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Voorwoord 

 

De bestuurder van Vitus Zuid, stichting voor algemeen bijzonder onderwijs cluster 2 in 

Limburg en Zuidoost-Brabant, biedt u hierbij het jaarverslag aan, zoals bedoeld in de Wet 

op de Expertise Centra (WEC).  

Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten en samenstelling van de stichting. Verder geeft 

het verslag informatie over het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en belangrijke 

toekomstige ontwikkelingen. 

 

In november 2019 heeft de Minister van onderwijs, Cultuur en wetenschap 

maatschappelijk thema’s aangewezen waarover gerapporteerd dient te worden. Deze 

thema’s zijn in de volgende paragrafen terug te vinden: 

Strategisch personeelsbeleid: Hoofdstuk 3, Strategisch medewerkersbeleid, vanaf pagina 

22. 

Passend onderwijs: Hoofstuk 4, Onderwijs en ondersteuning, paragraaf Passend 

onderwijs/ CvO, vanaf pagina 29. 

Allocatie van middelen naar schoolniveau: Hoofdstuk 5, Financieel beleid, paragraaf 

Algemeen, vanaf pagina 36. 

Werkdruk: Hoofdstuk 3, Strategisch medewerkersbeleid, paragraaf Werkdrukmiddelen, 

vanaf pagina 27.  

Onderwijsachterstanden: n.v.t. 

 

De bestuurder van Vitus Zuid,  

 

Th.W.J. van Munnen 
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Inleiding 

 

Het kalenderjaar 2019 was het vierde volledige jaar in het jonge bestaan van Vitus Zuid, 

opgericht op 1 augustus 2015. De drie onderwijseenheden die onderdeel zijn van Vitus 

Zuid, hebben hun eigen gezicht en manier van werken. Dit is deels te verklaren uit het feit 

dat zij voortkomen uit twee verschillende moederorganisaties, maar ook omdat Vitus 

Zuid de verscheidenheid in regio’s, de zogenaamde 'couleur locale', bewust ondersteunt.  

 

De bestuurder en een kleine ondersteuningsstaf bieden de algemeen directeuren van de 

drie onderwijseenheden en hun teams professionele ondersteuning. Vitus Zuid heeft drie 

gedreven algemeen directeuren, die loyaliteit, een goede sfeer, een professionele cultuur 

en onderling respect belangrijk vinden en stáán voor hun onderwijseenheid. 

De algemeen directeuren, de bestuurder en de bestuurssecretaris ontmoeten elkaar 

eenmaal per twee weken in het bestuursteam. Met elkaar wordt staand en te 

ontwikkelen beleid besproken, geëvalueerd en geborgd.  

 

In het jaar 2019 is veel aandacht besteed aan de totstandkoming van het schoolplan van 

elk van de drie onderwijseenheden, geënt op het herijkte instellingsplan van Vitus Zuid. 

Daarmee is de nieuwe cyclus van 2019 tot 2023 een feit geworden. Daarnaast hebben de 

teams veel energie gestoken in de voorbereiding van het inspectiebezoek in 2020 naar de 

kwaliteit van het onderwijs en de ambulante dienstverlening. 

Een groot project is de verduurzaming geweest, waarbij drie schoollocaties voorzien zijn 

van zonnepanelen en ledverlichting. Een belangrijk aspect hierbij is de educatie van de 

leerlingen. Verder is het AVG-beleid geïmplementeerd.  Op HRM-gebied is het beleid 

Goed Werkgeverschap vastgesteld, waarin kaders zijn vastgelegd voor 

competentiemanagement en duurzame inzetbaarheid.  

Eind 2019 heeft de rad van toezicht (RvT) besloten een nieuwe accountant aan te stellen. 

Na een offertetraject werd gekozen voor Astrium Onderwijsaccountants B.V.  

 

Alle leerlingen met een z.g. cluster 2 indicatie zijn bij Vitus Zuid van harte welkom. Als 

ouders kiezen voor één van onze scholen dienen zij onze algemeen bijzondere grondslag 

te respecteren. 
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Hoofdstuk 1 Organisatie 

 

Algemeen 

Vitus Zuid 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. 

 

Mgr. Hanssen  

Zandbergsweg 115 

6432 CC Hoensbroek  

045-5636500  

Algemeen directeur:  

De heer P. Goossens 

Taalbrug Junior1  

Toledolaan 3  

5629 CC Eindhoven 

040-2902345 

Algemeen directeur:  

Mevrouw J. Clevis 

Taalbrug College2 

Toledolaan 3  

5629 CC Eindhoven 

040-2902345  

Algemeen directeur:  

De heer A. Claassen 

 

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

 

Subbrinnummer Naam school 

08ZP00 Taalbrug Junior, locatie Eindhoven 

Toledolaan 3, 5629 CC Eindhoven 

08ZP01 Taalbrug Junior, locatie Venlo 

Vijverhofstraat 4, 5913 TV Venlo 

08ZP03 Taalbrug College, locatie Eindhoven 

Toledolaan 3, 5629 CC Eindhoven  

08ZP04 Mgr. Hanssen, locatie Hoensbroek 

Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek 

Mgr. Hanssen, dependance Hoensbroek 

Groenenweg 3, 6432 HG Hoensbroek 

08ZP05 Mgr. Hanssen, locatie Roermond 

Jagerstraat 2, 6042 KA Roermond 

08ZP07 Taalbrug Junior, locatie Helmond 

Hortensialaan 87, 5701 WL Helmond (per 1 augustus 2016) 

                                                 
1 Tot 1-8-2019 de Taalbrug SO  
2 Tot 1-8-2019 de Taalbrug VSO 
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Kernactiviteit 

De kernactiviteit van Vitus 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). Hierbij wordt rekening gehouden met 

de verschillen tussen leerlingen en worden leerlingen en medewerkers kansen geboden 

op ontwikkeling.   

