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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 2017 en 
de resultaten in het schooljaar 2017 2018. 
In 2017 heeft de Zwengel haar naam ingeruild voor haar nieuwe naam: Zuiderbos. Zoals we waren op 
de Zwengel zijn we nu op Zuiderbos. Met de naamswijziging sluiten we meer aan bij de wensen van 
onze leerlingen. Vooral onze oudere leerlingen hadden steeds moeite met onze oude naam. Maar 
ook het aanbod is aan het veranderen en de naam Zuiderbos sluit beter aan bij waar we voor willen 
staan.  
 
2017 was voor Zuiderbos een jaar van afstemming met onderwijs en zorg, de doorontwikkeling van 
ons onderwijs, het maken van nieuwe arrangementen, het beschrijven van het DNA van Zuiderbos en 
een eerste zorg om de financiële resultaten. We hebben hard gewerkt aan onze positionering in de 
regio en de borging van ons integraal aanbod. Daarnaast is er nieuw aanbod ontwikkeld dat een 
dekkend netwerk in de regio ondersteunt en dat doelgroepen nieuwe perspectieven op onderwijs 
geeft.  
 
Het integraal personeelsbeleid heeft veel aandacht gehad. Binnen het personeelsbeleid is de 
identiteit van Zuiderbos het uitgangspunt. Vanaf de werving en selectie, gedurende de gehele 
loopbaan op Zuiderbos tot het afscheid bij pensionering of het verlaten van Zuiderbos wordt 
gehandeld vanuit de identiteit die we met elkaar bepaald hebben. Ons handelen is verbonden met 
onze identiteit wat wij ons DNA noemen. 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 medewerkers optimaal kunnen presteren. Afgelopen jaar is de ontwikkeling van 
het personeelsbeleid erop gericht de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, het welzijn van de 
medewerkers voorop te stellen en de organisatiedoelen te verrijken. In deze balans kunnen 
medewerkers en Zuiderbos excelleren.  
 
Zuiderbos werk structureel aan de kwaliteit van het onderwijs. Onze opdracht is 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 jongeren die 
dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te brengen. Bij de uitvoering van onze 
opdrachten proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten van passend onderwijs.  
  
De financiële situatie van Zuiderbos heeft in 2017 voor het eerst voor zorgen gezorgd. In de 2e helft 
van 2017 en ook voor 2018 zijn nodige acties uitgezet om Zuiderbos voor de toekomst gezond te 
houden.  

We hebben opnieuw een bewogen jaar achter de rug. We hebben veel bereikt maar er is uiteraard 
ook nog veel te doen. De wereld staat niet stil en Zuiderbos ook niet. Eind 2017 zijn we gestart met 
de voorbereidingen voor een nieuw koersplan. Zorgvuldig en met de betrokkenheid van leerlingen, 
ouders, medewerkers, onze partners in de zorg, de samenwerkingsverbanden, de raad van toezicht 
en de MR schetsen wij ons beeld van onze toekomst. Een toekomst waarin wij onze plek als specialist 
van het aanbieden van een integraal aanbod verder uitbouwen.   

Liesbeth van den Oever 
Bestuurder 
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1. STICHTING ZUIDERBOS  
 
Zuiderbos 
Zuiderbos is een onderwijsinstelling in het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(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. In dit spectrum heeft Zuiderbos haar plaats gevonden als school voor 
kinderen met psychiatrische problemen. Daarnaast kent Zuiderbos de doelstelling vorm en inhoud te 
geven aan passend onderwijs. Dat betekent dat zij een bijdrage levert aan de uitgangspunten 
‘thuisnabij’ en ‘regulier als het kan’. Wij bieden integrale ambulante onderwijszorgarrangementen en 
begeleiden leerkrachten en medewerkers in het onderwijs bij het oplossen van specifiek vragen op 
het gebied van onderwijs in relatie tot psychiatrische problematiek. Zuiderbos legt de nadruk op de 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten en medewerkers in het regulier 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. 
 
De doelgroep 
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 leerlingen. Een uitzondering hierop vormt 
de havo. Deze leerlingen zijn geplaatst met een ToeLaatbaarheidsVerklaring (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 ontwikkelingsvraag hebben 
ten aanzien van de omgang met leerlingen met psychiatrische problemen worden door Zuiderbos 
ondersteund en opgeleid.  
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De missie  
De missie van Zuiderbos is verbonden aan de identiteit van Zuiderbos.  
 
Zuiderbos zorgt ervoor dat een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling bij kinderen en jongeren die 
dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. We bieden leerlingen een passend 
toekomstperspectief. 
 
Zuiderbos slaagt in haar missie door het bieden van goed en passend onderwijs op haar scholen en 
door het delen van haar expertise met het regulier onderwijs ter versterking van het handelend 
vermogen van het regulier onderwijs. Zuiderbos is een organisatie waarin ons motto: ‘Ik mag ik en jij 
mag jij zijn’, elke dag door leerlingen, ouders, medewerkers, het onderwijs en andere stakeholders 
ervaren wordt.  
 
Wij werken vanuit van een multidisciplinaire aanpak door een deskundig team, een team dat zich 
continu ontwikkelt en beschikt over de juiste kennis en expertise om vorm en inhoud te geven aan 
passend onderwijs. 
 
De identiteit 
Identiteit is het hart van een organisatie. Zo ook bij Zuiderbos. Zuiderbos heeft haar identiteit 
beschreven in 3 uitgangspunten. Ons handelen is verbonden met onze identiteit dat wij ons DNA 
noemen. We handelen vanuit drie uitgangspunten: 
 

 Ik heb klasse 

 Ik ga op zoek 

 Ik werk samen  
 
De koers  
Binnen Zuiderbos wordt de strategische koers beschreven in het koersplan. De ambities uit het 
koersplan worden vertaald in de jaarplannen van de scholen en daarmee wordt de koers ingebed in 
de scholen. De strategische periode 2014 2017 is afgesloten. Ook in 2017 hebben we hard gewerkt 
aan de ontwikkelingen die verbonden zijn aan de 7 thema’s uit het koersplan. In dialoog zijn we eind 
2017 gaan kijken naar het beeld van de toekomst van Zuiderbos. In het nieuwe koersplan zullen we 
opnieuw richting geven aan de ambities van Zuiderbos.  
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2. DE ORGANISATIE  
 
Organisatie- en juridische structuur 
De locaties van Zuiderbos vallen onder de Stichting Zuiderbos. De stichting heeft een vestiging in 
Vught, Helmond en Veldhoven. 
 
De rechtspersoonlijkheid van het bestuur is een stichtingsvorm en is opgericht op 13 september 
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). 
 
Code goed bestuur 
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.  
 
Rapportage van de raad van toezicht 
Na een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige marketingplanning nam onze onderwijsinstelling 
in 2017 definitief afscheid van de naam ‘Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel’ en verruilde deze 
naam voor een meer neutrale en modernere, ‘Stichting Zuiderbos’. Ongetwijfeld is het even wennen 
geweest voor alle medewerkers, collega onderwijsinstellingen en natuurlijk ook voor verschillende 
gemeenten in Noord-Brabant, maar inmiddels blijkt de naam “Zuiderbos” prima geland en staat deze 
nieuwe naam nog steeds garant voor dezelfde onderwijskwaliteit als de oude naam voorheen deed. 
In verband met de naamswijziging zijn overigens in 2017 ook de statuten en diverse reglementen 
aangepast. 
 
In de raad van toezicht is in 2017 veel aandacht uitgegaan naar de plannen voor nieuwbouw van 
stichting Zuiderbos. In goed overleg met de gemeente wil Zuiderbos nieuwbouw gaan realiseren. De 
plannen zijn intussen vergevorderd en alle medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de 
voortgang ervan. 
 
De leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde financiële consequenties blijven met regelmaat 
onderwerp van gesprek in de raad van toezicht. Tweemaal per jaar wordt aan de raad van toezicht de 
actuele stand van zaken gerapporteerd en worden de cijfers getoetst aan de meerjarenbegroting. De 
stichting Zuiderbos beschikt over een uitstekende solvabiliteitspositie. De raad van toezicht 
bespreekt regelmatig de risico’s die de stichting loopt. Nauwgezet volgt de raad van toezicht de 
ontwikkelingen en continuïteit van de locaties Helmond en Veldhoven, heeft de raad aandacht voor 
de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de bekostiging van het aantal fte’s. Belangrijk daarbij 
blijft dat de bestuurders van Zuiderbos en van de Reinier van Arkelgroep (Herlaarhof) samen goed 
blijven afstemmen om een kwalitatief sterk onderwijs- en zorgaanbod te blijven garanderen en 
daarbij 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 deze 
toekomstige ontwikkelingen. 
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In 2017 zijn de begroting en het jaarverslag door de raad van toezicht goedgekeurd. Bij de 
goedkeuring van deze documenten wordt toegezien op rechtmatige verwerving van de middelen en 
de doelmatigheid van de bestemming van deze middelen.  
 
