mate wij steeds verder in de ontwikkeling kwamen en steeds minder met de zorg 
van doen hebben, is de samenwerking tussen de ambulante begeleiding goed. 
Kan hier verder weinig over zeggen omdat het inmiddels sporadisch voorkomt dat begeleiding 
en school nog raakvlakken hebben.’

‘In het begin goed. De samenwerking tussen school en de zorginstelling vinden we matig. Hier 
zou meer in te behalen kunnen zijn. We merken ook dat de zorginstelling van de zorg af wil. 
Maar wij ouders willen dit niet.’

2.4  INTEGRALE SAMENWERKING MET ZORGPARTNERS

2.5  INTEGRALE SAMENWERKING MET ZORGPARTNERS
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OZAPP is een onderwijs zorg arrangement voor jongeren met (vermoedelijk) psychiatrische 
problemen die moeilijkheden ervaren in het onderwijs. Een OZAPP traject combineet onder-
zoek, behandeling en onderwijsondersteuning, terwijl de leerling in de eigen omgeving blijft.

Interview met de Vorsenpoel, educatief centrum:

Onze ervaringen met OZAPP:
‘Wij, leerkrachten en intern begeleider van EC De Vorsenpoel, hebben positieve ervaringen 
met OZAPP, om de volgende redenen:
• Een snelle reactie wanneer de aanvraag door school ingediend is.
• Zeer deskundige trajectondersteuner die met respect en tact spreekt met ouders, leer  
 kracht en intern begeleider. Meedenkt met en, indien nodig, handelt naar de vraag hoe het  
 kind zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Ouders en leerkracht voelen zich gehoord  
 en ondersteund, kunnen aan de slag met praktische adviezen, waarvan het kind profiteert.
• De intensieve samenwerking met Herlaarhof.
• De korte lijntjes met thuisbegeleiding.
• Wat beloofd wordt, wordt nagekomen: één kind – één plan door korte lijntjes tussen alle  
 betrokkenen.’

Wat is goed gegaan?
‘De ‘snelle’ toeleiding van een van onze leerlingen naar een speciale onderwijssetting, waar-
door ‘de schade’ voor het kind beperkt bleef.’

Wat kan beter?
‘Geen idee, we zijn zeer tevreden.’

De Zuiderbosacademie is zich steeds meer gaan ontwikkelen als het dienstencentrum van Zuider-
bos. Het aanbod is bedoeld voor medewerkers in het regulier of speciaal onderwijs en hiermee 
willen we een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van passend onderwijs. We onder-
steunen onze onderwijscollega’s bij het herkennen en erkennen van gedrag door steeds het gedrag 
te duiden door de signalen vanuit de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen 
samen te verbinden. We gebruiken hierbij het gedragsclassificatie model, het belastbaarheidsmodel 
en het didactisch model die op Zuiderbos ontwikkeld zijn en zich in onze praktijk heeft bewezen als 
effectief. In de Zuiderbosacademie werken mensen die zelf deelnemen aan het onderwijs op Zuider-
bos. In 2017 was de Zuiderbosacademie één met de leergang, ‘Arrangeren door classificeren. Vanaf 
2018 wordt het cursusaanbod vanuit Zuiderbos aan de academie toegevoegd. 
In 2017 heeft het team van Helmond en Veldhoven en een deel van Vught deze leergang doorlopen. 
Daarnaast hebben twee scholen voor regulier onderwijs de leergang afgenomen. 

Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen ontevreden zijn over wat er gebeurt op school. We 
gaan dan met elkaar in gesprek. Eerst met de leerkracht en later eventueel met de directeur of het 
bestuur. Als dat niet tot een oplossing leidt dan kan de formele weg naar de klachtencommissie 
genomen worden. Zuiderbos heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de 
GCBO. De klachtenprocedure staat vermeld in de schoolgids. Daarnaast is er een regeling Preventie 
Seksuele Intimidatie opgesteld. Dit document ligt op school ter inzage. Er zijn in 2018 geen officiële 
klachten bij directie, bestuur of via landelijke instanties ingediend.

2.7 DE ZUIDERBOSACADEMIE

2.6  OZAPP

2.8 KLACHTENAFHANDELING
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Wij vragen elke dag opnieuw veel van onze medewerkers en vinden dan ook dat we een goed 
en zorgvuldig personeelsbeleid moeten hebben. Op Zuiderbos is het belangrijk dat medewer-
kers optimaal kunnen presteren. Om dit te kunnen bereiken volgen we onze medewerkers in 
hun loopbaan op Zuiderbos. Van startende medewerker tot het pensioen, we zijn altijd op zoek 
naar de best passende aanpak om hun loopbaan te optimaliseren. Een aanpak die de persoon-
lijke ontwikkeling stimuleert, het welzijn vooropstelt en de organisatiedoelen verrijkt. In deze 
balans kunnen medewerkers en Zuiderbos excelleren.

Ons personeelsbeleid is direct verbonden aan onze interne kwaliteitszorg. Binnen ons kwali-
teitszorgsysteem werken we met kwaliteitskaarten. Een van die kaarten is de kwaliteitskaart 
Personeel. Hierin staat beschreven wat wij onder goed personeel en goed personeelsbeleid 
verstaan. Het personeelsbeleid op Zuiderbos volgt de cao-po, maar kent ook een eigen beleid. 
Dit is uitgewerkt in diverse beleidsstukken. 

Het DNA van Zuiderbos dat terug te zien is in het handelen van onze medewerkers is uitge-
werkt in 3 identiteiten. 

3.1 DNA VAN ZUIDERBOS
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Dat DNA, de deskundigheid van onze medewerkers waaronder die van onze directeuren is 
essentieel voor de ontwikkeling van Zuiderbos. Elke school stelt jaarlijks een scholingsplan 
op. Hierin wordt beschreven welke scholingsactiviteiten er gaan plaatsvinden op individueel-, 
afdelings-, school- en stichtingsniveau. Scholing wordt afgestemd op de vraag van de 
organisatie en op de vraag van de samenwerkingsverbanden en scholen. Zuiderbos is een 
lerende organisatie. De medewerkers van Zuiderbos worden gestimuleerd om een leven lang 
leren vorm en inhoud te geven.
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In 2018 hebben medewerkers van Zuiderbos de volgende opleidingen gevolgd:

(Interne) opleiding Aantal medewerkers

Opleiding schoolleider basisbekwaam 2

Melba cursus 15

Opleiding psychodynamisch leiderschap 1

Cursus brainblocks 10

Opleiding psychomotorische leer- en 
gedragsstoornissen

1

Opleiding leraarondersteuner 2

Opleiding jobcoaching 1

Lerarenopleiding biologie 1e graads 1

Lerarenopleiding Engels 2e graads 1

Lerarenopleiding Duits 2e graads 1

Lerarenopleiding wiskunde 2e graads 2

Pabo-opleiding 3

Opleiding leraar zij-instroom 3

Cursus veilig werken Alle so en vso medewerkers

Interne opleiding arrangeren door classificeren Teams Veldhoven en Helmond en 14 
personen team Vught

• Er zijn 5 studiedagen voor deskundigheidsbevordering voor alle leerkrachten. 
• Voor nieuwe medewerkers is er een introductieprogramma ‘nieuwe medewerkers’. 
• 6 medewerkers maakte gebruik van een lerarenbeurs. 
• Onze directeuren en teamleiders staan geregistreerd in het schoolleidersregister en vol  
 doen aan de kwaliteitseisen die aan hun functie gesteld wordt. 