 

Structuur bovenschools 

Vitus Zuid heeft een bestuurder die wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Per 

1 juni 2016 is een interim controller aangesteld voor ca. 200 uur per jaar. De voortzetting 

van het contract met de interimcontroller wordt jaarlijks geevalueerd. Tevens is de 

voorzitter van de Commissie van Onderzoek (CvO) bovenschools werkzaam.  

De heer Th. W.J. van Munnen  bestuurder 

Mevrouw M.L.M. Jenniskens  bestuurssecretaris 

De heer M. van Dongen   interim controller 

De heer T.P.E. Goossens   voorzitter CvO 

 

De bestuurder is tevens eigenaar van Theo van Munnen interim-managent & advies B.V.  

Uit dien hoofde is hij o.a. werkzaam voor Bureau Onderwijsconsulenten (OCW/SOSO). Er 

is geen sprake van conflicterende nevenfuncties.  

 

Ondersteuning 

Vitus Zuid heeft niet alle deskundigheid in huis. Daarom wordt, indien nodig, aanvullende 

expertise ingehuurd. Onderwijsbureau Dyade adviseert bij personele zaken en de 

bedrijfsvoering van Vitus Zuid. Er is bewust voor een smalle bovenschoolse overhead 

gekozen; de staffunctionarissen van de onderwijseenheden zijn daarnaast gedeeltelijk 

betrokken bij bovenschoolse werkzaamheden. Vitus Zuid is aangesloten bij VOS/ABB, de 

vereniging voor schoolbesturen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Ook worden externe partijen ingehuurd voor ondersteuning bij zaken als aanbestedings- 

en adviestrajecten bij o.a. nieuwe wetgeving.  

    

Code Goed Bestuur 

Sinds 2011 is het bestuurlijk handelen onderworpen aan een gescheiden toezicht. Het 

bestuur van de rechtsvoorganger Stichting Op weg naar Zuid is per 1 augustus 2015 

opgeheven na het aantreden van de bestuurder en is er een raad van toezicht voor Vitus 

Zuid gevormd. Vitus Zuid voldoet hiermee aan de belangrijkste bepaling van de code 

goed bestuur. Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid voert de bestuurder binnen 

Vitus Zuid zijn taken uit. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder 

zijn vastgelegd in het reglement bestuur en management.  
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Dit reglement dient als basis voor de taakverdeling tussen bestuurder en algemeen 

directeuren en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. De raad van toezicht 

(RvT) heeft hierbij de toezichthoudende rol op de bestuurder; dit is vastgelegd in het 

reglement raad van toezicht.  

De bestuurder en de raad van toezicht van Vitus Zuid streven er naar de code goed 

bestuur na te leven.  

 

Structuur onderwijseenheden  

De drie onderwijseenheden staan allen onder leiding van een algemeen directeur.  

De drie algemeen directeuren zijn belast met de algemene leiding van de eigen 

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. Daarnaast hebben de algemeen directeuren 

taken en verantwoordelijkheden t.b.v. Vitus Zuid als geheel.   

 

Vanuit het verleden kent Mgr. Hanssen een directiestructuur en Taalbrug Junior en 

Taalbrug College een teamleidersstructuur. De algemeen directeuren leggen met 

betrekking tot de resultaten verantwoording af aan de bestuurder.  

De algemeen directeuren adviseren de bestuurder bij de totstandkoming en uitvoering 

van het beleid. De bestuurder en de drie algemeen directeuren van de 

onderwijseenheden vormen gezamenlijk het bestuursteam (BT) 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 uitvoering van het primaire proces plaats binnen 

de kaders van het Instellingsplan (2017-2022), het eigen schoolplan (2019-2023) en het 

hiervan afgeleide jaarplan (2019-2020). 

Op schoolniveau zijn voor diverse vormen van onderwijsondersteuning leraren, 

vakdocenten, onderwijsassistenten en logopedistes werkzaam. Verder bestaan er 

dienstverbanden met gedragswetenschappers, intern begeleiders, ambulant 

begeleiders, administratieve en facilitaire medewerkers. Daarnaast zijn op alle scholen 

taken als ICT-ondersteuning en decanaat belegd bij medewerkers, waarvoor zij een deel 

van de week ambulante tijd hebben binnen hun rooster.  
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Organogram  

 

 
 

 

Huisvesting 

Vitus Zuid heeft voor leerlingen van 4 - 12 jaar (SO) een aantal vestigingen. Voor de 

leerlingen van Mgr. Hanssen zijn dat twee locaties in Hoensbroek en Roermond. Taalbrug 

Junior heeft een locatie in Eindhoven, een locatie in Venlo en een locatie in Helmond. 

Voor leerlingen van 12-20 jaar (VSO) heeft Taalbrug College een locatie in Eindhoven. 

Leerlingen van Vitus Zuid die met een arrangement ‘onderwijs’ ontvangen op een van de 

lesplaatsen van de onderwijseenheden onderwijs zijn aangewezen op leerlingvervoer 

vanuit verschillende gemeenten.  

 

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 maken de onderwijseenheden gebruik 

van externe ondersteuning.  
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Bestuurder

Mgr. Hanssen

Hoensbroek

Roermond

Taalbrug Junior

Eindhoven

Helmond

Venlo

Taalbrug College Eindhoven

Bestuurssecretaris

Controller

Voorzitter CvO
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Kwalitatief goed onderwijs kunnen geven in bereikbare, goede gebouwen. Dat is de 

hoofdzaak wanneer het gaat om huisvesting. Het doel hoeft niet direct nieuwe 

gebouwen te zijn maar wel goede onderwijsaccommodaties waarin kwalitatief goed 

onderwijs zo dicht mogelijk bij huis kan worden gegeven.  

Vitus Zuid is niet tevreden met de kwaliteit van het gebouw in Roermond en voert 

hierover gesprekken met de gemeente. Daarnaast is er overleg geweest met de 

gemeente Leudal om te bezien of Mgr. Hanssen haar vestiging in Roermond naar deze 

gemeente kan verhuizen. 