De raad van toezicht heeft, onder dankzegging, in 2017 afscheid genomen van de heer Hans 
Olsthoorn, die namens de MR deel uitmaakte van de raad van toezicht. Zijn positie in de raad is, na 
een zorgvuldige procedure, ingenomen door mw. Addie Smolders. 
 
De heer Jan van de Heuvel 
Voorzitter raad van toezicht  
 
Samenstelling raad van toezicht 
De raad van toezicht, die 6x in vergadering bijeenkwam in het schooljaar 2016 2017, bestond uit de 
volgende leden: 
 
De heer J. van den Heuvel, voorzitter 
Mevrouw M. van Hamersveld, lid 
De heer P. Spronken, lid 
De heer H. Olsthoorn, lid, afgetreden in 2017 
De heer R. Peijnenburg, lid sedert najaar 2016 
Mevrouw A. Smolders, lid sedert zomer 2017 
 
Bestuurssamenstelling 
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. In 2017 is de inschaling van de bestuurder verhoogd. Hierbij is op basis van de wet en 
regelgeving en op basis van een kwalitatieve en gekwantificeerde argumentatie, positief afgeweken 
van de cao.  
 
Interne organisatiestructuur 
De drie locaties 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.  
 
Medezeggenschapsraad 

Er is vorig jaar bewust voor ouderpanels gekozen, omdat er binnen de oudergeleding van de MR 
sprake was van onderbezetting. Eén van de uitgangspunten was dat zowel in Vught als in Veldhoven 
en Helmond de ouderpanels zitting zouden hebben en ouders onderling zouden sparren over 
onderwerpen die hen direct aan gaan. In de praktijk is dit niet haalbaar gebleken. De MR heeft er 
voor gekozen om terug te vallen op de oude structuur namelijk ouders enthousiasmeren en plaats te 
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nemen in de oudergeleding van de MR. De MR heeft dit via de nieuwsbrief, ouderavond en mentoren 
gecommuniceerd. 
Inmiddels is er een oudergeleding, die de communicatie met de overige ouders gaat vormgeven. De 
hoop en verwachting is dat hiermee de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden. Een belangrijke, 
maar vooralsnog ontbrekende schakel hierin is de nieuwe website. De MR verwacht dat deze zeker 
een positieve bijdrage levert aan de communicatie in het algemeen en naar ouders in het bijzonder. 
Voor wat betreft de professionalisering van de MR is een inventarisatie gemaakt die de 
ontwikkelingsbehoeften van de leden in kaart heeft gebracht.  De leden van de MR zullen 
bijgeschoold gaan worden. Om de geformuleerde speerpunten (kwaliteit van onderwijs, het 
personeel en werkdruk) meer inhoud te kunnen geven is er een aantal extra vergaderingen ingelast 
voor het personeelsgeleding van de MR, die gericht zijn op bovenstaande drie speerpunten. De 
speerpunten zullen komend jaar nog van kracht zijn.  
In de loop van dit schooljaar heeft Eric Jeeninga zijn rol als voorzitter van de MR vacant gesteld. Het 
voorzitterschap is overgenomen door Muriëlle van Blaricum. 
 
Door Muriëlle van Blaricum 
Voorzitter MR 
 
Locaties van de school en geografische scheiding 
In 1984 werd Zuiderbos officieel een school, ontstaan uit het didactisch centrum van de instelling 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught. Vijf jaar later werd gestart met de bouw van 
een school in Vught. In 2001 vestigde Herlaarhof een dag- en polikliniek in Veldhoven. Tevens is daar 
op dat moment een nevenvestiging gestart van Zuiderbos. Per 1 september 2010 zijn Herlaarhof en 
Zuiderbos een nevenvestiging gestart in Helmond. In totaal biedt Zuiderbos plaats aan circa 500 
leerlingen. Vanaf 2014 biedt Zuiderbos een ambulant integraal aanbod voor leerkrachten en 
medewerkers uit het regulier onderwijs. Leerlingen zijn afkomstig uit de regio’s ‘s-Hertogenbosch, 
Oss, Veghel, Uden, Eindhoven, De Kempen, Helmond, Peelland, Bommelerwaard, Waalwijk en 
incidenteel van daarbuiten. Ook onze ambulante begeleidingsvragen komen uit deze regio’s.  
 
Uniek op de locatie Vught is het aanbod voor havo/vwo. 
 
Leerlingenaantallen 
De locatie Vught laat een structurele groei zien van het leerlingenaantal. Het leerlingenaantal in 
Veldhoven en Helmond kent een daling op de teldatum van 1 oktober. In 2017 hebben de inkomsten 
vanuit het samenwerkingsverband een deel van de kosten voor het onderwijs op de locaties 
gecompenseerd. Een deel van deze inkomsten valt nu weg. Reden om goed naar de verhouding fte in 
relatie met het leerlingenaantal te kijken. Daarnaast zien we nog niet dat de ontwikkelingen passend 
onderwijs en de transitie jeugdzorg zich stabiliseren in meerjarenbeleid. In dit licht is het lastig te 
bepalen of het leerlingaantal op Zuiderbos zal stabiliseren, krimpen of verder zal doorgroeien.  
 
 

Stichting Zuiderbos 1 okt 
2015 

1 feb 
2016 

1 okt 
2016 

1 feb 
2017  

1 okt 
2017 

1 feb 
2018  

Locatie Vught 325 
 

348 342 366 355 385 

Locatie Veldhoven 61 
 

81 79 82 72 82 

Locatie Helmond 72 80 77 81 70 76 

Totaal 458 509 498 529 497 543 
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Prognoses leerlingenaantallen 
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. Het aantal plaatsbekostigde leerlingen 
stijgt en de havo-afdeling stabiliseert. Op basis van deze cijfers kunnen we bij het prognosticeren 
voor de komende jaren in ieder geval rekening houden met een stabilisering van het leerlingaantal. 
De groei van het aantal leerlingen zou ervoor kunnen pleiten binnen het meerjarenperspectief een 
stijging van leerlingengroei door te voeren. Echter de begroting van Zuiderbos is niet alleen 
gebaseerd op leerlingaantal.  
 

 

Er is bewust gekozen om in de meerjarenbegroting één scenario uit te werken, namelijk dat van een 
stabilisering van de leerlingaantallen. De omgeving van Zuiderbos laat een dermate complexiteit van 
ontwikkelingen zien dat voorspellingen moeilijk te maken zijn. Het scenario met een stabiliserende 
prognose biedt het referentiekader voor het kwantificeren van risico’s voor de organisatie. De 
vereveningsopdracht van de samenwerkingsverbanden, de invloed van passend onderwijs, het 
zorginkoopbeleid van de gemeente en de groeibekostiging zien we als risico’s die de continuïteit van 
Zuiderbos kunnen beïnvloeden.  
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Samenwerkingspartners  
Zuiderbos werkt samen met diverse partners op basis van samenwerkingsovereenkomsten en 
intentieverklaringen tot samenwerking. Bijzondere samenwerkingen zijn die met het centrum voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO. 
 
Samenwerking met Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof 
Op alle locaties is er sprake van een unieke en intensieve samenwerking met het Centrum voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof. 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. In de inrichting en uitvoering van het onderwijs is dan ook één 
kind, één plan leidend.  

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij 
Zuiderbos. De eindverantwoordelijkheid voor het 
behandelplan ligt bij Herlaarhof. Zodra de behandeling van 
het kind op Herlaarhof wordt beëindigd, eindigt in principe 
ook het onderwijs op Zuiderbos. Samen met Herlaarhof 
wordt er een integraal schooladvies opgesteld. Zuiderbos 
kent een zorgplicht en dat betekent dat Zuiderbos alleen 
het onderwijs kan beëindigen als er een andere passende 
plek voor de leerling gevonden is. Met de 
samenwerkingsverbanden dragen we zorg voor een goede 
doorstroom van onze leerlingen.   

 
Samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs  
Leerlingen van Zuiderbos komen uit verschillende samenwerkingsverbanden. Jaarlijks varieert dit 
tussen de 20 en 25 verschillende samenwerkingsverbanden. Zuiderbos is bestuurlijk aangesloten bij 6 
SWV’en: 
 

 SWV Passend Onderwijs VO De Meierij;  

 SWV Passend Onderwijs PO De Meierij;   

 SWV Passend Onderwijs VO Helmond/Peelland;  

 SWV Passend Onderwijs PO Helmond/ Peelland;  

 SWV Passend Onderwijs VO Eindhoven de Kempen;  

 SWV Passend Onderwijs PO de Kempen. 

