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Voonrnoord

De bestuurder van Vitus Zuid, stichting voor algemeen bijzonder onderwíjs cluster z in
Límburg en Zuidoost Brabant, biedt u hierbij het jaarverslag aan, zoals bedoeld in de Wet
op de Expertise Centra (WEC).

Dit verslag geeft inzícht in de activiteiten en samenstelling van de stichtíng. Verder geeft
het verslag informatie over het gevoerde beleid, de behaalde resuhaten en belangrijke
toekomstige ontwikkelingen.
ln dit verslag worden ook de onderwiiskundige resultaten op schoolniveau vermeld.

De bestuurder van de st¡chting,

Th.WJ. van Munnen
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lnleiding

Het kalenderiaar zotS was het derde volledige jaar ín het ionge bestaan van Vitus Zuid,
opgericht op 1 augustus 2015. De drie onderwijseenheden die onderdeelzijn van Vitus
Zuid, hebben hun eigen gezicht en manier van werken. Dit is deels te verklaren uÍt het feit
dat ztj voortkomen uit twee verschillende moederorganisaties, maar ook omdat wij de
verscheidenheid in regio's bewust ondersteunen, de zogenaamde rcouleur localet.

De bestuurder en een kleine ondersteuningsst# bieden de directeuren van de drie
onderwiiseenheden en hun teams professionele ondersteuning. wijhebben drie
gedreven directeuren, díe loyaliteit, een goede sfeer, een professionele cuttuur en
onderling respect belangrijk vinden en stáán voor hun onderwijseenheid.
De directeuren, de bestuurder en de bestuurssecretaris ontmoeten elkaar eenmaal per
twee weken in hetmanagementteam. Met elkaarwordtstaand en te ontwikkelen beleid
besproken, geëvalueerd en geborgd. ln het jaar zorS zíin onder andere een digitaat
contractregister en een kwaliteitszorgsysteem op bestuursniveau ingevoerd; de
klachtenregeling is b¡igesteld en er zijn inteme afspraken vastgelegd m.b.t. inkoop en
aanbestedíng.

Op HRM'gebied is gesproken over duuname inzetbaarheíd, is een cafetariaregeling in
het kadervan de fiscale werkkostenregeling vastgesteld en zijn de
onkostenvergoedingen voor de ambulante dienstverleners geharmoniseerd. De

aanbesteding m.b.t. het inhuren van payrollers is afgerond en de aanbestedíng m.b.t. het
verduurzamen van de gebouwen van VÍtus Zuid is gestart. M.b.t. de invoeren van de AVG

is een werkgroep aan de slag gegaan en een Functionaris Gegevensbescherming
aangesteld. Met de Hogeschool Utrecht is een plan opgesteld t.b.v. de uiWoering van
een tweetal onderzoeken. Landeliik is een aanzet gemaakt tot de vormíng van een
federatie tussen Siméa, siac en Fenac, de landelijke koepels van ondenruijs, zorg en
audiologie t.b.v. onze doelgroep.
Alle leerlingen met een z.g. cluster z indicatie zijn bij ons vãn harte welkom. Als ouders
kiezen voor één van onze scholen verwachten wij dat zij onze algemeen bijzondere
grondslag respecteren.
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VITUSZUID

Hoofdstuk r Organisatie

Algemeen
Vítus Zuíd is een stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Onder het bestuur van Vitus Zuid vallen onderstaande drie onderwijseenheden voor
(voortgezet) speciaal onderwijs, ieder met scholen (lesplaatsen) en Ambulante
Dienstverlening.

Onder het bevoegd gezag Vitus Zuid vallen de volgende sub-brinnummers:

\ì-,-i:ì :iri i)i'Jr)i:Pi.¡,/ili r-!t,:, i'rl.ì l

Fr,l ,¡r 6lS5
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Mgr. Hanssen SO

Zandbergsweg tr5

643,2CC Hoensbroek

o45-56365oo

Dírecteur:

De heer P. Goossens

De Taalbrug SO

Toledolaan 3

5629 CC Eindhoven

o4o-29o2345

Directeun

MevrouwJ. Clevis

De Taalbrug VSO

Toledolaan 3

5629 CC Eindhoven

o40-2902345

Directeun

De heerA. Claassen

0EZPoT

oBZPo6

oEZPos

o8ZPo4

o$ZPo3

oBZPor

SubbrÍnnummer

De Taalbrug SO,locatie Helmond
Hortensialaan 87, 57ot WL Helmond (per I augustus zor6)

De Taalbrug SO, locatie Eindhoven

Toledolaan j,5629 CC Eindhoven

Mgr. Hanssen, locatie Roermond

Jagerstraat z,6o4z l(A Roermond

Mgr. Hanssen, locatie Hoensbroek

Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek
Mgr. Hanssen, dependance Hoensbroek
Groenenweg 3, 64)z HG Hoensbroek

De Taalbrug VSO, locatie Eindhoven

Toledolaan j, 1¡629 CC Eindhoven

De Taalbrug SO, locatie Venlo

Mjverhofstraat 4, 5913 TV Venlo
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Kernactiviteíten, missie en visie
De kernactiviteit van Mtus Zuid is het geven van (voortgezet) speciaal onderwijs in haar
voedingsgebied (Limburg en Zuidoost Brabant) en het bieden van ondersteuning aan

leerlingen in het regulier onderwijs (Po / vo / MBo). Hierbii wordr rekening gehouden
met de verschillen tussen leerlingen en worden leerlingen en medewerkers kansen
geboden op ontwikkelíng.

MlssieVitus Zuid

Vitus Zuid is een onderwiisinstelling met een grote toegevoegde waarde voor leerlingen
met een auditieve en/of communicatieve beperking, die doormiddelvan gespecialiseerd
ondenrviis en specífieke begeleiding en ondersteuning, bewerkstelligt dat leerlingen
vanuit hun mogeliikheden een volwaardige en passende plek in de maatschappij kunnen
verwerven.

vitus Zuid is succesvol in de realisatie van de doelen van de leerlingen als de
medewerkers van de onderdelen Mgr. Hanssen en De Taalbrug vanuit een
gemeenschappeliik referentiekader en de eigen professionele autonomie eigenaarschap
tonen voor hun opdracht, affectie hebben met de doelgroep, samenwerken en op een
inspirerende en respectvolle manier uitvoering geven aan het werk.

Visie Vltus Zuid

De medewerkers van Vitus Zuid laten zich in hun ondenrvijs en de begeleidÍng van de
leerlingen inspireren door het Rijnlands denken.
De medewerkers van Vitus Zuid zijn waarden gedreven doon

. eigenaar- en vakmanschap;
¡ bevlogenheid en ambitie;
¡ het bieden van veiligheid, structuur en voorspelbaarheid;
. samenwerking en solidariteiÇ
r gerichtheid op open communicatie met respect voor de ander.

Structuur bovenschools
Mtus Zuid heeft een bestuurder die wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Per

t iuní zot6 is een interim controller aangesteld voor ca. 2oo uur voor de duur van een jaar.

De voortzetting van het contract met de interimcontroller wordt jaarlijks geevalueerd.
Tevens ís de voorzitter van de Commissie van Onderzoek (CvO) bovenschools werkzaam.

De heerTh. W.J. van Munnen

Mevrouw M.L.M. Jennískens

De heer M. van Dongen

bestuurder

bestuurssecretaris

interim controller

Ter ldentificatie
Ernst E Young Accountants LLP

EY
Jth.

Euilding a better
woriinq world

Paginalls¡,



VITUSZUID
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De heerT.P.E. Goossens voorzitter CvO

De bestuurder is tevens eígenaar van Theo van Munnen interim-managent & advies B.V.
uit dien hoofde is hij o.a. werkzaam voor Bureau onderwijsconsulenten (ocWsoso).

Ondersteuning
Mtus Zuid heeft niet alle deskundigheid in huís. Daarom word! indien nodig, aanvullende
expertise ingehuurd. Onderwijsbureau Dyade adviseert bijpersonele zaken en de
bedrijfsvoering van VÍtus Zuid. Er is bewust vooreen smalte bovenschoolse overhead
gekozen; de staffunctionarissen van de onderwijseenheden zijn daarnaast gedeettelijk
betrokken bii bovenschoolse werkzaamheden. Mtus Zuid is aangesloten bijVOS/ABB, de
vereniging voor schoolbe*uren van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
ook worden exteme partiien ingehuurd voor ondersteuning bijzaken als aanbestedings-
en adviestrajecten bijo.a. nieuwe wetgev¡ng.

Code Goed Bestuur

Sinds ¡olr ¡s het bestuurliik handelen onderworpen aan een gescheiden toezicht. Het
bestuur van de rechtsvooqganger stíchting op weg naar Zuid is per r augustus 2015

opgeheven na het aantreden van de bestuurder en is er een Raad van Toezicht voor Mtus
Zuid gevormd. Vitus Zuíd voldoet hiermee aan de belangrijkste bepating van de code
goed bestuur.

Vanuit de bestuurliike verantwoordelijkheid voert de bestuurder binnen Mtus Zuid ziin
taken uíL De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn
ingekaderd zoals is beschreven in het reglement bestuuren management. Dít reglement
dient als basis voor de taakverdeling tussen bestuurder en directeuren en de wijze
waarop verantwoording wordt afgelegd.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft hierbij de toezichthoudende rol op de bestuurdeç dit is
vastgelegd in het re$ement Raad van Toezicht.
De bestuurder en de RvT van Vltus Zuid streven er naar de code goed bestuur na te leven.
ln zot6 is de missie en visie van Vitus Zuid vastgesteld en gedeeld met MR, RvT en
leidínggevenden. ln zotS is het lnstellingsplan (meeriarenbeleidsplan) herijkt met
heldere doelen die gelden als leidraad voor de organisatíe.

Pagin. Sl:S
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VITUSZUID
SPTCIAAL ONDERWIJS CLUSTER 2

Structuur onderwijseenheden
De drie onderwijseenheden staan alle onder leiding van een directeur.
De drie directeuren ziin belast met de algemene leidingvan de eígen onderwijseenheid
met inbegrip van de ambulante dienstverlening en zijn binnen de kaders van het
reglement bestuur en management integraal verantwoordelijk.
Zij geven direct leiding aan de leden van het eigen management en via hen aan de
medewerkers van de onderwijseenheid. Daamaast hebben de directeuren taken en
verantwoordeliikheden t.b.v. Vitus Zuid als geheel.

Vanuit het verleden kent Mgr. Hanssen een directiestructuur en de Taalbrugscholen een

teamleidersstructuur. De directeuren leggen met betrekking tot de resultaten
verantwoording af aan de bestuurder.
De directeuren adviseren de bestuurder bíj de totstandkoming en uiwoering van het
beleid. De bestuurder en de drie directeuren van de ondenriiseenheden vorrnen
gezamenlijk het MT en voeren tweewekelijks overleg over het besturen van de gehele

organisatie, ondersteund door de bestuurssecretaris. Waar nodig is hierbij de controller
betrokken.

Op de scholen vindt de ontwikkeling en uiwoering van het primaire proces plaats binnen

het kader van het door het MT geformuleerde beleid.

Op schoolniveau zijn voor diverse vorrnen van onderwijsondersteuning leraren,

vakdocenten, onderwijsass¡stenten en logopedistes werkzaam. Verder bestaan er
dienstverbanden met gedragswetenschappers, intem begeleiders, ambulant
begeleiders, administratief personeel en conciërges. Daamaast zijn op alle scholen taken
als ICT ondersteuning en decanaat belegd bii leerkrachten waarvoor zij een deel van de

week ambulante tijd hebben binnen hun rooster.

Pagina 9155
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SPECIAAL OI!DER\¡/JJS CLUSTER 2

organognlm

Horizontale verantwoording

Mtus Zuid vindt het belangrijk dat de communicatie met de direct belanghebbenden in de
omgeving van de instelling transparant en volledig is. Vitus Zuid voert dan ook beleid dat
vooziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus in de organisatie.
Hiertoe heeft Vitus Zuid een inteme jaarlijkse planning- en controlcyclus ingericht met
raPportages waarin onderwijskwaliteit, financiën en personeel in samenhang worden
behandeld. Deze rapportages worden besproken in het MT en vervotgens met de Raad
van Toezicht (RvT) en medezeggenschapsraad (MR). Tevens worden de npportages per
onderwiiseenheid besproken met de directeuren van íedere ondenrviiseenheid in
zogenaamde voortgangsgesprekken met de bestuurder, die zes" wekelijks plaatsvinden.
De directeuren bespreken de rapportages eveneens in hun eigen teams. Dat maakt dat
iedereen op elk niveau de juiste gegevens krijgt, invloed heeft op de inhoud en analyse
van die gegevens en ook weet wat daarvan naar wie gecommuniceerd wordt.
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de Taalbrug VSO Eindhoven
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Controller

Voor¿itter CvO
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De rapportages en analyses worden vervolgens weer gebruikt om accurate planningen te
maken en als organisatie in controlte blijven.

Om de dialoog met exteme belanghebbenden goed te kunnen voeren publiceert Vitus

Zuid het jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening op de website en geeft Vitus Zuid

desgewenst toegang tot andere van belang zíjnde informatie.
Extem zijn onze belangrijkste belanghebbenden natuurlijk onze leerlingen en hun

ouders/vertegenwoordigers. Communicatie met hen wordt beschreven in de paragraaf
lnformatíevoorziening ín het hoofdstuk Onderwijs. Verder zljn er op regionaal niveau
contacten met gemeenten m.b.t. onderwijshuisvesting en leerlingvervoer.

Mtus Zuid maakt geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden Passend

Onderwijs. Contacten met de reg¡onale samenwerkingwerbanden zíjn er natuurlijk wel
en worden behartigd door de directeuren van de onderwiiseenheden.
Op landeliik niveau zijn er contacten met overheidsínstellingen zoals het ministerie OCW,

DUO, de lnspectie van het Onderwijs, het CBS en de Belastingdienst. Aan deze instanties
wordt verantwoordingsinformatie geleverd.

Landeliik zijn de vier cluster z instellingen verenigd in de koepelorganisatie Siméa, waar
onderwerpen worden besproken die voor alle vier de instellingen van belang ziin. Vitus
Zuid wordt door de bestuurder vertegenwoordígd in het bestuur van Siméa. Met twee
verwante br¿nches voorzorg en audiologie zíjn in zor8 gesprekken gevoerd over een

federatieve samenwerking in de toekomst. Tot april zot8 is de bestuurdervan Vitus Zuid

daarbíi namens Siméa als z.g. kwartiermaker betrokken. Sinds april zotS is er een interim
bestuurgevormd met als opdrachtte bekijken hoe de definitieve samenwerkíng vorm
dient te krijgen.

Verslag Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap functioneert op stichtingsniveau en op schoolniveau. Op

stichtingsniveau kent Vitus Zuid een medezeggenschapsnad (MR).
Omdat Vitus Zuid één instelling is met één medezeggenschapsraad kennen de

afzonderliike ondenrijseenheden een deel(medezeggenschaps)raad, waarin de belangen

van de onderwijseenheid worden behartigd.
Bovenschools zijn de afzonderlijke deelraden vertegenwoordigd in de

medezeggenschapsraad (MR). Hierworden de bovenschoolse belangen behartigd.
De medezeggenschap en de reglementen zijn geregeld volgens de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR fungeert tevens als spaningpartner voor de

bestuurder.
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Bezettíng MR

De samenstelling van de MR is zodanþ dat alle onderwiiseenheden vertegenwoordigd
zijn vanuit de personeelsgeleding en de oudergeleding.
De bezetting van de MR was in zor8 als volgt:

¡ Arthur Minnaert, namens ouders de Taalbrug SO, voorzitter
. Gerd Bergmans, namens personeel de Taalbrug SO, tot 1-B-2o18

r Ramses van den Boogaart, namens personeel de Taalbrug SO perr-B-ror8
¡ Franca van den Berg, namens personeel De Taalbrug VSO, tot i-B-2o18
r Albert Winter, namens de Taalbrug VSO, per r-E-zor8
r René van Gooswilligen, namens ouders de Taalbrug VSO, tot 1-B-2o1E

¡ Karel Clignet, namens personeel Mgr. Hanssen;
o Wil Smeets, namens ouders Mgr. Hanssen.

Er werden in ¡ol8 geen verkiezingen gehouden omdat het aantal kandidaten gelijk was
aan het aantal aftredende leden. Er is eind zorS één vacature in de MR.

Periodiek overleg met het bevoegd gezag, lnstemming en advles
In het verslagiaar zorS heeft de MR drie maal met de bestuurder vergaderd, te weten op
14 maart, z3 mei en 3 oktoberzorS. Aan de MR wordt instemming en advies gevr:¡agd
m.b.t. bepaalde beleidsonderdelen zoals in de wet en het medezeggenschapsreglement
is geregeld. Deze onderwerpen worden tijdens de vergaderingen met de bestuurder
besproken.

De belangriikste gesprekspunten in zorE waren het beteid omgaan met slecht weer(code
rood), de voortgang implementatie AVG, de bestedíng van de niet u¡tbetaa¡de
salarisgelden aan stakende medewerkers en de harmonisering van de
onkostenvergoeding van ambulante dienstverleners. De MR heeft in rorB ingestemd met
het meeriarigfinancíeel beleid van Vitus Zuid.

Overleg met de Raad van Toezidrt
Op 3o meizorS heeft de MR een overleggehouden met de RvTwaarin werd
teruggekeken op het afgelopen schooljaar en vooruitgekeken naarhet volgende
schooljaar. Tevens werden vervolgafspraken gemaakt.

lnitiatlefbevoegdheid
ln zotS heeft de MR geen gebruik gemaakt van haar initiatiefbevoegdheid

Achterban en jaarverclag MR
De MR bevordert naar verrnogen openheid en onderling overleg in de instelling en doet
aan alle biide instelling betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Dít
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V ITU SZ-UID
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doet de MR door het plaatsen van haar reglementen op de website en het venorgen van
nieuwsbrieven met daarin haar belangrijkste werkzaamheden en besluiten.
Deze nieuwsbrleven worden op de website van Vitus Zuid gezet en aan het personeel
gemaild. De MR - notulen zijn niet openbaar maar opvraagbaar bij de secretaris. Verder
doet de MR verslag van haar werkwijze en werkzaamheden in het jaarverslag van Vitus
7uid.

De werkwlfze van de MR

Sinds de decembervergadering in zol6 start de MR met een eigen vergadering, waama
de bestuurder aansluít voor een gezamenlijk deel.

Verslag Raad van Toez¡cht
Samenstelling

ln zot8 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Dhr. ir. E.A.Verlangen, diredeur academie AlgemeenenFinancíeel Monogemenq Avans

Hogeschool Breda.

Voorzitter RvT en lid remuneratiecommíssie RvT Vitus Zuid m.i.v. 1-8-2015.

Nevenfuncties:

Bestuurslid, Kz-prijs Den Bosch;

Lid RvT, Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE);

Bestuurslid, Tijdschrift voor H RM; Toezichthouder,
ROC Aventus.

De heer H. de Hoan, algemeen directeur Kin dCentrum Boryele.

Ud RvTm.i.v. t januari zot7.

Nevenfuncties:

Eigenaar van adviesbureau De Haan Advies.

Dhr. mr. drs. E 5. Ríþders, diredeur Janivo Stichtingo Zeist.

Lid RvTVitus Zuid m.í.v. r-8-zot5.

Nevenfuncties:

Ud RvC, Rendo NV Meppel;
Lid RvC, Woningstichting Centnda Lelystad;

Lid Rvl WBV Helpt Elkander Nuenen;

Lid RvÇ NV Bergkwartier Deventeq
Voorzitter, Monumentencommissie Oldebroek;
Bestuurslid Nederlandse Kastelen Stichting;
Lid RvT stichting Nederlands Helsinki Comité.
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VITUSZUID
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Mevr, Drs.W.M.A.E.vermeer Msc., bestuurlíjk strategisch advíseur, gemeente
's-Hertogenbosch.
Lid RvT en lid renumeratiecommissie m.i.v. 1-g-2o15.

Nevenfuncties:

Lid Rekenkamer, gemeente Tilbuqg
Lid Rekenkamercommissig gemeente Boxtel.

Periodiek overleg met bevoegd gezag
De Raad van Toezicht vergadert periodiek met het bevoegd gezag. ln ¿orE vonden deze
vergaderingen plaats op 1 maart, 3o mei, r4 juní en I november.
De Raad van Toezicht combineert haarvergaderingen met inhoudelijke besprekingen
met de directeuren. ln deze besprekingen vertellen de directeuren over de
ontwikkelingen binnen hun onderwijseenheid en hun Mtus Zuidårede portefeuille.
Tiidens de vergaderingen volgde de RvT de ontwikketingen bínnen Vitus Zuid kritisch,
veelal naar aanleiding van perÍodíeke rapportages conform de vastgestelde planning en
controlcyclus. De belangriikste besluiten van de RvT in 2org waren:

r de RvT is akkoord met de continuering van de inzet van de controller voor
schooljaar zorS-zor9;

o de RvT heeft de meeriarenbegroting zorS-zozz en het Jaarverslag uorT (inclusief
jaarrekening) goedgekeurd;

¡ De RvT heeft de WNT klasse - índeling voor kalenderiaar 2olB en 2ot9 vastgesteld
op klasse C.

Verder heeft de RvTals spaningpartnervan de bestuurdergefungeerd, m.n. bij de
aanbestedingsprocedure inzake de verduurzaming van de gebouwen van Vitus Zuid.
De RvT houdt toezicht op de doelmatige besteding van de middeten van de organ¡sat¡e.

OverlegmethetMT
Op 18 november zorS werd een themabijeenkomst gehouden met de RvT en het MT van
vrtus Zuid. Hier werd het thema HRM uÍtgebreid besproken, onder leiding van een
exteme expert van VOS/ABB.

OverlegmetMR
OP 3o mei zotS vond een gesprek tussen de MR en de Raad van Toezicht ptaats. Op de
agenda stonden een terugblik op het afgelopen schootiaar en een vooruitblik voor het
komend schooljaar. Tevens werden vervolgafspraken gemaakt.

Ontwikkelingen RvT

De RvT heeft op t3 iuli zorS een reflectievergadering gehouden, waarin het functioneren
van de RvT als geheel is besproken. Hierbij heeft de RvT een extem begeleider
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ingeschakeld. ln deze evaluatie werd besloten jaarlijks als RvT speerpunten te
benoemen. Voor het schooljaar zotE-zor9 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

1. Het primair proces/ kwaliteitsbeleid.
2. De organisatiekant Vitus Zuid als meerwaarde.

De voortgang op de speerpunten wordt iedere vergadering besproken.
De RvT blffi iaarlijks zijn eigen functioneren evalueren.