  

Politiek en samenleving neigen steeds meer naar kleinschaligheid terwijl de financiële 

verantwoording meer en meer bij de schoolbesturen komt te liggen. 

Op 1 januari 2015 is nieuwe wetgeving van kracht geworden en is het totale onderhoud 

van de gebouwen een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur geworden.  

 

Eind 2018 is gestart met een aanbesteding inzake de verduurzaming van drie 

schoolgebouwen, te weten de locatie van Mgr. Hanssen in Hoensbroek, de locatie van 

Taalbrug Junior in Venlo en de locatie van Taalbrug Junior en Taalbrug College in 

Eindhoven. Op deze locaties zijn in 2019 zonnepanelen aangebracht t.b.v. de 

stroomvoorziening en is een gedeelte van de aanwezige verlichting vervangen door 

ledverlichting.  

 

Horizontale verantwoording 

Vitus 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 

voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus in de organisatie.  

Hiertoe heeft Vitus Zuid een interne jaarlijkse planning- en control cyclus ingericht met 

rapportages waarin onderwijskwaliteit, financiën en medewerkers in samenhang worden 

behandeld. Deze rapportages worden besproken in het bestuursteam (BT) en vervolgens 

met de raad van toezicht (RvT) en medezeggenschapsraad (MR). Tevens worden de 

rapportages per onderwijseenheid besproken met de algemeen directeuren van iedere 

onderwijseenheid in zogenaamde voortgangsgesprekken met de bestuurder, die zes- 

wekelijks plaatsvinden. De algemeen 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.   

De rapportages en analyses worden vervolgens weer gebruikt om accurate planningen te 

maken en als organisatie in control te blijven.  
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Om de dialoog met externe 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 zijnde informatie.  

Extern zijn onze belangrijkste belanghebbenden natuurlijk onze leerlingen en hun 

ouders/vertegenwoordigers. Communicatie met hen wordt beschreven in de paragraaf 

Informatievoorziening in het hoofdstuk Onderwijs. Verder zijn er op regionaal niveau 

contacten met gemeenten m.b.t. onderwijshuisvesting en leerlingvervoer.  

 

Vitus Zuid maakt geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs. Contacten met de regionale samenwerkingsverbanden zijn er natuurlijk wel 

en worden behartigd door de algemeen directeuren van de onderwijseenheden.  

Op landelijk niveau zijn er contacten met overheidsinstellingen zoals het ministerie OCW, 

DUO, de Inspectie van het Onderwijs, het CBS en de Belastingdienst. Aan deze instanties 

wordt verantwoordingsinformatie geleverd. 

 

Landelijk zijn de vier cluster 2 instellingen verenigd in de koepelorganisatie Siméa, waar 

onderwerpen worden besproken die voor alle vier de instellingen van belang zijn. Vitus 

Zuid wordt door de bestuurder vertegenwoordigd in het bestuur van Siméa.  

 

Klachten 

De Klachtenregeling van Vitus Zuid is eind 2018 geëvalueerd en met instemming van de 

MR bijgesteld in 2019. In 2019 zijn zowel aan het bestuur als aan de directies van de 

onderwijseenheden geen officiële klachten gericht. Er is één klacht ingediend bij 

Onderwijsgeschillen. Deze is naar tevredenheid van de klager afgesloten.  

 

Op het niveau van de onderwijseenheid is een aantal interne contactpersonen actief. 

Deze worden zowel door ouders als door medewerkers ingeschakeld om signalen van 

onvrede te bespreken. De interne contactpersonen van Mgr. Hanssen en Taalbrug Junior 

hebben geen signalen van onvrede besproken. Bij Taalbrug College zijn er 18 signalen van 

onvrede besproken met de interne contactpersonen door vijf leerlingen en vier 

medewerkers. Alle gesprekken waren oriënterend of bemiddelend en hebben verder 

geen actie tot gevolg gehad. De onderwerpen van de signalen van onvrede waren: 

communicatie (2), onveiligheid (4), seksuele intimidatie (1), cyberintimidatie (1), 

agressie/geweld (1) en overig (9). 

 

Vitus Zuid heeft twee externe vertrouwenspersonen waarop leerlingen, ouders en 

medewerkers een beroep kunnen doen.  In 2018 hebben de interne contactpersonen en 

externe vertrouwenspersonen voor de eerste keer een overleg gehad, waarbij ook de 

algemeen directeuren van de onderwijsheden en de bestuurder aanwezig waren.  
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Hier zijn alle rollen goed op elkaar afgestemd en werden theoretische en praktische 

casussen besproken. 

De externe vertrouwenspersonen hebben in 2019 met zes met medewerkers gesproken. 

Een maal betrof dit het onderwerp Seksuele intimidatie en vijfmaal het onderwerp 

Onveiligheid. Hieruit zijn geen verdere acties ontsproten.  

Een volgend overleg tussen de interne contactpersonen en externe 

vertrouwenspersonen staat gepland in 2020. 

 

Verslag medezeggenschapsraad 

De medezeggenschap functioneert op stichtingsniveau en op niveau van de 

onderwijseenheid. Omdat Vitus Zuid één instelling is met één medezeggenschapsraad 

(MR) kennen de afzonderlijke onderwijseenheden een deel(medezeggenschaps)raad, 

waarin de belangen van de onderwijseenheid worden behartigd. 

Bovenschools zijn de afzonderlijke deelraden vertegenwoordigd in de MR. Hier worden 

de bovenschoolse belangen behartigd.  

De medezeggenschap en de reglementen zijn geregeld volgens de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR fungeert tevens als sparringpartner voor de 

bestuurder. 

 

Bezetting MR 

De samenstelling van de MR is zodanig dat alle onderwijseenheden vertegenwoordigd 

zijn vanuit de personeelsgeleding en de oudergeleding. 