In de samenwerking met de samenwerkingsverbanden staat de ontwikkeling van een dekkend 
aanbod voor de verschillende regio’s centraal. Binnen dit dekkend aanbod neemt Zuiderbos de rol in 
van specialist in het aanbieden van onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek.  
 
Overige samenwerkingspartners 
 
Zuiderbos is lid van: 

 De PO-raad; 

 Verus besturenorganisatie; 

 Landelijk besturenraad; 

 Lecso.  
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Verder heeft Zuiderbos samenwerkingen met de volgende instanties: 

 Besturen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio’s: De Meierij, 
Eindhoven, de Kempen en Helmond/Peelland; 

 Deelname aan werkgroepen binnen de samenwerkingsverbanden PO en VO in Den Bosch, 
Eindhoven en Helmond. Doordat we substantieel ook veel leerlingen uit de regio’s Oss-Uden-
Veghel en Waalwijk hebben, vindt daar inhoudelijke afstemming plaats op het gebied van 
plaatsing van leerlingen en de onderwijs-zorgarrangementen; 

 Advies Commissies Toelaatbaarheid van de diverse samenwerkingsverbanden; 

 Buro 3O in Rosmalen; 

 Netwerk Arbeid gemeente Helmond, Senzer, MEE-Helmond en leerplicht m.b.t. 
arbeidsparticipatie vso-jongeren; 

 Netwerk onderwijs en arbeidsmarkt Helmond Peelland; 

 Samenwerking met ROC ter AA; 

 Jeugdzorginstelling De Combinatie in Eindhoven en Veldhoven; 

 GGZ Oost Brabant; 

 Autismepunt Eindhoven; 

 Centra voor jeugd en gezin; 

 GGZ De Viersprong in Den Bosch; 

 Gemeenten Vught, Veldhoven en Helmond; 

 Leerplichtambtenaren uit diverse gemeenten; 

 Onderwijsconsulenten; 

 Branchegerichte trajecten met Michaëlschool, Rietlanden, Stedelijk VSO en Sterk in Werk; 

 Het werktverband, Agrifood Capital Werkt! 
 
Verantwoording en kwaliteitszorg 
Vanuit het uitgangspunt van de verantwoording legt Zuiderbos via dit bestuursjaarverslag 
verantwoording af aan de overheid, ouders, personeel en stakeholders over de kwaliteit van haar 
onderwijs en de doelmatige besteding van de middelen. 
 
Jaarlijks worden tevredenheidsonderzoeken uitgezet bij ouders en leerlingen. Tweejaarlijks met de 
medewerkers. Er wordt jaarlijks geëvalueerd met de samenwerkingsverbanden.  
 

Binnen Zuiderbos kunnen de volgende belanghebbenden worden onderscheiden: 

 Leerlingen en hun ouders/verzorgers; 

 Het personeel; 

 Bestuur/raad van toezicht; 

 Reinier van Arkel en Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in het bijzonder; 

 Buro 3O in Rosmalen; 

 Samenwerkingspartners kinder- en jeugdpsychiatrie; 

 Samenwerkingspartners Passend Onderwijs; 

 Gemeente; 

 Onderwijsinspectie; 

 Ministerie van OCW/ Duo/ CFI; 
 
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 wordt het kwaliteitsbeleid 
en de cyclus geactualiseerd en afgestemd op het nieuwe koersplan 2018 2021.  
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Belangrijke input ten aanzien van de kwaliteit wordt opgehaald in de wekelijkse leerlingbespreking, 
de evaluaties van het OPP en de schooladviezen en uit de lesobservaties. Bij deze besprekingen en 
evaluaties blijkt of bijsturing van het onderwijsproces en ontwikkeling van het onderwijs noodzakelijk 
is. Alle beleidstukken die beschrijven hoe beleid, procedures en evaluaties op Zuiderbos zijn vorm 
krijgen, zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek van Zuiderbos. 
 

Risicomanagement  
Risicomanagement begint met het identificeren en kwalificeren van risico’s en het vaststellen van 
beheersmaatregelen. Hiermee worden die activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de 
gevolgen van risico’s worden beïnvloed.  
 
Het risicomanagement is onderdeel van de planning en controlcyclus bij Zuiderbos. 
Interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijkste 
risico’s worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Binnen de 
stichting wordt zowel op organisatieniveau als ook op schoolniveau gebruikgemaakt van een plan-do-
check-act-cyclus (PDCA-cyclus).  
 
Elke jaar wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De maatregelen worden verwerkt in de 
meerjarenbegroting en meerjarenformatiebeleid. In de 3-maandelijkse exploitatiegesprekken 
worden de risico’s gemonitord en indien nodig wordt bijgestuurd door de bestuurder.  
 
Risico’s 
De opdracht van Zuiderbos is verbonden aan twee domeinen: ‘Op Zuiderbos’ en ‘Samen met 
Zuiderbos’. Binnen deze twee domeinen kennen wij de onderstaande risico’s  
 
 
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 
samenwerkingsverbanden 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 samenwerkingsverbanden gaan sturen op een afname van residentiele 
plaatsingen.  

 In de regio’s Helmond/Peelland en Eindhoven/de Kempen zien we in hogere mate dan in de 
regio Den Bosch dat het inhoudelijk gesprek moeizaam loskomt en leerlingenaantallen zich 
anders gaan verhouden. De aankomende verevening leidt tot een focus op het financieel 
perspectief. Samenwerkingsverbanden maken beleidskeuzes ten aanzien van de 
groeibekostiging die negatief uitvallen voor Zuiderbos. Zuiderbos is een kleine speler en heeft 
weinig invloed op deze beleidskeuzes. Door de omvang van de kleine locaties is onderwijs en 
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zorg extra kwetsbaar geworden. Het risico is dat de financiële focus uitgaat van de grootste 
gemene deler en dit kan negatief uitwerken voor Zuiderbos.  

 Wat zichtbaar wordt in de meerjarenbegroting is het negatieve financiële perspectief voor de 
kleine locaties 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 onderwijs. Er 
wordt gesproken over expertisedeling en een passend aanbod voor elk kind, maar zien dat 
bestuursbelangen, beleidskeuzes ten aanzien van de bekostiging van de ondersteuning en 
onvoldoende samenwerking de ontwikkeling vertragen.   

 De effecten van de transitie jeugdzorg hebben een grote impact op de kwaliteit en het 
aanbod op de locaties in Helmond en Veldhoven van Herlaarhof.  

 
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 
samenwerkingsverband, 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 ondersteuning 
organiseren. Er is minder zicht op het aanbod vanuit Zuiderbos en de budgetverdeling 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 Veldhoven en 
Helmond deze trajecten onvoldoende omgezet zijn in contracten.  

 Samen met Zuiderbos betekent vaak samen met Herlaarhof of een andere tweedelijns 
zorgaanbieder. 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.   

 
Maatregelen 
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 om deze risico’s uit te sluiten. De aandacht 
voor de gemeente is één van de ontwikkeldoelen voor komende periode.  
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Maatregel 1 
Maandelijkse gesprekken 
Omdat deze ontwikkeling weinig beïnvloedbaar zijn maar een groot effect op de organisatie kunnen 
hebben, worden vanaf januari 2018  maandelijks gesprekken gevoerd met de directeuren, hoofd 
bedrijfsbureau en bestuur aan de hand van de exploitatie- en formatieontwikkeling. Uit deze 
gesprekken kunnen taakstellingen volgen.  
 
Maatregel 2 
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. In 
het totaal is er sprake van een overschrijding ten behoeve van de kwaliteitsimpuls van 4,6 fte.  
 
In oktober 2017 hebben, naar aanleiding van de realisatiecijfers 2017 en de ontwikkeling van de 
meerjarenbegroting 2018 2021 de directeuren de opdracht gekregen geen extra investering meer te 
doen. De keuze om gelden vrij te maken voor innovatie kent zijn oorsprong in de opdracht om een 
deel van de algemene reserves in te zetten ten behoeve van het onderwijs. DE directeuren hebben 
de opdracht gekregen de extra fte in de begroting 2018 in te laten dalen in de eigen exploitatie.  
 