De afgelopen jaren is het personeelsbestand flink geroeid. Met de stijging van de leerlingaan-
tallen groeide ook het personeelsbestand. Inmiddels werken er 158 fte bij Zuiderbos. 
Opvallend is dat bijna een derde van het personeelsbestand man is. Daar zijn we erg blij mee

Totaal Man Vrouw DIR OP OPP

Aantal 158 46 112 3 98 60

in % 100% 29,11% 70,89% 1,90% 62,03% 37,98%

Bruto-fte 129,3 41,92 87,38 3,0 78,56 47,74

in % 100% 32,66% 67,34% 2,32% 60,77% 36,92%
Cijfers Zuiderbos per 31 december 2018

3.3 AANTAL MEDEWERKERS

3.2 SCHOLING
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Leeftijdsopbouw

0-24 9

25-34 64

35-44 31

45-54 24

55-59 17

60 en ouder 13

Ziek zijn  
Soms worden medewerkers ziek. Bij Zuiderbos ligt het ziekteverzuimpercentage al jaren on-
der het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuim van 2018 voor Zuiderbos is 5,54%. Het lande-
lijke gemiddeld verzuimpercentage in 2018 voor het speciaal onderwijs is 7,0%. Ons beleid is 
erop gericht altijd maatwerk te leveren. Van kortverzuim tot langdurige afwezigheid waarbij de 
achtergrond van het ziek zijn verschillend is, het vraagt om een ander aanpak. Als de situatie 
vraagt om maatwerk dan wordt dit altijd afgestemd met de bestuurder en de Arboarts. 

In 2018 zijn er 246 ziektemeldingen geweest.

Type verzuim Aantal meldingen

Kortverzuim 217

Middellang verzuim 17

Lang verzuim 12

Extra lang verzuim 0

Er is in 2018 veel aandacht geweest voor de werkdrukverlaging in het onderwijs. Tijdens de 
landelijke stakingen voerden ook de leerkrachten van Zuiderbos actie voor betere salarissen 
én minder werkdruk. Vanaf schooljaar 2018 2019 is er voor elke school in het primair onder-
wijs een budget beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. 

In 2018 heeft Zuiderbos een bedrag van € 53.000 ontvangen. Dit bedrag is na instemming van 
de PMR  ingezet om alle leerkrachten een uur per week extra uit te roosteren. De kosten voor 
dit extra uitroosteren bedragen € 184.000. Het budget is dus voor deze maatregel niet toerei-
kend. Omdat we als Zuiderbos het onze medewerkers gunnen een niet te hoge werkdruk te 
ervaren, hebben we besloten om extra middelen in te zetten voor de werkdrukverlaging. In 
2019 wordt de maatregel geëvalueerd. 

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoe-
ken van onze medewerkers. In april 2019 staat het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek van 
de medewerker gepland.

3.4 WERKDRUKVERLAGING

In de meerjarenbegroting 2018 2023 wordt één scenario 
uitgewerkt namelijk dat van een stabilisering van leerlin-
genaantallen en daarmee een stabilisering van de 
inkomsten en de uitgaven. Dit betekent dat de effecten voor 
de formatie minimaal zijn. Als we uitgaan van 
stabilisering van inkomsten en uitgaven gaan we ook uit 
van een stabilisering van de formatie. 

3.5 TEVREDENHEID VAN HET PERSONEEL
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4.1 LEERLINGENAANTALLEN

Een duurzame organisatie is toegerust om mee te gaan in de komende ontwikkelingen. Van 
grote invloed op de stabiliteit van Zuiderbos is de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. 
Fluctuaties in deze aantallen zal zowel financieel, formatief als organisatorisch consequenties 
hebben.  

Stichting Zuiderbos 1 feb
2016

1 okt
2016

1 feb
2017

1 okt
2017

1 feb
2018

1 okt 
2018

1 feb
2019

Zuiderbos Vught 348 342 366 355 385 362 382

Zuiderbos Veldhoven 81 79 82 72 82 81 79

Zuiderbos Helmond 80 77 81 70 76 73 72

Totaal 509 498 529 497 543 516 533

Op de teldatum van 1 oktober 2018 is er ten opzichte van 1 oktober 2017 op bestuursniveau 
een toename van 36 leerlingen te zien. Op de teldatum van 1 februari zien we een afname van 
het leerlingaantal met 10 leerlingen. Omdat leerlingen bij Zuiderbos veel tussentijds instro-
men en uitstromen gaan we uit van een groei van 26 leerlingen. 

De leerlingenaantallen vormen de basis van de inzet van de fte. Uit bovenstaande grafiek blijkt 
dat Zuiderbos opnieuw een stijging van het aantal leerlingen kent. Op basis van deze cijfers 
houden we bij het prognosticeren rekening met een stabilisering van het leerlingaantal. De 
groei van het aantal leerlingen zou ervoor kunnen pleiten binnen de prognose een stijging 
van leerlingengroei door te voeren. We zien echter nog niet dat de ontwikkelingen passend 
onderwijs en de transitie jeugdzorg zich bestendigen en daarmee is het lastig te bepalen of het 
leerlingaantal op Zuiderbos zal stabiliseren, krimpen of verder zal doorgroeien.

4.2 PROGNOSES LEERLINGENAANTALLEN
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4.3 HUISVESTING

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede facilitering van de onderwijsbehoefte in de 
vorm van een degelijke onderwijshuisvesting. De organisatie van het onderwijsproces vraagt 
om een passende huisvesting. Voor het realiseren van een goede onderwijshuisvesting is Zui-
derbos voor een groot deel afhankelijk van de gemeente. 

Zuiderbos Vught is al sinds 2014 met de gemeente in gesprek over de realisatie van een 
deel nieuwbouw. Dit nieuwbouwtraject loopt in 2018 opnieuw vertraging op. Eind december 
2018 zijn 6 mogelijke scenario’s aan de gemeente gepresenteerd. In februari 2019 neemt de 
gemeente de beslissing nieuwbouw te gaan realiseren voor Zuiderbos echter zonder vaste 
afspraken te willen maken met Zuiderbos over locatie, programma, budget en planning. Een 
voorkeurscenario met veel onzekerheden. 

De huisvesting van Zuiderbos Helmond heeft al langer de aandacht van het bestuur. In 2010 is 
door het bestuur van de toenmalige Zwengel een 20-jarig contract getekend voor huur van de 
locatie Zuiderbos in Helmond. De huurprijs en de bijdrage van de gemeente Helmond voor de 
huur lopen al jaren sterk uiteen. In het voorjaar van 2017 heeft Zuiderbos aangegeven dat de 
situatie voor Zuiderbos onhoudbaar wordt. Naast een structureel ruimtegebruik door de groei 
van het aantal leerlingen is het pand onvoldoende geschikt voor onderwijs en is de huur te 
hoog.
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4.4 RISICOMANAGEMENT

In de daaropvolgende periode hebben er een aantal gesprekken met de verhuurder plaatsge-
vonden. Naast die gesprekken hebben we in 2018 een aantal verkenningen gedaan om tot een 
ontbinding van het huurcontract, een verkorting van de huurtermijn, een substantieel lagere 
afkoopsom of een matiging van de huur te komen. Geen van verkenningen heeft een gewenst 
resultaat opgeleverd. In 2019 wordt onderzocht of een juridische procedure uitkomst kan 
bieden.  