Werkgeversrol

De remuneratiecommissie heeft een positief beoordelingsgesprek gevoerd met de

bestuurder.

Beloninçbeleid
Het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurder is vastgelegd in de brief waarin de

bestuurder benoemd werd d.d. z3-4-2o15 en is conform de CAO Bestuurders PO. Het

beloningsbeleid van de RvT wordt door de RvT vastgesteld en geëvalueerd tijdens de
jaarlijkse evaluatie.

WNT

Met ingang van I ianuari zot6 ziin nieuwe norrnen van kracht inzake de WNT. Voor Vitus

Zuid is over de jaren zot6 en 2or7 WNT - Klasse C van toepassing. Voor het jaar zotT deed

zich echter de situatie voor dat, door verhoging van de trede - indeling van de

bezoldigíng van de bestuurder i.v.m. een extra dienstjaar en op basis van bestuurders-
CAO, de normering die hoort bij indeling in Klasse C dreigde te worden overschreden.

Vitus Zuíd heeft een individueel uitzonderingsverzoek bijde Ministervan Onderwiis,

Cultuur en Wetenschap ingediend om, op basis van een aantal argumenten, klasse D van

toepassíng te verklaren.

Het ingediende verzoek is echter per brÍef van 2i maart zorS afgewezen. Daarop is door
Mtus Zuid bezwaargemaakt waarbijVitus Zuid in een hoorzitting in de gelegenheid is

gesteld haar standpunt toe te lichten. Het ingediende bezwaarschrift is door de Minister
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media per besluit van 29 juni rotB echter

ongegrond verklaard. Daardoor bliift voor de jaren zorS en 2or9 sprake van indeling in

klasse C en pas met ingang van boekiaar 2o2o zal indeling in WNT - klasse D gelden (bij

gelijkblijvende omvang van omzet en leerlingaantalvan Vitus Zuid).

De bezoldiging van de RvT ligt in rotB binnen het niveau van de WNT. De RvT heeft
besloten dat de bezoldiging van zotS gezien de werkzaamheden adequaat is en geen

bijstelling vereist. Voor zorS geldt een bezoldiging per jaar van €7.5oo,- voor leden en

€1o.ooo,- voor de voorzitter van de RvT.
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ToezichWisie, toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol
De RvT onderschrijft de code goed bestuur in het PO en heeft deze als uitgangspunt
genomen voor het opstellen van haar eigen visie en de documenten ToezichWisie,

toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol.
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Hoofdstuk z Onderwijs

Passend Onderwijs/CvO
Sinds t augustus zot4 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Vergelijkbaar
met het onderwijs aan blinden en slechtzienden (voorheen cluster t) is het onderwijs
voor leerlingen met een auditiev+ en/of communicatieve beperkíng landelijk dekkend
georganiseerd en maakt geen deel uit van de samenwerkingsverbanden Passend

Onderwiis. Op het niveau van de onderwijseenheden wordt er wel goed afgestemd en

samengewerkt met de diverse samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De toeleiding van leerlingen naar de ondersteuning vanuit onze sector verloopt dan ook
niet via het samenwerkingsverband Passend Onderwiis. Aanvragen voor ondersteuning
worden rechtstreeks via de aanmeldpunten van Vitus Zuid aangevnagd. Op basis van

landelijk afgesproken criteria moeten leerlingen op de eerste plaats voldoen aan het
stoomiscriterium. Hiermee wordt bepaald of een leerling tot één van de doelgroepen
behoort. Vervolgens moet aangetoond worden welke specifieke extra
ondersteuningsbehoefte als gevolg van zijn beperking op auditlef enfof communicatief
gebied deze leerling in het onderwíjs heeft.
Voor het vaststellen van de intensiteit van de ondersteuning staat de weging van de
gevolgen van de beperking van de leerling op auditief en/of communicatief gebied en de

onderwijsbehoefte centraal. Wanneer de extra onderwijsbehoefte niet door de regulíere

school gerealiseerd kan worden, is de leerling aangewezen op het intensieve
onderwiisarrangement van een van de onderwiiseenheden van Vitus Zuid.

Ook ln zotB hebben de onderwijseenheden veel werk gemaakt van de evaluatie van het
ontwikkelingsperspectief en het faaradvies. Het is ons ver¿ntwoordingsdocument en

tevens onze beginsituatie voor de jaarplanning van het onderwijs of begeleiding van die

leerling. ln schooljaar zotT-zotE is de voorzittervan de CvO gestart met de controle op

deze documenten. Dit is niet alleen een controle op de wettelijke kaders, maar is ook
bedoeld om de kwalíteit van deze evaluaties te duiden en te vergroten. De eerste
controles in schooljaar zotS-zot9 wijzen uit dat door deze werkwijze er inhoudelijk
inderdaad een kwalÍteitsslag gemaakt is.

De leden van de CvO waren allen in dienst van Mtus Zuid, behalve de jeugdarts mevrouw
lrma Van den Broeck en de spraak-taalpatholoog en audioloog mevrouw Marijke Zoons.

Mevrouw van den Broeck werK voor geheel Vitus Zuid op basis van een overeenkomst
tot opdracht Mevrouw Zoons is vanuit Adelante gedetacheerd naar de CvO Mgr.

Hanssen te Hoensbroek.
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De onderwijseenheden van Vitus Zuid hebben contacten met afle
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO in de eigen regio. Op basis van
deze contacten ziin Per reg¡o afspraken gemaakt over de samenwerking wanneer het
gaat om leerlingen die ambulant begeleÍd worden in het regulier onderwijs door
de ambulante begeleiders van Vitus Zuid. Er zíjn vooral contacten met de
samenwerkingsverbanden over ínstroom en uitstroom van leerlingen. De specifieke
(ambulante) ondersteuning van onze sector aan teerlingen wordt normaliter atleen
afgestemd met ouders en de reguliere school die de leerting bezoekt.
De directeuren vertegenwoordigen Vitus Zuid in de contacten met de
sam enwerkingsverbanden.

Beleidsspeerpunten Vitus Zuíd
Tijdens de 3. tweedaagse van het MT in Herten (februari zotT) zíin drie
beleidsspeerPunten opgesteld om nog nadrukkelijker aan de ambities van Vitus Zuid te
kunnen werken alsmede om voorbereid te zijn op de krapte aan gekwalificeerd
personeel op de arbeidsmarkt.
De drie speerpunten zijn:

r. Groepsgrootte onderbouw (4-8 jaar) vaststellen op basis van de extra
ondersteuningsbehoefte van de leerling met een maximum van rz leerlíngen per
groep

2. lnrichten van het onderwiis in Hoensbroek en Eindhoven voor leerlíngen met een
meervoudige beperking naast auditieve en/of communicatiebeperking

3. Werven en binden van nieuwe medewerkers

Hiervoor heeft Vitus Zuid extra middelen uítgetrokken tot een bedrag van r miljoen euro
voor het schooliaar zo17-2o18, met de insteek om dit ook meeriarig te blijven doen. Voor
schooljaar zorS-u or9 is dit bedrag wederom vastgesteld op r miljoen euro.

ln het onderstaande wordt voor de drie onderwíjseenheden beschreven op welke wijze
zij de hiervoor beschikbaargemaakte middelen inzetten:

Mgr. Hanssen

ook in het schooljaarzorE-zorg heeft de Mgr.Hanssen gebruik gemaakt van de
mogeliikheid om extra geld in te zetten in het kader van het speerpuntenbeleid van Mtus
Zuid. De begroting werd goedgekeurd met een extra toewijzingvan bijna € 674.000
t.b.v.:

lnstandhouding twee groepen voor leerlingen met extra complexe
ondenvijsbehoeften (CO B)

a
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o Verminderen van de groepsgrootte in de onderbouw tot gemiddeld maximaal rz
leerlingen

¡ Werven en binden medewerkers
. Proiect begeleiden auditief beperkte leerlingen in regulier ondenrviis

Het overgrote gedeelte van dit bedrag was en is bestemd voor het aanhouden en het
uitbreiden van het aantal medewerkers, te weten leerkrachten, onderwiisassistenten,
logopedisten en een gebarendocent

ln stand houden en verder onhrikkelen van de t$ree groepen yoor leerlingen met extñr
complexe onderwijsbehoeften (COB)

De COB-groepen hebben maximaal 6 leerlingen die vrijindividueel onderwijs kijgen
i.v.m, hun bijzondere onderwijsbehoeften. De personele lasten zijn dus r keerzo groot
als een reguliere groep van de Mgr. Hanssen. De extra personele lasten bedragen zo'n
135K.

Vermlnderen van de groepsgÌootte ln de ouderbouw tot gemlddeld n leerlíngen
De extra personele inzet die het vorig faar in het kader van dÍt speerpunt is ingezet moet
ook ín begroting van zorS-zot9 als personele lasten meegenomen worden. Dat is niet te
bekostigen met de extra middelen die van de overheid zijn onwangen. Daardoor zal een
gedeelte bekostigd moeten worden vanuit de speerpuntgelden.
ln iuli/augustus is, om te voldoen aan het criterium van maximaal tz leerlingen per groep,
een aantal groePen toch anders Íngedeeld, waardoor ertwee groepen meer dan begroot
zowel in Hoensbroek als in Roermond ontstonden. Dit leidde zoweltot extrd personele
lasten als tot eenmalige inrichtingskosten.

Halverwege het schooljaar bleek de instroom dermate groot dat voor de instromende
leerlingen nog twee (t) extra kleutergroepen (één (r) in Roermond en één (r) in
Hoensbroek) opgesta* moesten worden. De leerlingen van deze twee laatste groepen
tellen nog niet mee voor de bekost¡g¡ng in schooljaar 2018-2019.

Weilen en binden van mederverkers
ln Umburg is er een behoorlijke krapte aan kwalitatief goede leerkrachten en iaarlijks
studeren er ook veel te weinig en steeds minder leerkrachten af om aan de toenemende
vraag vanuit het primair onderwijs te kunnen voldoen. Het is dan ook meer dan wenseliik
om de werving van ionge leerkrachten voor onze onderwijseenheid naarvoren te halen.
Het actief werven van medewerkers in een reg¡o met een sterk kimpend aanbod is een
uitdaging. Het afgelopen jaar is heelactief en op verschillende manieren geworven,

hetgeen uiteindelijk succesvol was. De inzet aan vezuimmedewerkers bleek in de
pmktijk te krap te zijn om het verzuím dat niet alleen door ziekte, maar ook door
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ztvangerschaps- en ouderschapsverloven ontstaat, op te kunnen vangen. Door de
prioriteiten op de andere speerpunten is híer onvoldoende aandacht voorgeweest.

Het beleid van Vitus Zuid in het kader van "weryen en binden" bepaalt dat nieuwe
medewerkers, bii goed functioneren, na 36 maanden een structurele benoeming voor
onbepaalde tijd verwerven.
Dít heeft er toe geleid dat vrijwel alle medewerkers, die in het kader van het
speerpuntenbeleid en de groeivan het aantal leerlingen zijn geworven, inmiddels een
structurele arbeidsovereenkomst bii Vitus Zuid hebben.
Veel van deze vacatures zijn verspreid gedurende het schooljaarvervuld, waardoor het
resultaat in zotS-zotg maar gedeeltelijk belast is met de iaarlijkse loonkosten van de
betreffende medewerkers. De toegewezen projectmiddelen waren dan ook hard nodig
om de extra lasten te kunnen dekken. Door de grote groei van het aantal leerlingen
gedurende het jaar heeft de bestuurder zelfs ingestemd met een verhoging van de
proiectmíddelen t.b.v. het aantrekken van een aantal noodzakelijke medewerkers. De
huidige raming is dat het hier om een extra investering van ca. € loo.ooo gaat.

Project Begeleiden van audltief beperkte leerlingen in het regulier onderwfis
Het beschriiven, venzamelen en ontwikkelen van praktische adviezen die ingezet kunnen
worden bii de begeleiding van dove en slechthorende leerlingen in het regulier
onderwiis. Dít beleid en de ook de adviezen moeten in een lijn liggen met die van de
leslocaties. De uiWoering geschiedt door een werkgroep van de Ambulante Dienst en
deze zal op het eínde van het schooljaar de opbrengst ¡n de vorm van een notítie
opleveren.

Bijde toelicht¡ng en verantwoordíng in zorS ís ook nadrukkelijk aangegeven dat het
effect van het speerPuntenbeleid op deze en komende begrotingen erg groot zal zijn en
blijven.

DeTaalbrugSO

Ook de Taalbrug SO heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
extra geld ín te zetten in het kadervan het speerpuntenbeleid van vitus zuid.
De speerpunten uit het tnstellingsplan ziin vertaald naar concrete beleidsuÍtgangspunten
die aan de keuzes in de begroting ten grondslag lagen.

Accent op het onderwiis aan fonge leerlingen heeft geleid tot het vorrnen van 3 extra
groepen. De Taalbrug SO is vanuit deze optiek gestart met 37 groepen: kleinere
groepen met ruimte voor instroom. Door de onvenracht hogere instroom op de
locatie in Eindhoven is er in februari nog een extra instroomgroep voor jonge
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leerlingen opgestart. Hiervoor is vanaf I februari 2or8 een extra leerkracht íngezet en

een logopediste voor z dagen.

Om onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen die tot onze doelgroep behoren, is

er is in drie groepen voor leerlingen met een zeer complexe communicatie beperking
(extra veel moeite mettaalverwerving) ruímte gecreëerd voor een extra intensieve

en meer passende aanpak. Deze ruimte is vooraf meegenomen in het vastgestelde

aantal groepen van37.

ln de huidige tiid is het niet gemakkelijk om personeel met de iuiste competenties te
werven en te binden. Vitus Zuid hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Vanuit

deze gedachte heeft ook de Taalbrug 50 ervaren dat het geboden perspectief op een

vaste aanstelling medewerkers van buitenaf stimuleert om een nieuwe uitdaging in

hun loopbaan aan te gaan. Daardoor heeft het 5O afgelopen iaar negen ervaren

leerkrachten aan zich weten te binden, evenals twee logopedisten en twee
gedragswetenschappers. Om er zoqg voorte dragen dat ze snel kennis en

vaardigheden hebben die nodíg ziin om met de doelgroep aan de slagte kunnen en

de speclale taalmethodiek te leren kennen, ziin extra middelen geÌhvesteerd in de

scholing van de nieuwe medewerkers.

Nieuwe medewerkers worden opgenomen in de zogeheten plus-formatie:

extra formatie bovenop de reguliere formatie ten behoeve van verzuim en verlof,

facilitering en duurzame inzetbaarheid. Al snel is gebleken dat de inzet om allerlei

redenen in vaste groepen nodig was. Hierdoor is het volume van de plus-formatie het
hele iaar niet op het gewenste niveau gekomen. De Taalbrug SO bli¡ft daarom

voortdurend werven om met de inteme personele ontwikkelingen om te kunnen

gaan.

DeTaalbrugVSO

De onderwijseenheid de Taalbrug VSO heeft in schooliaar zorS - 2or9 extra ingezet op

activiteiten gericht op PR en zichtbaarheid. Zo is de website verbeterd en is een nieuwe

huisstijl ingevoerd. Om de activiteiten te stroomlijnen is een e)ceme medewerker

communicat¡e aangetrokken.

Rondom het thema leerlingen heeft de onderwijseenheid gewerkt aan de verbreding van

de expertise bij haar medewerkers op het gebied van dove en slechthorende leerlingen.

Er zijn diverse inteme themabiieenkomsten georganiseerd en een van de studiedagen

stond in het teken van de genoemde doelgroep.

Binnen beide afdelingen van de onderwijseenheÍd is actief gewerkt aan het opzetten van

leerlingenraden. Elke leerlingenraad wordt begeleid door twee medewerkers en komt
een keer per maand bii elkaar. Het laatst besproken thema binnen beide leerlingenraden

is het organiseren van een reis met een buitenlandse bestemming.
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voor o uders/verz orgers heeft de onderwijseenheid vier themabiieenkomsten
georganiseerd met als doel het vergroten van de kennis van ouders/verzorgers plus het
gezamenlijk delen van ervaringen.

ouders/verzorgers hebben toegang tot het leerlingvolgsysteem somToday. Naast
gegevens over besprekingen, resultaten, huiswerk en lesrooster is direct contact met de
mentormogelijk.

lnzotT is gestart met het opzetten van een Kenniscentrum cluster z. Uitgangspunt hierbij
is dat iedere medewerker van de onderwijseenheid lid is van het Kenniscentrum en er
aan biidraagtvanuit de eigen competenties. Elkaars competenties leren kennen om
inteme en exteme vraagstell¡ngen te bear¡twoorden vormt onderdeel van het
scholingsplan.

Het Kenniscentrum cluster z is gebaseerd op vier pijlers: consultatie & advies,
ontwikkeling & onderzoeÇ workshops & trainingen plus inteme kennisoverdracht.

De onderwiiseenheid bestond uit twee afdelingen, de afdeling Arbeid & Dagbesteding
plus de afdeling Diplomagericht met ieder een eigen managementstructuur. Vanaf
augustus zolS is de managementstructuur omgezet naar een structuur voor het gehele
VSO. De onderwiiseenheid bestaat nu uit twee leerroutes, de leerroute Arbeid plus de
leerroute Vervolgonderwijs. Er is één Brugfase voor beide leerroutes, één Onderbouw en
één Bovenbouw. Per bouw is een teamleider benoemd. Naast de drie teamleíders
Onderwiis is er een teamleíder met de taak Personeel & Organisatie.
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Leerlingen
Toelatlngsbeleid
Alle leerlingen die een arangement hebben toegewezen gekregen doorde Commissie

van Onderzoek van Vitus Zuid kunnen onderwiis volgen ín één van de

onderwiiseenheden van Vitus Zuid dan wel ondersteuning en/of begeleiding krijgen in

het regulier onderwijs. ln onderstaande tabel het aantal leerlingen dat op or-ro-zor8

ondenrviis volgde op één van de onderwijseenheden, dan wel ondersteuning en/of
begeleiding kreeg in het regulier onderwijs. (Ter vergelijking de getallen per r-ro-zor7.)
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Onderwiiskwaliteit
Het door de Inspectie van het onderwijs vastgestelde toezichtkader is per
onderwiiseenheíd geldend. Alle onderwijseenheden binnen Vitus Zuid hebben het
basistoezicht als toezichtarrangement.
Basistoezicht houdt ín dat de school het vertrouwen heeft van de lnspectie van het
Onderwiis. Er vindt in principe voor de perÍode van vier jaar geen verder toezícht plaats.
De lnspectíe heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn ín de
kwaliteit van het onderwijs.
lnzo't7 is Mtus Zuid begonnen met de inrichting van een kwaliteitssysteem, op basis van
het vemieuwde toezichtkader van de lnspectie. ln zorS is een tussentijds gesprek
gevoerd met de lnspectie. ln het schooljaar zorg-zozo zaleen lnspectie worden
uitgevoerd die is gebaseerd op het vemieuwde toezichtkader.

Regie

De regie van de leedingenzorg en de kwaliteitszorg zijn belegd bij de
onderwiiseenheden. Er wordt gebruik gemaakt van een breed lnstrumentarium op het
gebied van kwaliteitszorg. Dit omvat o.a. tevredenheídsonderzoeken, een
leerlingvolgsysteem, evaluaties van ontwikkelingsperspectieven van leertingen,
planningen en jaarevaluaties.

Rol van de lnteme begelelder/teamlelder
De begeleidende en coachende rot van de lB'er/teamleider met betrekk¡ngtot de
leerkrachten staat centraal. Op alle onderwijseenheden worden structureet groeps- en
leerling bespreklngen tussen leerkracht en I B'erfteamreider gehouden.

Leerlingvolgsystemen

op alle onderwijseenheden worden twee keer per jaar in alle groepen de niet-
methodetoetsen afgenomen. Hetvolgen van de sociaal-emotionele ontwikkelingwordt
gedaan volgens verschillende systemen.

Gesprekken over de managementrapportate per onderwiiseenheid
De bestuurder had in zot8 om de zes weken een bilateraal overleg met iedere directeur
om de ontwikkelíngen van de onderwijseenheden te bespreken. Elke keer kwamen de
ontwikkelíngen op het gebied van het ondenrijs in brede zin, de leerlingen en hun
ouders, de personeelsleden en de bedriffsvoering aan de orde.

lnformatievoon iening
Er vindt zowel inteme communicatie plaats als externe communicatie met
belanghebbenden en belangstellenden.
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lnterne communicatie

De ínteme communícatie wordt op schoolniveau vorngegeven in teambesprekingen,
inhoudelijke overleggen en via dígitale middelen per school.

Op stichtingsniveau vindt inteme communícatie met name plaats via digitale middelen.

Communicatie met belanglrebbenden en belangstellenden
De communicatie naar ouders toe geschiedt door middel van diverse kanalen. Men
maakt onder meer gebruik van het schoolplan, schoolgids, schoolkranten en

ouderbrieven. De schoolplannen voor de onderwiiseenheden worden in zorg opnieuw
vastgesteld.

De communicatie met de samenwerkingwerbanden Passend Onderwiis wordt behartigd
doorde directeuren.

Ouders en andere belangstellenden kunnen ook gebruik maken van de website van Vitus
Zuid, www.vftuszuid-nl .

Klachten
De Klachtenregeling van Vitus Zuid is eind uorB geëvalueerd en met instemming van de
MR b¡¡gesteld in zor9.
ln zorB zíin zowel aan het bestuur als aan de directies van de onderwíjseenheden geen

officiële klachten gericht.

Op het niveau van de ondenrijseenheid is een aantal ¡nteme contactpersonen actief.
Deze worden zowel door ouders als door medewerkers ingeschakeld om signalen van
onvrede te bespreken. De inteme contactpersonen van Mgr. Hanssen hebben contact
gehad met een ouder en drie medewerkers. Bij de Taalbrug SO zijn er geen signalen van
onvrede besproken met de inteme contactpersonen. Bij de Taalbrug VSO zijn er t5
signalen van onvrede besproken met de inteme contactpersonen doordrie leerlingen,
twee ouders en viif medewerkers. Alle gesprekken waren oriënterend en hebben verder
geen actie tot gevolg gehad. De ondenrverpen van de signalen van onvrede zijn te vinden
in de onderstaande tabel.