Medewerkers die op de kwaliteitsimpulsen zijn ingezet hebben een vast dienstverband gekregen. Dit 
heeft als oorzaak dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen de wetgeving tijdelijke 
dienstverbanden onmogelijk maakte. We zien dat de locatie Vught goed in staat is de extra fte inzet 
op te vangen. De locatie Vught heeft ter compensatie van de fte inzet extra middelen vanuit 
samenwerkingsverbanden en rijksbekostiging genereerd. De locatie Helmond heeft geen fte op de 
kwaliteitsimpuls ingezet. Voor Veldhoven geldt dat zij 0,3 fte niet heeft kunnen verzilveren in een 
contract. Deze fte is opgenomen in de begroting van Veldhoven.  
 
Maatregel 3 
Personeel 
Bij de personeelsplanning voor het schooljaar 2018 2019 hebben de directeuren de opdracht 
gekregen om per 1 augustus 2018 een reductie van het aantal fte door te voeren. Hierbij is aangeven 
dat de reductie geen negatieve gevolgen mag hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. De 
reductie wordt door natuurlijke afvloeiing opgevangen. 
 
Maatregel 4 

Financiële sturing versus inhoudelijke sturing 

Op dit moment kiezen we voor een aandacht op financieel gestuurd beleid. Dit betekent dat de 
ontwikkelingen op voorhand financieel afgedekt moeten zijn. We sturen op een nul-realisatie.  
 

Maatregel 5 
Scenario’s  
Uit de realisatiecijfers 2017, de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018 2021 blijkt dat de 
continuïteit van de kleine locaties onder grote spanning staat. Om de locaties voor de toekomst veilig 
te stellen zijn er een 4-tal scenario’s uitgewerkt. De financiële en personele consequenties zijn in het 
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document doorgerekend. In dit plan is in de berekening ook de locatie Vught meegenomen en het 
resultaat voor de gehele organisatie. 
 

 
Naast de hierboven genoemde risico’s en maatregelen hebben we in onderstaande tabel de te 
kwantificeren risico’s Zuiderbosbreed voor de komende 2 jaar gekwantificeerd.  

    

Kwantificering risico's   2018 2019 

Dienstverlening Zuiderbos        

OZAPP Helmond 0,5   

OZAPP  Veldhoven  0,8   

Leergang  Vught 0,4 0,5 

Demografische ontwikkelingen        

10% in 4 jaar is 2,5% per jaar  Zuiderbos  2,5 2,5 

leerlingen*12.000       

totaal/60.660 (GPL)        

Totaal fte   4,2 3,0 

        

Totaal € op basis van GPL    € 254.772,00   € 181.980,00  

 
Impact risico’s 2017 
Ook voor 2017 waren de risico’s en ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. We zien dat deze 
weinig impact hebben gehad op de realisatie van 2017.  Wat we wel zien is een verhoging van de 
kosten ‘inhuur personeel’. Deze kosten worden veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. 
Reden om dit risico ook voor de komende jaren goed te volgen.  
 
Klachtenafhandeling 
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 2017 geen officiële klachten 
bij directie, bestuur of via landelijke instanties ingediend.  
 
Fusietoets  
Er zijn momenteel geen fusieplannen 
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3. HET ONDERWIJS 
 
Onderwijsaanbod  
Het onderwijsaanbod van Zuiderbos is in de schoolgidsen van de locaties Helmond, Veldhoven en 
Vught beschreven. Er zijn verschillen in het aanbod tussen de locaties. Deze verschillen hebben te 
maken met de grootte van de school en daarmee de draagkracht die daarbij gepaard gaat. Ouders en 
leerlingen worden vooraf geïnformeerd over de mogelijkheden van het aanbod op een bepaalde 
locatie. Ook het samenwerkingsverband is van het aanbod op de hoogte. Alle scholen verzorgen 
naast onderwijs op de scholen ook een dienstenaanbod voor de regio.  
 
Naast het onderwijsaanbod is in de schoolgids het toelatingsbeleid beschreven en worden 
ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de leerlingvolgsystemen die we per afdeling inzetten om de 
vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Dit geeft ook inzicht in welke testen en toetsen we 
afnemen.  
 
Doelstellingen van de scholen en bestuurlijke speerpunten  
Het koersplan beschrijft de strategische koers van de stichting. Het schoolplan komt voor een groot 
deel overeen met het koersplan. In het schoolplan wordt naast het strategische beleid ook het 
operationele proces nader uitgewerkt. In 2016 is een nieuw schoolplan samengesteld. Daar staan de 
doelstellingen voor het schooljaar 2016 2017 en 2017 2018 beschreven.  
 
In het koersplan zijn 7 strategische thema’s beschreven. Aan deze thema’s zijn kwaliteitskaarten 
verbonden. In de kwaliteitskaarten hebben we beschreven wat we onder goed onderwijs een goed 
dienstenaanbod en een goede organisatie verstaan. De doelstellingen uit het schoolplan zijn 
opgesteld aan de hand van de kwaliteitskaarten. De doelstellingen uit het schoolplan worden elk 
schooljaar vertaald in de jaarplannen van de locaties. Buiten de doelstellingen uit het schoolplan 
worden ook de evaluaties van het voorafgaand schooljaar meegenomen bij het bepalen van de 
ontwikkeldoelen voor het komend schooljaar. Het plan wordt in de openingsvergadering van het 
schooljaar vertaald naar diverse werkgroepen met de daarbij behorende werkopdrachten. De 
ontwikkelopdrachten worden per locatie opgenomen in de schoolgids. In de eerste ouderavond van 
het schooljaar worden de prioriteiten met de ouders/verzorgers van de leerlingen gedeeld. Daarbij is 
er ruimte voor ouders/verzorgers om met ideeën, aanbevelingen en kritische punten te komen.  
 
Schematisch weergegeven kennen we de volgende opbouw: 
 

Document:  Vertaald in: 
 

Koersplan met strategische thema’s 
 

Kwaliteitskaart per thema 

Schoolplan met doelstellingen  
 

Doelstelling per kwaliteitskaart  

Jaarplan met ontwikkelopdrachten  
 

Projectopdrachten  

Schoolgids  
 

Overzicht voor ouders/ verzorgers  
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In 2017 zijn de ontwikkelingen van Zuiderbos verbonden aan de 7 thema’s van het koersplan: 

1. Integraliteit 
2. Onderwijs  
3. Personeel 
4. Voorzieningen 
5. Doorgaande lijnen 
6. Onderwijszorgarrangementen   
7. ZuiderbosAcademie 

 
Per thema worden de ontwikkelingen van 2017 beschreven.  
 
1. Integraliteit 
Bij de meeste leerlingen van Zuiderbos is vanwege specifieke psychiatrische of psychosociale 
problemen een intensieve behandelomgeving noodzakelijk. Voor deze kinderen en jongeren is het 
noodzakelijk om het onderwijs zo vorm te geven dat het aansluit bij de andere levensdomeinen, ook 
wel volgens de 1 kind - 1 plan-gedachte. We werken integraal samen met het centrum voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie Herlaarhof. In 2017 wordt duidelijk dat waar we in het verleden volledig 
aansluiting hadden er nu hiaten vallen in het integraal aanbod.  
 
Samen met Herlaarhof hebben we onderzocht wat de effecten van de transitie jeugdzorg en passend 
onderwijs zijn op het integraal aanbod. Wat we wisten was dat waar voorheen de herstelgebieden 
synchroon liepen, door de transformatie van de jeugdzorg Herlaarhof zich moest gaan beperken tot 
klinisch en functioneel/systemisch herstel, terwijl Zuiderbos zich eveneens op maatschappelijk en 
persoonlijk herstel bleef richten. In de praktijk betekent dit dat de zorg eerder klaar is dan het 
onderwijs. In 2017 hebben we ervaren wat de effecten daarvan zijn op het integraal werken en dat 
het tijd nodig heeft beide organisaties opnieuw in te richten. Wat we verder ervaarden was dat er 
door de bezuinigingen in de jeugdzorg en de reorganisatie van Herlaarhof als gevolg van deze 
bezuinigen de samenwerking onder spanning kwam te staan. Dit heeft in 2017 gezorgd voor irritaties 
in de samenwerking. Om de problemen op te lossen hebben we in 2017 samen met Herlaarhof een 
projectplan opgesteld om het integraal aanbod en de samenwerking te borgen. Dit heeft geleid tot 
een verbetering van de samenwerking. We hebben een goed beeld van het veranderende zorg- en 
onderwijslandschap en de effecten daarvan op onze organisaties. Samen zijn we een goede weg 
ingeslagen waarbij we de kwaliteit van het aanbod kunnen behouden. In 2018 geven we samen een 
vervolg aan deze ontwikkeling.   
 