De bezetting van de MR was in 2019 als volgt: 

• Arthur Minnaert, namens ouders Taalbrug Junior, voorzitter, tot 1-8-2019; 

• Albert Winter, namens medewerkers Taalbrug College, lid tot 1-8-2019; voorzitter 

vanaf 1-8-2019; 

• Ludwin Verstraten, namens ouders Taalbrug College, vanaf 1-3-2019; 

• Femke Sterk, namens medewerkers Taalbrug Junior, vanaf 1-5-2019; 

• Karel Clignet, namens medewerkers Mgr. Hanssen; 

• Wil Smeets, namens ouders Mgr. Hanssen. 

Er werden in 2019 geen verkiezingen gehouden. Er is eind 2019 één vacature in de MR 

vanuit de oudergeleding van Taalbrug Junior. 

 

Periodiek overleg met het bevoegd gezag, instemming en advies 

In het verslagjaar 2019 heeft de MR viermaal met de bestuurder vergaderd, te weten op 

9 januari, 13 maart, 29 mei en 2 oktober 2019. Aan de MR wordt instemming en advies 

gevraagd m.b.t. bepaalde beleidsonderdelen zoals in de wet en het 

medezeggenschapsreglement is geregeld. Deze onderwerpen worden tijdens de 

vergaderingen met de bestuurder besproken. 
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De belangrijkste gesprekspunten in 2019 waren de voortgang implementatie AVG, de 

harmonisering van de onkostenvergoeding van ambulante dienstverleners en het 

document Goed Werkgeverschap. De MR heeft in 2019 o.a. ingestemd met de gewijzigde 

Klachtenregeling, het Privacyreglement, het functieboek en het meerjarig financieel 

beleid van Vitus Zuid. 

 

Overleg met de raad van toezicht  

Op 27 februari, 26 juni en 30 oktober 2019 heeft de MR een overleg gehouden met de RvT 

waarin evaluatief werd teruggekeken op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar 

de volgende. Tevens werden vervolgafspraken gemaakt.  

  

Initiatiefbevoegdheid 

In 2019 heeft de MR geen gebruik gemaakt van haar initiatiefbevoegdheid. 

 

Achterban en jaarverslag MR 

De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de instelling en doet 

aan alle bij de instelling betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Dit 

doet de MR door het plaatsen van haar reglementen op de website en het verzorgen van 

nieuwsbrieven met daarin haar belangrijkste werkzaamheden en besluiten.  

Deze nieuwsbrieven worden op de website van Vitus Zuid gezet en aan de medewerkers 

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 

Zuid. 

 

De werkwijze van de MR 

Sinds het begin van 2017 start de MR met een eigen vergadering, waarna de bestuurder 

aansluit voor een gezamenlijk deel.  

 

Verslag raad van toezicht  

Samenstelling 

In 2019 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: 

Dhr. ir. E.A. Verlangen, directeur academie Algemeen en Financieel Management, Avans 

Hogeschool Breda, tot 1-8-2019; lid raad van bestuur ROC-Nijmegen, per 1-8-2019. 

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

Nevenfuncties:   

Bestuurslid, K2-prijs Den Bosch; Lid RvT, Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE); 

Bestuurslid, Tijdschrift voor HRM; Toezichthouder, ROC Aventus.   
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De heer H. de Haan, algemeen directeur KindCentrum Borgele.  

Lid RvT m.i.v. 1 januari 2017.  

Nevenfuncties:   

Eigenaar van adviesbureau De Haan Advies.  

 

Dhr. mr. drs. E.S. Rijnders, directeur Janivo Stichting, Amsterdam.  

Lid RvT Vitus Zuid m.i.v. 1-8-2015.  

Nevenfuncties:  

Lid RvC, Rendo NV Meppel;  Lid RvC,  Woningstichting Centrada Lelystad; Lid RvT, WBV 

Helpt Elkander Nuenen; Lid RvC, NV Bergkwartier Deventer;  Voorzitter  

Monumentencommissie Oldebroek; Lid RvT Stichting DBF, Heerenveen; Lid RvT stichting 

Nederlands Helsinki Comité; Lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Midden-

Nederland, Houten. 

 
Mevr. Drs. W.M.A.E. Vermeer Msc., bestuurlijk strategisch adviseur, gemeente 

 ‘s-Hertogenbosch.   

Lid RvT en lid renumeratiecommissie m.i.v. 1-8-2015.  

Nevenfuncties:   

Lid Rekenkamer, gemeente Tilburg;  Lid Rekenkamercommissie, gemeente Boxtel.  

 

Er is bij geen van de leden van de raad van toezicht sprake van conflicterende 

nevenfuncties.  

 
De RvT heeft in 2019 de zittingstermijn van de heren Rijnders en Verlangen en mevrouw 

Vermeer voor een tweede termijn verlengd tot 1 augustus 2023.  

 

Periodiek overleg met bevoegd gezag 

De raad van toezicht vergadert periodiek met het bevoegd gezag. In 2019 vonden deze 

vergaderingen plaats op 9 januari, 27 februari, 28 mei, 12 juni en 30 oktober. 

De raad van toezicht combineert haar vergaderingen met inhoudelijke besprekingen met 

de algemeen directeuren. In deze besprekingen vertellen de algemeen directeuren over 

de ontwikkelingen binnen hun onderwijseenheid en hun Vitus Zuid-brede portefeuille. 

Tijdens de vergaderingen volgde de RvT de ontwikkelingen binnen Vitus Zuid kritisch, 

veelal naar aanleiding van periodieke rapportages conform de vastgestelde planning en 

controlcyclus. De belangrijkste besluiten van de RvT in 2019 waren: 

• De RvT is akkoord met de continuering van de inzet van de controller voor 

schooljaar 2019-2020;  

• De RvT is akkoord met de herverdeling van de zware bekostiging over de 3 

onderwijseenheden van Vitus Zuid; 

• De RvT heeft het herijkt Instellingsplan (2017-2022) goedgekeurd; 
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• De RvT heeft de meerjarenbegroting 2019-2023 en het Jaarverslag 2018 (inclusief 

jaarrekening) goedgekeurd; 

• De RvT heeft de WNT-klasseindeling voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 

klasse C. 