Ondertussen zorgen we ervoor dat de gebouwen zo optimaal mogelijk blijven aansluiten bij de 
vraag van het onderwijs. Hiervoor gebruiken we het meerjarenonderhoudsplan. Het plan is lei-
dend in de beslissingen die genomen worden ten aanzien van het onderhoud van de gebouwen. 
Het beleid is erop gericht dat de faciliteiten up-to-date zijn en bijdragen aan goed en modern 
onderwijs. In 2017 zijn de opgenomen activiteiten in het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. 
Het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Er wordt jaarlijks op 
alle scholen een risico-inventarisatie gedaan. De activiteiten die daaruit voortvloeien worden 
binnen één kalenderjaar uitgevoerd. 

Zuiderbos staat voor de uitdaging om met passende snelheid te reageren op de ontwikkelin-
gen die ons raken, zeker in een tijd waarin de wereld in hoog tempo verandert. In het meerja-
renformatiebeleid 2018 2023 zijn de ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van 
Zuiderbos gedefinieerd. Daarbij hebben we ook de risico’s aangeven.

Op Zuiderbos 
‘Op Zuiderbos’ is het aanbod uit het continuüm van Zuiderbos waarbij de leerling ingeschreven 
staat op Zuiderbos en daar ook zijn of haar onderwijs aangeboden krijgt. Ten aanzien van dit 
aanbod kennen we de onderstaande risico’s. 

• Van invloed op de bestendiging van het onderwijs op Zuiderbos is de ontwikkeling van het  
 leerlingaantal. Het leerlingaantal is afhankelijk van de instroom vanuit Herlaarhof en het  
 beleid van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De meeste samenwerkings 
 verbanden passend onderwijs in onze regio hebben te maken met een vereveningsopdracht.  
 Dit betekent dat zij moeten sturen op een afname van het aantal leerlingen in het (v)so.   
 In  2020 moet de verevening hebben plaatsgevonden. De samenwerkingsverbanden gaan  
 steeds sterker sturen op die verevening. Wat we zien is dat de samenwerkingsverbanden  
 invloed willen krijgen op de instroom naar Zuiderbos. Het risico bestaat dat samenwer-  
 kingsverbanden gaan sturen op een afname van residentiele plaatsingen. 
• Wat zichtbaar wordt in de meerjarenbegroting is het negatieve financiële perspectief voor  
 Zuiderbos Helmond en Veldhoven. Met het huidige aanbod en bekostiging hiervan komt de  
 inhoudelijke en financiële continuïteit onder spanning te staan.  
• We zien dat het regulier onderwijs intern gericht is als het gaat om de vormgeving van
 passend onderwijs. Er zijn hoge verwachtingen van het onderwijs. Ouders verwachten   
 dat een reguliere school een passend aanbod kan bieden. Hierdoor worden kinderen langer  
 vastgehouden. Preventieve arrangementen worden niet afgenomen of te laat ingezet. Uit de  
 ervaring blijkt dat de vraagstukken complexer worden. 
• De regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. De jeugdhulpverlening is belegd in  
 de wijken en er wordt aansluiting gezocht met de gespecialiseerder jeugdzorg. We zien   
 echter dat deze processen nog onvoldoende kwaliteit bieden. Dit geldt ook voor het onder- 
 wijs. Er wordt gesproken over expertisedeling en een passend aanbod voor elk kind, maar  
 zien dat bestuursbelangen, beleidskeuzes ten aanzien van de bekostiging van de ondersteu- 
 ning en onvoldoende samenwerking de ontwikkeling vertragen.  
• De effecten van de transitie jeugdzorg hebben een grote impact op het aanbod op de loca- 
 ties in Helmond en Veldhoven van Herlaarhof. 
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Samen met Zuiderbos
‘Samen met Zuiderbos’ is het aanbod uit het continuüm van Zuiderbos waarbij de leerling niet 
ingeschreven wordt op Zuiderbos, maar waar Zuiderbos diensten levert die door het samen-
werkingsverband, schoolbesturen of scholen bekostigd worden. Ten aanzien van dit aanbod 
kennen we de onderstaande risico’s. 

• Budgetten die ontstaan zijn vanuit de herbesteding worden niet opnieuw toegekend. De   
 keuze voor het schoolmodel heeft een direct effect op de inkomsten. Het is niet mogelijk  
 om bij het schoolmodel afspraken te maken op het niveau van het samenwerkingsverband. 
 De scholen beheersen de middelen en we zien dat scholen en besturen zelf de ondersteu- 
 ning organiseren. Er is minder zicht op het aanbod vanuit Zuiderbos en de budgetverde-
 ling maakt dat er spaarzaam wordt omgegaan met het inhuren van expertise van buiten  
 voor bijvoorbeeld OZAPP of de Zuiderbosacademie. 
• Het ambulante aanbod van Zuiderbos OZAPP zie je een toename van de vraag naar 
 trajecten. Dit werd voorheen betaald uit de herbestedingsgelden. We zien nu dat in Veldho- 
 ven en Helmond deze trajecten onvoldoende omgezet worden in contracten. 
• Samen met Zuiderbos betekent vaak samen met Herlaarhof of een andere zorgpartner. De  
 bekostiging van de trajecten OZAPP moet ook door de gemeente gefinancierd worden. We  
 zien nu dat er geen aparte financiering is en dat leidt tot wachtlijsten waardoor het 
 arrangement haar kracht verliest.  

Deze risico’s zijn lastig te kwantificeren, de invloed die we op deze risico’s hebben is beperkt, 
maar kunnen hun effect hebben op de personele inzet van Zuiderbos in de toekomst. Door 
de risico’s in beeld te brengen zijn we ons bewust van deze invloeden en kunnen we er naar 
handelen. Zo zijn we structureel in gesprek met de samenwerkingsverbanden en ook steeds 
meer met de gemeente. In de meerjarenbegroting 2018  2023 zijn de financiële consequentie 
van deze risico’s niet gekwantificeerd. 
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Interventies 2018
Naar aanleiding van de realisatie 2017 en de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018 
2023 zijn er een aantal interventies doorgevoerd die ten goede komen aan de exploitatie 2018.  

• Kwaliteitsimpuls Zowel ter ontwikkeling van het aanbod ‘op Zuiderbos’ als ‘Samen met  
 Zuiderbos’ hebben de scholen van Zuiderbos in het schooljaar 2016 2017 en 2017 2018   
 gebruik kunnen maken van de kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsimpuls was bedoeld om 
 beter vorm te geven aan passend onderwijs en aan de kwaliteit van het onderwijs en   
 daarmee op de kwaliteit van de medewerkers. Binnen de kwaliteitsimpuls mochten extra  
 fte ingezet worden om deze ontwikkelingen te realiseren. De kosten voor deze impulsen 
 worden weggezet als een overschrijding van het totale budget van Zuiderbos. Gezien de   
 ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2018 2023 hebben de directeuren in januari 2018  
 de opdracht gekregen geen extra investering meer te doen. 

• Scenario’s Helmond en Veldhoven Uit de cijfers blijkt dat de continuïteit van Zuiderbos
 Helmond en Veldhoven onder grote spanning staat. Om deze scholen voor de toekomst 
 veilig te stellen zijn er een 4-tal scenario’s uitgewerkt. De financiële en personele conse- 
 quenties zijn in het document doorgerekend. In dit plan is in de berekening ook Zuiderbos 
 Vught meegenomen en het resultaat voor de gehele organisatie. De scenario’s zijn 
 uitgebreid besproken met raad van toezicht en de directies. Halverwege het jaar blijkt uit  
 de exploitatiegesprekken dat de baten in 2018 hoger zijn dan in de begroting verwacht. Naar  
 aanleiding daarvan is een begroting 2018/2.0 gemaakt. Hieruit blijkt dat de tekorten op 
 korte en lange termijn voor de scholen mee lijken te vallen. Begroting 2018/2.0 met de   
 raad van toezicht besproken. Bestuurder en nieuwe directeur krijgen tijd en ruimte om de  
 ontwikkelingen deugdelijk en degelijk in te zetten.  