Mtus Zuid heeft twee exteme vertrouwenspersonen waarop leerlingen, ouder en

medewerkers een beroep kunnen doen. ln zorE hebben de inteme contactpersonen en

exteme vertrouwensPersonen voor de eerste keer een overleg gehad, waarbij ook de
directeuren van de onderwijsheden en het bestuur aanwezig waren. Hier zijn alle rollen
goed op elkaar afgestemd en werden theoretische en praktische casussen besproken.
De exteme vertrouwenspersonen hebben in zolS twee maal met medewerkers
gesproken overde schoolorganisatie. Hieruit zijn geen verdere actíes ontsproten.
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Buiten de studiedagen zijn er geen directe contacten geweest tussen de inteme
contactpersonen en exteme vertrouwenspersonen.

Sþalen van onwede

Soorten
Communicatie

Klachtbehandeling door de
school

handelen

Seksuele intimidatie

Pesten

LHBT-intimidatie

Discriminatie

ICT ontwikkelingen
Begin zot8 is als onderdeelvan de SLA (Service Levet Agreement) tussen Vitus Zuíd en
Unilogic BV een DAP (DossierAfspraken en Procedures) opgestetd inzake de gevraagde
centrale lT-voorziening alsmede de daarmee samenhangende dienswerlening die tevens
meeriuridische bepalingen over bijvoorbeeld garanties, acceptatíe en aansprakelijkheíd
omvat alsmede afspraken over prijzen en tarieven.

Het doel van dit DAP is het bieden van een praktisch kader voor de uÍwoering van de
levering, door Unilogic aan Vitus Zuid van de Díensten met de omvang zoats beschreven
in de Sl-A.

De DAP bevat afspraken over de volgende onderwerpen:
. Taken, bevoegdheden en verantwoordeliikheden van betrokken personen;
. Werkafspraken en procedures (o.a. het incident proces, het wijzigingsproces en

configuratiemanagement) die relevant zíjn voor beide partijen;
. Eventueelte gebruiken formuliereq standaard mailberichten voor incidenten en

wijzigingen;
. De inhoud, lay-out en perÍodiciteit van de rapportage;
. De overleg- en communícatiestructuur (inclusief escalatie en evaluatie).
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Communicatie tussen Vitus Zuid en Unilogic over de dienstverlening vindt op strategisch,

tactisch en operationeel niveau plaats. ln de SLA zijn de communicatiemomenten- en

Personen oPgenomen.

Per kwartaal vind er een overleg plaats tussen Unilogic BV en Mtus Zuid over de evaluatie
van het traject, wensen ten aanzien van dienstverlening, bijstellingen van servíce levels,

facturatie en procedures. Dit contact wordt door Unilogic BV geihitieerd.

Huisvesting
Mtus Zuid heeft voor leerlingen van 4 - t2 iaar (5O) een aantal vestigingen. Voor de

leerlíngen van de Mgr. Hanssen zijn dat twee locaties in Hoensbroek en Roermond. De

Taalbrug SO heeft een locatie in Eindhoven, een locatie ín Venlo en een locatie in

Helmond. De Taalbrug VSO heeft een locatie in Eindhoven.

Leerlingen van Vitus Zuid die met een arrangement onderwils onUangen op een van de
lesplaatsen van de onderwijseenheden, ziin aangewezen op leerlingvervoervanuit
verschillende gemeenten.

Uitgangspunten huisvesting VÍtus Zuld

De huisvesting van de onderwijseenheden van Vitus Zuid wordt per onderwijseenheid
bepaald, afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. Dit steeds in samenspraak met de

diverse gemeentes in de regio's waar de scholen staan.

Voor het ondersteunen van het huisvestingsbeleid heeft Vitus Zuid voor de

Taalbrugscholen tot 1 augustus roiS een contract afgesloten met Onderwijsbureau
Dyade en daarna met bureau Sweegers en de Bruiin. Mgr. Hanssen maakt gebruÍk van de

facilitaire voorzieningen van een regionale adviseur.

Kwalitatíef goed onderwijs kunnen geven in bereikbarg goede gebouwen. Dat is de

hoofdzaak wanneer het gaat om huisvesting. Het doel hoeft niet direct nieuwe
gebouwen te ziin maar wel goede onderwijsaccommodaties waarin kwalitatief goed

onderwijs zo dicht mogel{k bij huis kan worden gegeven. Vitus Zuid is niet teweden met
de kwalÍteit van het gebouw in Roermond en voert hierover gesprekken met de
gemeente.

Politiek en samenleving neigen steeds meer naarkleinschaligheid terwijlde financiële
verantwoordíng meer en meer bijde schoolbesturen komtte liggen.
Op t januari zot5 is nieuwe wetgeving van kracht geworden en is het totale onderhoud
van de gebouwen een verantwoordelijkheíd van het schoolbestuur geworden.
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Eind zorE is gestart met een aanbesteding inzake de verduurzaming van 3
schoolgebouwen, te weten de locatie van Mgr. Hanssen in Hoensbroelç de locatie van de
Taalbrug SO in Venlo en de locatie van de Taalbrug SO en VSO in Elndhoven. Op deze
locaties zullen zonnepanelen worden aangebrachtt.b.v. de stroomvooziening en zal een
gedeelte van de aanwezige verlichting vervangen worden door ledverlichting. Deze

aanpassingen zullen in zorg plaats gaan vinden.
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Hoofdstuk 3 Personeel

Algemeen
Vitus Zuid werkt voortdurend verder aan de doorontwikkeling en inrichting van
personeels- en arbobeleid. Beleid dat recht doet aan de individuele onderwijseenheden,
als ook aan de kansen die er voor deze eenheden lþgen ín gezamenlíjkheid. Zo is er
gekozen voor een gezamenlijke arbodienst Human Capital Care (HCC). Vltus Zuid hecht
belang aan duurzame lnzetbaarheid van haar medewerkers en zal ten behoeve van deze
inzetbaarheid de aandacht richten op preventief beleid. Het is essentieel om
ver¿uimbeleid vooralvanuit alle facetten te belichten als onderdeelvan een groter
geheel.

De kwaliteit van het onderwijs en de ambulante dienswerlening staan voorop bij het
formuleren van personeelsbeleid. ln de volle overtuiging dat kwalíteit enkel en alleen
samengaat met kwaliteit van de medewerkers die zich elke dag bezþhouden met het
primaíre proces. De medewerkers die elke dag weerspeciaal onderwlfs en specifieke
begeleiding geven aan de leerlingen om te bewerkstelligen dat z¡i een volwaardige en

passende plek in de maatschappij kunnen verwerven. Dat is immers de missie van Vitus
Zuid.

Vanuit deze gedachte is het evident dat de instelling investeert in scholing van personeel

om te werken aan kennis en vaardigheden, maar zeker ook om te investeren in
persoonliike ontwikkeling van elke ambitieuze medewerker die daardoor gemotiveerd is

om vanuit bevlogenheid te werken aan vakmanschap en aan een eigen carrière. In de
huidige maatschappij ís het voor elk indivídu van belang om zich betekenisvol en
competent te voelen. En vooral om fit en in balans te zijn en te bliiven.

ln zorS is op basis van ervaring het beleid voortgezet dat erop gericht is om
medewerkers sneller aan de instelling te binden. Dit wordt vorrngegeyen door een kort
dienstverband via payroll om daama de werknemer meteen een vast dienstverband aan

te bieden. Dit biedt de nieuwe werknemer perspectief op kortere termijn.
Eris gekozen voor een opzet van een reguliere formatie en een plusformatie. De

reguliere formatie bestaat uit de werknemers die nodig zíjn om de huidige
groepen/leerlingen te kunnen bedienen. Daarboven is er een plusformatie aangesteld.
Deze formatie wordt ingezet ter vervang¡ng van ziekte, verlof, duurzame inzetbaarheid
maar ook voorfacilitering om de werkdruk te verlagen. Vitus Zuíd heeft ervoor gekozen

om deze werknemers een vaste aanstelling aan te bieden omdat er behoefte is aan

gekwalificeerd personeel dat in staat is de doelgroep goed te kunnen bedienen, zowel in
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de onderwiissett¡ng als in de ondersteuning waaraan de ambulante dienstverleners
uitvoering geven.

ln zolE heeft Vitus Zuid haar werknemers een zogeheten Cafetariaregeling
Arbeidsvoorwaarden aangeboden. Hierin is de uitruilvan de reiskosten en de
vakbondscontributie opgenomen. Tevens is er een fietsregeling opgenomen waarrnee
men in de gelegenheid is om, onder bepaalde voorwaarden, een fiets aan te schaffen.
Dit zijn de vergoedingen die vermeld ziin in de CAO PO.

De ruimte díe aan het einde van het kalenderiaar in de werkkostenregeling (WKR)

resteert wordt uitgekeerd in de vorm van een eindejaarsgeschenk voor alle werknemers.
Vitus Zuid beoogt hiermee zoveel mogeliik medewerkers te laten profiteren van de netto
mogelijkheden binnen de WKR.

Professionaliserlng
ln de CAO PO is regelgeving rondom Duurzame inzetbaarheÍd en Vakbekwaamheid
oPgenomen. De gelden die beschikbaar zijn worden per ondenruiiseenheid ingezet voor
teamscholing, gerelateerd aan het jaarplan en voor indivíduele scholing ten behoeve van
persoonliike ontwikkeling. ln de gesprekkencyclus is op elke onderwiiseenheid expliciet
aandacht voor persoonlijk ontwikkeling.
Vitus Zuid streeft naar opt¡male kwaliteit van het onderwijs en stelt daarmee ook eisen
aan de vakbekwaamheid van haar medewerkers. De complexiteit van de doelgroep
vn¡agt om specifieke kennis en vaardigheden. Het opleidings- en ontwikkelingsbeleid is

híerop ingericht.

Personeel

Op 3t-tz-zot8 werkten er 5o4 personeelsleden binnen Vitus Zuid gebaseerd op 399 FTE.
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Verdeling naarfunctie: functies die behoren bij personeel primaire proces zijn leraren,
orthopedagogen/psychologen, logopedisten, intem begeleiders, onderwijsassistenten.

ln de navolgende tabel ls aangegeven hoe het personeelsbestand is verdeeld over de
leeftiidscategorieën. 43,8Lvan het personeel is ouder dan 50 iaaç 31,oU is ouder dan 55

iaar;9,31is ouder dan 6o jaar.

Van de 399 fte personeelsleden heeft er 797,4fte(gg,7f) een vast dienstverband en de
overige 1,2 fte (o,¡f) een tijdelijk dienstverband.
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Parttime-factor (in Z van aantal fte)

Aantal FTE totaal 399

Parttlmefactor
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Arbobeleíd
Een goed verzuimbeleid is nodig enerziids om vezuim te voorkomen en anderzijds om
vezuim goed op te volgen (Wet Verbetering Poortwachter en het verkleinen van risico
op instroom WA/ZW).
Zowel de Mgr. Hanssen (S,+oZ) als de Taalbrug VSO (l,S¡U) en de Taalbrug SO (6,o1)
kennen in zotT een verzuimcíifer dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde zo16 (7,or).

Ziektevera¡im

De venuimpercentages, verdeeld naar leeftijdscategorie, levert onderstaande tabel op.

Het totale ziektevezuim van Vitus Zuid in zorS is6,t4Å.
Veqgeleken met het landelijk percentage vezuim 2oV in het geheel sbao/wec is het
verzuimpercentage van Vitus Zuid iets lager (sbao/we ç zol7z 6,7).

ln onderstaande tabel is het vezuim verdeeld naarverzuimduur. Mtus Zuid heeft m.n. te
maken met lang vezuim (> 43 dagen).

Het langdurig verzuim is voomamelijk toe te wiizen aan fysieke klachten, waarbij de
medische beperkingen ervoor zorgen dat van snelle re-íntegratie geen spnke is.
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Tevens is bijenkele medewerkers een combinatie van factoren privé en werk
gerelateerde aspecten te zien. Werkdruk en het vinden van balans tussen werk en privé

zijn dan de thema's die ln de begeleiding aandacht behoeven alvorens er sprake kan zijn

van re-integratie.

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen

ln zor8 is van enkele werknemers afscheid genomen via een vaststellingsovereenkomst.

Bij deze vorrn van ontslag met wederzijds goedvinden, is ergoed gekeken naarde
termijnen en de voorwaarden van de instroomtoets die het Participatiefonds stelt.

Nieuwe medewerkers starten allemaal de eerste drie maanden via een payroll

constructie met een verkenningsperiode die beide partijen de ruimte geeft om te
beoordelen of competenties en verwachtingen passend ziin. ln deze periode wordt de

startende medewerker zorgvuldig begeleid en beoordeelt men in gezamenlijkheid de

kansen en het perspectÍef.

Werkdrukmiddelen

Met ingang van schooljaar zorS-zot9 heeft Vitus Zuid e 155 per leerling aan extra

bekosti$ng ontvangen ten behoeve van de verlaging van werkdruk. Het bestuur van

Mtus Zuid heeft dit bedrag verdubbeld. Op alle onderwiiseenheden is het gesprek

gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en welke maatregelen er genomen

kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Op basis van deze gesprekken hebben

de directeuren van de onderwiiseenheden bestedingsplannen opgesteld voorde inzet

van de werkdrukmiddelen voor het schooljaar zotS-zotg.

De bestedíngsplannen zijn voortgekomen uit raadple$ngen binnen de teams op de

onderwijseenheden. De middelen-inzet en de wijze waarop hetteam is betrokken, is

vooqgelegd aan de deelraden van de onderwijseenheden. Deze hebben vastgesteld dat

de aangeleverde verantwoordingvoldoende informatie gaf en formeel ingestemd met
de inzet van de wed<drukmiddelen. De directeuren informeren de deelraden na afloop

van het schooljaar zot&zot9 over de daadwerkelijke uitvoering van besteding van de

extra werkdrukmiddelen.

Uit de gesprekken met de teams komt naar voren dat binnen Vitus Zuid al veel

maatregelen waren getroffen met een werkdruk verlagend effect. ln deze

bestedíngsplannen is ter aanvulling daarop de volgende middeleninzet voorgesteld en

uitgevoerd:
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lnzet van extra personeelt.b.v. facilitering en ondersteuning (o.a. verruiming
van tijd voor de ambulante dienstverlening voor de voorbereidíng en

uitvoering van de ondersteuningsarrangementen; inzet van aanvullende
formatie voor een vakleerkracht muziek en uitbreidíng van de formatieruimte
voor logopedie);

lnzet van (exteme) deskundigheid t.b.v. inhoudeliike ondersteuning
(bijvoorbeeld op het terrein van omgaan met moeiliik verstaanbaar gedrag,
maar ook op onderwijsterreinen: daarmee creëren we ruimte voor iemand die
meekijkt en meedenkt, mogelijke interventies aanreikt, en intervisie of
feedback geeft dicht bij de werkvloer);

Inzet van extra plusformatie (dat is de formatieruimte waarnee leraren en
onderwiisassístenten in vaste dienst worden aangesteld, zodat vervanging bíi
afwezigheid (o.a. doorziekte) direct kan worden ingezet);

a

a

Het is van belang om ons in de dialoog steeds weer te realiseren dat dit bijzondere
maatregelen ziin. Er ziin geen niet - financlële maatregelen voorgesteld t.b.v. verlaging
van de werkdruk. Wel realiseren we ons dat geld en tools niet per definítie de oplossing
zíjn. Het is aan de medewerkers om keuzes te maken in de mate van betrokkenheid,
kunnen loslaten, en effectief werken. Alles naar índíviduele behoefte: immers werkdruk
gaat veelal over indívidueel ervaren werkstress. Daarover zijn we doorlopende met onze
medewerkers in gesprek.

P a.{ in ¿ )41i5
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Hoofdstuk 4 Financieel Beleid

Algemeen
Het financieel beleid is gericht op de continuiteit en kwaliteit van het onderwíjs in al haar
aspecten en dímensies voor de korte, middellange en lange termiin. ln het financieel
beleid staat steeds de balans tussen de eisen van het onderwijs (het primãire proces) en

het financiële perspectiEf centraal. Vitus Zuid streeft naar een solide financlêle en

bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, voldoende reserves en
adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet zoveel mogelijk bedriifseconomische
risico's afdekken.

Hetfinancieel beleid is gebaseerd op een gôede planning- en control cyclus, die begint
met een actuele en betrouwbare begroting en meeriarenramíng.

De planning en control cyclus bestaat uit een set van afspraken in de tijd die de planning,
de uitvoering, de controle op, de verantwoording over en aanpassing van de realísatie

van de doelen en financiële uitvoering systemat¡sch en cyclisch weergeven. De planning

en control- cyclus bestaat op hoofdlifnen uit de volgende onderdelen:
¡ Vitus Zuid hanteert voor de planníng en control cyclus het schooljaar als

uitgangspunt. Uitsluitend waar dit vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk is
wordt het kalenderiaar gehanteerd.

r ln de missie /visie Vitus Zuid worden de missie, visie, de kernwaarden, algemene

uitgangspunten alsmede de algemene strategische doelen voor de stichting als

geheel voor een periode van vier (4) iaar vastgelegd. (Formeel is dit document het
meerfarenbeleidsplan zoals vermeld in de statuten van de Stichting Vitus Zuid). De

totstandkoming van dit document vindt plaats onderverantwoordeliftheid van

het managementteam (bestuurder en directeuren van de drie
onderwijseenheden).

. Elk iaar worden in een brief de concrete kaders op het gebied van bedriifsvoering
en HRM voor de gehele stichting vastgesteld. Formeel is dit het jaarliiks

beleidsplan zoals vermeld in de statuten. De totstandkoming van deze kaderbrief
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het managementteam.

¡ De begroting van Vitus Zuid bestaat uit een consolidering van de víer

deelbegrotingen (de begrotingen van de drie (¡) onderwijseenheden en de

begroting "bovenschools") en is afgestemd op de kaderbrief van Vrtus Zuid.

Tevens bevat de begroting Vitus Zuid de investeringsbegroting en

liquiditeitsbegroting. Naast de baten en lasten van het komende schooljaarwordt
er ook een financiële vertaling gemaakt voor de drie schooljaren daama. Dit is de
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meer¡arenbegroting van Vitus Zuid. De totstandkoming van de begroting en

meeriarenbegroting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
managementteam.

De financiële rapportages, de verzuimcijfers en analyse en verloop van de
leerlingaantallen worden elke 3 à 4 maanden geëvalueerd en geanalyseerd. ln
zotS zijn financiële rapportages opgeleverd en besproken na afloop van de
maanden april, iuli, oktober en december.

ln het najaar van ieder jaar voert de exteme accountant een interimcontrole uit en
rapporteert hierover aan de bestuurder. De bestuurder bespreekt de
managementlettermet de Raad van Toezicht in de vergadering aansluitend op
het tot stand komen van de managementletter. Met betrekk¡ng tot in november
zotS uitgevoerde interim controle heeft de bespreking in januari zorg
plaãtsgevonden.

Voorde verticale en horizontale verantwoording isVitus Zuid verplicht een
jaarverslag op te stellen op kalenderiaarbasis. Dit jaarverslag bestaat uit het
bestuursverslag en de jaarrekening. Na vaststelling door de bestuurder wordt de

faarrekening gecontroleerd door de accountant, die hierover een
control everklarin g afgeeft.
Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het iaarverslag voor r julivan
enig jaar lngediend b¡i het ministerie van OCW. De totstandkoming van de

iaarrekening en het bestuursverslag vindt plaats onder verantwoordelijkheid van
de bestuurder.

De accountant geeft een oordeel over de jaanekening op basis van eigen
controles. Deze controles dienen in overeenstemming te zíjn met Nederlands
recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden. De Raad van Toezicht is

verantwoordeliik voor de accountãntscontrole en benoernt de accountant.

a

a

o

a

De financiêle administratie voor Vitus Zuid wordt verzorgd door Dyade. Ter versterk¡ng
van de financiële grip op de organisatie en ter ondersteuning van de planning & control-
cyclus huurt Mtus Zuid op interim - basis een exteme controller in. Deze draagt zorg voor
het organiseren van de processen m.b.t. begroting en jaarrekening, treedt op als

contactpersoon voor Dyade en stelt tussentijdse financiële npportages op voor
bestuurder en Raad van Toezicht.

Met dit samenstel van organisatorische maatregelen en procedures beschikt Vitus Zuíd

over voldoende mogelijkheden voor sturing en beheersing, waardoor de
onderwijseenheden en het bestuur grip hebben en houden op de inzet van eigen
budgetten met als uiteindelíike doel dat de stichting als geheel bestuurliike grip op de
inzet van middelen en realisatie van doelen kan garanderen.
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lnkoop- en aanbestedingsbeleid
lnzotT constateerde de accountant dat het lnkoop- en aanbestedingsbeleid van Mtus
Zuid niet conform het vigerende aanbestedingsrecht was. Na deze constatering is de
opdracht gegeven aan een jurist met expertise op het gebied van aanbestedingsrecht
hierin een advies te geven. Op basis hiervan zijn in zor8 duidelijke inteme spelregels

opgesteld over de waarop moet worden omgegaan met inkoop en aanbesteden binnen
Vitus Zuid en haar onderwijseenheden. De kem daarvan is dat per inkoopdomein is

benoemd of inkoop centraal dan weldecentraal plaatsvindt. De inkoop van Vitus Zuid is

voor bepaalde categorieën decentraal geo¡ganiseerd. De drie afzonderliike
onderwijseenheden (De Taalbrug SO, de Taalbrug VSO en Mgr. Hanssen SO) ziin derhalve
voor bepaalde categorieên van aanbestedingen zelfstandig verantwoordelijk. ln dat
kader is er een scheiding van budgetten aangebracht tussen Vitus Zuid en de

ondenrijseenheden.

Treasury
Het minísterie van OCW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek
geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te
weten het verzorgen van onderwifs en ondezoek. Hetfinanciële beleld en het beheer
van de instellingen is dienstbaar aan het realíseren van de publieke doelstellingen, en is

daartoe op tr¿nsparante wijze gericht op financiële continuîteit. Dit proces mag niet in
gevaar worden gebmcht door het aangaan van risíco's die daarop niet direct betrekking
hebben.

Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiêle stromen, de financiële
posities en de hieraan verbonden risico's. Het treasurystatuut heeft tot doel sturingte
geven aan de treasuqffunct¡e, de risico's te beperken, alsmede, in het kadervan
vermogensbeheervan de Stichting, te expliciteren volgens welke procedures besluiten
tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij de uiwoeríng van de treasuryfunctíe
betrokken personen zich moeten houden. ln het treasurystatuut wordt het beleid
uiteengezet en wordt een beschrijvínggegeven van de bevoegdheden en

verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.
Het treasurybeleid van Vitus Zuid vindt plaats binnen de kaders van de "Regelíng
beleggen,lenen en derivaten OCW 2oi6 (RBLD zor6).

Het treasurybeleíd heeft primair als doel het beheren van de financiële risíco's en
secundair het reduceren van de financieringskosten. Het doel van het treasurystatuut is

daÇ in het kader van verrnogensbeheer van de Stichtíng Vitus Zuíd, helder wordt
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gemãakt volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke richtlijnen
de biibelegging betrokken personen zich moeten houden. Binnen het treasurybeleid
wordt geen onderscheid gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen
enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds.

Vitus Zuid heeft ter dekking van mogeliike risico's reserves opgebouwd. Deze reseryes

zijn grotendeels in de vorm van liquide middelen aanwezig. Vítus Zuid beheert de
beschikbare overheldsmiddelen op zodanige wiize dat zowel de liquiditeit als de

solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. Voor gelden die tijdelijk niet direct nod¡g
waren in het kader van de doelstelling heeft Vitus Zuid in zorS uÍtsluitend gebruik
gemaakt van bankrekeníngen, teneinde tijdelijk overtollige middelen tegen een
aanvaardbare en marktconforme vergoeding en met minimaal risico en maximale

opnamevrijheid te kunnen wegzetten. Vitus Zuid bankiert bi¡ ING en houdt geen

rekeningen of tegoeden aan bij andere banken of instellingen.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Voor een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten van Vitus Zuid wordt
verwezen naar de jaarrekening 2ol8 zoals in dit verslag is opgenomen.

lndicatoren en verrnogensposÍt¡e
Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren
becífferd. Deze zijn onderstaand opgenomen. De commissie Vermogensbeheer
Onderwiisinstellingen heeft signaleringsgrenzen geformuleerd voor de indicatoren die
een indruk geven van het vermogensbeheer van een onderwijsinstelling. Deze

signaleringsgrenzen zijn bij deze kengetallen vermeld.

lndicator

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Uquiditeit

Weerstandsvermogen

Rentabiliteit

Sirnalerin¡s¡¡ens

<0,3

<0,3

>o,75

<0,05

3 - jarig < 0, 2 - jarig < -0,01 1 -

jarig < -Q10

werlrelijk pereind
mt7

werkeliik pereindl
wlßl

0,60

0,79

0,66

0,77

3,85

o,27

0,04

4,13

0,25

?

-0,00

0,06 o,o7
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De solvabiliteit t (eigen verrnogen ten opzichte van totaal vermogen) en

solvabiliteit z (eigen verrnogen plus voorzieningen ten opzichte van totaal
vermogen) geven de verhouding tussen eigen en weemd vermogen aan en geven

inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre Vitus Zuid op langere termijn in
staat is om aan de verplichtingen te voldoen.

De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende

schulden) gee{t aan in hoeverre Vitus Zuid op korte termiin aan zijn verplichtingen

kan voldoen.

Het weerstandsvermogen (eigen vernogen gedeeld doortotale baten) geeft de

mate weer waarin de organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een posÍtief of negatief resultaat in

relatie tot de totale baten (totaal resultaat gedeeld door de totale baten).

De huisvestingsratío (totale huisvestingslasten plus afschrijvingen op gebouwen

en terreinen ten opzichte van totale lasten) geeft aan welk deel van de lasten

wordt besteed aan huisvesting.

U¡t dit overzicht blijkt dat de financiële positie van Vitus Zuid per eind zotS onverminderd

sterk is. De solvabiliteit z en de liquiditeit zijn per eind zorS hoger dan per eínd zo17.De

solvabiliteit t en het weerstandvernogen zijn iets gedaald. De rentabiliteit ligt in zotE

rond de nullíjn en is lager dan ín zor7. De huisvestingsratio is ten opzichte van zotT iets
gestegen. De solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsverrnogen liggen alle per eind

zotS ruím boven de landelijke signaleringsgrenzen.

Hieruit volgt dat Vrtus Zuid er per eind zor8 financíeel zeer gezond voor staat en de

vermogenspositie ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële tegenvallers

in toekomstige jaren dan wel voor investeringen in beleidsspeerpunten die niet vanuit de

reguliere exploitatie kunnen worden gedekL Voor de verdere ontwikkeling van de

kengetallen in meeriarenperspectief wordt verwezen naar de continufteitsparagraaf.

Risicobeheers¡nge en controlesystemen
De bestuurder is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de inteme
risicobeheersings- en controlesystemen van Vitus Zuid. Deze systemen hebben als doel

het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële

verslaggeving en het naleven van de wet- en regelgevíng. Vrtus Zuid is lid van VOSABB,

een brancheoqganisatie voor het onderwijs.

Vítus Zuid heeft de financiële administratie en de salarisadminístratie uitbesteed aan het
admínistratiekantoor Dyade in Bergen op Zoom. Dyade draagt zorg voor de primaire
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vastlegg¡ng van gegevens. De financieel beleidsmedewed<ers van de onderwijseenheden
ziin de eerste aanspreekpunten voor alle inteme en externe financiële aangelegenheden
en bewaken de relatie met en werkzaamheden van Dyade. De controllerziet daarvanuit
ziin rol op enige afstand op toe en bewaakt de wijze van toepassíng van de planning &
control cyclus.

In zorE is een vervolg gegeven aan het op een systematische wijze vastleggen van de
adminístratieve organisatie en lnrichten van de noodzakelijke en gewenste ¡nteme
beheersmaatregelen. H et totale stelsel van inteme risicobeheersings- en
controlesystemen zal in de komende jaren verderworden uitgebouwd en
geoptimaliseerd. Met het eerder in dit hoofdstuk genoemde samenstel van
organísatorÍsche maatregelen en procedures beschíkt Vitus Zuid overvoldoende
mogeliikheden voor sturing en beheersing, waardoor de ondenruiiseenheden en het
bestuur grip hebben en houden op de inzet van eigen budgetten met als uiteindelijke
doel dat de stichting als geheel bestuurlíjke grip op de inzet van middelen en reatísatie
van doelen kan garanderen.

De exteme accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een npportage
oPnemen over de financiële positie van Vitus Zuid, inclusief de aangegane off-balance
instrumenten en mogelijk open posities. Dit impliceert dat de accountant controleert in
hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd op basis van het controleprotocol,
Er is geen aanleidingte veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen
ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's in het boekjaar 2or8 niet naar behoren
hebben gefunctioneerd.
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Hoofdstuk 5 Contínuiteit.

Sinds zor3 zijn schoolbesturen verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een

zogeheten cont¡nutteitsparagraaf in het iaarverslag (bestuursverslag). Per brief heeft de

mínister de schoolbesturen van alle onderwijssectoren geìhformeerd dat het opnemen

van de continuiteitsparagraaf ook in verdere jaren zal worden voortgezet. De

continuìteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige

ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagiaar en een inhoudeliike en

procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Aan de accountant is opgedragen

de continuìteitsparagraaf te toetsen.

Ontwikkeling leerl ingaantallen
De zware bekostiging personeel en materieel die van DUO worden ontvangen zi¡n

leerling-onafhankeliike lumpsumbedragen. De bekostiging vanuit het Riik ís voor een

beperkt deel gebaseerd op en afhankelijk van de leerlingtellingen per t oktober. De

ontwikkeling van de leerlingaantallen is dan ook van belang voor de formatíeve inzet en

de fínanciële situatíe van Vitus Zuíd in de komende jaren. Met het oog op de begroting

2o19-2o2o en de meerjarenbegroting hebben de onderwijseenheden een oPgave gedaan

van de prognoses van de leerlingaantallen voor de komende 4 iaren. Daaruit volgt het

volgende beeld, afgezet tegen de tellingen van t oktober zol6 en 2o17:
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De leerlingaantallen per r oktoberzo16,2oi7 en 2or8 z¡in opgenomen op basis van de

over¿ichten op de DUO - site. De prognoses van de leerlingaantallen perr oktober zor9,
2o2o, 2021 en 2022 zijn geactualiseerd op basis van opgave door de directeuren van de
onderwiiseenheden zelf. Die opgaves zijn gebaseerd op eigen verwachtingen ten aanzien
van in-, door-, en uitstroom van leerlingen. Daarbij evenals vorig iaar de kanttekening dat
het moeiliik is om betrouwbare prognoses voor de toekomst op te stellen omdat er nog
geen trend zichtbaar is kijkend naar het effect van Passend Onderwijs op het
'verwifsgedrag'van het regulier onderwijs en de doorstroom op basis van de
jaaradviezen.

ln het recent beschikbare ondenoek (VOS/ABB, R. Boer r7 mei zor9, blz. t4) wordt de
volgende conclusie beschreven:

"Het blilkt dat het zeer complex ís om prognoses op te stellen voor het speciaal

ondervv'tþ. DaørbiihebbendescholenvanVitusZuid een extro complexìteítomdat
het voedingsgebied van hun scholen uitgebreíd is en verspreid is over meerdere
gemeenten. Ook is er sprake van meerdere somenwerklngsverbanden met elk hun
eigen beleÍd en betreft het een kleine groep leerlingen. Dødmaost is het nog niet
mogeliik een hístorische trend te zíen op bosis von veranderingen ten gevolge van de

invoering von de wet passend onderwíþ. Al deze fadoren moken het ingewíkkeld om
een betrouwbdre prognose op te stelle n voor de scholen van Vitus Zuid. Het blijkt
dat er ieder iaar weer onvoorzìene omstandigheden zîin waardoor het aantal
Ieerlingen afwiikt van het geprognosticeerde aantal leerlíngen.,,

Het totaal aantal leerlingen per r oktober 2oi8 is iets gedaald ten opzichte van de
vooqgaande iaren. Tegelijkertijd st¡¡$ het aantal AB-leerlingen. De prognose is dat de
leerlingaantallen zich in de komende jaren bewegen in de range van toTo-1o9o leerlingen
en dat het aar¡tal ABleerlingen verder zal oplopen. Per onderwijseenheid:

Het huidige beeld laat bij de Taalbrug 50 per t oktoberzorS een lichte daling zien
ten opzichte van de jaren ervoor. De prognose is dat de leerlingaantallen
stabiliseren en dat het aantal AFleerlingen in het komend jaar zal stijgen.
Bii de Taalbrug VSO daalt het leerlingenaantal verder ten opzichte van het vorige
jaar en is de venruachting dat het aantal leerlíngen ín de jaren daarna zal
stabiliseren.

Bij Mgr. Hanssen is, na jaren van daling, in de laatste twee jaar duÍdelijk weer een

toename van het leerlingaantal, zowel in de onderwiislocaties als in de ambulante
begeleiding. We constateren dat in Midden Limburg in vergelijking met andere
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regío's in Limburg in verhouding minder leerlingen gebruik maken van onze

ondersteuning.

ln - en exteme ontwikkelingen
ln de planning en controlcyclus van Vitus Zuid is een jaarlijkse kaderbrief opgenomen als

start van de begrotingscyclus. Formeel ís de kaderbrief gelijk aan het jaarliiks beleídsplan

ult de statuten. De kaderbrief wordt opgesteld door de bestuurder, in overleg met het
MT. Voorzover nodíg geeft de MR instemming/advíes. ln iedergevalwordt de MR

geihformeerd en wordt de goedkeuring van de RvT verkregen.

De kaderbrief heeft als doel de kade¡:s aan te geven, die richtinggevend zijn voor de

doelstellingen en de activiteften, die in de jaar- en werkplannen van de

onderwijseenheden voor het komend schooljaar zo19-zo2o worden opgenomen. ln het
bijzonder zal er in de kaderbrief aandacht zijn voor de concrete kaders met betrekking

tot de bedrÍifsvoering, ICT en HRM. ln de kaderbrief geeft de bestuurder aan:

a. wat de te verwachten exteme ontwikkelingen ziin, waarmee rekeninggehouden

moetworden.
b. welke doelstellingen gerealiseerd zullen worden.

c. wat de financiële en organisatorische kaders zijn waarbinnen de doelstellingen
gerealiseerd moeten worden.

Het vertrekpunt ligt in het lnstellingsplan (meeriarenbeleidplan) zo17 -2021, na verkregen

instemmingvan de MR en goedkeuringvan de RvT in decemberzotT. Dit lnstellingsplan
is m.i.v. het schooljaar 2or9-2o2o leidend voor de schoolplannen van de

onderwijseenheden. ln het vooriaar van zorg is het lnstellingsplan geactualiseerd en met
een jaar verlengd tot 2022. Hiermee zijn de looptijden van beide plannen beter op elkaar

afgestemd. De leidende relevante thema's zijn de volgende (voor de hoofddoelstellingen
van de vier kemthema's zijn voor schooliaar zotg-zozo KPI's uitgewerkt):

Themoleerlingen

Leerlingen thema t: lnstroom, doorstroom en uitstroom.

Leerlingen thema z: Onderwijs en ondersteuning aan alle doelgroepen.

ThemaOuders

Ouders thema t: Ervaren betrokkenheid

Ouders thema z: Tevredenheid van ouders.

Thema medewerkers

Medewerkers thema t: Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.
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Medewerkers thema z: Professionalisering en spec¡alisering.
Medewerkers thema 3: Duurzame inzetbaarheid.
Medewerkers thema 4: Werven en binden van medewerkers.

T hema management en or ganísøtíe

Management en organ¡satie thema t: Het inrichten van een kwaliteitssysteem met als
doel het borgen en verbeteren van de inhoudelijke processen van de onderwijseenheid,
Management en organisatie thema z: Verkenning van de (onderwijsþragen omtrent
communicatieve redzaamheid in de leeftijdsgroep rz-r8 jaar en hoe we daarop het
aanbod vorrngeven.

Management en organisatie therna 3: Versterking van de onderlinge samenwerkíng van
de drie onderwijseenheden.
Management en organisatie thema 4: Bekendheid Vitus Zuid / onderwijseenheden
(regionaal).

Tiidens de management tweedaagse van februari zotT ziin drie beleidsspeerpunten
vastgesteld, te weten:

1. Het vaststellen van de groepsgrootte onderbouw (4-E jaar) op basis van de extra
ondersteuningsbehoefte van de leerling met een maximum van t2 leerlingen per
groeP.

2. Het inríchten van het onderwijs in Hoensbroek en Eindhoven voor leerlingen met
een meervoudige beperking naast auditieve en/of communicatíebeperking: het
vinden van mogeliikheden voor het inrichten van kleinere groepen voor teerlingen
met complexe problematieken (meer op maat).

3. Werven en binden van nieuwe medewerkers.

De realisatie van de drie speerpunten kreeg, naast de reguliere begroting, gestalte door
een extra impuls voor de komende vier (4) schooljaren van madmaal e r miljoen per jaar
De inzet van extra middelen uit de algemene reserve zaljaarlijks worden vastgesteld
gedurende de originele looptiid van het lnstellingsplan 2oi7-2o2r. ln deze planperiode
gaat het om een totaalbedrag van maximaal e 4 miljoen. ln het bijzondergaat het dan
voor schooliaar zotg-lo2o om de volgende speerpunten, die in de begroting financieel
zijn uítgewerkt:

Mgr. Hanssen:

I Doorontwíkkeling kwaliteÍtssysteem van Mgr. Hanssen; middels verbetering van
werkprocessen naar aanleiding van de audit.

r Bevorderen van de ouderbetrokkenheíd door scholingltraining
communicatietechnieken en aanpassingen in de communicatievoorzieníngen
(m.n. in contact tussen leerkrachten en ouders).
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Deskundigheidsbevordering onderwijs aan auditief beperkten / gebarencursussen
door m.n. scholing I training en ontwikkeling, implementatie en borging van
nieuwe inzichten en afspraken.

schoolontwikkeling op het gebied van geîntegreerd woordenschatonderwijs en
begrifpend luisterenflezen door m.n. middels doorontwikkeling, implementatie en
bor$ng van nieuwe inzichten en afspraken.

Deskundigheidsontwikkeling in het werken met de methode rLeefstíjlD.

DeTaalbrugSO:

o Accent op het onderwiis aan jonge leerlingen gericht op meer kansen op
schakelen naar het regulier onderwijs of een andere passende plek. Dat betekent
maximaal tz leerlingen in de groepen met leerlingen tot I jaar, aandacht voor
woegsignalering van de problematiek en voor jonge instroom (extra
instroomgroep).

. Bri de keuze van het aanta! groepen is het uitgangspunt bij de start van het
schooliaan kleínere groepen met ruimte voor instroom gedurende het schooljaar,
vooral in de onderbouwgroepen. Ruimte voor kleínere groepen in verband met
complexfteit.

o StijginB in het aantal ondersteunings-arrangementen en het grote aantal vragen naar
Consultatie & Advies (C&A) vraagt om meer personele inzet voor ambulante
dienstverleníng.

¡ ln het kader van werven en binden en goed werkgeverschap: het faciliteren van
scholing en het borgen van kennis en vaardigheden voor taal- en ICT-specialisten.

¡ Personele versterking voor het mogeliik maken van duurzame inzetbaarheid,
verzuim en verlof, facilitering ten behoeve van verlichting van de werkdruk (plus-
formatie).

' . Exteme ondersteuning voor het borgen van de volgende processen:
spellingonderwijs (lmpact), doorontwikkeling van de leesmethodiek (lmpact),
expertise deling (Rutisme Steunpunt).

. Ten behoeve van de profilering van het SO is er voor gekozen om het schooljaar
te starten onder een andere naam.

DeTadlbrugVSO:

r Professionalisering van medewerkers en exteme profilering (versterken positie
binnen de ondenruiisreg¡o en versterken naamsbekendheid).

r Het opzetten en coördineren van een VSO - breed kenniscentrum, met als

uitgangspunt dat iedere medewerker betrokken is vanuit zijnþaar expertise bii
het kenniscentrum op basis van competentieprofielen per functiegroep. Voor het
komend schooljaar zal een pro¡ectgroep de ontwikkeling rondom het
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kenniscentrum verder coördineren. Als extra aspect worden gedurende het
komende schooljaar medewerkers in de gelegenheid gesteld om stage te lopen
binnen het reguliere onderwijsveld of binnen de beroepen waarvoorVitus Zuíd

opleidt.

De uitbreiding van de Ambulante Dienstverlening VSO met als doel het verder

uitwerken van onze verplichting met betrekking tot kennisoverdracht en borgen

dat onze (oud) leerlingen de benodigde (cluster u) begeleiding ontvangen. De

dienst wordt daamaast ingezet bijde inventarisering van vn¡agstellingen die

geplaatst kunnen worden binnen het kenniscentrum. Daarmee ontstaat een

hemieuwde positionering binnen het reguliere onderwijs.

Het verder aangaan en uitwerken van symbiose-overeenkomsten.

UiWoering van het profect Sterk Techniekonderwijs (deels gesubsidieerd

waarrnee scholingskosten voor docenten plus een aanpassing van het
technieklokaal bekostigd worden).

Opleiding van medewerkers in relatie tot de wijziging van de onderwiisstructuur
en daarmee de veranderingen binnen het managementteam (wens om een

'platte'organisatie te zlfn) en exteme begeleiding van de wijziging binnen het
VSO team plus de wiiziging binnen de aansturingte begeleiden.

a

a

a

Bovenstaande speerpunten zijn in de begroting verweven. Voor schooljaar 2o1g-zo2o

leídt dat tot een tekort van ca. € 95i.ooo dat daarmee in lijn is met de toegestane
financiële meeriarÍge impuls.

Meeriarenbegroting
Mtus Zuid werkt met een begrotings- en rapportage systematiek die is geënt op
schooljaren. Het opstellen van de begroting 2o19-2o2o heeft plaatsgevonden in één gang

met het opstellen van de meeriarenbegroting 2o1g-2o23 en het bestuursformatieplan.
Daarmee worden besluiten in meeriarig perspectief bezien en houden wijrekening met
mogelijke meerjarige financiële consequenties van beleidsmatige keuzes op
stichtingsniveau en I of op het niveau van de ondenruiiseenheden.

Door de d¡recte koppelingtussen begroting en bestuursformatieplan beschikken we over
een leidend sturingsinstrument, dat richting en kaders geeft aan de uitvoering van onze

inhoudelijke missie. De begroting is in die zin een financiële vertaling van het meeriarig

strategisch beleid, het bestuursformatieplan geeft daaraan invulling op het gebied van

de formatieve bezetting en personele ontwikkeling. De insteek voor het
begrotingsproces is dan ook om nadrukkelijk de verbinding tussen inhoud en geld te
versterken, beleidsrijke keuzes te rnaken en die in financiële en personele zin te vertalen

en te toetsen aan financiële haalbaarheid.
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Het opstellen van de begroting en het bestuursformatieplan is een zorgvuldig proces,
Aan de voorkant is een heldere kaderstelling gegeven door middel van de kaderbrief, die
is besproken in MT, RvT en MR. ln de kaderbrief zijn de beleidsmatige en procesmatige
kaders opgenomen en aanvullend zijn uitgangspunten geformuleerd om te komen tot
een nieuwe begroting en meerjarenbegroting. Tegelijkertijd is de begroting vanaf het
niveau van de onderwiiseenheden opgebouwd. Daarmee is voor de totstandkomíng een
combinatie toegepast van een top - down (kaderstelling) en bottom - up - benadering
(eigen invulling door de onderwijseenheden).