• De RvT heeft een nieuwe accountant (Astrium Onderwijsaccountants B.V.) 

aangesteld m.i.v. 1 oktober 2019. 

Verder heeft de RvT als sparringpartner van de bestuurder gefungeerd, o.a. bij de keuze 

van de bestuurder om al dan niet de salarissen van de medewerkers door te betalen bij 

staking en bij de totstandkoming van het beleidsdocument Goed Werkgeverschap.  

De RvT houdt toezicht op de doelmatige besteding van de middelen van de organisatie, 

o.a. door bespreking van de periodieke financiële rapportages en de toelichting hierop 

van de bestuurder en controller.  

 

Overleg met MR 

Op 27 februari, 26 juni en 30 oktober 2019 heeft de RvT een overleg gehouden met de MR 

waarin evaluatief werd teruggekeken op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar 

de volgende. Tevens werden vervolgafspraken gemaakt.  

  

Ontwikkelingen RvT 

De RvT heeft op 28 augustus 2019 een reflectievergadering gehouden, waarin het 

functioneren van de RvT als geheel is besproken. Hierin concludeerde de RvT dat de 

voorbije periode zeer positief verlopen is. Tevens vond de RvT de tijd rijp om de volgende 

stap te zetten in de ontwikkeling. De RvT wil in de tweede fase 2019 – 2023 een 

doorontwikkeling van de bestuursmonitor, met naast financiële ook met meer 

inhoudelijke onderdelen. Daarnaast wil de RvT een aantal strategische thema’s 

bespreken in deelsessies, met de vernieuwde bestuursmonitor als basis.  

De RvT heeft tijdens de evaluatie ook de bezoldiging van de RvT geëvalueerd. Gezien de 

toegenomen verantwoordelijkheden heeft de RvT besloten om de bezoldiging m.i.v. 

2020 meer in lijn te brengen met de landelijke ontwikkelingen. Referentiepunt voor de 

RvT is het daadwerkelijke maximumsalaris van de bestuurder.  

De RvT blijft jaarlijks zijn eigen functioneren evalueren.  

 

Werkgeversrol 

De raad van toezicht heeft de juistheid en rechtmatigheid van de bezoldiging van de 

bestuurder getoetst en vastgesteld. De remuneratiecommissie heeft een positief 

beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. 
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Beloningsbeleid 

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

bestuurder benoemd werd d.d. 23-4-2015 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 1 januari 2o16 zijn nieuwe normen van kracht inzake de WNT. Voor Vitus 

Zuid is over de jaren 2016 en 2017 WNT - Klasse C van toepassing. Voor het jaar 2017 deed 

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

bezoldiging van de bestuurder op basis van bestuurders- CAO, de normering die hoort bij 

indeling in Klasse C dreigde te worden overschreden. Vitus Zuid heeft een individueel 

uitzonderingsverzoek bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend 

om, op basis van een aantal argumenten, klasse D van toepassing te verklaren.  

Het ingediende verzoek is echter per brief van 21 maart 2018 afgewezen. Daarop is door 

Vitus Zuid bezwaar gemaakt, waarbij Vitus 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 2018 echter 

ongegrond verklaard. Daardoor blijft voor de jaren 2018 en 2019 sprake van indeling in 

klasse C en pas met ingang van boekjaar 2020 zal indeling in WNT – klasse D gelden (bij 

gelijkblijvende omvang van omzet en leerlingaantal van Vitus Zuid). 

 

De bezoldiging van de RvT ligt in 2019 binnen het niveau van de WNT. De RvT heeft 

besloten dat de bezoldiging van 2019 gezien de werkzaamheden adequaat is en geen 

bijstelling vereist. Voor 2019 geldt een bezoldiging per jaar van €7.500,- voor leden en 

€10.000,- voor de voorzitter van de RvT. 

 

Voor 2020 heeft de RvT haar bezoldiging vastgesteld op 7,5 % (voor een lid) en 11,25% 

(voor de voorzitter) van de daadwerkelijke maximale bezoldiging van de bestuurder. 

Voor 2020 betekent dit een bezoldiging per jaar van €9.150 voor leden en €13.725 voor de 

voorzitter. 

 

Toezichtvisie, 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 Toezichtvisie, 

toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol.   
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Hoofdstuk 2 Instellingsplan 

 

Algemeen 

In 2016 is de missie en visie van Vitus Zuid vastgesteld en gedeeld met MR, RvT en 

leidinggevenden.  In 2017 is het Instellingsplan (meerjarenbeleidsplan) opgesteld, dat 

ieder jaar tijdens de bestuursteamtweedaagse wordt herijkt met heldere doelen die 

gelden als leidraad voor de organisatie.  

 
Missie Vitus Zuid 

Vitus Zuid is een onderwijsinstelling met een grote toegevoegde waarde voor leerlingen 

met een auditieve en/of communicatieve beperking, die door middel van gespecialiseerd 

onderwijs en specifieke begeleiding en ondersteuning, bewerkstelligt dat leerlingen 

vanuit hun mogelijkheden 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, Taalbrug Junior en Taalbrug College 

vanuit een gemeenschappelijk referentiekader en de eigen professionele autonomie 

eigenaarschap tonen voor hun opdracht, affectie hebben met de doelgroep, 

samenwerken en op een inspirerende en respectvolle manier hieraan uitvoering geven. 

 

Visie Vitus Zuid 

De medewerkers van Vitus Zuid laten zich in hun onderwijs en de begeleiding van de 

leerlingen inspireren door het Rijnlands denken.  

De medewerkers van Vitus Zuid zijn waarden gedreven door: 

• Eigenaar- en vakmanschap; 

• Bevlogenheid en ambitie; 

• Het bieden van veiligheid, structuur en voorspelbaarheid; 

• Samenwerking en solidariteit; 

• Gerichtheid op open communicatie met respect voor de ander. 