Elk jaar wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De maatregelen worden indien nodig verwerkt 
in de meerjarenbegroting en het meerjarenformatiebeleid. In de maandelijkse exploitatie-
gesprekken die gevoerd worden met de directeuren, hoofd bedrijfsbureau en bestuur aan de 
hand van de exploitatie- en formatieontwikkeling worden de risico’s gemonitord en indien 
nodig wordt bijgestuurd door de bestuurder.

Het risicomanagement is onderdeel van de planning en controlcyclus bij Zuiderbos.
Interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belang-
rijkste risico’s worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getrof-
fen. Binnen de stichting wordt zowel op organisatieniveau als ook op schoolniveau gebruik 
gemaakt van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus). 
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4.5 FUSIETOETS

Er zijn momenteel geen fusieplannen.

Het jaar 2018 stond ook in het teken van de nieuwe wetgeving op de privacy. Bij Zuiderbos 
werken we met gevoelige persoonsgegevens. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig en verantwoord 
om met alle persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat de gegevens van onze leerlingen, 
ouder(s), verzorger(s) en collega’s beschermd zijn tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseer-
de toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling. In 2018 is de 
werkgroep AVG opgestart en de functionaris gegevensbescherming benoemd. De werkgroep 
AVG komt eens in de 6 weken bijeen. 

     • Het privacyreglement en privacystatement zijn opgesteld en op de website geplaatst;
     • Verwerkingsovereenkomsten, verwerkingsregisters, toestemmingsverklaringen en   
  registratieformulier datalekken zijn opgesteld en in gebruik;
     • Medewerkers zijn bewust gemaakt van hoe zij hun informatie het beste kunnen 
  beveiligen  en hoe ze moeten omgaan met hun computers en materiaal. 

Roel en Gerwin, afdeling ICT:
‘Doordat de beveiliging van de ICT-omgeving van Zuiderbos al goed op orde was, was het niet 
nodig om aanpassingen te doen na de invoering van de wet AVG.’

4.6 AVG
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5.1 BELEID

5.2 BEDRIJFSVOERING

De doelstelling van Zuiderbos is om met de ter beschikking staande financiële middelen het 
maximale resultaat te behalen. De financiële middelen en de financiële positie zijn onder-
geschikt aan het onderwijs, maar beperken wel de mogelijkheden. De financiële continuïteit 
staat voorop en is ook nodig om in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. 
Om de financiële positie te bewaken zijn er normen vastgesteld voor enkele relevante financië-
le kengetallen, dat zijn ook de kengetallen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar 
financieel toezicht. 

Maartje en Tessa, afdeling financiën:
“Langzaamaan viel alles opnieuw georganiseerd op zijn plek. 
Hierdoor werken we effectiever en zijn we analytisch gegroeid met betere sturingsinformatie 
voor het MT. #trots #verdergroeien”

Zuiderbos is een onderwijsinstelling en dan past het dat de beschikbare financiële middelen zo 
effectief mogelijk beheerd en ingezet worden. Het beleid van de stichting is er op gericht dat 
het een redelijk eigen vermogen bezit dat noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen. 
Financieel beleid is geen opzichzelfstaand beleid. Beleidskeuzes welke op andere terreinen 
worden gemaakt komen samen in de diverse financiële (beleids)stukken. Het operationalise-
ren van de gemaakte plannen is uitsluitend mogelijk indien er voldoende middelen gegene-
reerd kunnen worden of voorhanden zijn.  

Het beleid voor een kalenderjaar is vertaald in een jaarbegroting. De strategische ontwikkelin-
gen zijn vertaald in een meerjarenformatiebeleid en een meerjarenbegroting.
Zowel de begroting 2019, als het meerjarenformatiebeleid en de meerjarenbegroting 2019 
2023 zijn door de raad van toezicht vastgesteld. In de continuïteitsparagraaf van dit jaarverslag 
zijn deze opgenomen.

In de voorgaande jaren is steeds sprake geweest van een fors negatief resultaat en ook de 
begroting 2018 sloot met een fors nadelig saldo. Die resultaten zijn aanleiding geweest om 
enerzijds beleidsmatige keuzes te maken, maar ook om in de bedrijfsvoering meer regulier 
(maandelijks) met de directeuren/hoofd bedrijfsbureau de financiën te bespreken. Dat heeft 
geleid tot een betere beheersing van de uitgaven over 2018 en daarmee ook voor een beter 
financieel resultaat.

In deze paragraaf is de staat van baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening opge-
nomen. Er wordt verantwoording afgelegd over 2018 waarbij de vastgestelde begroting 2018 
en de jaarcijfers 2017 ter vergelijking zijn opgenomen. Medio 2018 is een begroting 2018/2.0 
opgesteld, deze begroting is niet formeel vastgesteld en goedgekeurd, de analyse van de ver-
schillen maken we ten opzichte van de vastgestelde begroting en we refereren aan de begro-
ting 2.0.

5.3 SAMENVATTING JAARREKENING 2018
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5.4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De staat van baten en lasten laat zien welke baten en lasten er in dit jaar zijn geweest. De 
bijgevoegde analyse is voor het grootste deel gericht op de verschillen tussen begroting en 
realisatie. Daar waar relevant wordt ook een toelichting gegeven op belangrijke verschillen ten 
opzichte van voorgaand boekjaar. 

Staat van baten en lasten 2018

Het resultaat over 2018 is € 116.460 positief tegen een begroot negatief resultaat van € 
€ 347.696 en een negatief resultaat van € 280.943 over 2017. In de begroting 2.0 was de ver-
wachting dat het negatief resultaat zou uitkomen op € 138.043. 

Het negatief resultaat 2018 is daarmee € 464.000 beter dan de vastgestelde begroting en € 
€ 254.000 beter dan de begroting 2.0. Er is voor € 929.000 meer aan baten gerealiseerd dan 
verwacht over 2017, maar de kosten waren ook € 450.000 hoger. Ten opzichte van 2017 was 
eveneens sprake van hogere baten (€ 927.000), maar stegen de kosten met € 531.000, waar-
door het resultaat € 396.000 beter is.

5.5 RESULTAAT
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5.6 BATEN 

De verschillen tussen de realisatie en de begroting èn de bijgestelde begroting zijn groot. In 
2018 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die bij het opmaken van de begroting 2018 niet 
voorzienbaar waren en bij het opmaken van de begroting 2.0 niet voldoende kwantificeerbaar 
waren. In juni 2018 is een nieuwe cao-overeengekomen waarbij de salarissen over het alge-
meen stegen en de salarissen van onderwijzend personeel nog meer door een herinschaling. 
Ook is een eenmalige uitkering betaald in oktober 2018. Hiervoor is de rijksbekostiging bijge-
steld, ook over het schooljaar 2017 2018. Daarnaast is een teruggaaf van de belastingdienst 
ontvangen als gevolg van een bijstelling van premies sociale verzekeringen over oude jaren en 
heeft afboeking van de boekwaarde van de in 2017 gedane investering in de website plaatsge-
vonden. Hieronder gaan we meer specifiek in op de verschillen en worden deze waar mogelijk 
gekwantificeerd.