De totale begroting van vÍtus Zuid voor de periode 2o1g-2o2), vergeleken met de
begroting zorS-zor9, ziet er als vol4 uit:

Vltus Zuld Toteal Bcgrotlng

2(nt-zttg
Bcarcting BcAroüng Be3rotlng Segrotlng

mt!t-ar2ß 2@-?@t &t-2rn2 Mf2m3
8.tcn
RijksblJdngen

Overige overheidsbiJdragen

Overige Baten
Tot¡¡l b¡ten

l¡sten
Loonkosten

Overige Personeelslasten

AfschriJvlngen

Huisvestingslasten

Leermiddelen
Overige lasten

Tota¡l l¡sten

S¡ldo B¡ten en l¡stcn

Fln¡nclêle b¡trn en lastcn
Financiële baten
Financiële lasten

ilctto Result at

Result¡¡werdclinr
Mutatie Alg. Reserve

€ 30.289.604 € 32.2s4910 C 32.181.8ft5 € 3¿093.1m e 32.0E,,¿22
€ 30.3@ € 43.4$ € 43.450 € 43.¡150 € 43.450

€ 24L712 €. 24É..276 €. 2?9.276 € 2æ,276 € 229.276
€ !ilt.55l616 € !t¿s4¿636 C i¡¿¿t54.621 € 3¿35!r.8¿6 C :I1.37¿!t8

€ 25.529.762

€ 1.626.010

€ 575.105

€ 1.C¡6.328

€ M.Aú
€ 1.412.86s

€ 27.Ls9.6æ

€ 1.862.259

€ 4n.L47
€ 1.81L102

€ 494.¡!00

€ 1.692.930

€ 27.339.æ3

€ 1.806.9f)
€ 533.25
€ t.731.æ2
e 4*.M)
€ 1.612.:80

€ 27.683.297

€ t.u2.2il
€ 5{¡7.357

€ L.732.?42

€ 494.¿100

€ 1.612.330

€, 27.745.96
€ 1.831.159

€ 475.674

€ 1.733.90s

€ 494.¡m
€ 1.612.3æ

e 31493.47f1 C 3.497.t 4 € 3.51E 66n e !8.t7:L:t89 e 33.e'3.114

e -9¡L85¡l € -!E¡Lt68 e -l.{E/l.olt e -LSÍl6.563 € -1.520.966

€

€
4.(m

€ 4.0æ € 4.(xn € 4.m € 4.0æ € 4.m0

e -yr.g c -950.t68 € -LÍEO.048 € -LsfE-S6'¡ C

€ -927.8tf €
-€

-9$.868 € -1.(10.048 € -1502.563 € -1.516.966

-€ -€ -€

4.(m €
-€

4.(m €
-€

4.0m €
-€

4.0m €
-€

Mutat¡e bestemmi ngsreserve privaat €
€ -9t.t5¡l e -so86t € -l.oeo.olg € -L5û¿5€B e -LS15.965

De begrote personele bezetting in fte in de komende begrotingsiaren is als volgt:
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Totaal

Directie

OP

ooP

2 8- Zng 201!t-zJ/2S zJ,in-xru xx2L-Mz Xt2:2-2j'¿g
2O,l 2O,g 2O,g 2O,g 2O,g

25i0,3 250,7 2ßþ 249,3 245,3

L27,9 145.5 1410 145,0 145,0

:Hr4 417,t 412,8 415,2 4tt\2

Bijdeze mee{arenbegrot¡ngdienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:
r Over de gehele periode dalen de begrote baten van e 3,2,54i miljoen in schooljaar

2o19-2020 naar€ 32;72 miljoen fn schooljaarzo2z-2o2). De begrote lasten stiigen
van € 33,498 miljoen in schooljaar zo19-¡o2o naar€ 33,893 miljoen in schooliaar
2022-2023. Omdat de lasten stiigen en de baten dalen, loopt het begroottekort,
bijongewifz¡gd beleid, faarlijks op. Deze in meeriarenperspect¡ef begrote
negatieve resultaten zíjn hoofdzakelljk toe te wijzen aan de inzet van middelen in
het kadervan het speerpuntenbeleid.

¡ Voor het schooliaar zotg-2o2o is de verdeelsleutel voor toewijzing van de zware
bekostiging gewiizigd. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding
van de leerlingaantallen per t oktober en de weging van leerlingen (SO, VSO, AB).

Deze nieuwe verdeling is voor de Taalbrug 50 in het bijzonder nadelig geweest,

waardoor het exploitatieresultaat rnet ongewijzigd (speerpunten)beleid groter is
dan verwacht. Afgesproken is om in het vierde kwartaal van zo19 de systematiek
te evalueren met als doel verbeteringen te kunnen doorvoeren voor het
schooljaar zo2o-2o21.

¡ ln het kadervan de gewenste afbouw van het yerrnogen ¡s een aantaliaren
geleden bewust ingezet op negatieve begrotÍngen, waarbij gedurende 4 iaren de
algemene reserve met maximaaléén miljoen euro per jaarzou worden
afgebouwd. Hiertoe worden door de directeuren op basis van de eerder
vastgestelde speerpunten uit de afgelopen schooljaren cont¡nufre¡tsvoorstellen
aangeleverd. ln de pnktiik is echterover de boekjaren 2o't5, zo16 en zoq steeds

een stevig positief financieel resultaat gerealiseerd, deels door niet begrote en

niet ven¡vachte opwaartse aanpassing van de bekostiging. Over boekiaar 2018 is

weliswaar een beperkt tekort gerealiseerd, dat vindt vooral haar oozaak in de
verhoging van de voozlening groot onderhoud in verband met de noodzakelijke
dakaanpassíngen t.b.v. de verduurzaming. Per saldo is de reserveposítie dus
gegroeid in plaats van afgenomen, zoals de beleidsmatige inzet was.

¡ ln de meeriarenbegroting wordt voor de schooljaren 2o19-zo2o en 2o2o-2o21

bewust ingezet op een tekort. Voor de jaren daama ís het begroot tekort onder
voorbehoud. De Raad van Toezicht heeft als voorwaarde gesteld eerst een nadere

inhoudelijke en financiële evaluatie te willen laten uitvoeren naar de resultaten en

effecten van het ingezette speerpuntenbeleid. Daarbij is ook de wens om een

betere scheiding aan te brengen tussen structurele inzet op basis van reguliere
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bekostiging en inzet van middelen voor de realisatie van speerpuntenbeleid op
basis van inzet van uit reserves,

Mtus Zuid werkt met een begrotings- en rapportage systematiek die is geënt op
schooljaren. ln het kader van de iaarverslaglegging dient echter in de

continuiteitsparagraaf van het bestuursverslag de meeriarenbegfoting voortenminste
de volgende 3 kalenderiaren te worden opgenomen. Omgerekend naar kalenderiaren

ziet de meeriarenbegroting er als volgt uÍt (waarbij de begroting voor zorg mede
gebaseerd is op de begroting voor het lopende schooljaar zotS-zor9):

Vltut A¡¡d Tot¡¡l Be¡rdn¡ Scarodn¡
M &t

B¡trn
Rilksbijdngen
Overi ge overheidsbljdnge n

Overlge Baten

Tot .l b¡tÊn

Bc¡rotln¡ Bc¡rodng
M. Xn3

€ 3Ll08.¡182 € 32U4.87 C.3L14.æn € 3¿æ5.7:14 € 18.24.663
€ :15.7T, € ¿13.41¡ C 43.4s0 € 43.4ft e LS.W
e 24L7æ € 2t8.G26 C 7:8.276 e n9.276 €, 1i3.74
e 3lj¡trtoll € 3¿5lE-Sû C r,.art.gB € :12j68.¡l6al e ú.æi¡.75¡

Ec¡roün¡
&9

€ 26.2(8.$9
3 L7244p.7

€ 5:¡4.2et
€ 1.866.651

€ ¿|65.m

€ L52tt.559

l¡¡tcn
[oonkosten

Ovcrigc Personeelslasten
AfschriJvlngen

Hulsvestingslasten
Leermiddelen
Overlge lasten
Tot¡¡l l¡sten

Sddo B¡tan cn t¡stcn

Fln¡ndåh brt¿n ¡n lrtrn
Financiële baten
Financièle lasten

f{ctto Rc¡ult¡¡t

Rr$¡lt ¡tucrdcllnr
Mutatie Alg, Reserve

lì/ht¡tie bestemmingsreserve privaat

e :r¿:n8.¡t84 €:13.5l¡6.:¡2¡ C !¡3.665.t8:t e !l3.88LtE¡ C M770.5

e -gL4¡[3 € -L(m360 C -1¿4t¡lZ, C -L5üL564 3 -l6rJÉn

€. 27.2'l/.657
€ 1.839.201

e ffi.742
€ LTn.gZt
a ¿g+.4û)

€ 1.659.347

€ 27.Æ2.&t2

€ 1.821646

€. s2z76r
€ \.732.9n
€ 494.¡lfþ
€ L6üL:m

e 27.nÐ.276

€ r-837.637

€ 494.156

e LÍt3.227
€ 494.¿m
€ 1-6üL3:¡O

€ 16.184.960

€ 1.068.176

€ 2n.476
€ 1.01L¡û14

€ 288.4{n

€ 940.526

€
€

2.:¡33

€ 4.m € 4.(In € 4.m € 4.(m € z:83

c -5t¡l{3c - 5.:l6flc-rl4l.froe -Lff,.¡ffi¡lc -tt¡*gt

€

4'm€
-€

-937.¡!*t €
-€

4.fm €
-€

4.(m €
-€

¡[.(m €
-€

-9ft5.360 C -t24É,.qB € -LS(ts.564 € -884.4¡7

-€ -€ -€
€ -98?.¿l¡lt C -996.!50 e -Lr/L.¡¡ll e -LßnE{ e -8¡¡.t9t

Prognose balans en verrnogen
ln onderstaande tabel is een ovezicht opgenomen van het geprognost¡ceerd verloop
van het vennogen op bas¡s van de meerjarenbegroting 2o19-2023. Daarbijzijn de

volgende uitgangspunten en aannames gehanteerd:
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o De stand per 3r december zo18 ¡s ontleend aan de jaarrekening zor8.
. De omvang van de materiële vaste activa loopt jaarlijks op i.v.m. te

verwachten investeringen (in het bijzonder de gepande investeringen in
verduurzaming) minus de geplande afschrijvingen.

. De omvang van de voozieningen is stabiel gezet op ca. e 116 miljoen, ervan
uitgaande dat langjarig dotaties en onttrekkingen elkaar in evenwicht houden
en dat in zotg een groot deel van de voorzien¡ng groot onderhoud zal worden
aangewend in verband met de noodzakelijke dakaanpassingen.

r Het begroot exploitatieresultaat per jaar is onttrokken aan de algemene
reserve waarbii de begrote financiële resultaten op basis van de verdeling 5/rz
- 7lo aan het juiste boekjaar zijn toegewezen.

¡ De balans is sluitend gemaakt door aan de debetzijde de liquide middelen aan
te passen. Er is daarbiivanuÍt gegaan dat alle overige vorderingen stabielzijn
op € z,r miljoen en de kortlopende schulden op € 2,9 miljoen. Dat zal in de
praktijk niet zo zijn er zullen dan ook verschuivingen zichtbaar ziin tussen
liquide middelen, kortlopende schulden en vorderingen. Deze wijze van
prognosticeren geeft evenwel een redelijke benadering van de toekomstige
situatie op basis van de meeriarenbegrot¡ng.

De balansprognose voor de komende vier (4) kalenderiaren ziet er dan als votgt uit:

Werkelijk
perelnd

ana

Pm¡nose
Pereind

æt:t

Prognose

Pereind
2Ø

Prqnose
Perelnd

aru

Prcgnosel

Pereindl
xr22,

I

ACNVA

overige Mater¡ele vaste activa € 1.572.168 € 2.w.814 € 3.9tt6.226 € 3.7E0-æ7 € 3.546.6fn
vorderingen € 2.151.258€ zlæ.(m€ 2.1æ.(In€ 2.1(n(m€ 2.1(n.(m
Líquide middelen € 10.086.310 € 6.8f,3.9s7 € 4.gplo.247 €, 3.nts96 € Lffi.7*g

Totaal arn-Ya c 13.fit t:5 f 1r-t6¡t.&n c 10866.472 C 9.6-rr.ft{3 € &113.479

PASSIVA

Eigen vermogen
Voozieningen
Kortlopende schulden

€ 8.3m.275 € 7.ßZ.E?t2 € 6.3æ.412 € 5.ün.043 C 3.613.479
€ 2.549.æ5 € 1.6{n.m € L6æ.0q' € 16æ.q¡0 € 1.6(þ.m
€ 2.960.456 € 2.9æ.m € Zgú.m € z.m.m € ¿9æ.(m

Totaalpa¡siva € Í¡.9¡g.736 €tl.tcz.g¡Iz €1ftt66.42 € 9.6rr.o4g € g.1r¡.471t

Uit dit overzicht bliikt dat, als gevolg van de negat¡eve exploítatieresultaten en de
geplande investeringen, zowel het eigen vermogen als de beschikbare liquiditeiten in de
komende jaren afnemen.
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Op basis van de meeriarenbegrot¡ng en de balansprognoses ontwikkelen de relevante
indicatoren zich als volgt:

Warkelljk
per clnd

2ût8

æ,t%

78,6X

4,t3

25,5X

Progno3.

Pcrclnd
2019

62,t%

75,6vo

3,r0

23,5%

Prognosa

Perclnd
2øt

58,6t6

ß,$6

2,39

¡9,6'6

Prcgnose

Per êlnd
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lndlcitor

Solvabilitelt 1

Solvablliteit 2

Liquiditeit

Wecntandsvermogen

Rrntabllltelt

tlmalcrlnrsrrcm

< 0,3

<0,3

>4,7s

< 0,05

3 - jaríg <0, 2 - jarls < -0,05, I -
Iarlg < -O,1O {},m {,03 -0,03 -o,ú -0,05

De conclusie is dat alle indicatoren zich ín meeriarenperspectíd neerwaarts ontwikkelen,
maar per e¡nd 2022 nog alle boven de signaleringsgrenzen van de lnspectie liggen.

Risicomanagement, risicots en onzekerheden
Voor een beschrijving van de risicobeheers¡ngs- en controlesystemen wordt verwezen
naar de desbetreffende paragraaf.

Risicomanagement is het proces van ¡dentificeren en analyseren van ris¡co's en

vervolgens het ontwerpen en ¡mplementeren van maatregelen om de kans van optreden
van de risico's te verninderen, oftewel om de schade, verootzaakt door de risico's, te
minimaliseren. De noodzaakvan een goed risicomanagement is beschreven in de Code

Goed Bestuur in het primaír onderwíis. Mtus Zuid is middels haar planning en

controlprocessen voortdurend bezig de rÍsico's ín þart te brengen en verkleinen. ln zo17

werd bijvoorbeeld gestart met het evalueren en b¡¡stellen van het inkoopbeleid om te
blijven voldoen aan het aanbestedingsrecht.

Mtus Zuid is terughoudend ¡n het aangaan van ris¡co's. Eventueelvoorkomende

bedriifseconomische risico's worden afgedekt door het gevoerde financieel beleid (zie

hoofdstuk Financieel beleid) en de werkíng van de risicobeheers¡ngs- en

controlesystemen (zie beschrijving ín hoofdstuk 4).

ln het licht van de begrotíng 2019-2023 bestaan er een aantal risico's en onzekerheden
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Ontwikkeling leerlingenaantallen

De prognoses in meerjarenperspectief ziin opgesteld door de dírecteuren van de

onderwijseenheden. Het betreft schattingen op basis van aanwezige leerlingen,

verwachte door- en uitstroom en mogelijke instroom. Daarbii komt dat het aantal

leerlíngen met een ondersteuningsarrangement die in het reguliere onderwiis begeleid

worden een stiigende tendens vertoont. Ook het aantal aanvr¡¡gen voor Consultatie &
Advies (C&A) vertoont een stijgende tendens. Als deze ontwikkelíngen zich in de

toekomst doorzetten heeft dit gevolgen voor de inzet van de medewerkers. Omdat het
grootste deel van de bekostiging een leerling - onafhankelijk bedrag betrEft is het
financieel effect per bekostigde leerling beperkt (tussen de e 3.5oo en € 6.500 per
leerling). ln het strategisch personeelsbeleid zijn maatregelen opgenomen om op een

adequate manier met deze ontwikkelingen om te gaan en de personele bezetting te
kunnen laten meebewegen met stijging of daling van leerlingaantallen.

Heriiklng ondersteuningsbekostiging cluster z

Met de invoering van passend onderwijs is de ondersteuningsbekostiging voor clusterz
gebaseerd op de leerlingenaantallen per 1 oktober zott. Deze lumpsum bekostiging is

voor onbepaalde tijd vastgesteld en voor de eerste maal toegepast in het schooljaar
zo14-2o15. Naar analogie van de instellingen in cluster t (visueel beperkte leerlingen) ís de

verwachting dat iedere viif jaar er een herijkíng zal gaan plaatsvinden. De verwachting

was aanvankelijk dat deze herijking voor het eerst voor het schooljaar zorg-202o zou
plaatsvinden, maarop dit moment is ervanuit OCWDUO geen enkelsignaal afgegeven

dat de heriiking daadwerkelijk zal plaatsvinden: de prioriteit van de overheid lijkt te
liggen bij de invoeringvan Passend Onderwijs in de breedste zin (regulier PO en VO). De

kans dat dÍt risico zich in de komende iaren voordoet achten wijdan ook klein, de

eventuele financiële impact van dit risico is ongewis.

De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostigfurg

Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meeriarenbegroting niet
geihdexeerd. Daaronder l¡gt de veronderstelling dat aanpassingen ín de CAO c.q.

loonkosten (bijvoorbeeld door aanpassing van premies bi¡ABP, vervang¡ngsfonds of
participatiefonds) zullen worden gecompenseerd ín de Ríjksbekost¡ging. Baten en lasten

houden elkaar daarmee in evenwicht. Of dat daadwerkeliik het geval zal zijn is ongewis.
Het indicatieve effece bij een niet gecompenseerde loonkostenstii$ng van tZ bedragen
de meerkosten gemiddeld ca. e 275.ooo op jaarbasis.

ln de berekening van de loonkosten in meeriarenperspectief zijn de kosten van

toekenning van (ÁO-verhogingen niet meegenomen. Daaronder ligt de veronderstelling

dat in de bekostiging vanuit DUO rekening wordt gehouden met verhoging van bedragen
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op bas¡s van de gewogen gemiddelde leeftijd van het personeelen dat uitstroom van
relatief dure medewerkers (pensÍonering) wordt gecompenseerd met instroom van
relatief goedkope $ongere) medewerkers. Mocht de doorontwikkeling van de
loonkosten niet in de Rijksbekost¡g¡ng worden gecompenseerd, dan beschikt Vitus Zuid

overvoldoende buffers om dit gedurende enige tijd op te vangen.

De Wet Werk & Zekerheid
Op t fanuari 2015 ¡s de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden (en vanaf r iuli
2016 d¡rect van toepassing, ook op de lopende contracten). De WWZ bepaalt dat
dienstverbanden binnen het onderwiis vanaf r juli zor5 als opeenvolgend worden
beschouwd als zii elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen. Verder bepaalt de

VIIWZ dat er hooguit 3 tiidelijke dienstverbanden in een perÍode van z jaar aangegaan

kunnen worden, Bij het vierde dienstverband of bijoverschrijding van de z iaar, ontstaat
een vast dienstverband. Een ander lastig punt is dat één (r) inval dag ook als één (r)
dienstverband telL Dit risico is lastig kwantificeerbaar en zal vooral beheerst moeten
worden door het ontwikkelen van vervangíngsbeleid en het steeds pergeval kritisch
bezien van verlenging van tijdeliike aanstellíngen.

ln combinatie daarmee wordt het lastlger om te voldoen aan de instroomtoets bij het
Participatiefonds, waardoormogelijk een rísico dreigt dat V\M/- uitkeringen van
voormalig medewerkers langjarig ten laste van Vrtus Zuid gebracht worden. Dit risico
wordt beheerst door enezijds in de begroting iaarlijks e 7j.ooo te reserveren yoor

transítievergoedingen (uitbetaling van transÍt¡evergoedingen is wettelijk verplicht bij

beëindiging van dienstverbanden langer dan z4 maanden; mogeliik is dit bedrag deels
terug te kriigen indien sprake is van transÍtievergoeding in relatie tot uitdiensttreding
wegens ziekte) en andezijds door het voeren van een goed personeels- en

vezuímbeleid waardoor instroom in WW (of WtA) kan worden voorkomen.

lGapte op de Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Het ls lastig om vacatures goed in te
vullen omdat goede gekwalificeerde medewerkers beperkt beschikbaar zijn. De

complexiteit van de doelgroep vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Dit risico is

niet kwantificeerbaar en proberen we te beheersen door creatief te zifn in het behouden
van goede medewerkers en werving van nieuwe krachten. Het opleidings- en
ontwikkelingsbeleid is hierop ingericht.

Structurele lnzet van middelen voor speerpunten
De meeriarenbegroting sluit in alle jaren op een tekort. Dat is een bewuste keuze omdat
in de afgelopen vier jaar, door exploitatíe-overschotten, een relatief hoge
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velrnogenspos¡tie is oPgebouwd. Op grond daarvan is besloten om in vier (4) jaartijd e 4
miljoen uit te trekken voor ¡nzet op een aantal benoemde speerpunten. Voor de
begroting 2019 - zozo is die inzet mindergoed te duiden dan in het verleden. De meeste
middelen worden immers ingezet voor het uitbreiden van formatie en daarmee bestaat
het risíco dat die inzet van middelen min of meer structureel wordt. Uit de jaarrekening
zotS bliikt dat het na twee (kalenderlaren niet gelukt is om de algemene reseryes serieus
te vermínderen, ondanks de toename van de formatie met ruim 3o FTE. Voor een groot
deel is dat te verklaren door de groeivan het teerlingaantallen: daardoorsluit de
structurele formatie weer meer aan op de lumpsum bekostiging gebaseerd op de
formatíeve omvang van 2011. De voorzotg-2o2o toegepaste nieuwe verdeelsystematiek
van de zware bekostiging zal vanaf zo2o-2o21 in tijn moeten worden gebracht de
financiële iniecties vanuít de algemene reserves voor het speerpuntenbeleid. Daarbij is
ook de wens om een betere scheiding aan te brengen tussen structurele inzet op basís
van reguliere bekostiging en inzet van middelen voor de reatisatie van speerpuntenbeleid
op basis van inzet van uit reserves. We beheersen dit risico door de werking van de
planning & controlcydus, door het per eind zorg uitvoeren van een inhoudelijke en
financiële evaluatie naar de resultaten en effecten van het ingezette speerpuntenbeleíd
en door scherp te volgen of de nieuwe verdeelsleutet van de zware bekostiging recht
doet aan reallteit.

Overige rísico's
Er is vanuit gegaan dat de opbouw van de Rijksbekostíging ongewijzigd wordt
gecontinueerd en dat dus bijvoorbeeld de Prestatiebox en het Budget voor personeel- en
Arbeidsmarktbeleid (in vorm dan welin omvang, dus inclusief werkdrukmíddelen) blijven
gehandhaafd.

Algemene beheersing van riskots
Mtus Zuid staat er in financieel opzicht per eind zorS uitstekend voor. Los van de in het
voorgaande genoemde specifieke beheersingsmaatregelen, geldt dat de hierboven
genoemde risico's in financiële zin kunnen worden opgevangen vanuit de opgebouwde
buffers.