 

Beleidsspeerpunten Vitus Zuid 

In het Instellingsplan (2017-2022) zijn een aantal beleidsspeerpunten opgesteld om nog 

nadrukkelijker aan de ambities van Vitus Zuid te kunnen werken alsmede om voorbereid 

te zijn op de krapte aan gekwalificeerde medewerkers op de arbeidsmarkt.  

Hiervoor heeft Vitus Zuid extra middelen uitgetrokken tot een bedrag van 1 miljoen euro 

per schooljaar, te beginnen met het schooljaar 2017-2018, met de insteek om dit ook 

meerjarig te blijven doen. Voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 is dit bedrag 

wederom vastgesteld op 1 miljoen euro. 
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In het onderstaande wordt voor de drie onderwijseenheden beschreven op welke wijze 

de beleidsspeerpunten worden vormgegeven.  

 

Mgr. Hanssen 

Ook in het schooljaar 2018-2019 heeft de Mgr. Hanssen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om extra geld in te zetten in het kader van het speerpuntenbeleid van Vitus 

Zuid. De begroting werd goedgekeurd met een extra toewijzing van € 200.000 t.b.v.: 

• Instandhouding twee groepen voor leerlingen met extra complexe 

onderwijsbehoeften (COB). 

• Verminderen van de groepsgrootte in de onderbouw tot gemiddeld maximaal 12 

leerlingen. 

• Werven en binden medewerkers. 

• Vervangen van een gymdocent die langdurig afwezig is. 

Het overgrote gedeelte van dit bedrag was en is bestemd voor het aanhouden en het 

uitbreiden van het aantal medewerkers, te weten leerkrachten, onderwijsassistenten, 

logopedisten en een gebarendocent. 

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met verdere uitbreiding van groepen 

gedurende het schooljaar. Ook voor deze leerlingen wordt via het speerpuntbeleid een 

voorschot genomen op toekomstige bekostiging. 

 

In Limburg is er een behoorlijke krapte aan kwalitatief goede leerkrachten en jaarlijks 

studeren er ook veel te weinig en steeds minder leerkrachten af om aan de toenemende 

vraag vanuit het primair onderwijs te kunnen voldoen. Het actief werven van 

medewerkers in een regio met een sterk krimpend aanbod is een uitdaging. Het 

afgelopen jaar is heel actief en op verschillende manieren geworven, hetgeen uiteindelijk 

succesvol was. De inzet aan verzuimmedewerkers bleek in de praktijk te krap te zijn om 

het verzuim dat niet alleen door ziekte, maar ook door zwangerschaps- en 

ouderschapsverloven ontstaat, op te kunnen vangen. Door de prioriteiten op de andere 

speerpunten is hier onvoldoende aandacht voor geweest.  

 

Het beleid van Vitus Zuid in het kader van “Werven en binden” bepaalt dat nieuwe 

medewerkers, bij goed functioneren, na 3-6 maanden een structurele benoeming voor 

onbepaalde tijd verwerven.   

Dit heeft ertoe geleid dat vrijwel alle medewerkers, die in het kader van het 

speerpuntenbeleid en de groei van het aantal leerlingen zijn geworven, inmiddels een 

vaste arbeidsovereenkomst bij Vitus Zuid hebben. 

 

Veel van deze vacatures zijn verspreid gedurende het schooljaar vervuld, waardoor het 

resultaat in 2019-2020 maar gedeeltelijk belast is met de jaarlijkse loonkosten van de 
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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 ingestemd met een verhoging van de 

projectmiddelen t.b.v. het aantrekken van een aantal noodzakelijke medewerkers. 

 

Taalbrug Junior 

In 2019 is de Taalbrug SO overgegaan op de nieuwe naam Taalbrug Junior. De reden  

hiervoor ligt in de de verwarring die zowel intern, maar vooral extern heerste over de 

naamgeving van de zelfstandige onderwijseenheden Taalbrug SO en Taalbrug VSO.  

De voortdurende verwarring leidde tot misverstanden en fouten o.a. in de 

bedrijfsvoering. 

Sinds 1 augustus 2019 heeft Taalbrug Junior zich naar buiten toe geprofileerd onder de 

nieuwe naam. Met het naar buiten brengen van de naam Taalbrug Junior is de 

onderwijseenheid in de regio goed op de kaart gezet. Het moment is daarmee positief 

uitgenut, door het maken van een nieuwe website, nieuwe schoolgids, nieuw 

foldermateriaal, professionele video’s: alles in de nieuw ontworpen kleurrijke en 

eigentijdse huisstijl. Voor deze profileringsactiviteiten is in de begroting een speciaal 

budget opgenomen. 

 

Taalbrug Junior heeft ook het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

extra geld in te zetten in het kader van het speerpuntenbeleid van Vitus Zuid. 

De speerpunten uit het Instellingsplan zijn vertaald naar concrete beleidsuitgangspunten 

die aan de keuzes in de begroting ten grondslag lagen.  

• Accent op het onderwijs aan jonge leerlingen gericht op meer kansen op schakelen 

naar het regulier onderwijs of een andere passende plek. 

Dat betekent maximaal 12 leerlingen in de groepen met leerlingen tot 8 jaar. Inherent 

hieraan is aandacht naar buiten toe voor vroeg-signalering van de problematiek en 

voor jonge instroom.  

• Rekening houdend met extra jonge instroom is er in de begroting (2019-2020) vanaf 

1 februari 2020 gerekend met een budget voor een extra instroomgroep. Kosten voor 

de benodigde inzet voor één groep volgens de norm: maximaal € 13.000,- per maand. 

Mogelijk kan een leraar uit de z.g. plus-formatie direct ingezet worden. 

