
 

  

 

 

ANBI PUBLICATIEGEGEVENS   
 

 

Naam instelling:   Stichting Zuiderbos 

Adres:    Carillonlaan 3 

    5261 LT Vught  

Postadres:   Postbus 2214 

    5260 CE Vught  

Telefoonnummer:  073-6847060 

E-mail:     info@zuiderbos.nl  

RSIN/fiscaalnummer:  006952616 

 

Doelstelling:  

De opdracht is verbonden aan twee domeinen: ‘Op Zuiderbos’ en ‘Samen met Zuiderbos’. 

Binnen deze twee domeinen is het onze doelstelling de verstoorde of gestagneerde 

ontwikkeling van kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek of een 

vermoeden daarvan die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te 

brengen. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

Onze identiteit en ons beeld op de toekomst bepalen samen welke koers we inzetten. We 

hebben stevige ambities voor de toekomst. De toekomst van onze leerlingen, de toekomst 

van onze medewerkers, de toekomst van Zuiderbos, de toekomst van onze integraal 

onderwijs en zorgaanbod en de toekomst van passend onderwijs. Op Zuiderbos gaan we 

de toekomst in met het aanbieden van een gespecialiseerd onderwijsaanbod dat 

kwalitatief goed is en waarbij we integraal samenwerken met de gespecialiseerde 

jeugdhulp en dat afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Hierbij 

zullen wij steeds op zoek gaan naar nieuwe methodieken en zullen we de diverse 

modellen die wij ontwikkeld hebben, doorontwikkelen en onderzoeken we wat en hoe 

onze doelgroep het beste kan leren in de snel veranderde maatschappij. Samen met 

ouders, leerlingen en met onze partners in de gespecialiseerde jeugdzorg gaan we op zoek 

naar de beste ontwikkeling en ondersteuning voor onze leerlingen. We bieden de 

leerlingen een passend toekomstperspectief. De scholen van Zuiderbos willen niet verder 

Groeien, maar willen juist vormgeven aan de uitgangspunten van passend onderwijs; 

‘onderwijs thuisnabij, regulier als het kan, speciaal als het moet’. We ontwikkeling onze 

medewerkers en onze collega’s in het regulier onderwijs als het gaat om de deskundigheid 

en houding die nodig is bij het vormgeven van het onderwijs aan onze doelgroep. Wij zien 

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 functie van bestuurder:  

Voorzitter van het College van Bestuur 

 

Naam bestuurder: 

E.B.T.M. van den Oever 

 



 

  

 

 

Het beloningsbeleid:  

Beloning van de bestuurder en directie vindt plaats volgens de ‘cao bestuurders po’, 

‘cao po’ en normeringen binnen de WNT (Wet Normering Topinkomens). Beloning 

voor medewerkers volgt de cao-po. In het beleidsdocument ‘Bewust belonen’ uit het 

integraal personeelsbeleid van Zuiderbos zijn nog andere beloningsvormen 

beschreven zoals;  

• Salarisverhoging, structureel en tijdelijk (extra periodiek of (tijdelijke) 

toelage);  

• Gratificatie (eenmalig bedrag);  

• Extra verlof;  

• Cadeaubon.  

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Er zijn geen activiteiten t.b.v. de ANBI uitgevoerd.  

 

Een financiële verantwoording 

Hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening die ook te vinden is op onze website.  

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 