2. Onderwijs  
De kwaliteit van het onderwijs op Zuiderbos is goed. In 2017 hebben alle locaties een 
basisarrangement. Bij de risicoanalyse van de inspectie van het onderwijs worden in 2017 geen risico’s 
gedetecteerd.   
 
Binnen Zuiderbos worden de onderwijsopbrengsten verbonden aan drie gebieden: de cognitieve, 
sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Concreet betekent dit dat opbrengstgericht werken 
binnen deze drie gebieden moet plaatsvinden. In vervolg op 2016 is er ook in 2017 op alle drie 
gebieden geïnvesteerd in de verbetering van het onderwijs. De ontwikkelingen voor het schooljaar zijn 
weggezet in projectopdrachten en LC-opdrachten. Een deel van de ontwikkelingen worden 
Zuiderbosbreed uitgezet. Daarnaast heeft elke locatie zijn schoolspecifieke ontwikkeling. 
 
Twee keer per jaar worden de projectopdrachten samen met de directeur van de locatie geëvalueerd. 
De directeur doet verslag naar de bestuurder over de voortgang. Uit de laatste evaluaties blijkt dat er 
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een goede voortgang zit in de realisatie van de doelen voor 2017 2018. De evaluaties zijn aan de 
projectplannen toegevoegd.  
 
Belangrijke onderwerpen bij de ontwikkeling van ‘gewoon goed onderwijs geven’ zijn: 
 
Zuiderbosbreed: 

 
Aandacht voor de 21st Century Skills: Er is onderzoek gedaan naar op welke manier de 21st Century 
Skills worden getraind op Zuiderbos. Daarnaast is onderzocht welke aanpassingen er nog nodig zijn in 
het onderwijs om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op (toekomstige) ontwikkelingen 
in de 21ste eeuw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factoren die het didactisch leerproces beïnvloeden:Uit de analyse en gesprekken met medewerkers 
zijn er dertien factoren naar voren gekomen die voor de didactische ontwikkeling van belang zijn. 
Deze factoren worden uitgewerkt in ontwikkelkaarten op basis van 3 kaders: 
 

1. Basisvoorwaarden voor het geven van goed onderwijs: 

 Algemene termen als veiligheid en structuur staan niet apart opgenomen bij de 

ontwikkelkaarten, ervan uitgaande dat dit voor alle leerlingen geldt om tot ontwikkeling te 

komen 

 Er is sprake van een goed klassenmanagement, waarin voldoende gedifferentieerd kan 

worden om zoveel mogelijk recht te doen aan maatwerk. Dit heeft echter wel zijn grenzen 

(flexibiliteit binnen grenzen) 

 Er wordt gewerkt met het direct instructiemodel: de lessen kennen een heldere opbouw 

  
2. Didactisch/pedagogisch: 

 Naast het didactisch model wordt er gebruik gemaakt van het gedragsclassificatiemodel voor 

de pedagogische aansturing 
 

3. Gesloten driehoek: 

 Er is steeds aandacht voor de belastbaarheid van de leerling, dit in afstemming met de 

zorginstelling en met ouders en de leerling. Het is van belang om goede lijnen te houden met 

zorg en met de thuissituatie (gesloten driehoek). Gebeurtenissen elders kunnen (tijdelijk) 

invloed hebben op de belastbaarheid van een leerling, wat mogelijk om een andere 

(tijdelijke) inzet vraagt 
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In 2017 zijn de eerste vier ontwikkelkaarten uitgewerkt: 
 Afleidbaarheid; 

 Verwerkingssnelheid; 

 Faalangst; 

 Werkgeheugen. 

 

Hoogbegaafdheid: De leerbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen is in kaart gebracht en er is een 
plan geschreven hoe aan deze leerbehoeften kan worden voorzien binnen Zuiderbos  
 

Rekenmethode so: De huidige rekenmethode is verouderd en vooral de bovenbouw was niet 
tevreden over deze methode. Na groep 5 bleek de methode te complex. Er is een nieuwe methode 
gekozen.  
  

Leerlijnen so: ParnasSys heeft een instrument voor leerlijnen ontwikkeld binnen het bestaande 
leerlingvolgsysteem. De module Leerlijnen ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie en is 
praktisch én overzichtelijk. Binnen de verschillende locaties is er in 2017 bekeken of deze leerlijnen 
een meerwaarde zijn voor de leerlingen van Zuiderbos. Er wordt gekozen om te starten met drie 
leerlijnen. 
 

LOVS technisch: De functionaliteiten van Parnassys worden volledig uitgerold binnen het so van 
Zuiderbos. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden van de inzet van digitale rapporten en module 
leerlijnen. 
 

Veilig werken in school:. Een veilig schoolklimaat heeft structureel de aandacht binnen Zuiderbos. 

Elk jaar wordt een programma samengesteld om escalaties te voorkomen en om bij escalaties zo 

veilig mogelijk te werken. De training bestaat uit deskundigheidsbevordering en oefening. 

 

Vakoverstijgend leren: Er is een opdracht uitgezet om de kerndoelen van de leergebiedoverstijgende 
vakken te implementeren op een methodische wijze binnen Zuiderbos. Vormgeving van 
wereldoriëntatie so waarbij alle vakken (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) 
in een thema gegeven wordt.   
 
BHV. Jaarlijks is de werkgroep BHV actief met het bijstellen en uitvoeren van het ontruimingsplan en 
het calamiteitenplan.  
 

Naast de Zuiderbosbrede ontwikkelopdrachten kennen de locaties hun schoolspecifieke 
ontwikkeling. 
 
Vught  

 Uitbreiding aanbod branche opleiding;   

 Beleid cultuureducatie;  

 Decanaat havo;  

 Doorontwikkelen van het dyslexieformat en implementeren van de faciliteitenkaart voor de 
vmbo en havo/vwo-stromen; 

 Implementatie oriënterende beroepsstage in vmbo-t 3 en havo 3;  

 Realiseren van een practicum lokaal en het uitwerken van practicumonderwijs;  

 Ontwikkelen van een combinatietraject van behandeling, onderwijs en dagbesteding voor 
kinderen waarbij de onderwijsomgeving tijdelijk te overvragend is voor so-il en vso-il; 
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 Stagebureau doorontwikkelen en de werkwijze van de arbeidstoeleiding en stage; 

 Voortraject inrichten voor mbo er wordt aangesloten bij de leerlijn met de P2 zodat er een 
doorgaande leerlijn is. 
 

Helmond 

 Vakoverstijgende vso-projecten op Zuiderbos die aansluiten bij de 21st century skills 

 
Veldhoven 

 De matrix van het vso toepasbaar maken voor so waarmee een beargumenteerde 
onderbouwing van wijziging uitstroomniveau so-leerlingen wordt gegeven, op basis van een 
sterkte/zwakte profiel van de leerling 

 
Opbrengsten en uitstroombestemming  
De opbrengsten van Zuiderbos zijn direct gerelateerd aan de doelen van het OPP van de leerling. 
Twee keer per jaar worden de OPP’s geëvalueerd en wordt er een analyse gemaakt van de 
schooladviezen. De norm van Zuiderbos ten aanzien van de opbrengsten is dat de doelen van het 
OPP behaald worden. Als er afgeweken wordt van de norm dan moet dit kwalitatief beredeneerd 
worden. In de analyse wordt gekeken naar welke OPP’s afwijken, wat de reden daarvan is en welke 
interventies er genomen gaan worden. Interventies kunnen op individueel niveau, groepsniveau en 
schoolniveau ingezet worden.  
 
Binnen het so wordt gebruikt gemaakt van de toetsen van het CITO. In januari en juni worden de 
resultaten per groep en per leerling doorgesproken met directieleden, remedial teacher, intern 
begeleider en leerkracht. 
 