• De instelling geeft onderwijs aan alle leerlingen die volgens de toelatingscriteria tot 

onze doelgroep behoren. Als er leerlingen met een zeer complexe communicatie 

beperking gebaat zijn bij een kleinere groep, dan zal hiervoor de ruimte worden 

geschapen.  
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• Bij de keuze van het aantal groepen is het uitgangspunt bij de start van het 

schooljaar: kleinere groepen met ruimte voor instroom gedurende het schooljaar, 

vooral in de onderbouwgroepen. Ruimte voor kleinere groepen in verband met 

complexiteit. Bij de start van het schooljaar is vanuit bovenstaande speerpunten het 

aantal groepen vastgesteld op 38. Dat zijn 3 groepen meer dan op basis van de 

telgegevens. Volgens het vastgestelde normenkader om onderwijs aan één groep te 

kunnen verzorgen (2,1365 fte / € 136.161) is een totale inzet van 6,4094 fte nodig. 

• Binnen de ambulante dienstverlening kent Vitus Zuid verschillende vormen van 

dienstverlening: ondersteuning en uitvoering van het arrangement, consultatie & 

advies, expertise delen en voorlichting geven. Er is een stijging zichtbaar in het aantal 

ondersteuningsarrangementen: verruiming van 2,3227 fte. Het grote aantal vragen 

naar Consultatie & Advies (C&A) vraagt ook om meer personele inzet: 0,4467 extra. 

• In de huidige tijd is het niet gemakkelijk om medewerkers met de juiste competenties 

te werven. Vitus Zuid hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Vanuit deze 

gedachte wordt aan nieuwe medewerkers na een korte inwerk- en 

verkenningsperiode, een vaste aanstelling geboden. Taalbrug Junior faciliteert taal- 

en ICT-specialisten voor het geven van scholing en het borgen van kennis en 

vaardigheden. 

• Duurzame inzetbaarheid, verzuim en verlof, facilitering ten behoeve van verlichting 

van de werkdruk, zijn onderwerpen waarvoor extra inzet van medewerkers nodig is. 

Taalbrug Junior noemt dit de plus-formatie, boven op de reguliere formatie die op 

basis van beleid nodig is om het onderwijs te verzorgen in 38 groepen. De plus-

formatie is op basis van ervaringscijfers (verzuim, duurzame inzetbaarheid, verlof) 

vastgesteld op 12 fte. Daarnaast nog 1,2125 fte vanuit de werkdrukmiddelen. Totaal is 

dat 13,2125 fte. De reguliere formatie en daarbij opgeteld de plus-formatie bepalen de 

totale streefformatie voor komend schooljaar. 
 

 

Taalbrug College 

De onderwijseenheid Taalbrug VSO heet met ingang van augustus 2019 Taalbrug College.  

Er is voor de naamsverandering gekozen om de terugkerende verwarring met Taalbrug 

SO en met de algemene afkorting SO voor speciaal onderwijs tegen te gaan.  

De onderwijseenheid werkt aan een verdere versterking van de positie binnen de 

(onderwijs)regio. Hiervoor is in het schooljaar 2017 -2018 het project ‘PR en zichtbaarheid’ 

opgestart met als doelstelling onze naamsbekendheid binnen het reguliere onderwijs te 

verhogen.  

In schooljaar 2018 – 2019 is dit project geïntensiveerd met meerdere activiteiten en is een 

medewerker ‘communicatie’ aangetrokken. In schooljaar 2019 – 2020 is gewerkt aan de 

verbetering van de website en is de huisstijl vernieuwd met behulp van een extern 

bureau.  
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De ambitie om Taalbrug College binnen de regio en tevens binnen de landelijke 

instellingen te versterken heeft meer vorm gekregen. Taalbrug College is meer en meer 

een partner voor de collega-scholen uit cluster 2 en een organisatie waar nieuwe 

inzichten een vertaling krijgen en waar op den duur nieuwe inzichten ontwikkeld 

worden. Om de ambitie verder te realiseren is gestart met het opzetten van een 

Kenniscentrum Cluster 2. Uitgangspunt hierbij is dat iedere medewerker betrokken is 

vanuit zijn/haar expertise. Om zicht te krijgen op de interne kennis en kunde zijn er per 

functiegroep competentieprofielen opgesteld. Deze inventarisatie maakt het mogelijk 

om de scholing gerichter op te zetten en om externe vragen gerichter te plaatsen bij een 

medewerker. Ook voor het komend schooljaar zal een projectgroep de ontwikkeling 

rondom het Kenniscentrum verder coördineren. Als extra aspect zullen gedurende het 

komende schooljaar medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om stage te lopen 

binnen het reguliere onderwijsveld of binnen de beroepen waarvoor Taalbrug College 

opleidt.  

Samen met Radboud Universiteit is een project opgestart rondom meertaligheid en TOS. 

Vanuit de onderwijseenheid is de projectgroep Kenniscentrum betrokken en gaat een 

van de medewerkers op genoemd gebied promoveren.  

 

Voor de Ambulante Dienstverlening Taalbrug College geldt dat de verdere vormgeving 

van het ondersteuningsarrangement is afgerond. De activiteiten vanuit de dienst rondom 

consultatie & advies trajecten zijn geïntensiveerd. Doel hierbij is het verder uitwerken van 

de verplichting met betrekking tot kennisoverdracht en borgen dat (oud) leerlingen de 

benodigde (cluster 2) begeleiding ontvangen. De dienst wordt daarnaast ingezet bij de 

inventarisering van vraagstellingen die geplaatst kunnen worden binnen het 

Kenniscentrum. Daarmee ontstaat een hernieuwde positionering binnen het reguliere 

onderwijs. De uitwerking naar zowel extern als intern qua personele bezetting zal ook 

het komende schooljaar worden uitgebreid.  

 

De onderwijseenheid bestaat uit twee leerroutes en zeven leerwegen. De twee 

leerroutes zijn de leerroute Arbeid, voorheen Arbeid & Dagbesteding en de leerroute 

Vervolgonderwijs, voorheen Diplomagericht.  

Voor de zeven leerwegen (van Arbeidsmatige Dagbesteding tot Theoretische Leerweg) is 

een BOB-indeling opgesteld. Waarbij BOB staat voor Brug – Onderbouw – Bovenbouw. 