Hieronder wordt per post ingegaan op de belangrijkste verschillen.

Baten Realisatie 2018 
t.o.v. begroting

Realisatie 2018 
t.o.v. begroting 2.0

Realisatie 2018 
t.o.v. 2017

Rijksbekostiging 871.206 693.546 790.400

Overheidsbijdragen en –
subsidies

77.117 69.117 95.927

Overige baten -19.146 -125.145 41297

Subtotaal 929.177 617.518 927.624

Lasten

Personeelslasten 571.616 464.092 516.948

Afschrijvingslasten 95.918 41.283 56.895

Huisvestingslasten -64.648 -36.995 10.488

Overige lasten -153.681 -86.681 -53.715

Subtotaal 449.205 381.699 530.620

Financiële baten en lasten -15.816 -1.136 399

Totaal 464.156 254.503 397.403

De “Rijksbijdragen OCW” zijn per saldo € 871.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door een aantal factoren. Door indexeringen en bijstellingen van de rijksbekostiging is € 
€ 540.000 meer ontvangen dan verwacht, dit ter dekking van de hogere loonkosten als gevolg 
van de cao-aanpassing en de stijging van de pensioenpremie, hiervan heeft € 267.000 betrek-
king op het schooljaar 2017 2018. Ook is hierin opgenomen de verhoging van het personeel 
en arbeidsmarktbudget met middelen ter verlichting van de werkdruk. Met ingang van het 
schooljaar 2018 2019 zijn middelen ter beschikking gesteld om de werkdruk te verminderen, 
deze bedragen voor 2018 € 53.000.

Daarnaast stegen de overige OCW-subsidies met € 91.000 doordat diverse doelsubsidies zijn 
aangevraagd en verkregen, hier staan ook extra kosten tegen over.
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De van het samenwerkingsverband ontvangen middelen zijn € 240.000 hoger dan begroot. In 
de begroting 2018 was geen rekening gehouden met groeibekostiging voor het schooljaar 2018 
2019, hier is uiteindelijk € 257.000 aan groeibekostiging over de maanden augustus-december 
2018 ontvangen. In de begroting zijn we te voorzichtig geweest door hier niets op te nemen.
In 2018 zijn de geldstromen vanuit het samenwerkingsverband ook veranderd ten opzichte 
van de jaren daarvoor. Er is betere aansluiting gevonden met de onderwijsactiviteiten. Door 
deze wijziging is een gedetailleerde analyse van de verschillen met de begroting en 2017 niet 
te maken, behalve op het punt van de groeibekostiging. Wel kunnen we zeggen dat per saldo 
de verwachte inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden gerealiseerd zijn plus de extra 
inkomsten van de groeibekostiging. 

De lasten over 2018 zijn € 457.000 hoger dan begroot, en € 390.000 hoger dan in de begroting 
2.0. Ten opzichte van 2017 stegen de uitgaven met € 538.000.

De totale personele lasten zijn € 572.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2017 stegen de 
personeelskosten met € 517.000.

De loonkosten van de in dienst zijnde personeelsleden minus de ontvangen uitkeringen van 
UWV en Vervangingsfonds zijn € 406.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2017 is sprake 
van een toename van € 648.000. De stijging wordt veroorzaakt door verschillende factoren, de 
loonschalen zijn gestegen waarbij de schalen van het onderwijs gevend personeel in zijn ge-
heel zijn aangepast met hogere lonen tot gevolg. Daarnaast is een eenmalige uitkering betaald 
in oktober 2018 op grond van de cao. Ook stegen de pensioenpremies in 2018 ten opzichte van 
2017 en steeg de premie voor het Participatiefonds. Met deze stijgingen was in de begroting 
geen rekening gehouden, omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. 
In de begroting 2.0 was overigens met deze cao-aanpassing ook nog geen rekening gehouden.

De overige personeelslasten zijn € 268.000 hoger dan begroot, dat komt mede door een 
andere systematiek voor de verantwoording van reiskosten woon-werk dan in de begroting 
is gehanteerd. Als gevolg van de uitruil die in december plaatsvindt van eindejaarsuitkering 
met reiskosten woon-werk zijn deze kosten hoger, maar de loonkosten evenredig lager. De 
reiskosten zijn € 112.000 hoger dan begroot. In 2018 is € 55.000 meer aan scholing uitgegeven 
en werd meer extern personeel ingehuurd (€ 108.000 meer dan begroot maar € 73.000 minder 
dan 2017).

De personele lasten zijn eveneens positief beïnvloed door een teruggave van de belasting-
dienst van in het verleden teveel betaalde premies. Het terugontvangen bedrag dat ten gunste 
van Zuiderbos komt bedraagt € 95.000. 

5.7 LASTEN 

5.8 PERSONELE LASTEN 
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5.9 AFSCHRIJVINGSLASTEN

De afschrijvingslasten zijn € 96.000 hoger dan begroot. In 2017 zijn de kosten voor de nieuwe 
website geactiveerd, omdat een deugdelijke activeringsgrondslag ontbreekt is deze investering 
in 2018 geheel afgeschreven (extra afschrijving van € 65.000). 
Daarnaast is in de begroting 2018 de post afschrijvingen te laag opgenomen, doordat onvol-
doende rekening is gehouden met investeringen die na het opstellen van de begroting nog 
hebben plaatsgevonden. Er wordt afgeschreven vanaf ingebruikname. 

Onderstaande investeringen hebben in 2017 plaatsgevonden :

ICT materiaal 81.801

Meubilair 751

Bedrijfsinventaris 8.169

Leermiddelen 61.233

Totaal: 151.954

De huisvestingslasten zijn € 65.000 lager dan begroot. 
Dit wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening 
die reeds in 2017 is doorgevoerd, maar die nog niet was verwerkt in de begroting 2018. Er is 
aansluiting gezocht bij de meest recente onderhoudsplanning. De huurkosten en de kosten die 
aan Reinier van Arkel vergoed worden vielen ook lager uit dan verwacht. 

Ten opzichte van 2017 zijn de huisvestingslasten € 10.000 hoger., met name door hogere on-
derhoudsuitgaven. 

Op overige lasten vielen over 2018 € 153.000 lager uit dan begroot, ten opzichte van 2017 werd          
€ 53.000 minder uitgegeven.

De belangrijkste posten die dit veroorzaken zijn: 
     • De kosten voor administratie en beheer vielen per saldo € 17.000 hoger uit dan over
  2017, maar bleven wel binnen de begroting. De telefonie en internet kosten stegen 
  relatief fors, op andere posten hebben we de begrotingsdiscipline goed kunnen handha- 
  ven.
     • De kosten voor leermiddelen kwamen € 43.000 lager uit dan in 2017 en waren vrijwel  
  gelijk aan de begroting. Ook hier stellen we vast dat monitoring van de uitgaven zijn   
  vruchten heeft afgeworpen. 
     • De overige instellingslasten vallen lager € 72.000 lager uit dan de begroting. Enkele,   
  in de begroting opgenomen projecten, zijn niet doorgegaan, waardoor de projectkosten  
  € 60.000 lager waren, en ook voor examens hoefde minder uitgegeven te worden 
  (€ 10.000).

5.11 OVERIGE LASTEN

5.10 HUISVESTINGSLASTEN
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5.13 BALANS

Het resultaat van de financiële baten en lasten is € 16.000 lager dan begroot. Dit wordt veroor-
zaakt door de lage rentestand waardoor de spaarrekeningen niet renderen. 