Binnen het vso zijn in het schooljaar 2016 2017 de opbrengsten behaald en is de uitstroom 
gerealiseerd zoals hieronder in het  kader weergegeven.  
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Staatsexamens vmbo-T 2016-2017 

17 kandidaten opgegaan voor het Diploma 
 
9 kandidaten diploma behaald 
2 kandidaten diploma behaald na herexamen 
6 kandidaten zijn gezakt  
 
4 kandidaten opgegaan voor 10 deelcertificaten 
10 deelcertificaten zijn behaald  

Uitstroom van leerlingen die het volledige diploma behaald hebben 

Totaal 11 kandidaten 
 
4 leerlingen zijn doorgestroomd naar MBO niveau 3 
6 leerlingen zjin doorgestroomd naar het MBO niveau 4 
1 leerling is doorgestroomd naar HAVO 

 
 

Staatsexamens vmbo-T 2016-2017 

11 kandidaten opgegaan voor het Diploma 
 
11 kandidaten diploma behaald  
 
9 kandidaten opgegaan voor 57 deelcertificaten 
57 deelcertificaten zijn behaald 

Uitstroom van leerlingen die het volledige diploma behaald hebben 

Totaal 11 kandidaten 
 
8 kandidaten zijn doorgestroom naar HBO 
3 kandidaten zijn doorgestroomd naar MBO 4 
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3. Personeel  
De kwaliteitseisen die wij en onze stakeholders aan het onderwijs stellen, vragen om de inzet van 
deskundige en betrokken medewerkers. In hun handelen, dragen zij de identiteit van Zuiderbos. Een 
identiteit die zich toont in het maken van de verbinding, deskundig zijn in het vakgebied en het op 
zoek gaan naar nieuwe 
mogelijkheden. De 
ontwikkeling van passend 
onderwijs vraagt om een 
doelgerichte expertise 
ontwikkeling van onze 
medewerkers. Onze 
leerkrachten worden 
geschoold in de tools die 
Zuiderbos al haar jaren heeft 
ontwikkeld en nog steeds aan 
het doorontwikkelen is.  
 
Elke locatie stelt jaarlijks een 
scholingsplan op. Hierin wordt 
beschreven welke scholingsactiviteiten er gaan plaatsvinden op individueel-, afdelings-, locatie- 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.  
 

In 2017 hebben medewerkers van Zuiderbos de volgende opleidingen gevolgd: 
 

 2 medewerkers volgen de opleiding ‘schoolleider basis bekwaam’; 

 70 medewerkers volgen de interne opleiding ‘leren classificeren’; 

 15 medewerkers volgen de opleiding ‘Melba’; 

 1 medewerker volgt de opleiding ‘Psychodynamisch leiderschap’; 

 3 medewerkers volgen de opleiding ‘Sociale emotionele ontwikkeling’; 

 11 medewerkers volgen de opleiding ‘Brainblocks’; 

 1 medewerker volgt de opleiding ‘Talent stimuleren’. 
 
Er zijn 5 studiedagen voor deskundigheidsbevordering voor alle leerkrachten.  
 
4 leerkrachten op Zuiderbos maakten gebruik van de lerarenbeurs. Daarnaast studeerden 3 
medewerkers zonder gebruik te hebben gemaakt van de lerarenbeurs.  
 

 2x lerarenopleiding wiskunde 2e graad; 

 4x Pabo waarvan er één in aug 2017 is afgestudeerd; 

 1x leraar zij-instroom begonnen in december 2017. 
 
Voor nieuwe medewerkers is er een introductieprogramma ‘nieuwe medewerkers’.  
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In 2017 heeft het integraal personeelsbeleid veel aandacht gehad. De visie op het personeelsbeleid is 
herschreven en het DNA van Zuiderbos dat terug te zien is in het handelen van onze medewerkers is 
uitgewerkt in 3 identiteiten. Het personeelsbeleid op Zuiderbos volgt de cao-po maar kent ook een 
eigen beleid. Dit is uitgewerkt in diverse beleidsstukken.  
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4. Huisvesting 
Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is leidend 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 locaties een risico-inventarisatie gedaan. De activiteiten die 
daaruit voortvloeien worden in binnen één kalenderjaar uitgevoerd.  
 
Voor de locatie Vught gaat nieuwbouw gerealiseerd worden. Het nieuwbouwtraject voor Vught heeft 
in 2017 vertraging opgelopen. Eind 2017 zijn we toch zover dat we kunnen overgaan tot een 
architectenselectie. Het streven is in augustus 2020 het nieuwe pand in gebruik te kunnen nemen.  
 
De huur voor de locatie Helmond is hoog en verhoudt zich niet met de inkomsten van de 
doordecentralisatie vanuit de gemeente Helmond. De huur is vastgelegd in een contract voor 20 jaar. 
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de verhuurder om tot een ontbinding van het contract te 
komen en huisvestingslasten voor de school in Helmond te verminderen. De gesprekken zijn nog 
gaande en worden in 2018 vervolgd.  
 
5. Doorgaande lijnen 
Een van de kwaliteitsaspecten van goed onderwijs is de zorg voor een goede overdracht van 
leerlingen bij wisseling van scholen. Al jaren zorgt Zuiderbos voor een warme overdracht. Omdat 
Zuiderbos de warme overdracht cruciaal vindt voor het slagen van het traject van de leerling heeft zij 
besloten om vanaf 2015 de warme overdracht uit de eigen lumpsum te bekostigen. Zuiderbos 
bekostigt maximaal 5 uur overdracht voor de plaatsing op Zuiderbos en 5 uur overdracht bij de 
terugkeer van de leerling naar het regulier onderwijs. Als scholen meer ondersteuning nodig hebben 
dan worden deze gefactureerd. In 2017 is gebleken dat de verblijfsduur van de leerlingen op 
Zuiderbos toeneemt en uitplaatsing en warme overdracht aandacht nodig heeft. In 2018 zal dit 
verder onderzocht worden.   
 
6. Onderwijszorgarrangementen 
Door de komst van passend onderwijs wordt van het reguliere onderwijs verwacht dat er 
ondersteuning is en meer expertise wordt ontwikkeld voor de leerlingen met ondersteuningsvragen. 
Het integraal aanbieden van onderwijs en zorg, één kind - één plan, wordt gezien als de kerntaak van 
Zuiderbos. Deze kerntaak brengen wij tot uitvoer in de school maar ook via de OZAPP-trajecten. Bij 
de OZAPP-trajecten ambulantiseren we de expertise van Zuiderbos en van de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Door samenwerking met het regulier in de natuurlijke omgeving van een kind 
versterken we de draagkracht van reguliere scholen en gezinnen en brengen wij een gestagneerde of 
verstoorde ontwikkeling weer op gang. Op de locatie Vught zijn de OZAPP-trajecten geregeld in 
contracten met de samenwerkingsverbanden: De Meierij PO en VO en Oss-Uden-Veghel PO en VO. 
Hier wordt in 2018 Waalwijk VO aan toegevoegd. Op de locaties Helmond is de OZAPP geregeld in 
een contract met het samenwerkingsverband Helmond/Peelland VO. In PO Helmond/Peelland gaat 
dit op basis van factuur. Zo ook bij de samenwerkingsverbanden van de locatie Veldhoven.  
 
7. De Zuiderbosacademie  
De Zuiderbosacademie is zich steeds meer gaan ontwikkelen als het dienstencentrum van Zuiderbos. 
Het aanbod is bedoeld voor medewerkers in het regulier of speciaal onderwijs. Binnen de academie 
van Zuiderbos gaat het om de ontdekking. We leren onze onderwijscollega’s 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. Deze gebieden zijn te onderscheiden 
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maar niet te scheiden. 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 Zuiderbos. In 2017 was de Zuiderbosacademie één met de leergang, 
‘Arrangeren door classificeren. 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. Vanaf 2018 wordt het cursusaanbod vanuit Zuiderbos aan de academie toegevoegd.  
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
Onderwijsachterstandenbeleid is in het so en vso niet van toepassing. 
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4. PERSONEEL  
 
Verzuimbeleid   
Het ziekteverzuim van 2017 voor Zuiderbos is 6,92% 
Het landelijke gemiddeld verzuimpercentage in 2017 voor het speciaal onderwijs is 7,0%.  
 

Gedetailleerd:  
In 2017 zijn er 207 ziektemeldingen geweest, hiervan waren: 

 169 meldingen kortverzuim; 

 25 meldingen middellang verzuim; 

 13 meldingen lang verzuim; 

 0 meldingen extra lang verzuim. 
 
Functiemix     
Er wordt voldaan aan de percentages van de functiemix op bestuurs- en schoolniveau.  
In deze alinea worden de cijfers van Zuiderbos afgezet tegen de streefcijfers van de sector.  
 

Datum Aantal Realisatie % Norm % 

LB LC LB LC LB LC 

31 december 2013 73 3 96% 4% 89% 11% 

31 december 2014 71 7 91% 9% 86% 14% 

31 december 2015 72 11 86.7% 13.3% 86% 14% 

31 december 2016 70 13 84.34% 15,66% 86% 14% 

31 december 2017 81 18 84,4% 15,6% 86% 14% 

 
Werkgelegenheids- en ontslagbeleid 
Binnen Zuiderbos geldt ontslagbeleid. Als op bestuursniveau blijkt dat het totaal aan verplichtingen 
hoger is dan de beschikbare formatie dan kan het bevoegd gezag plaatsing van één of meerdere 
personeelsleden in de RDDF overwegen. In 2017 was het niet noodzakelijk om hierop te 
interveniëren.  
 