Toekomstige ontwikkelingen
Binnen VÍtus Zuid is veel expertise. De medewerkers hebben zich door de iaren heen
geprofessionaliseerd en zo specifieke cluster z expertise opgebouwd.
ook de automat¡sering b¡edt allerlei mogeliikheden om kennis en ervaringen met elkaar
te delen.
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De versterking van het regulier onderwijs naar aanleiding van de invoering van de Wet
Passend Onderwiis zal leiden tot een groeivan het aantal leerlingen in de ambulante
begeleiding en tot een daling van het aantal leerlingen in de scholen.
De medewerkers van Vitus Zuid zijn ook actief betrokken bij initiatieven die door de
brancheorganisatie siméa ondemomen worden. Het l¡gt in de bedoeling om het
landelifke congres van Siméa ook toegankelíik te maken voor medewerkers uit het PO en
VO, waardoor expertisedeling voor een bredere doelgroep beschikbaar komt. tn zorB is
gestart met de ontwikkeling van een kenniscentrum op landelijk niveau, dat in zotg
verder vorm moet krifgen.
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Toelichting op de balans
De financiële positíe van Vítus Zuid komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte batans
is onderstaand weergegeven, waarbíj de balanstotalen van de jaren rorT en 2orB met
elkaar zijn vergeleken.

werkelijk per eind werkelijk per

ACflVA

Materiele vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

1.654.070 € t.572.t68 € -81.902

1.977.536 € 2.151.258 € L73.722
8.997.247 € 10.086.310 € 1.089.063

€
€

€

Totaal astlva

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorzieningen

Kortlopende schulden

Totaal passiva € üt.528.853 € 13.809.735 € 1.180.883

Het balanstotaal van Vitus Zuid ís ten opzichte van 3r december 2o17 met € 1.180.883
gestegen tot € 13.8o9.736. Deze toename van het balanstotaal komt voor¿l tot
uítdrukking in de groeivan de omvang van de líquide middelen enezijds en de toename
van de voorzieningen anderzijds.

onderstaand worden de onderdelen van de balans op hoofdlijnen toegelícht.
Voor een verdere nadere onderbouwíng van samenstelling en vertoop van de
verschillende onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans
zoals opgenomen in de iaarrekening. Verderop in dit hoofdstuk is een beschriiving en
nadere analyse opgenomen van een aantal balansgerelateerde kengetallen.

Materiële vaste actíva

ln de jaarrekening is een verloopovezicht opgenomen van de materiële vaste activa.
Erheeft in zolS voor een totaal bedrag vane347,4-¡9 aan investeringen plaatsgevonden.
Deze ínvesteringen hadden voor het grootste deel betrekking op inventaris en
apparatuur en voor een beperkt deel op andere zaken. Het effect van de afschrijvingen
op de investeringen ad e 4z9.36z is opgenomen in de staat van baten & lasten onder de
post Afschriivingen. Er hebben in zotB geen desinvesteringen plaatsgevonden (per eind
zotS bedraagt de omvang van de reeds volledig afgeschreven activa ca. € 2,i miljoen). per

saldo ís de waarde van de materiële vaste activa in zorS gedaald omdat de hoogte van de
afschrijvingen hoger was dan de aanschafwaarde van de verrichte investeringen.
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€ 12.528.853

8.340.660

1.438.438

2.8/'9.755

€
€

€

€ 11.80!,.735

8.300.27s

2.549.005

2s60.4s6

€
€

€

€ 1.180.883

€ -40.385

€ 1.110.s67

€ 110.701



Vorderingen

De vorderingen bestaan grotendeels uit het nog te vorderen bedrag aan Rijksbíjdragen

op OCW in verband met het betaalritme: een deelvan de bekostíging die betrekking heeft
op boekjaar zot8, wordt pas in kalenderiaar zotg uitbetaald. Daarnaast bevatten de

vorderingen een declaratie bijde Gemeente (teruggave OZB) en vooruitbetaalde en

overlopende posten. Op totaaln¡veau is de omvang van de vorderingen per eind zolE iets

hoger dan de omvang van de vorderingen per eind zot7.

Liquidemiddelen
De omvang van de liquide middelen bednagt per eínd zol8 ca. e to,o86 miljoen en is in

2o18 met ca. € 1,089 miljoen toegenomen, in directe samenhang met de toegenomen
Ríjksbekostiging en de toename van de voonieningen. Alle gelden zijn per direct

beschikbaar en opneembaar. Voor een nadere uitwerking van de toename van de liquide

middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de

jaanekening.

Eigenvermogen

Het eigen verrnogen bedraagt per eind zor8 ca. e 8,3 miljoen en is ín zor8 met e 4o.386
afgenomen, in directe samenhang met het behaald financieel resultaat. De

resultaatverdeling is als volgt:

Werkelifk Begroting Werkelijk Afwijkins
t.o.v.

begrotlng
Resultaatnerdelin¡
Algemene reserve publiek
Algemene reserve privaat

€, tt2.2t7 € -652.9T2 € -40.:t86 6il¿.486

Van het eigen vermogen is een beperkt deel privaat, voor wat betreft het publieke deel
van de algemene reserve zijn door de bestuurder geen bestemmingen bepaald.

Voorzieningen
ln de jaarrekening ís een verloopovezicht opgenomen van de voorzieningen. De totale
waarde van de voorzíenlngen is met e trttt miljoen gestegen ten opzichte van eind zor7.

Zowel voor de personele voorzieningen $ubilea, spaarverlof en duurzame ínzetbaarheid)

als voor de voorziening groot onderhoud geldt dat inzo:7 meer is gedoteerd dan

onttrokken. De personele voozieningen zijn onderbouwd op basis van cao -
verplichtingen (jubilea) of individuele afspraken met medewerkers (spaarverlof,

duur¿ame ínzetbaarheid). De omvang van de voorziening groot onderhoud is op een 25 -
iaarstermijn getoetst aan de actuele meerjaren onderhoudsplannen en wordt als

voldoende beschouwd. Voor de locaties van de Taalbrug SO en Taalbrug V5O zijn de

€

€

223.5161.

-2W
€

€
€

€

-652.872 -rt0.087

-299

672.785

-299
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meer¡arenonderhoudsplannen in z018 vemieuwd. Daarin is onder meer het vervangen

van de daken naarvoren gehaald, om de maatregelen met betrekk¡ng tot verduurzaming
(het leggen van zonnepanelen) mogelijk te maken. Als gevolg daarvan heeft in zolE een

extra dotatie van € 475,ooo plaatsgevonden aan de voorzieníng groot onderhoud ten

laste van de exploitatie.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit de bedragen die per ultimo zotS nog aan derden

moeten worden betaald. Hieronder vallen reguliere crediteuren, de nog te betalen

loonheffing, premies sociale verzekeringen en pensioenen over de maand december

zot8, opgebouwde vakantiegeldrechten van medewerkers en opgenomen overige

verplichtingen en overlopende posten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Vitus Zuid werkt met een planning & control- cyclus op schooliaarbasis. De begroting
voor het boekjaar zorS is dan ook samengesteld uít de begrotingen voor schooliaar zotT -
zotS (voor 7/lze deel) en schooliaar zorS - 2or9 (voor 5/rz" deel). Monítoring tijdens het
schooliaar vindt plaats op basis van de vastgestelde schooljaarbegrotingen. Uítsluítend
ten behoeve van de exteme jaarverslaggeving vindt een analyse plaats op
kalenderjaarbasis. De totale exploitatie over boekjaar zolS ziet er, ln vergelijking met de

begrotíng zor8 en de realisatie in boekjaar zot7, als volgt uit:

Werkelijk Begroting Afwljking
t.o.v.

begroting
Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
Overige Baten

Totaal baten Lt,A.gg, 107,2%

WerkeliJk

,6

€

€

€

30.¿t46.185 €

36.005 €

327.820 €

30.111.085

31.956

265.283

€ 32.155.904

€ 43,437

€ 393.870

2.M4.819

11.481

128.587

1.290.3¿18

-128.057

507.338

-105.393

706,8ya

L35,90

ru,8%
n,Vo

t28,3%

lãsten
Personeelslaste n

Afschrijvingen
Huisve sti ngsl aste n

Overige lasten

Totaal lasten L563.216 tOs,VÁ

Saldo Baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financièle baten

Financiêle lasten

-9.165

-9.165

Netto Resultaat

ln het onderstaande worden de onderscheiden posten nader toegelicht:

Toelichting op de Baten

RijksbiidragenOCW

De Riiksbijdragen betreffen de gelden díe direct afkomstig zijn van OCW. tn de

Riiksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële bekostiging
(basísbekostiging en zware ondersteuning) onder meer ook opgenomen de ontvangen
gelden voor Prestatiebox, Personeels- en Arbeidsmarktbeleíd en de lerarenbeurs. De

Ríjksbijdragen waren voor het gehele jaar zorS begroot op € 3o,t1r míljoen. De

gerealiseerde Rijksbiidragen bedragen € 32,156 miljoen en zijn daarmee ca. € 2,o45 miljoen
hoger dan begroot. Die hogere opbrengst kent op hoofdlijnen 3 ooaaken:
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€. 1.223.277

€ 3.840

€

€

3.840

€. L2X,.ITî

€ æ.590.633

€ 30.810.010

€ 25.339.164

€ 470.623

€ 1.707.031

€ 2.073.815

c -6s2.a72

€ 10.1&t

€

€

10.183

€ -663.0ss

€ 31.071,379

€ 30.4{18.324

€ 26.663.925

€ 557.419

€ 1.790.145

€ 2.059.890

€ -40.:t86

€ 1.018

€

€

1.018

€ .41.404

€ 32.6:¡4.61s

€ 32.593.211

€ 27.954.273

€ 429.362

€ 2.297.483

€ 1.953,497

612.¡t86

621.651



ln de Staatscourant van 30 augustus 2o18 is gepubliceerd dat de personele

bekostiging voor schooljaar zo17 - rolS met terugwerkende kracht is aangepast
(deels op basis van de zogenoemde referentiesystematiek en deels vooruítlopend
op de bekostþíng ter compensatie van de cao - verhoging per 1 september zorS).
VoorVitus Zuid heeft deze aanpassing een financieel effect van ca. € 1,o59 miljoen
(we ontvangen dus ca. € 1,059 miljoen meer aan bekostiging in schooljaa r 2017 -
zorS dan aanvankelijk gedacht). Omdat boekjaar zor7 reeds is afgesloten, komt
deze extra bate volledig ten gunste van boekjaar zor8.

Daamaast is de bekostiging zorS - 2o19 regulierverhoogd; daarmee was in de
begroting geen rekening gehouden omdat op het moment van begroten
onduidelifk is of de bekostiging wordt aangepast en indien dat zo is, met welk
percentage. De verhoging is overigens fors (ca. € 75o.ooo) maar dit houdt
grotendeels ook verband met de cao - st¡ig¡ng, dus hier staan (met ingang van
september zotS) ook hogere loonkosten tegenover.
Er is ca. € i59.ooo meer aan lerarenbeurzen ontvangen dan begroot. De

meerontvangsten lerarenbeurs betreffen de toegekende beschikkingen voor
studieverlof; in de begroting was voor de lerarenbeurzen niets begroot, omdat die
op het moment van begroten onbekend zijn (de kosten van vervangingen die met
deze middelen worden gedekt, waren overigens ook niet begroot). ln de
afgelopen jaren zijn echter steeds wel bedragen voor de lerarenbeuaen
ontvangen, waardoor een positieve afwijkíng van de begroting ontstaat (indien
geen vervanging plaatsvindt of vervanging wordt ingevuld met eigen
medewerkers, bijvoorbeeld vanuit de plus-formatie).

Ov erige ov erheidsbíjdragen

De overige overheidsbijdragen zijn begroot op € 3r.956 en bedngen in werkelijkheid
€4).437.De overige overheidsbijdragen betreffen uitsluitend de gymzaalvergoedingen
van de gemeenten Heerlen en Venlo. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt
verkf aard doordat de gymlokaalbijdnge van de Gemeente Venlo voor het schooljaar zo17-

zotB niet was begroot maar in werkelijkheid wel is ontvangen.

Overigebaten

De overige baten betreffen onder meer de ouderbÍidragen, overblijfgelden,
verhuuropbrengsten, dienstverlening aan derden en inkomsten voorde werkzaamheden
van de ambulante dienst. De overige baten waren begroot op € 265.283 en bedragen in
werkeliikheid e 393.82o. De verhuuropbrengsten (die in lijn zíin met het voorgaand jaar)

bleken te hoog te ziin begroot. Daar stond tegenover dat meer gelden werden ontvangen
uit detacheringen en dat de opbrengsten uit ouderbijdragen ruim hoger uitvielen dan
begroot (deze worden voorzichtigheidshalve laag begroot). Ook vielen de opbrengsten
uit activiteiten van de ambulante díenst hoger uit dan vooaien. Tenslotte is aan SSOE en

lnnovo in totaal ca. € 39.ooo doorbelast i.v.m. uitkeringslasten voorvoormalig
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medewerkers die door DUo bijVítus Zuid in rekening zijn gebracht, maar die hun
oorsprong kennen voor het ontstaan van Vitus Zuid.

Totalebaten
De totale baten waren voor het jaar zotS begroot op e 3o,4o8 miljoen. De realisatie in
zolS bedraagte32,5gj miljoen. Daarmee zijn de totale baten ca. € 2,195 miljoen hoger
dan begroot. De baten zijn ín alle categorieën hoger dan begroot maar de hoger
uitvallende Rijksbijdragen vormen híervan het leeuwendeel.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De personeelslasten waren voor het faar zorB begroot op c26,664 miljoen. De werkelijke
personeelslasten in zorS (inclusief opgebouwde rechten op vakantíegeld,
eindeiaarsuitkering e.d.) bedragen c27,g:>4 mílioen en zijn daarmee ca. € 1,290 miljoen
hoger dan begroot. Op de personeelstasten zijn de van het UWV ontvangen uitkeringen
í.v.m. zwangerscha ppen ad e 2t6.7 tz reeds in min dering gebracht.

De personeelslasten bestaan uit twee elementen: loonkosten en overige
personeelslasten. De loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers,
inclusíef vakantiegelden, eindeiaarsuitkeringen en werkgeverslasten, waaronder de
kosten van premies voor Vervangingsfonds (solidariteitsbijdrage) en Participatiefonds. De
loonkosten voor het jaar zorB waren begroot op e 24,686 miljoen. De werkelijke
loonkosten (na aftrek van de ontvangen UWV - uitkeringen) bedragen G 25,630 miljoen en
ziin daarmee ca. € 944.ooo hoger dan begroot. Dat komt vooral door de cao-verhoging
per.t september zor8.

De overíge personeelskosten bestaan uít begrote bedragen voor inhuur van extern
personeel, werving & selectie, opleídingen / scholing, bedrijfsgezondheidszorg, reis- en
verblíjfkosten, kosten in het kader van de werkkostenregeling en alle overige kosten die
direct of indirect personeelsgerelateerd zijn.

I
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ln tabelvorm:

Loonkosten

lnhuur incl. payroll

Nascholing

Overíge

Werkelijk 201 Begroting Werkelijk Afwijkins
t.o.v.

begroti

94/'.387

410.940

-90.906

23.927

22.592.263

2,063.659

2U.497

398.745

€

€
€

€

€

€

€

€

24.685.551 € 25.629.938 €
1.140.802 € L55I.742 €

498.37s € &7.469 €

339.197 € 365.124 €

€ 26.653.92s € 27.95,,.273 € 1.290.:¡/t8

Naast hoger uitvallend loonkosten, zijn er door de groei van het aantal formatieplaatsen,
meer kosten gemaakt voor payrolling. Verder is zichtbaar dat op de post nascholing ruím

minder is besteed dan begroot (maar wel meer dan in zorT). Alle andere
personeelskosten lopen grofweg op totaalniveau in lijn met de begroting.

Het verloop van de formatie in het kalenderjaar zo18 ís als volgt:

soñÞn Somnn Somv¡n Somven Somnn SomHn Somv¡n Somy¿n Somv¿n Somv¡n Somv¡n Somvan Sorrlv¡n
Gcr.8c¿ Ger, Bc¿ 6?t. E€r. G.r. &r. G!r,8c¿ G!r. 8€¿ G!r,8êr. Gar. e!r. Gar. BGL 6er, Be¿ Grr. åG& G.f. Bê¿

€ 2s.:I¡9.164

Ç!¡-s¡t[ca¡r.9 
ri

DIR

MT

osP
.ooP

OP
gndtotæl

20lq ¡ l0tq ?
27,6 21,6

0,6 0,6

20,6 20,6
113.8 114.4

222,t 224,6
178,' ¡81,9

2!!8 r
21,4

0,6
20,6

115,9

226,2

38r,6

¡qr-q t
21,4

0,6

20,6

177,2

227,S

ta7,s

2o-!r I
21,4

1,4

2r,9
lt7,7
232,7
395,1

20rr I 2918 6

27,4 2t,4
0,6 0,6

21,2 2r,6
t!7,7 \17,4
229,9 229,4
¡90,9 390,3

?sl!_! !qE! 2q1tlq lqrslr ?o.!E_tl
20,5 20,5 20,5 20,6 2t,4
1,6 1,6 1,6 1,6 t,4

22,O 22,0 22,8 Zz,E 22,8

116,4 115,7 114,3 114,3 117,0

236,0 233,9 232A 230,9 236,2
396,5 39¡,7 391,6 390,2 39t,9

G.m
bcr.'

21,2:
1,1 

,

2t,6
116,0
23o¿
390,0

Uít bovenstaande tabel is zichtbaar dat de formatie gedurende het jaar zolE gestaag is

gegroeid. De totale begrote gemiddelde personele bezettíng voor het iaar zotS bedroeg

39o fte (zor7z 357 lte).

Afschriivingen

De afschrijvíngen zijn voor het jaar zorB begroot op c 557.419. De werkelijke
afschrijvingen bedragen e 429.362 en blijven daarmee ruim binnen de begroting. De

afschrijvingen betreffen zowelde afschrijvingen op activa die pert januarireeds

aanwezig wãren als op nieuwe investeringen (met ingang van het moment van

ingebruikneming). ln de begroting is ervan uitgegaan dat alle investeringen per het begin
van het begrotingsjaar zouden worden aangeschaft, in de pmktijk vinden de

ínvesteringen plaats gedurende het jaar en valt de realisatie dus lager uit dan begroot.

Huísvestíngslasten

De huisvestingslasten hebben betrekkíng op de panden die in gebruik zijn. Het betreft
onder meer huur en medegebruik, schoonmaak, kosten van water en energie en de

dotatie aan de vooziening voor groot onderhoud. De huisvestingslasten waren voor het

I
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jaar:ot8 begroot op €1,790 miljoen. De realísatíe komt uit op €2,297 míljoen en is

daarmee ca. 5o7.ooo hoger dan begroot. Dat komt vooral door de extra dotatie van

e 47S.ooo die is gedaan Í.v.m. het nieuwe meerjarenonderhoudsplan voor de Taalbrug SO

en de Taalbrug VSO, waarin de kosten van vemieuwing van de daken naar voren ziin

gehaald.

O v eri ge i n stelli n gsl a st e n

Onder de overige instellingslasten vallen alle overige kosten, zowel onderwijskundig als

beheersmatig. De overige instellingslasten waren voor het jaar rotB begroot op e z,o6o

miljoen. De realisatie in zorB bedraagt €1,g1j miljoen en ligt daarmee lagerdan begroot.

De oozaak daarvan is wat divers en ligt vooral in een combinatie van lagere bestedingen

aan admínístratie- en beheerslasten, lagere kosten voor leermiddelen en inventaris en

apparatuur en hogere kosten in de categorie "overig", waar een diversíteit aan posten

onder valt (gespecíficeerd in de jaarrekening).

Totdle losten

De totale lasten waren voor het jaar zotS begroot op e 31,o71milloen. De werkelijke lasten

komen uit op e 32,63¡1 miljoen. Daarmee zijn de lasten ca. e t,563 milioen hoger dan

begroot. Dit komt met name door de hogere loonkosten (als gevolg van de cao-

verhoging) en hogere huisvestíngslasten (als gevolg van de extra dotatie aan de

voorzíening groot onderhoud).

Toelichting op de financîële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen voomamelijk de rentemiddelen op liggende

gelden, die uitsluítend op de bankrekeníng b¡i ING - bank of de daaraan gekoppelde

spaarrekening zijn geparkeerd. De financiële baten en lasten waren voor het gehele jaar

zotS begroot op € ro.183 en bedragen in werkelijkheid slechts e t.or8. De rentegevende

líquídíteiten zijn in zotB weliswaar verder toegenomen, maar door de lage rentestand

levert dat niet of nauwelijks rentebaten op.

Totaalbeeld

Het totaal resultaat, inclusief financiële baten en lasten, was voor het jaar zotS begroot
op een tekort van e 65u.872. Het werkelijk financieel resultaat komt uít op een tekort van

e 4o.386. Het totaal financieel resultaat is daarmee € 612.486 beter dan begroot.

Resultaatbestemming

De bestuurder van Vitus Zuid heeft besloten om het resultaat als volgt te bestemmen:

10
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Werkelijk Begroting 2018: Werket¡¡k

-æ.087
-299

AfwiJklng
t.o.v.

begroting

612.785

-299

Resultaatverdellns
Algemene reserve publiek
Algemene reserve privaat

1.€
€

-652.872223.5L6

-299

€
€

€
€

€ t.x2t.2t7 e -652.972 € -40.!t85 61¿/186

Het over zotB behaalde resultaat wordt vrijwel volledig onttrokken aan de algemene

reserve. Daarmee bedraagt de algemene reserve per e¡nd 2o18 ruim e 8,3 milioen.
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GRON DSLAGEN VOOR WAARDERI NG VAN ACT¡VA, PASS IVA EN RESU LTAATBEPALING

Algemeen

Dit betreft de jaarækening van de Stichting Vitus Zuid (statutaire zetel Eindhoven), ingeschreven bij de
Kamervan Koophandel onder nummer59130423. Dejaarrekening is opgemaakt per 12juni 2019.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderuijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Ondenrvijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens añ,vijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Ondemijs). De jaanekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitrondering van het eigen vermogen¡ worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. ln de balans, de staat van baten en lasten en
het kasstroomovezicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt veruezen naar de
toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voozieningen getroffen voor veruvachte oninbaarheid

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van result¡aatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans

Materlële vaste activa

De materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschríjvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden ven¡vacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens ziin de activeringsgrenzen vermeld.