In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2018 en 31-12-2017 opgenomen.  Waar de ex-
ploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans inzicht in 
de bezittingen, schulden en het eigen vermogen en daarmee in de financiële positie. 

Balans per 31-12-2018 na resultaatbestemming 

5.12 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
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Vaste activa    
In 2018 bedroegen de investeringen € 235.000. Deze zijn volgens het investeringsplan uitge-
voerd. Onder de investeringen zijn voor € 83.000 aan kosten opgenomen die betrekking heb-
ben op de voorbereiding van de nieuwbouw. Van de gemeente is hiervoor reeds een bijdrage 
ontvangen en ook in een voorgaand jaren is een gemeentelijke bijdrage ontvangen, per saldo 
€ 184.000, deze zijn in mindering gebracht op de reeds gemaakte kosten. De afschrijvingen 
bedroegen € 346.000 inclusief de afwaardering van de kosten van de website voor € 62.000. Op 
de voorinvesteringen, gedaan voor de voorbereiding van de nieuwbouw, is nog niet afgeschre-
ven.

Vorderingen
De vorderingen zijn ten opzichte van 2017 toegenomen, hierboven is reeds gesproken over een 
nabetaling vanuit de belastingdienst, deze is in 2019 ontvangen en staat derhalve ultimo 2018 
nog als vordering open. De vordering op het ministerie is toegenomen door de stijging van 
de bekostiging, de vordering op het vervangingsfonds is lager, doordat het vervangingsfonds 
beter bij is met de afwikkeling van vervangingsdeclaraties. 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn met € 429.000 toegenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen we 
naar het kasstroom overzicht in de jaarrekening. 

Eigen vermogen
Het positieve resultaat over het jaar 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve. 

Voorzieningen
De voorzieningen zijn per 31 december 2018 € 106.000 hoger in vergelijking met een jaar eer-
der. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van de voorziening onderhoud met € 
87.000 en een toename van de voorziening voor jubileumgratificaties door gestegen brutolo-
nen en aanpassing van de rekenrente van 3% naar 1%. De voorziening onderhoud is gevormd 
op basis van de meerjarenonderhoudsplannen van de scholen.  

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met € 81.000 hoger dan 2017, met name door de nog te betalen 
fee die verbonden is aan de belastingteruggave. 

45

 



5.14 KENGETALLEN PER BALANSDATUM

Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en de balans kan een aantal kengetallen worden 
gehaald. De kengetallen over het boekjaar 2018 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij 
sluiten we aan bij de kengetallen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar financieel 
toezicht. Het kengetal van de personele lasten is daar nog aan toegevoegd.

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 Signalrings
waarde

Financiële positie

Liquiditeit 3,30 3,01 2,93 2,80 < 0.75

Solvabiliteit 1 62,1% 63,7% 64,7% 64,9% NVT

Solvabiliteit 2 74,3% 74,4% 73,3% 72,8% < 30%

Rentabiliteit 1,14% -3,03% 0,14% -/-2,02% Meerjarig 
< 0%

Weerstandsvermogen 28,5% 30,2% 34,1% 34,4% < 5%

Huisvestingslasten in 
% totale lasten

5,1% 5,2% 6,1% 7,5% >10%

Personele lasten in % 
totale lasten

85,1% 84,4% 82,2% 82,2% 85%

Liquiditeit
Dit kengetal geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar 
kortlopende schulden te voldoen. De signaleringswaarde die de inspectie hanteert voor het 
funderend onderwijs is 0,75. Zuiderbos heeft een ratio van 3,30 die ligt dus ruim boven de 
signaleringswaarde. Geconcludeerd kan worden dat de liquiditeit ruim voldoende is en de 
stichting  aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Het kengetal is berekend door 
het totaal van de vlottende activa te delen door het totaal van de schulden.   

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een organisatie op lange termijn aan haar verplichtin-
gen kan voldoen. De signaleringswaarde van de inspectie is 30% voor de solvabiliteit waarbij 
de voorzieningen als eigen vermogen zijn meegenomen.  De solvabiliteit van Zuiderbos is met 
74,3% fors hoger. Het kengetal solvabiliteit 1 is berekend door het eigen vermogen te delen 
door het totaal van de passiva. Het kengetal solvabiliteit 2 is berekend door het eigen vermo-
gen plus de voorzieningen te delen door het totaal van de passiva.
 
Rentabiliteit
Het kengetal rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat af te zetten tegen de 
totale baten. De rentabiliteit is 1,14%. De signaleringswaarde van de inspectie is 0% meerjarig 
gezien. 

Weerstandsvermogen
Dit kengetal wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen de totale baten. De 
signaleringswaarde is 5%. Zuiderbos voldoet hier ruim aan. 

Kengetallen exploitatie
De personele lasten is de grootste uitgavenpost. Hoewel formeel niet gehanteerd door de 
inspectie is het wel een veel gebruikt kengetal in het onderwijs. In het onderwijs ligt het ge-
middelde tussen de 80 en 85. Voor Zuiderbos bedraagt dit 85,1%. 

Toegevoegd is het kengetal voor de huisvestingslasten. De signaleringswaarde van de inspec-
tie is 
> 10%. Indien de huisvestingslasten meer dan 10% bedragen van de totale lasten (inclusief 
afschrijvingen op geactiveerde huisvestingsuitgaven) dan is dat een signaal voor de inspectie. 
Zuiderbos zit met 5,1% hier ruim onder.
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Onderstaand de vastgestelde begroting 2019 in vergelijking met de realisatie 2018 en 
begroting 2018. 

De begroting 2019 sluit met een klein tekort. De voorgaande begroting sloot met een fors 
tekort wat de aanleiding was kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken en in te grijpen indien 
nodig en gewenst. Deze ingrepen hebben plaatsgevonden, waardoor er meer evenwicht is 
gekomen tussen baten en lasten. 

Zuiderbos heeft in het meerjarenbegroting en meerjarenformatiebeleid 2019 2023 haar am-
bities vertaald in een strategie voor de komende jaren. Voor een verdere toelichting van deze 
koers verwijzen wij naar bovengenoemde documenten.

In het treasurystatuut van de stichting is het beleid ter zake van beleggen en belenen 
verwoord. Het treasurystatuut van Zuiderbos is vastgesteld in het jaar 2017. Tijdelijke overtol-
lige middelen worden conform het statuut en rekening houdende met de criteria in de regeling 
“Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” risico mijdend en met 
hoofdsom garantie uitgezet. In 2018 zijn geen activiteiten ten aanzien van de treasury 
uitgevoerd.

5.15 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

5.16 TREASURY 
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In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het 
beleid afgezet tegen de huidige stand van zaken. De meerjarenprognoses zijn zorgvuldig opge-
steld, de realisatie hiervan zal altijd afwijken. 

De cijfers die in deze paragraaf gepubliceerd worden zijn gebaseerd op de door de raad van 
toezicht   goedgekeurde meerjarenbegroting 2019 2023. In de meerjarenbegroting wordt uitge-
gaan van een constant aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober voorafgaande aan het 
schooljaar. Doordat Zuiderbos met veel tussentijdse mutaties te maken heeft zal het aantal 
leerlingen gedurende de looptijd fluctueren. Door het gelijk aantal leerlingen is in de meerja-
renbegroting ook de formatie constant gehouden. 

Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de continuïteitsparagraaf wordt verwezen 
naar het meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting. 