Personeelssamenstelling 
Deze paragraaf bevat de samenstelling van het personeelsbestand van Zuiderbos per 31 december 
2017. Het totaalaantal personeelsleden in aantal en in fte, uitgesplitst per functiegroep en per 
geslacht vindt u in de tabel hieronder. 
 

  Totaal Man Vrouw DIR OP OOP 

Aantal 157 45 112 3 64 94 

in % 100% 28,66% 71,34% 1,91% 40,76% 57,33% 

Bruto-fte 125,43 40,97 84,46 3,0 73,47 48,96 

in% 100% 32,66% 67,34% 2,39% 58,57% 39,04% 
 
  

 



 

 
 

 
 

26 

De leeftijdsopbouw is als volgt op basis van bruto-fte verdeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0-24 6 

25-34 62 

35-44 33 

45-54 27 

55-59 19 

60 en ouder  10 

 



 

 
 

 
 

27 

5. FINANCIËN 
 
Doelstellingen 
De doelstelling van Zuiderbos is om met de ter beschikking staande financiële middelen het 
maximale resultaat te behalen. Er zijn normen vastgesteld voor enkele relevante financiële 
kengetallen, dat zijn ook de kengetallen die de inspectie van het onderwijs hanteert bij haar 
financieel toezicht. Hieronder worden deze nader toegelicht. 
 
Beleid 
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 operationaliseren van de gemaakte plannen is 
uitsluitend mogelijk indien er voldoende middelen gegenereerd kunnen worden of voorhanden zijn.   
 
Het beleid voor een kalenderjaar is vertaald in een jaarbegroting. De strategische ontwikkelingen zijn 
vertaald in een formatiebeleid en een meerjarenbegroting. 
Zowel de begroting 2018, als het formatiebeleid en meerjarenbegroting 2018 2022 zijn door de raad 
van toezicht vastgesteld. In de continuïteitsparagraaf van dit bestuursjaarverslag zijn deze 
opgenomen. 
 
Samenvatting jaarrekening 2017 
In deze paragraaf is de staat van baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening opgenomen. Er 
wordt verantwoording afgelegd over 2017 waarbij de vastgestelde begroting 2017  en de jaarcijfers 
2016 ter vergelijking zijn opgenomen.  
 
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.  
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Staat van baten en lasten 2017  
 

 
 
Resultaat 
Het resultaat over 2017 is € 280.943 negatief tegen een begroot negatief resultaat van € 294.264 en 
een positief resultaat van € 12.608 over 2016. Daarbij dient opgemerkt te worden dat na het 
vaststellen van de begroting is geconstateerd dat er voor € 38.667 te weinig aan personele lasten is 
opgenomen.  
 
Het negatief resultaat 2017 is € 13.321 beter dan de vastgestelde begroting. Er is voor € 504.000 
meer aan baten gerealiseerd dan verwacht over 2017, maar de kosten waren ook € 475.000 hoger. 
Ten opzichte van 2016 was eveneens sprake van hogere baten (€ 241.000), maar stegen de kosten 
met € 530.000. 
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Hieronder wordt per post ingegaan op de belangrijkste verschillen. 
 

Baten Realisatie 2017 t.o.v. begroting Realisatie 2017 t.o.v. 2016 
Rijksbekostiging 367.350 279.294 

Overheidsbijdragen en –subsidies 3.189 7.838 

Overige baten 133.744 -/- 46.043  

Subtotaal 504.283 241.089 

   

Lasten   

Personeelslasten 459.519 433.216 

Afschrijvingslasten 7.554 19.849 

Huisvestingslasten -/- 59.392 -/- 52.090 

Overige lasten 67.067 129.597 

Subtotaal 474.748 530.573 

   

Financiële baten en lasten -/- 16.214 -/- 4.067 

   

Totaal 13.321 -293.551 

 
Baten 
De “Rijksbijdragen OCW” zijn per saldo € 367.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal factoren. Door indexeringen van de rijksbekostiging is € 249.000 meer ontvangen dan 
verwacht, dat komt ook door een forse indexering van de bekostiging 2016-2017, die in oktober 2017 
bekend is geworden. De stijging van de bekostiging hangt samen met een stijging van de loonkosten 
als gevolg van cao-afspraken en hogere pensioenpremies. Ook de vergoeding voor de prestatiebox is 
toegenomen en er was sprake van een toename van deelnemers aan de regeling voor studieverlof.  
 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging. De 
inkomsten inzake leerlinggebonden financiering, preventieve ambulante begeleiding en de 
groeibekostiging zijn van 2015-2016 onderbracht bij de verschillende samenwerkingsverbanden. Met 
de samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt en contracten afgesloten voor de doorbetaling 
van de door hen ontvangen bijdragen. Over 2017 is per saldo € 92.000 meer ontvangen dan begroot.  
 
De overige baten zijn fors hoger dan verwacht, dit is te verklaren door de extra inkomsten van 
tussentijdse instroom en detachering van personeel.  
 

Lasten 
De lasten over 2017 zijn ruim € 475.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2016 stegen de 
uitgaven met € 531.000.  
 

Personele lasten 
De totale personele lasten zijn € 460.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2016 stegen de 
personeelskosten met € 433.000. 
 
De loonkosten van het de in dienst zijnde personeelsleden minus de ontvangen uitkeringen van UWV 
en Vervangingsfonds zijn € 185.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2016 is sprake van een 
toename van € 272.000. De pensioenpremie is in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016. Bij het 
opmaken van de begroting 2017 was deze stijging voorzienbaar maar niet berekenbaar, omdat de 
nieuwe premiepercentages nog niet bekend waren. Deze stijging is dan ook niet meegenomen in de 
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begroting (maar de compenserende bekostiging ook niet). Dit betreft een bedrag van circa € 120.000. 
Daarnaast is in de begroting voor € 39.000 te weinig aan formatiekosten opgenomen.  
 
De overige personeelslasten zijn € 274.000 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 € 58.000 hoger 
dan begroot. In 2017 is € 55.000 meer aan scholing uitgegeven en werd meer extern personeel 
ingehuurd (€ 131.000 meer dan begroot en € 152.000 meer dan 2016). 
 

Afschrijvingslasten 
De afschrijvingslasten zijn € 8.000 hoger dan begroot. In 2017 is er geïnvesteerd in ICT materiaal en 
werden de kosten voor de nieuwe website geactiveerd. Er wordt afgeschreven vanaf ingebruikname. 
Door de investeringen in 2017 zijn ook ten opzichte van 2016 de afschrijvingslasten toegenomen. 
 
Onderstaande investeringen hebben in 2017 plaatsgevonden : 
 

- ICT materiaal 169.433 

- Meubilair 0 

- Bedrijfsinventaris 22.930 

- Leermiddelen 39.215 

 231.577 

 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn € 59.392 lager dan begroot.  
Dit wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Er is 
aansluiting gezocht bij de meest recente onderhoudsplanning. De onderhoudskosten en 
schoonmaakkosten zijn per saldo € 7.000 hoger dan begroot.  
Ten opzichte van 2016 zijn de huisvestingslasten € 52.000 lager. De dotatie aan de voorziening 
onderhoud is lager geworden en de doorberekening van Reinier van Arkel is lager geworden.  
 
Overige lasten 
Op overige lasten heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 67.000 ten opzichte van de 
begroting, ten opzichte van 2016 werd € 129.000 meer uitgegeven. 
 
De belangrijkste posten die dit veroorzaken zijn:  

 De kosten voor administratie en beheer vielen per saldo € 37.000 hoger uit dan over 2016, 
maar liepen wel conform begroting 

 De kosten voor leermiddelen kwamen € 70.000 hoger uit dan begroot door meer 
aanschaffingen 

 De overige instellingslasten iets lager dan de begroting, waarbij er voor testen en toetsen en 
examens wel € 14.000 meer is uitgegeven, maar waarbij compensatie op andere posten 
heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 2015 stegen de overige instellingslasten met               
€ 13.000 

 
Financiële baten en lasten 
Het resultaat van de financiële baten en lasten is € 16.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door de lage rentestand waardoor de spaarrekeningen bijna niet renderen.  
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Balans per 31-12-2017 na resultaatbestemming  
In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2017 en 31-12-2016 opgenomen.  Waar de 
exploitatierekening 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. De balans laat de 
situatie per 31-12-2017 zien met als vergelijking de stand per 31-12-2016.  
 