Jãen.lori¡g 20tt
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gren3 ln €

1.1.2.3. lnventaris en apparatuur
lnstallatie (beveiliging)
Kantoormeubilair en schoolmeubilair
Huishoudelijke apparatuur
Apparatuur onderwijs
tcT

180
180
120

60
48

6,67%
6,670/o

10,00Yo

20,00%
25,Q}Yo

.000

.000

.000

.000
000

1.1,2.4 overige materiele vaste activa:
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

96
60

12,50%
20,000/o

1.000
1.000
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Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen ind¡en sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het gevel van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Liquide mlddelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nom¡nale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat.

De bestemmingsreserve is een reserve met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Omschriivinq Doel Beperkinqen EUR
- Algemene reserve pr¡vaat overblijfgelden private reserve 130.355

Voorzienlngen

Voozieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlük ¡s dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waaryan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voozieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voozieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
venivachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de venivachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afrrvikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.

Voozieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voozieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Jubileumuitkeringen

De vooziening jubilea wordt opgenomen tegen de contente waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Daamaast wordt onder meer rekening gehouden met venrachte
salarisstijgingen en de blijlkans.

Voozienino duuzame inzetbaarheid

De vooziening duuzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57,iaar waarbij een opnameplan is
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van
de vooziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voozieningen is benoemd. Bij de
berekening van de vooziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekens.

Voorzieni nLþr¡ensfaeebew ust oengoneelsbeleid

De vooziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een
opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Bij de berekening van de
vooziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
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Lanodurio zieken

De vooziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig
zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

@
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een vooziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste veruerking gewaardeerd tegen ßële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het iaar waarop zii betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaanekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve die door
het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heefr .

Overherdssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de cond¡t¡es voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaanekening venrerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en vezekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruibetaalde
premies worden opgenomen als overlopende act¡va indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bii het ABP. De belangriikste
kenmerken van deze regelingen ziin:
' pensioengevendesalarisgrondslagismiddelloon
' er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
' de dekkingsgraad van hetABP was per 31-12'2018 97'00%
' overige kenmerken ziin te vinden op www'abp.n:

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, conFactuele of vriiwillige basis premies aan pensioenfondsen en

veeekeringsmaatschapp¡¡en betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd ziin. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een verm¡ndering van toekomstige betalingen.

Nog n¡et betaalde premies worden als verpl¡chting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de ven¡rachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over teneinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgesctrrweñ. lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Renlebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verueßt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bii de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.
Dit ovezicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden ziin besteed

ln samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomovezicht biidragen

aan het inzicht in de flnanciering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Rente- en kasstrcomrisico
Het rente- en kasstroomrisico is zeer beperkt doordat de instelling niet over rentedragende schulden

beschikt.

I(vredietrisico
De instelling heeft procedures en gedragstijnen om de omvang van het kreditrisico bij elke tegenpartii

te beperken, deze zijn vastgesteld in het treasurystatuut. De risico's ven de vorder¡ngen op het

ministerie van OCW, op overige eenheden, en op overige part'rjen wordt zeer beperkt geacht. Voor

poteniteel oninbare vorderingen wordt een vooziening gevormd. De liquide middelen worden

ondergebracht bij Nederlandse instellingen, waaruan het kreditrisico wordt gemonitord.
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Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt, schattingen en veronder-

stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en hisrmee de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. Hezieningen van schattingen worden
opgenornen in de periode wâarin de schatting wordt hezien en in toekomstige perioden waarvoor de

heziening gevolgen heeft. De gemaakte schattingen hebben bebekking oP de economische
levensduur van de activa en de waardeíng van voozieningen. Voor toelichtingen wordt veruvezen naar
deze jaarrekeningposten,

20rt
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BALANS PER 31 DECEÍ'¡IBER 2018
En vorgelUkÊndo sljfors 2017. - na vorweúlng result¡etåostrmmlng -

31.12-2018

€

1,572.168

12.237.568

13.809.736:

¡¡na*.rino 201t
2t657, SüóliÍC Mlu.Zqld. tl E¡dfidâ¡

31-12-2A17

€

1.654.070

1.654.O70

1.977.536
8.997,247

10.974.783

't2"628.853

8.340.660
1.438.438
2.849.755

12.628.853

-

€ e
I
1.{
1.1.2

1.2

1.2.2

1.2.4

ACTIVA

Vaste activa
Meter¡èle vaste ac{iva

Totaal vaste activa

Vlottgnde actlva
Vorderlngen
Liquide mildelen

Totaal vlottende adiva

TOTML ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen
Voozieningen
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

't.572.168

2.151.258
't0.086.310

8.300.275
2.549.005
2.960.456

2

2.1

2.2

2,4

13.809.736

-
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Jun.¡.ñhq 2011
2t657 / Saò&9 Vùt Zul , l. EhdþEn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OI8
En vergelükende clfers 2017

3.5

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschriivinqen
4.3 Huisvestinqslasten
4.4 Overige lasten

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overheidsb¡idragen en
-subskties overioe overheden
Overige baten

Totaal baten

2018
€

32.593.210

32.634.61 4

41.404

1.418

40.386

Beqroot 20't8

30.408.324

31.071.379

-663.O55

,0.183

-652.872

2017
€

30.810.o10

29.590.æt3

1.219.377

3.U0

1.223.217

-

€
3
3.1

3.2
32.1 55.904

43.437

393.870

27.9il.273
429.362

2.297.483
r.953.497

1.018

30.11'1.085

31.956

265.283

26.663.925
557.419

't.790.145

2.059.E90

1 0.1 83

30.446.1 E5

36.005

327.820

25.339.164
470.623

1.707.031

2.073.815

3.840
6

Totaal lasten

Saldo baten en lasten'

Flnanc¡êle baten en la3ten
Finenciële belen

Saldo linanciële baten en lasten

Totaal ræultaat'

'(- ¡s negatief)

6.1

Bætemmlng van het resultåãt
Een (voorslel) bestemm¡ng van het resultãat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de stsat van baten en
¡asten.
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I(ASSTROOMOVERZICHT 2018
En vorgell¡kcndr cUtars ZOtT

Ks3stroom ult oporat¡on.ls rcflvltalten

Rêsulleat uit ger¡/one bedrijfsoefen¡ng (saldo
baten en laslcîì

A e n pa ss¡ nge n voot aa n s! u it¡ n g b ed tils tÊs ut laal :
- Afscfirijvingen
- Mutâlie3 voorz ien¡ngBn

Toteal ven åanpassingen voor aanslu¡ting mgt
het bedrffsrcsultaat
Ve ândeñ nge n i n we,t<kapit aat :
- Vorderingên
- Korllopende 6chulden

Tolael van aanpassingan ln werkkap¡taei

Kassl¡oom uil bedrfsoperailes

Ontvangen intercsl

Totaal kesstroom uit operellonele aclivileiten

KßBtroom ult lnvo!to¡ln gs¡cüvlteltan
lnvelêringen in materiëb vaste ectjva

Totaal kasstoom uit lnv*teringsscl¡viteiten

K.sstroo¡n ult llnencl.rln gs¡cfl vltêtton
Mut tle llquld! mlddet.n

H€t verloop van de gêldm¡ddelen ¡s als volgt:

Stand liquidê m¡ddelrn per l-1
Mutat¡e boekJaar tiquide middelen

Stend llquld! mlddolen pa? g1-lz

41.4U

429.362
r.1 10.567

1_539.929

-176.94
I 10.70r

-65.843

1.432.682

-347.¡lfi9

€l-
8.997.247
1.089.063

_1g9gg¡1q.

Ja.r€hring 20Íl
21657 / Sliôtlno Mtut Z¡¡id to Ehdhdon

2017

1.219.377

1.043.837

137.727

2018
Ref

1.2.2-r-1 .2.2.14
2.+h2.4.18

6.1.1-t-1 .2.2.14

1.1.2

1.2.4

e € €

4.2
2.2

470.623
573.214

-22.052
159.779

2.400.941

3.8403.840

1.436.5U 2.4U.781

-383.281

-347.459 -383.281

1.089.063: 2.021.æO

2018 2017
€

6.975.747
2.021.500

__g9!?.?!2.

â

'It
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TOELICHÎING OP OE TE ONDERSCHEIDEN POSÎEN VAN OE BALANS

1.1,2 i¡l.larlðle yasta ¡ctlva 1.1.2.9 1,1.2,1
lnventarls en Ovlrlgc Tot¡el m¡terlålr
epp¡ratuur mateflðle vr3to vest ¡ctlv¡
2018 åctlya 2018 2018

Totarl metâflåle
vaste Êctlva
2017

'l.f 41.112:

383.281
470.623

87.íJ/,2-

4.69¡1.3:13

3.0¡m.263

1,85¡t.070

Jr.rêlrrlng 20tE
21657, Sdôli.E Mtut Zu¡d, tc E¡ñdhd.n
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C € €
St¡nd por 0f-01

VerkriJgings- of vcrvaardi glfl gsprijs

Cumulellev6 afschrijv¡ngen an
waerdcverminderingen

trtrrl¡lc vaste ¡ctlve par

01.01

Verloop

lnvesleÍingen
AfschriJvingen

fttut8tl.

Stand pÊr 31-12

Verkrijg¡n gs- of verv¿erdl gingspnls

Cumufalleve afschrljvingen en
waardevefminderingen

Mettrllla vaste actlva par

31-'t2

3.368.558

2.022.193

1.346.365

3lÍ}6.287

335.980

307

3.704.8¿15

2.358.173

1.345.672

1.325-775

1.018.070

307.705

4 694.33:¡

3.(X0.263

1.654.070

u7.459
429.362

81.902-

5.041.792

3-469.625

1.t2.168

4.311.052

2.569_640

11.172
93.382

82.210-

225.195

1.336.947

1 .111.452



Jaar.tálng 20tt
Zl65t, S!.rrü¡¡ Vtß ¿rld. b Ehdhocên

TOEUCHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.2 Vlottsnda rctly.

1.2.2

1,2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.5

Vorderlngen 31-1 2-20 1E€€
Deblteuren 6.7St

OCW |.98A.864

GsmeentsnenGemeenscieppel¡jkeregelingon 33.064

Sublotaalvo¡deñngen Z.AZE.679

v.99j'j!tr.t"."_q9-!9!!9¡ 6r.r7e

Te ontvangen ¡nlÊrèst 1.014

Overige overlopendE act¡va 60,AA7

Ovetlopande aclive ,22.580

Tole.lvord.rtnssn 
-.llg!3gl

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 heÞþen een loopti¡d korler dan een laar

1.2.4 Llqulde mlddelen t1-12-2018

t1-12-2017
€ €

1.887.658

6.152

1:?:?,1.?

1,2.2.14

1.2.2.15

12.4.1

1.24.2

59.¡192

3.836

20.399

1.893.810

83.727

1.977.536

-
31-12-2017

€

2.1 08

10þ84.202

2.456

8.994.791

e

8.997,217

-

€ €

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen

Totl¡l llqulde mlddelen I 0.0te.3t0

-

21
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2.'t.1
211'l
2113

221

2.2 3

2"1

2-2.1

221 2

P¡3rlm

Elgan vrmg¡o

Elg!n vcrimEm
Algemffe r€6€m
Algêñäc res€rue pr¡vãåt

lota¡l Elgan vrmg.n

St¡rd par R.¡ult¡rt Oy.rlg! 3¡nd p.r
.0'l-01-201t _4.!!_ mulllh. ll.tz.¿otl€€€€

8.210 079

130 581

40.t60
.2æ

ô 169 920

I 30 355

1.3¡l{,.660 -a0.316 . a;3tt0¡t5æ-:-

Jsdarg æ[
2l8trsón4Mu?d t 6ntuá

St nd p.r B.ddC B.dne I Uñ hn!2"2 Væzbnlngan 3l¡nd Þ.t OrllEt.Llng

221 4

2216

2.253 241.677 278 563

voonþnrnqrn 'Æ -.14i9¡E8..-Jllltl 
--Ê3¡1-4999 

Æll9 ÆÆ9gl
\,/ili¡s zr¡d æ¡ldgcbn¡*v.o de üirlrik! r!0drig vsnd. R.lrlng Jddôrc{odhg ondrftlF ¡t l. w!k.¡vrn Hrofólu¡2t2 Mabdab vÉtcastva. p¡EgF¡, a.
d¡d ¡45'l v¡ndt.¡chúrnon. (X hødllô d¡t t, doþû¡*s l@€gln{ln ¡{ d. vonJrnirE græt onddhdd bôp¡dl d@r hst voorg@mð gtæt ond.rhod
grdur!îdt dr oah.bplsF.rlodovs hrl groot dd.rhoud t! d.bn ùor h€t erd.ll{m w¡rr¡t dea pbñp.rlodå b6t¡.t

Oâ nsdeß uiþllls¡ng vs de peEonslå wor¿i.n¡ng is als volgt:

Pr[onols St nd prr o¡í[t*lng gt¡nd p.r B.dne B.dng .t rrm g.dng
voord.nlno.n _01.ût.l0tð _Dot fi. Zltt _ Zfir _V.ilv¡t zotr . fi12-201t , < I |.lr _!l!:¡_ > Sh¡r€ € € 

--E-¡--ì-

Vadof3parEn gn

sabbat¡Bllaav€
Jub¡!mdi(srin0sn
Lngdurig z¡cksn

lotlrl p.Eonsls
Yænlrnlnorn

2253
278 563

Or nedåÉ uÍÞl¡t3lng van dc wor¿ien¡n0 vãlotspaßn 6n sabbat¡el leãw ¡s Ca w¡0ú

Vôrloflp¡m an
tabb¡llc¡l lme

3Ltrd p.i Onnnl-¡.hO St¡nd Þrr SadEg E.dE!'l Um 8.d89
llÉr€€0l'01'r0ll Oot¡lhmll 20ll Vrlv¡l2O'l! !1.12-zotr <l bt

-------

Væzifi¡ng
SoaeMlol
Voouiffi¡n9
Duutz am€

lnzclbsrhsid

lol¡¡l V!rlotrp¡ún
an t.bbrücrl l..v!

7 490 2.253 5237 2gfl/ 2253

66 517 34 331 3 257 97 59! 97 591

7,1.007 !4$r !¿67 L2s3 102.!21 100.575 L2s3

-æ:--¡Éi*-:æ

L1 l(ortlopsnda ¡chuldon 31-12.2018

-E-

31-12.2A17

PcEonsla
w2¡rninoôn
Vooafenlnorn voor
grool mdrhoud

lotr¡l

Cruditåw€n
Balãstingrn an pËr¡rs sæiale vârzel(sißgan
Sdrulden þøkc En pons¡offien
KortloÞtrdc owigB 3dtr.dden

Sub¡otaal kotlloÊ nde æ1, t dde n

Vooru¡t ontvaneen sub3¡dl$ OCW
Vooruit ontvân0sn bsdBoen
Vâkant¡eg6ld rn wkmliedagËn

Ovrrigs ovslopcnde pasclva

Owdoæ.nc/' passiva

loh.l Korlloprnd. ¡chuldan

312 627
1 054 215

303 287
32æ7

427 672
922 609
277 184

21.165

0l-01.2011 oohrt. ãtlt 20tt VrÍv¡t 2ot¡ il12-2olr < I F.r _U!aI_ > 5l¡¡i

---E---E 

€ €

58{t.776

848.652

165.040

r. r 1 1.5f6

80.006

lfxì.730

692.557

1.856 4,18

169.3 t7

1.856 448

74.N7
515.768

34.331

123 648

7.061

3.257

56 749

't02.828

582.66¡

7ß1

Ioo 575

61 981

? 06r

2.253

242 421

519.2¡ 185.040 80.003 2.253 692.567 ,t89.317 244.617 27E.5¡3

---- 

----¡Êi¡:-Ê-
L2.1,2

22120

22121

€€
248
2.4.9
2.4.10
2.4.12

1 702 196 1 648 870
2.4.14
2.4.1Ê
2.4.17

2.4.19

124.51E

856 (xlo

zTf U3

76 099
2 t16

7ø3 724

358.946

¡ 252 gøt 

- 

I 2@Bgs

2.980,45¡ ¿¡49,75t

2
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LoonhêlñnC
Pr€m¡!3 socJå16 v{-¿cksrinoar
lot¡¡¡ bshsdngsn an pnmlsr rcclalð v.ti!åk.rlngan

24,14 Voorultontnne.n¡ubrld¡.!OCW

21111
2.4.'t4.2

Vændtont€ngân Jubsldiæ OCW gæormr*t
Voonitonlwngån subsidi6r OCW niet.OæonÍerkt

lotarl voorultonþ¡nqrn tubrld¡a! oEw

2-1.19 Oyalg. ovarlop.ndr ptslv¡

2.4.191
2.4.196

Vmn¡tontEnqsn subs¡dica Glmrsrìlr
OveÍiC¡ ovlrlopmda psrslva

ïoi¡rl ovarlg. ovarlop.ndð ptslv¡

t.03a.216 92.i!,609

-
3.t-12.20J! 3t-12-2O17?-_--------T-_-

I 16.735
7 783

Z4.g g.la¡tlrg.n tn p[nia¡ rGl¡b v¡uoklrlngrn

2 4.9.t
24.93

3r-t2.201t t1-12.2017
C€€-

969 961
u.2u

JEú4ãt!
216t/36F0tu¿å ¡Eltur

865.0¡14
57.565

76 099

1246ü

-
3t-12-20tt€€

189.875
E7 568

3t-t2-20ite--
230.130
128 8't5

ta,09t
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TOEUCHTING OP DE TE ONOERSCHEIDEN POSTEN VAN DE SÎAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

Rijksbijdngen3.1 20't8 Beoroot 2018+€€

29.93'r.376

29.93't.376

1 79.709

1 79.709

30ffiõs-l:

Begroot 201 I
€ €

-7.303
187.012

179.709æ

B¿oroot 2018
€.

31 .956

31.956

31.9s6

-
Begroot 2018

€€
212.253

6.250
4.255

42.525

265.283
E

Jrâr.telñg 201!
21857 / Slidrlm Vtu ¿¡ld , t! Ehdroy¿n

2017

s0.147.935

30.147.935

298.250

298.250

30.¿145.185æ

2017

133.194
165.056

298.250

2017
€

36.005

36.005

38.005

2017
€

't64.088

9.686
46.076

1A7.970

327.820

-

€

3.1.1
3.1 .1 .1

3.1.2
3.1.2.1

R¡lksb¡¡dragon
RijksbiJdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

Overige subsldles
Overige subsidies OCW

Totaal R¡jksbijdrågen

Ovarheldsbijdragen en -3ubsld¡es
overlge overheden

Overige overheidsbljdragen en .
subsidie3 overlge ove¡heden
Overige gemeentel¡jke en
GemeenschappelijkE Regelingen -
biidraoen en -subsidíes

Tolaal Overige overheidsbijdragen on
-subsídies ov6rioe overheden

Totaal overheidsbiJdragen en .
¡ubsldies overlge overheden

3,5 Overige baten

31.798.s70

357.334

1 59.481
1 97.853

43.437

I 59.586
27.959
48.637

I 57.688

31.798.570

Totaal Rüksbijdragen

3.1,2.1 Overlge subsidies OCIIY

3.1.2.1.1 G€oormerkte subsidies OCW
3.1.2.1.2 Nieþneoormerkte subsidies OCW

Totaal overlge subsidies OCW

357,334

32.155.904æ

2018
€

357.33.¡

20183.2

3.2.2

3.2.2.2

€ € €

€

43.437

43.437:

2018
€

3.5. r

3.5.2
3.5.5
3.5. l0

Verhuur
Detachering personeel
OuderbÌjdragen
Overige

Totaal overíge baten 393.870:
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4

4.1

4.1.1

4,1.2
4.1.2.1
4.1.2.3

Lasten

Personeelsla¡ten

Lonen, salarissen, soclale lasten
en Þensioenla¡ten
Lonen en salarissen
Soc¡âle fasten
Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten on oensioenlasten

Overlge parsonele lasten
Dotaties personele voozieningen
Overige'

Tolaal overige personele laslen

Ontvangen uitkeringen personeel
Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangon uitk€ringen peßoneel

Totaal peßonele lasÞn

24.701.186

25.046.6s0 24.701.186

68.750
1.917.625

2.324.335 1.9E6.375

-23.635

-216.712 -23.635

27.954.272 26.663.92s

--
2018 Beqroot 201 8

€ €

Beoroot 2018
€€

1 0.000
s0.037

498.375
34.956
2.292

15.000
't.140.802

't 66.163

1.917.625

2017

21

212
124

J¡¡û.t6lng 20t!
21657rSiôlmMb ¿dd t! Ehdfiovln

2017
€ €

'17.363.144

2.974.772
2.37 f.355

22.709.271

137.2s8
2.610.093

2.747.351

-117.458

-117.458

25.339.164:

2017
€ €

2018
€

4.1.1.1

4.1.1.2
4.1.1.5

19.609.268
3.622.302
2.615.080

1 6 1.783

2.162.552

-216.712

4.1.3
4.1 .3.3

4.1.2.3 Overige

e

Onkostenvergoedingen
Kosten BGZ en Arbo zorg
(Na)scholing
Begeleiding personeel
Peßoneelsadivite¡ten
Kosten werving personeel
Kosten uítbestedingen derden
Overige personeel ger.kosten

8.1 68
81.185

407.469
1A.872
41.368

1.513
1.551.742

60.236

6.504
66.285

284.497
28.966
6.000

968

2.143.285
73.589

2.162.552

GemiddEld aantal fte en werknemårs

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 390 fte ¡n diensl (2017:357)

2018

Besluur / Manâgement
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2.510.093

23

230
137

390 357

Gemiddeld aanûal werknemers
Het gemíddeld aantal werknemers bedraagt 503 in 201 I Qa17. 4a1D. Hieronder is de onderverdeling te vinden van hetqemiddeld aanlal werknem ers.