Gegevensset
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

De meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting 2019 2023 is opgesteld in het najaar van 2018, op dat moment is een 
inschatting van de balanspositie ultimo 2018 gemaakt. De werkelijke balanspositie zoals opge-
nomen in de jaarrekening 2018 wijkt af van deze inschatting. 
In deze continuïteitsparagraaf moet de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting 
worden opgenomen. Hierin is de balanspositie ultimo 2018 opgenomen, conform de goed-
gekeurde meerjarenbegroting, deze wijkt derhalve af van de balanspositie ultimo 2018 uit de 
jaarrekening.

Dit leidt tot de volgend verwachte balansontwikkeling 2019-2023 conform de vastgestelde 
meerjarenbegroting:

5.17 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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Nadere toelichting op de balanspositie:
     • Bij de post materiële vaste activa is het uitgangspunt dat investeringen gelijk zijn aan  
  afschrijvingen;
     • De waardering van vlottende activa is overwegend de vordering op het ministerie van   
  OC&W, die relatief onveranderd blijft i.v.m. het stabiele aantal leerlingen;
     • De liquide middelen zijn apart toegelicht in de liquiditeitsbegroting;
     • Het eigen vermogen ontwikkelt zich met het exploitatieresultaat;
     • De voorzieningen zullen de komende jaren langzaam aflopen, doordat de onderhouds- 
  kosten hoger zullen zijn dan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De dotatie is 
  gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting. Er wordt gespaard voor onderhouds- 
  uitgaven die op een later moment vallen. De personele voorzieningen (met name jubilea)  
  blijven naar verwachting stabiel;
     • De kortlopende schulden zijn stabiel, aangezien deze fte gerelateerd zijn voor verplich- 
  tingen als vakantiegeld, pensioenen, loonheffing.

Staat / raming van baten en lasten in meerjarig perspectief
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Nadere toelichting op de baten en lasten 
• De personele bekostiging is gebaseerd op de bij het ministerie van OC&W gehanteerde   
 grondslagen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in tarief stelling voor leerlingen < 8 jaar,  
 leerlingen > 8 jaar en leerlingen in het vso. We gaan uit van een stabiel aantal leerlingen  
 op 1 oktober (teldatum);
• Personele bekostiging zware ondersteuning is gebaseerd op een tarief per leerling < 8   
 jaar, een tarief per leerling > 8 jaar en een tarief per leerling voor het vso;
• De inkomsten voor personeel en arbeidsmarktbeleid zijn gebaseerd op een standaard tarief  
 per leerling;
• De inkomsten uit prestatieboxgelden zijn gebaseerd op een standaard tarief per leerling.  
 Het ministerie stelt hier echter wel voorwaarden aan ten aanzien van inzet van deze gelden  
 in relatie tot specifieke ontwikkelingen. Indien deze ontwikkelingen niet duidelijk en zicht 
 baar verantwoord worden, kan het ministerie in de toekomst korten op deze gelden;
• De inkomsten uit samenwerkingsverband bestaan uit contractinkomsten. Hier ligt in de  
 toekomst ook een financieel risico voor Zuiderbos. Met name groeibekostiging is moeilijk te  
 prognosticeren, we gaan uit van een groei gerelateerd aan ervaringen in voorgaande jaren.
• Overige P-baten zijn de verwachte inkomsten voor de lerarenbeurs. Deze inkomsten dienen  
 ter vervanging van betreffende medewerkers;
• De materiële inkomsten zijn gebaseerd op een standaard tarief voor leerlingen < 8 jaar,   
 een standaard tarief voor leerlingen > 8 jaar en een standaard tarief voor leerlingen in het  
 vso. Daarnaast wordt hier nog een basisbedrag standaard aan toegevoegd per school;
• De materiële inkomsten voor zware ondersteuning is gebaseerd op een tarief per leerling  
 < 8 jaar, een tarief per leerling > 8 jaar en een tarief per leerling vso;
• Gemeentelijke bijdragen en contractuele overeenkomsten met de gemeente Vught, Veldho 
 ven en Helmond;
• Overige baten komen voornamelijk voort uit ouderbijdragen, en voor een klein gedeelte uit  
 het samenwerkingsverband;
• Personeelskosten zijn gepland op basis inzet van fte’s per categorie (OP-OOP-DIR). De  
 ontwikkeling van het aantal fte’s is stabiel en gerelateerd aan de ontwikkeling van het   
 aantal leerlingen. De werkelijke formatie ultimo 2018 is als uitgangspunt genomen voor de 
 begroting, met nog te vervullen vacatures is rekening gehouden waar nodig. De loonkosten
 zijn berekend op basis van de werkelijke brutosalarissen volgens de meest recente sala- 
 ristabel en de premies sociale lasten en pensioenen, zoals bekend bij het opmaken van de  
 begroting. Ook is rekening gehouden met de volgens de cao toe te kennen periodieke verho-
 gingen. Voor de overige personele kosten (scholing, inhuur, bedrijfsarts, etc.) is een   
 inschatting gemaakt op basis van ervaringen uit het verleden, cao-bepalingen, contractuele  
 afspraken met leveranciers en wensen uit het verleden;
• Afschrijvingskosten zijn voor de jaren 2019 2023 stabiel, ervan uitgaande dat de effecten van  
 investeringen over deze periode gelijk zijn aan de afschrijvingslasten;
• De huisvestingslasten betreffen met name contractuele verplichtingen ten aanzien van  
 huur, schoonmaak en energie. Daarnaast is op basis van het MOP de jaarlijkse dotatie voor  
 onderhoud meegenomen. Het aandeel variabele kosten binnen de huisvestingslasten is   
 minimaal;
• De overige lasten zijn lasten die over het algemeen leerlingafhankelijk zijn (administratie en  
 beheer, inventaris en apparatuur en overige lasten). Deze zijn ook vanwege het stabiele   
 aantal leerlingen onveranderd opgenomen.
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Liquiditeitsbegroting 2018-2023

Nadere toelichting op de liquiditeitsbegroting:
     • Exploitatieresultaat conform meerjarenexploitatieresultaat;
     • Afschrijving conform meerjarenexploitatieresultaat;
     • Dotatie voorziening groot onderhoud vastgesteld op basis van het meerjarenonderhouds- 
  plan;
     • Investeringen conform afschrijvingslasten;
     • Uitgaven groot onderhoud conform MOP;
     • Mutaties vlottende activa conform meerjarenbalansontwikkeling;
     • Mutaties kortlopende schulden conform meerjarenbalansontwikkeling.