 
 
 
Vaste activa     
In 2017 bedroegen de investeringen € 253.000. Deze zijn volgens het investeringsplan uitgevoerd. 
Omdat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen is de boekwaarde teruggelopen. Er zijn 
reeds voorinvesteringen gedaan voor de voorbereiding zijnde vernieuwbouw, hierop is nog niet 
afgeschreven. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn ten opzichte van 2016 vrijwel gelijk gebleven. 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.  
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Liquide middelen 
De liquide middelen zijn met € 327.000 afgenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar 
het kasstroom overzicht in de jaarrekening.  
 
Eigen vermogen 
Het negatieve resultaat over het jaar 2017 is onttrokken aan de algemene reserve.  
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn per 31 december 2017 € 59.000 hoger in vergelijking met een jaar eerder. Deze 
verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van de voorziening onderhoud met € 55.000 en een 
toename van de voorziening voor jubileumgratificaties door gestegen brutolonen. De voorziening 
onderhoud is gevormd op basis van de meerjarenonderhoudsplannen van de vestigingen.  
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn met € 145.000 lager dan 2016, er zijn minder vooruitontvangen baten 
van het samenwerkingsverband doordat betalingen de bekostiging beter volgt.  
 
Kengetallen per balansdatum 
Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en de balans kan een aantal kengetallen worden 
gehaald. De kengetallen over het boekjaar 2017 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. 
 

 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 Signaleringswaarde  
Financiële positie     
Liquiditeit 3,01 2,93 2,80 < 0.75 
Solvabiliteit 1 63,7% 64,7% 64,9% NVT 
Solvabiliteit 2 74,4% 73,3% 72,8% < 30% 
Rentabiliteit -3,03% 0,14% -/-2,02% Meerjarig < 0% 
Weerstandsvermogen . 30,2% 34,1% 34,4% < 5% 
Huisvestingslasten in % totale 
lasten 

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

     
Personele lasten in % totale lasten 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 3,01 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 verplichtingen 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 74,4% 
fors hoger. Het kengetal solvabiliteit 1 is berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal 
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van de passiva. Het kengetal solvabiliteit 2 is berekend door het eigen vermogen 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 -/- 3,03%. 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 gemiddelde tussen de 
80 en 85. Voor Zuiderbos bedraagt dit 84,4%.  
 
Toegevoegd is het kengetal voor de huisvestingslasten. De signaleringswaarde van de Inspectie 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 5,2% hier ruim onder. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Onderstaand de vastgestelde begroting 2018 in vergelijking met de realisatie 2017 en begroting 
2017.  
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De begroting 2018 sluit met een fors tekort. Het aantal leerlingen neemt toe met als gevolg dat meer 
formatie moet worden ingezet, maar de bekostiging daarvan ijlt na door de T-1 systematiek. Ook het 
meerjarenperspectief is negatief. Dit noodzaakt tot ingrijpen. Onderzoek hiernaar is inmiddels 
gestart. Daarnaast blijkt ook dat het inschatten van met name groeibekostiging moeilijk is. In 2018 is 
gebleken dat we hierin ook te voorzichtig zijn geweest.  
 
Zuiderbos heeft in het meerjarenbegroting en formatiebeleid 2018 2022 haar ambities vertaald in 
een strategie voor de komende jaren. Voor een verdere toelichting van deze koers verwijzen wij naar 
bovengenoemd plan. 
 
Treasury 
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 overtollige 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 2017 
zijn geen activiteiten ten aanzien van de treasury uitgevoerd.  
 
Continuïteitsparagraaf  
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 opgesteld, 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 2018 2022. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan 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 meerjarenbegroting ook de formatie 
constant gehouden.  
 
Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de continuïteitsparagraaf wordt verwezen naar 
het formatiebeleid en meerjarenbegroting.  
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A. GEGEVENSSET 
 
A1. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 
 

A2. De meerjarenbegroting 
Dit leidt tot de volgend verwachte balansontwikkeling 2017-2022 
 

 
 
 
 
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 zal de komende jaren relatief stabiel blijven omdat naar verwachting de 
onderhoudsuitgaven ongeveer in overeenstemming zijn met  de dotatie. De dotatie is 
gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting. Er wordt gespaard voor 
onderhoudsuitgaven 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 verplichtingen 
als vakantiegeld, pensioenen, loonheffing. 
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Staat / Raming van baten en lasten in meerjarig perspectief 
 

 
 

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 zichtbaar 
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; 

 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, 
Veldhoven 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 2017 is als uitgangspunt genomen voor de 
begroting, met nog te vervullen vacatures is rekening gehouden. De loonkosten zijn 
berekend op basis van de wekelijke brutosalarissen volgens de meest recente salaristabel en 
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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 verhogingen. 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 2018 2022 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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Nadere toelichting op de liquiditeitsbegroting: 
• Exploitatieresultaat conform meerjarenexploitatieresultaat; 
• Afschrijving conform meerjarenexploitatieresultaat; 
• Dotatie voorziening groot onderhoud vastgesteld op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan; 
• Investeringen conform afschrijvingslasten; 
• Uitgaven groot onderhoud conform MOP; 
• Mutaties vlottende activa conform meerjarenbalansontwikkeling; 
• Mutaties kortlopende schulden conform meerjarenbalansontwikkeling. 
 
De verschillende meerjarenbegrotingen leiden tot de volgende meerjarenontwikkeling van de 
kengetallen: 
 

 
 
Als gevolg van de negatieve resultaten uit de meerjarenbegroting lopen alle kengetallen fors terug. In 
de meerjarenbegroting is nog niet met gewijzigd beleid rekening gehouden.  
 
De uitkomsten van de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 2022 zijn bij ongewijzigd beleid 
negatief. Het ombuigen van deze tendens vraagt om een zorgvuldige analyse waarbij de kwaliteit van 
het onderwijs van primair belang is. Hiervoor zijn een aantal scenario’s opgesteld. In overleg met de 
raad van toezicht is inmiddels een scenario gekozen dat verder uitgewerkt wordt. Hierbij is het 
uitgangspunt dat bezuinigingen en ombuigingen de kwaliteit van het onderwijs niet aantasten, maar 
wel van positieve invloed zijn op de financiële uitkomsten. Inmiddels is ook duidelijk dat er in de 
toekomst extra middelen vanuit het Rijk te verwachten zijn en dat ook de begrotingsuitgangspunten 
soms te voorzichtig zijn ingeschat omdat meer groeibekostiging te verwachten is dan in de begroting 
is opgenomen. Medio 2018 zal een herziene begroting 2018 worden opgesteld en voorgelegd aan de 
raad van toezicht. Dan krijgen we ook beter inzicht in de te nemen maatregelen. Vooruitlopend op 
deze begroting is al voorzichtigheid betracht bij het aangaan van verplichtingen en inzet van 
formatie. In de eerste maanden van het jaar leidt dat tot een aanzienlijk beter resultaat dan begroot. 
We monitoren daarbij maandelijks de ontwikkelingen en rapporteren per 4 maanden aan de raad 
van toezicht.   
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6. LIJST MET AFKORTINGEN 
 

BHV Bedrijfshulpverlening  

CFI Centrale Financiën Instelling 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

CvB Commissie van Begeleiding 

DIR Directie 

DUO Dient Uitvoering Onderwijs 

FTE FullTime-Equivalent 

GCBO Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs 

GGZ Geestelijke GezondheidsZorg  

HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 

ICT Informatie Communicatie Technologie 

IPB Integraal PersoneelsBeleid 

IVIO Instituut Voor Individueel Onderwijs 

LGF Leerling Gebonden Financiering  

MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs 

MOP Meerjaren OnderhoudsPlan 

MR MedezeggenschapsRaad 

OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

OP  Onderwijzend Personeel 

OPP OntwikkelingsPerspectiefPlan 

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 

OZAPP Onderwijs ZorgArrangement Psychiatrische Problematiek  

PABO Pedagogische Academie BasisOnderwijs 

PO Primair Onderwijs 

RDDF Risicodragend Deel van De Formatie  

SO Speciaal Onderwijs 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring  

VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. 

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 

 
  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs
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Jaarrekening 2017 
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K. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 
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 
 
 
 
…………………………………………… 
Mevr. M.A. van Hamersveld  
 
 
 
…………………………………………… 
Dhr. P.H.P. Spronken 
 
 
 
…………………………………………… 
Dhr. M.J.M. Peijnenburg  
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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 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2017 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 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2017; 

(2) de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017. 

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. 

 

 



 

 

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 2017 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 2017 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 fouten of fraude 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.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring. 

 

Eindhoven, 27 juni 2018 

Wijs Accountants 

 
 M.M.P.G van Os MSc RA 

  



 

 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

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

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

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

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

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de 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.  
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