2018 2017
Bestuur/ Management 24
Personeel primair proces 293
Ondersteunend personeel iB6
Totaal gemiddeld eantal werknemers :¡SE __4¡r

26
275
180

2Í
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4.2

4.3 Hu¡svestingslasten

Huur
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heflingen
Dotatie onderhoudsvoozienin g

Overige'

Totaal huisvestingslastan

Afschrljvingen

Afschrijvingen op materiële vaste
acüva

Totaal afschrijvingen

Tuinonderhoud
Bewaking/beveiliging
Over¡ge hu¡svestingslasten

Totaal hulsvestingrlasten

4.4 Ovarige lasten

2018
€

429.362

429.362

20t8
€ €

232.720
223. f69
257.403
286.204
26.615

1.1fi.516
1 1 9.856

2.297.482
E

2418
€€

67.897
51.959

1 19.856:

2018
€ €

639.477
63.434

446.O14

804.572

't.953.497

€

45.780

55f .419

Begroot 2018
€ €

182.587
109.083

260.375
353.798

30.283
636.516
217.502

1.790.145

-
BeEroot

€ €

72.437
39.055

106.010

217.502æ

Begroot 2018

Beqroot 2018
€ €

s57.419

2017

474.624:

2017

4.3.1

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

4.2.2

4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.5

4.3.8.1

4.3.8.2
4.3.8.3

€

e

€

470.623

I 60.693
't46.186

248.549
342.080

26.721
636.516
ß6.2A6

62.427
38.859
45.000

1.O'.t2.495
85.076

342.166
634.078

34.310

1.707.031
E:

2017
€

€

2.073.815

34.310

4.3.8 Overlge huisvestingslasten

146.286

2017
€

Adm inistratie en beheerlaslen
lnventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige'

Totaal overige lasten

€€
766.607
100.486
483.762
708.835

2.059.890

Seperab spscíficat¡e kosþn instellingsaccountant

ln het boekiaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4. l) ten laste van het
ræullaat qebracht:

2018 Beqroot 2018 2017
€ € e €

4.4.1.1.1 Conlrole van de jaanekening
4.4.1.1.2 Andere controlew€rkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1. 1.4 Andere n¡et-controlediensten

30.000

45.780: 30.000

-
Honoraria met betrekking tot dE werþaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stictrting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en gxteme accountants zoals bedoeld in art. 1, l¡d 1 Wta Wet toezicht
accountantsorgan¡salies). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzelbelasting.

Bovenstaande accountanlshonorariazijn venverhop basis van heilãst€nslelsel.
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4.4.5 Overige lasten

4.4.5.6
4.4.5.7
4.4.5.8
4.4.5.9
4.4.5.10

Represenlatiekosten
Buitenschoolse cq bijzondere
act¡viteiten
Contributies
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Reproductiekoslen, drukwerk,
schooloids
Toetsen en teslen
CulturEle vorming
Overige overige lasten'

Totaal overlge laltsn 804-572 708.835

2018 Beoroot2018
€C€€

€€€
2018 BeEroot 2018

€

17.339

86.627

53.158
55.597
1 5.800
8.703

164.172

s.000
306.439

2.633

35.1 08

40.860

97.971

119.283
10.583

€

19.460

60.544
27.164
80.010
4.174
6.1 67

101.63s
2.129
7.306

325.488

2017
€

634.078

2017
€

4.4.5.2
4.4.5.4

4.4.5.11
4.4.5.12
4.4.5,1 3

32.178

52.895
39.195
35.547

3.771

6.485

99.841
14.264
3.623

516.773

1.018

2.82s
'13.033

35.853
3s.657

6.917

60.505

354.449
7.434

23.800
2.947

34.707
35.215

6.573

45.E93

1 66.756
9.5S7

3.840

4.4.5.13 Overíge over¡ge lasûên

Leerlingbegeleiding

Leerlingenvervoer
Schoolzwemmen

Kantinekosten
Kosten overblijfgelden

Overige algemene koslen

Doorbelaste kosten
Kosten Public Relations

6.1

FinanciËle baten en lasten

Financi¿ile baten

6.1.1 Rentebaten en soortgelüke
oÞbrenqslen

Totaal financläle baten

€

s t6.773

2018
€

1.018

Beqroot 20'18

10,183

I 0.1 83

€

306.439 325.488

2017
€

3.840

€
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2018
€€

40.160

-226

-226

40.386

Jarrt.ring 20t!
2185? / SüóürE Vltls Zr.dd , tc €.irhd.n

2.1.1

2-1.3

2.',t.3.1

Algemene reserve (publiek)

Bestêmminosreserve lprivaatl

Algemene reserve privaat

Totaal bestem mingsreserve privaet

Totaal resultaãt
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GEBEURIENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegel¡chl

J¡!r.l!rin0 20tt
218571SUcàtire Mlui Zry'd .l¡ Ehdhæ¡¡
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VERBONDEN PARIIJEN

N¡el van loapassing, er zljn geen vcrbonden partijen die toegelicht dlenen le worden,
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Jeånêtcñng 20.1ô
21657 / Sl¡drùlE Ml6 Zdd , t. Eindhdcn

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en sem¡publ¡eke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft, Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

lndeling en bezoldlgingsklasse

De indel¡ng van de rechtspeß¡onen of instellingen over de bezoldígingsklassen gebeurt op bas¡s van d¡e
generieke instellingscriteria te weten :

(a) de gemiddeldE totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal ondenrv'rjssoorlen of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van àe complexiteä van de
betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aanbl
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassin! iJop de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwþen wij naar de Regeling bezoldiging
topf unctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunt€n

Er is geen alirijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
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Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onden¡vijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldiglngsklasse

Bezoldigingsmaximum

4
1

2

c
€ 133.000

2018Aantal comDlex¡te¡ts punten per instell

!1
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Leldlnggrvðnd topfuncüon¡rlB met dlcnstbstrakklng of zondar dlanstbatrskklng
v.n¡f l3c m¡and ytn do lunctlcvervulllnE
De volgend6 leldlnggevend toplunctionarisscn met dienstbctrskking oi zondgr
dianslbctrokk¡ng vanaf 1 3e maand van de funclievervulling zih ¡n de tabel hierondsr
oooênomen

Lcldlnooovandc toofunctlonarls 

-
Dlenslbefekklnp Ja
Aanhet Dê heer
Voorlettors Th. W.J.
Tussenvoeqsel van
Achtemaåm Munnen

Funcïavslvuiltno ln vo13laolsaf 1201 gl

Funcllcl3) Besluurder
Aanvenq tunctle 01{l
Alloop tunc1le 31-12
Omvang dienstverband (als deellijdfeclor in fte)

0,641
LsidlnggÊv€nd lopfunclionarb bij andere WNT-
lnstelllno Neè
ls werþeåm ln dlenslbetr6kking elg
toptundionaris (geen toezichthouder) b¡l de
volgende andere WNT ptichtige instclling(en)

Bezoldlolnq ln ver!laol¡ar f20lBl

Jaarlida¡g 20tô
21657 / St¡dtür! Mtu! Zuid ti Eitdhd.n

Beloninq plß beleslbare onkolenìrêrooedinq
Boloninqcn betadbaar oÞ tem¡¡n
Subtotaal bezoldiging
-/- Onvrrschuldlgd betaald en nog niet
teruoontvanoên bedreo
Totele blzoldiqinq
Afwijkend max¡mum vanwage loegekende
uitsondorlno
lndividuecl loepassell¡k bezoldigingsmÐ(imum

85.297
Rrden waarom dê overschriJding al dan niet is
toegeslaan Ovêrgangsrecñl ¡s

van togpass¡ng_
Toel¡chting op de vordãr¡ng wègens
onverschuf diodê b€talino

Geaevens ln vorlo versl¡ol¡sr l20l7l 

-

75.001
11.593
86.594

86.594

Oieñstbrfekkíng
FunEl¡els)
Aenvãnn func1ie
Afloop fundie
Omvang dienstvsrbsnd (als deeltüdÍador ln ñe)

Belofl¡nq plus bclastbars onkostcnvereoèdlng
Eeloninqen bslaalbaar op lermiln
Totale bezoldioinq
lndividueel toapassellik bezofdlg¡ngsmarimum

77.NO

Toellchtlng

Bovcnsteande leidlnggevendê lopfunctionaris(sefl) hacn (hcbben) geËn uitkcring
weqens beêindlq¡nq dienstverband in 201ô ontvencen

B¡j deze leidinggevende lopfunct¡onaris(s.n) is or geen overschrijding ven het
b€zold¡g¡ng3mÐ(imum ne cumulâtiE van alle bezoldigingen bij deze sn andere WNT-
lnslell¡noen

Ja
BcatuuIÚar

0l{1
31-12

0,6
71.563
10.195
81.758
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loozlchthoudrnd toplunctlon¡rlg

Da volgendc loezichlhoudÊnd topfuns{ionârl33ên zijn in de tabel h¡cronder opgenomen.

Ìo.zlchthouder

Aanhef
Voorletler3
Tussenvoaqsel
Achtcmaam

Mwrouw
W.M.A.E

Vermeer

De hcer
E.S.

RIndêrs

Oe heer
E.A-

heerOe

Haan

H
de

VErlangen

Lid
01-01
31-12

Bazoldlolno ln vofsleqlaer l20l8l

Fundlecalegorie
Aanvang funclie
Afloop funclle

Brzoldiqino
Sublolaal bezoldlpinq
-/- Onverschuldigd belaald en nog niet
leruoonVanocn bedrao
Tolelð bezoldlglng
AÍMJkend msx¡mum vanwegê
toeqekcnde u¡tronderinq
lndividuerl loepassclijk
bezoldio¡nosmax¡mum
Toelidìling op de vo¡der¡ng wÊgens

Rcden waarom de ovstschrijding al
dãn nlst ¡B toêo$taan

Ltd
01-01
31-12

7.500
7.500

7.5æ

13.300

Ltd
01-01
31-12

7.500
7.500

7.500

13.300

Voozitter
01-01
31-12

t0.(xlo
10.000

10.000

19.950

7.5{¡0
7.500

7.500

13_300

Fuflcliecat€gorie
Aanvâng func,tle
AflooÞ fundle
Bezoldloino ln
Tolele bezoldloino
lndlvidusel toepessrlIk
bezoldioinosmaximum

Lid
01-01
31-12
7.500
7.500

12.900

Ltd
01-01
31-12
7.500
7.500

12.900

Lid
0t-01
31-12

't0.æ0
10.000

19.350

Lid
01{)1
31-12
7.500
7.s{to

12.900

NlEt toptünctlon.r{3sen bovon do norm

Niet van toepesslng, er zijn geen overigê tunclionarissen met een dienstb€trekking dla aen bezoldiging boven hel ind¡v¡dueel loepasselijk
drempelbedrag hebb?n onlvengen.
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Nbt-topfuncuonarlssgn bovrn dr norm

Nie{ van toepa3s¡ng, er zi¡n geen overigE funclionarisEen met èen dlenstbetrehking die een bezoldiging boven het lndividueel toepâssel¡jk
dremDslbedraq hebben ontvanqen

36
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NIET IN OE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rtcht6n
Er zijn geen nlel uit balans blí,ikende rechten die hier moelen worden toegellcht.

V6rpllchüngen
Er zijn ge6n nlet uit berens brijkende vêrprichüngen die hiar moeron worden toegericfit.

J..r¿t.úto 20t!
216571S0óürE Mtli Zu¡d . tc Ehdhd.n
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Eindhoven,

St¡chting Vitus Zuid

Bestuur,

Stichting Vitus Zuid
Toledolaan 3
Eindhoven
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Conform artikel 1 'l van de stalutên wordl de Þanekening (hclusief bestemming r6sultaat) vastgesteld door het bestuur.

Jârrrk!dng 20Í6
21857 / SüóllE Vttu! Zuld . to Ehdhdâñ
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANÎ

Paglna wor da contrclevèftlering

(beslåâl v¡jf pgglna's)

41
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Peglna voor de contñlever*ladng

(be3leat vijf pag¡na's)

Ter identificatie
Ernst & Young Âccountânts LLP

]\,
EY::lriu;.'¡1"



Pagina voor de controleverklañng

(be3laat vijf pagina's)
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Pagina voor de conlñleveddaing

(baslaet vijf pag¡na's)

Jut.t.riñC 201ô
2Í857 / Slicñt rE Vtt¡E Zùld . l. Êindhdon
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichtíng Vitus Zuid

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarreken¡ng 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Vitus Zuid te Eindhoven 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 Vitus Zuid op 31 december 2018 en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggevíng onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen ín paragraaf 2.3.I.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2018;
de staat van baten en lasten over 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uítgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20 18.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening".

Wij zûn onafhankelijk van Stichting Vitus Zuid te Eindhoven zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelükheid 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 OGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basís voor
ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aaneien van de anticumulatiebepaling van
artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(i) Uit,roeringsregelinq WNT

ln overeenstemmíng met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wíj geen controlewerkzaamheden
verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de

anticumulatíebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeelj Uitvoeringsregelíng WNT.

Dít betekent dat wíj niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leídinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT'plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaríng daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

het bestuursverslag;
het verslag van de raad van toezicht;
de overige gegevens;
de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

WÛ hebben de andere informatie gelezen en hebben op basís van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720.Ðeze 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 jaarverslaggevíng
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarre ken ing
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 ín de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
ln 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 jaarrekeníng moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activíteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continui'teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstellíng 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 activiteíten ín contínuiteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezichi op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstellíng.
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Onze verantwoordeli.lkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordeliikheid is het zodan¡g plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrügen 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 tíjdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwíjsaccountantsprotocol OCW 2018, 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 bef ang bevat als gevolg van fouten of fraude, en
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties. die van

materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basís voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bijfouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid ín 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 redelíjkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiTeitsveronderstelling 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
activiteíten ín 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 continuiteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekeníng een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de ín 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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Wíj communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 12Juni 2019

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA



EY
Buildíng a better
working world Openbaarmaking van controleverklaringen

1 Condities
Oe ñðchtiging om de controleverklðring openbôar te mðken wordt gegeven
onder de volgende cond¡t¡es.

lndien na het verlenen van deze macht¡g¡n9 fe¡ten en omstandigheden
bekend worden die van essent¡èle betekenis zijn voor het beeld dat de

iðarrekening oproept, is nader overleg met de ãccountant
noodzðkeliik.

De machtig¡ng heeft betrekking op het opnemen van de
controleverklðring in het ten behoeve van de algemene vergadering
uit te brengen verslðq, waarin ook de opgemôakte jåarrekening wordt
opgenomen.

De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen vðn de
controleverklaring ¡n het bij het handelsregister te deponeren verslag,
mits de behandeling vðn de jaarrekening op de algemene verg¿der¡ng
niet tot aanpassing leidt.

De voor deponerinq bij het handelsregister bestemde jaarrekening
waarin op grond vðn artikel 2:397 BW vereenvoudigingen zijn
aångebrôcht, d¡ent te zijn ontleend ðan de door de algemene
vergaderíng vastgestelde ¡âarrekening. Een concept van deze voor
deponering bij het handelsreqister bestemde jaarrekening dient ðan
ons ter inzage te worden gegeven.

De controlêverklaring kðn ook worden toegevoegd indien de

iaarrekening op elektronische wiize, bijvoorbeeld op lnternet, wordt
openbôar gemåâkt, Deze iaarrekening dient de volledige iðarrekeníng
te ziin en deze dient qoed te ziin afgesche¡den van andere qel¡jkti¡d¡q
elektronisch openbaar gemãakte informatie.

lndien de reeds openbaar gemaôkte jaarrekeníng wordt opgenomen in
een ander stuk dat zðl worden openbaðr gemaakt, is voor het
opnemen vðn de controleverklðring daðrbij opniÊuw toestemming vân
de ðccountðnt nodig.

2 Toelíchtinq op de condltÌes
2,1 Rðad van commissarissen en råad van bestuur
Oe ¿ccountant zendt z¡in controleverklaring doorgàðns aan de råad van
comm¡ssårissen en de râad vån bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in årt¡kel 393 onder meer zegt: 'De
accountant geelt de uitslag vân ziin onderzoek weer in een verklaring'.'De
åccountant brengt omtrent zi,n onderzoek verslÈg uit aan de raad van
commissarissen en aan het bestuur.'

Z.Z Algemenevergadering
Ogenbaðrmak¡ng vân de controleverklaring ¡s slechts toegestaân na

uitdrukkel¡ike toestemming van de accountant. ln dit kader wordt onder
openbaarmaking verstððn het beschikbaar stellen voor het publ¡ek, dan wel aan
een zodanige kr¡ng van personen dat deze met het publiek qelijk is te stellen.
Verspreiding onder ¿andeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip
openÞaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklar¡nq in het
verslðg dôt aâñ de ålgemene vergadering wordt uitgebracht mâchtiging vðñ de

dccountðnt nodig is.

2,3 Controleverklarlngplusverantwoordinq
De mðcht¡ging heeft betrekking oo publicat¡e in het verslag waarin tevens is
o0qenomen cte jaarrekening w¿ðrop de controleverklaring betrekking heeft,
Deze cond¡tie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant
verboden is toestemming te geven tot openbaal.making van zijn verklaring
anders dan tezamen met de verantwoording wa¿rop die verklaring betrekking
heeft.'
De accountant zðl ook altiid de overige inhoud van het verslag willen zien,
omdat het hem n¡et toegestðan is toestemming tot openbððrmaking van zijn
verklaring te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar
gemaâkte stukken een on¡uiste ¡ndruk omtrent de betekenis van de
jð6rrekening wordt gewekt.

?.4 Gebeurten¡ssen tussen datum controleverklarinq en algemene
vergadering

Adndðcht dient geschonken te worden aan het feit dðt zich tussen de dâtum
van de controleverklðr¡ng en de dàtum van de ålgemene vergðdering wå¿rin
omtrent de vdststelling van de jaðrrekening wordt beslist, feiten of
omstãndigheden lunnen voordoen die vån essentiêle beteken¡s zijn voor het
beeld dðt de ¡ðarrekening oproept. De accountant dient n¿meliik op grond van
COS 560 controlewerkzððmheden te verrichten die er op gericht ziin
toeÍeikende controle'informatie te verkr¡igen ddt ¿lle gebeurtenissen voor de
dðtum vân de controleverklaring die aanpassing van ol vermelding in de
jaarrekening vereisen, ¿iin gesign¿leerd.

lndien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die vôn materiële
betekenis kunnen zijn voor de ¡aarreken¡ng, dient de accountônt te overwegen
of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toere¡kend zijn vermeld in de
toelichting bi¡ de jaarrekening. Als de accountant tussen de clðtum van de
controleverklaring en de datum dat de iaðrrekening openbaðr wordt gemaakt,
kennis rieemt vån een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen
beïnvloeden, dient de ¿ccountant te beoordelen of de jaarreken¡ng moet
worden gewiiz¡gd, de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoðls
op grond van de omst¿ndigheden noodzakeliik is.

¿.5 Hðndelsregister
De iaðrreken¡ng wordt (bil onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen sðmen
met het jaårverslôg en de over¡ge qegevens) overqelegd aan de algemene
verg¿dering. De algemene vergadering beslist over de våststelling van de
jôarrekening. Pas nð de vaststelling van de ¡aðrrekening door de algemene
vergadering is sprðke v¿n een vennootschappeli¡ke iðarrekening. Deze
jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vðstgesteld. Aan de
vennootschappelijke iðarrekening moet als onderdeel vån de overige gegevens
de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal
gesproken identiek ððn de eerder afgelegdâ controleverklaring. Het is de
vennootsch¿ppel¡ike jaarrekening die samen met het ¡aarverslãg en de over¡ge
gegevens bii het handelsregister wordt ogenbaar gem¿akt. Onder de overige
gegevens behoort dan te zijn opqenomen de controleverklðring die behoort bij
de volledige jðarrekening. lndien de behandeling van de ¡aarrekening op de
âlgemene vergadering n¡et tot aanpðssing leidt, kan de controleverklaring
wo.den toeqevoegd âan de door de algemene vergadering vastgestelde
jaarrekening en bi¡ tijdige deponering van het verslðg ten kantore vðn het
handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openba¿r gemaakt,

2,6 Openbðarmðklng op andere wi¡ze
Dê iððrrekening kðn ook worden openbaår gemâakt op ôndere wijze dan door
deponering bij hêt handelsregister. De controleverklaring kan ook d¿n worden
toegevoegd, m¡ts het gâðt om openbàðrmak¡ng van de volled¡ge jaarrekening.
lndien een deel vån êen jaarrekening dðn wel een verkorte jaarrekening
openbâar wordt gernðakt, is het n¡et toegestððn dat daarbii enigerleì door de

accountant gegeven mededeling wordt opeûbaðr qemð¿kt, tenzij:
â hii tot het oordeel is gekomen d¿t in de qegeven omstand¡gheden het

desbetreffende stuk toereikend is, of
b op grond van ,,vettelijkÊ voorschriften met openbaarmaking van het

desbetreffende stuk kan worden volstaan.
lndien n¡et de vollediqe jðârreken¡ng wordt openbaar gemaakt, is nåder overleg
met de accountônt noodzâkel¡ik.
Bij het opnemen vðn de jaarrekening en de controleverklaring op lnternet dient
gewððrborgd te worden dat de iaarrekeniñg goed is ôfgescheiden van andere
¡nformatie op de lnternetsite. 0e scheiding kðn bijvoorbeeld plaatsvinden door
de iaarreken¡ng in niet'bewerkbare vorm als een ðfzondêrlijk bestand op te
nemen of door een wa¿rschuwing op te nemen indien de lezer de iaarrekeninq
verlèðt,

2.7 Opnemen in een ander stuk
lndien de reeds openbaar gemaðkte jaarrekening wordt opgenomen in een

ander stuk d¿t zal worden openb¿¡ar gemðtkt, is sprake van een nieuwe
openbaarmâking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een

voorbeeld van deze s¡tuat¡e is de publicat¡e van een emissieprospectus met
daarin opgenomen de iaarrekening, nadat dezelfde ¡aarreken¡ng tezamen met
de andere jaarstukken is gedeponeerd bii het handelsregister. Voor elke nieuwe
opênbaðrmðkinq is dus opnieuw toestâmming van de accountant nodig.

2.8 Gebeurtenlssen na de algemene vergadering
lndien n¿ de vðststelling vôn de jåarrekening feiten en omstandigheden bekend
zijn geworden wåardoor de jaarrekening niet langer het wettel¡jk vereiste
inz¡cht geeft, moet niettemin de bij de våstgestelde jaarrekening afgegeven
controleverklaring worden qehandhaðfd, evenals de bii het handelsregister
neergelegde controleverklaring. ln dat geval d¡ent de rechtspersoon over deze
feiten en omstðndigheden een mededeling b¡i het h¿ndelsregister te
deponeren, voorzien van een controleverklðring. Ook in deze situatie is nðder
overleg met de ôccountant nood¿¿keli¡k.