Naast een liquiditeitsbegroting voor 5 jaar is voor 2019 een liquiditeitsbegroting op maandba-
sis opgesteld.
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De verschillende meerjarenbegrotingen leiden tot de volgende meerjarenontwikkeling van de 
kengetallen:

In de jaarrekening 2017 zijn eveneens meerjarenprognoses gepresenteerd. Bij ongewijzigd 
beleid was de conclusie dat kengetallen fors terugliepen door de negatieve resultaten, met 
een gewijzigd beleid was geen rekening gehouden. In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar het 
onderwijskundig beleid en de hiervoor noodzakelijke financiële middelen waarbij het meerja-
renperspectief van de financiën nadrukkelijk betrokken is. Het resultaat was een beleidsrijke 
meerjarenbegroting waarbij baten en lasten in redelijk evenwicht met elkaar zijn. 
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LIJST MET AFKORTINGEN

Afkorting omschrijving

DIR DIRECTIE

FTE FULLTIME-EQUIVALENT

GGL GEWOGEN GEMIDDELDE LEEFTIJD

GGZ GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

GCBO GESCHILLEN COMMISSIE BIJZONDER ONDERWIJS

HAVO HOGER ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS

HBO HOGER BEROEPSONDERWIJS

IL INDIVIDUELE LEERROUTE 

ICT INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

LGF LEERLING GEBONDEN FINANCIERING 

MR MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MT MANAGEMENTTEAM 

MBO MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

MOP MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

OP ONDERWIJZEND PERSONEEL

OCW ONDERWIJS CULTUUR EN WETENSCHAP

OPP ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN

OOP ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL

OZAPP ONDERWIJS ZORGARRANGEMENT PSYCHIATRISCHE 
PROBLEMATIEK 

PO PRIMAIR ONDERWIJS

RVT RAAD VAN TOEZICHT 

PABO PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS

RDDF RISICODRAGEND DEEL VAN DE FORMATIE 

SO SPECIAAL ONDERWIJS

SWV SAMENWERKINGSVERBAND

TLV TOELAATBAARHEIDSVERKLARING 

VMBO VOORTGEZET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

VMBO-T VOORTGEZET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS THEORETISCH

VO VOORTGEZET ONDERWIJS

VSO VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

VWO VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

WEC WET EXPERTISE CENTRA

WMS WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

WNT WET NORMERING TOPINKOMENS 
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A. Balans per 31-12-2018 na resultaatbestemming  
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B. Staat van baten en lasten over 2018 
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C. Kasstroomoverzicht over 2018 
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D. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

 
Gegevens over de rechtspersoon 
Naam: Stichting Zuiderbos  
Rechtsvorm: Stichting 
Zetel: Vught 
Adres: Carillonlaan 3, 5261 LT Vught  
Kamer van Koophandel: 41082569 
 
Algemeen 
 
Activiteiten van het bevoegd gezag 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Zuiderbos en de onder deze rechtspersoon 
vallende school verantwoord. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van onderwijs voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar. 
 
Continuïteit 
Het eigen vermogen van Stichting Zuiderbos bedraagt per 31 december 2018 € 2.916.660 positief. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Vergelijkende cijfers 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande 
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar. Als gevolg van aanpassing van de OCW taxonomie heeft op onderdelen een 
verschuiving van posten in de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de balans, de staat van baten en lasten noch op omvang 
en samenstelling van vermogen en resultaat. 
De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 
 
Schattingswijziging 
In de jaarrekening is een schattingswijziging doorgevoerd bij de berekening van de omvang van de 
voorziening voor jubileumgratificaties. De gehanteerde discontovoet is aangepast van 3% naar 1%. 
Hierdoor is de voorziening gestegen met € 24.858. 
 
Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
 
Financiële instrumenten 
Stichting Zuiderbos heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen 
naar de behandeling per post. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Zuiderbos of 
de moedermaatschappij van Stichting Zuiderbos  en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
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Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Grondslagen voor de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 
660 Onderwijsinstellingen. 
 
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa 
en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. 
Er wordt afgeschreven in het jaar van aanschaf in de maand na in gebruikname. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat. 
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen. 
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeenten en het juridisch 
eigendom berust bij de stichting.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
 
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven. 
 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer 
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste 
activa. 
 
Algemene reserve publiek 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten.  
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting Zuiderbos. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 
 
Bestemmingsreserve (publiek en privaat) 
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige 
uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is 
aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen. In de 
toelichting zijn het bedrag en de beperkte doelstelling van iedereen bestemmingsreserve vermeld. 
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten 
laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk 
jaar de uitgaven zullen worden gedaan. 
 
Bestemmingsfonds (publiek en privaat) 
Gelden afkomstig van derden met een beperktere bestedingsmogelijkheid dan de doelstelling van de 
Stichting Zuiderbos toestaat en per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in 
bestemmingsfondsen. Per bestemmingsfonds wordt de beperkende doelstelling toegelicht. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn 
gebracht. 
 
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst 
zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. 
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de 
toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
 
Voorziening groot onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 
aan onroerende zaken die door de jaren een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 
voorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het 
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening 
houdend met geplande jaarlijkse dotaties toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 
waarover de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. Daar waar in het groot onderhoud wordt 
voorzien door middel van een convenant met de gemeente is geen voorziening getroffen. 
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Zuiderbos maakt gebruik van de tijdelijke regeling, waarbij het voor de boekjaren 2018 en 2019 is 
toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van 
het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. 
 
Voorziening jubilea 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.  
 
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (1,00 %). De 
werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde van de schuld. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn 
te plaatsen. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt 
door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband 
ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 
 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 
 
Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de 
subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder 
de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW subsidies met een verrekening clausule worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 
verlopen. 
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Overige overheidsbijdragen 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn 
van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere 
het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen  
Stichting Zuiderbos heeft 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 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97%. 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. 
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Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en 
materiële vaste activa. In het jaar na investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur 
vastgestelde termijnen: 
 
Gebouwen 40 jaar 
Verbouwingen 20 jaar 
Machines en installaties 15 jaar 
Meubilair 15 jaar 
Stoffering 10 jaar 
Leermiddelen 8 jaar 
Duurzame apparatuur 5 jaar 
ICT-apparatuur 5 jaar 
ICT-apparatuur tablet, mobiele telefoon 3 jaar 
 
Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Overige lasten 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken of 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
ze betrekking hebben. 
 
Financieel resultaat 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en 
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten. 
 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van 
gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. 
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet 
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de 
operationele activiteiten. 
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E. Toelichting behorende tot de balans 

 
1. Activa 
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2. Passiva 

 

 
 
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor een kwaliteitsimpuls van € 268.495. In 2017 is reeds € 
211.495 uitgegeven. Voor OZAPP € 36.344, SO-IL € 99.000 en Zuiderbosacademie € 76.151. In 2018 is 
het resterende bedrag ingezet voor SO-IL. 
 
 

 
 
  

 



68 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

  

 



70 
 

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2018 
 
3. Baten 
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4. Lasten 
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F. Overzicht verbonden partijen 
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G. Verantwoording subsidies 
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H. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 

 
De WNT is van toepassing op Stichting Zuiderbos. Het voor Stichting Zuiderbos toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C, 
complexiteitspunten per criterium: aantal leerlingen 1, totale baten 4, aantal onderwijssoorten 2. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.  
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling.  
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I. Bestemming van het resultaat 2018 

 

 
 
 
J. Gebeurtenissen na balansdatum 

 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld moeten worden.  
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K. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders  

 
Datum vaststelling jaarrekening 2018: 12 juni 2019 te Vught  
 
 
Bestuurder 
 
 
 
…………………………………………… 
Mevr. E.B.T.M. van den Oever  
 
 
Raad van toezicht  
 
 
 
…………………………………………… 
Dhr. J.B.C.W. van den Heuvel  
 
 
 
…………………………………………… 
Mevr. A.J.M. Smolders 
 
 
 
…………………………………………… 
Dhr. M.J.M. Peijnenburg  
 
 
 
…………………………………………… 
Dhr. B. van Bruxvoort  
 
 
 
…………………………………………… 
Mevr. E.M.C. Melis 
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OVERIGE GEGEVENS  
 

  

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Zuiderbos  

Carillonlaan 3 

5261 LT VUGHT 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Zuiderbos te VUGHT gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zuiderbos op     

31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zuiderbos zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2018 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

 

 

 



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 26 juni 2019 

Wijs Accountants 
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