Per laag is een teamleider verantwoordelijk voor de onderwijskundige aansturing.  

De teamleiders onderwijs worden ondersteund door twee collega’s. Een met de taak 

organisatie en een met de taak innovatie.  

In het komende schooljaar wordt een volgende stap gezet richting een ‘platte 

organisatie’. Hiervoor wordt de huidige teamindeling (BOB) omgezet naar acht teams, 
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die op basis van ‘zelfverantwoordelijkheid’ gaan werken. De aansturing/ondersteuning 

komt te liggen bij drie teamleiders Onderwijs.   

 

Voor de leerroute Arbeid komt de invoering van de onderwijsinhoud Praktijkonderwijs in 

een afrondende fase. Dit betekent dat de leerplannen per vak gestoeld zijn op de 

eindtermen die voortkomen uit de opleiding Praktijkonderwijs.  

Binnen de leerroute Vervolgonderwijs krijgt de invoering van de Nieuwe Leerweg en het 

afbouwen van de Theoretische Leerweg verder vorm.   
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Hoofdstuk 3 Strategisch medewerkersbeleid  

 

Algemeen 

In 2019 heeft Vitus Zuid in het kader van medewerkersbeleid het document Goed 

Werkgeverschap opgesteld. Het moet gezien worden als een groeidocument van een 

dynamisch proces dat de grondslag vindt in het instellingsplan 2017 – 2022.  

De kwaliteit van het onderwijs en de ambulante dienstverlening staan voorop bij het 

formuleren van beleid. In de volle overtuiging dat kwaliteit enkel en alleen samengaat 

met kwaliteit van de medewerkers die zich elke dag bezighouden met het primaire 

proces. De medewerkers die elke dag weer gespecialiseerd onderwijs en specifieke 

begeleiding geven aan de leerlingen om te bewerkstelligen dat zij 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 

medewerkers om te werken aan kennis en vaardigheden, maar zeker ook om te 

investeren in persoonlijke 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 is het voor elk individu van belang om zich 

betekenisvol en competent te voelen. En vooral om fit en in balans te zijn en te blijven.  

 

Vitus Zuid ziet het als een opdracht van alle leidinggevenden om medewerkers ruimte en 

kansen te bieden voor persoonlijke ontwikkeling, hen te stimuleren het beste uit zichzelf 

te halen. Om ze te prikkelen zichzelf verantwoordelijk te voelen voor de eigen 

ontwikkeling en hierin een actieve houding te laten zien.  

o De vitale medewerker die fit is en in balans, laat bevlogenheid zien op de werkvloer. 

o Goed werkgeverschap is vanuit deze visie gericht op het stimuleren van 

bevlogenheid. 

 

Werken bij Vitus Zuid 

De kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding staat en valt met de kwaliteit van de 

medewerker van Vitus Zuid, de professional. Het is in het belang van de leerling om een 

hoge kwaliteit onderwijs en begeleiding te bieden. In de selectieprocedure zal het 

management dan ook te allen tijde kwaliteit van de professional vooropstellen. 

Goed werkgeverschap is gericht op het vermogen van de medewerker om nu en in de 

toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf 

ook meerwaarde te ervaren. Elke medewerker heeft behoefte aan betekenisgeving, aan 

het gevoel in een veilige omgeving te kunnen werken en zich daarin competent te 

voelen.  
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Zowel de werkgever als de medewerker zijn bevlogen om met elkaar over vakmanschap 

de dialoog te voeren en zich af te vragen waar je energie van krijgt, waar je meerwaarde 

door ervaart, wat je plezierig vindt om te doen. 

De rolneming van de medewerker van Vitus Zuid ligt verankerd in het Rijnlands denken. 

In de opvatting dat elke medewerker eigenaar is van zijn eigen ontwikkelproces, eigen 

verantwoordelijkheid neemt en een actieve houding heeft om het beste uit zichzelf te 

halen, om fit en in balans te zijn en te blijven. 

 

Competentiemanagement 

Vitus Zuid heeft als basis voor Goed werkgeverschap gekozen voor 

competentiemanagement. De zogeheten ‘ontwikkelprikkel’ stimuleert de medewerker 

zich voortdurend te blijven ontwikkelen en gemotiveerd te zijn hiervoor 

verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee laat Vitus Zuid ook zien dat ze niet alleen 

investeert in het binden van de medewerker, maar over die grens heen wil kijken naar de 

carrière en de toekomst van al haar medewerkers. 

 

Het beleid ten aanzien van de bekwaamheid van de medewerker die direct betrokken is 

bij het primaire proces van onderwijs en ondersteuning, kenmerkt zich door een 

basisprofiel voor elke medewerker, ongeacht de functie. Aan dit basisprofiel ligt de visie 

van Vitus Zuid ten grondslag. De kernwaarden zijn leidend voor de attitude en voor de 

vaardigheden van de professional. Vitus Zuid bepaalt welke kennis en vaardigheden 

nodig zijn om te kunnen voldoen aan het basisprofiel, om zich de specifieke 

deelvaardigheden eigen te maken. Het is aan de onderwijseenheid zelf om te kiezen in 

welke vorm de scholing en begeleiding die nodig zijn, worden aangeboden. 

 

Naast het basisprofiel is voor de functie van onderwijzend personeel (OP) en de functie 

onderwijsondersteunend personeel (OOP) een competentielijst opgesteld die als 

onderlegger kan dienen om inzicht te krijgen en te geven in eigen vaardigheden en te 

groeien naar basis bekwaam. Daarnaast om te prikkelen zich voortdurend te 

ontwikkelen. Vakbekwaamheid wordt gezien als de hoogst haalbare kwaliteit van 

handelen. De ambitieuze medewerker zal zich door de dialoog gestimuleerd voelen zich 

voortdurend te blijven ontwikkelen en te streven naar vakbekwaamheid.  

Voor de organisatie is inzicht in competenties van medewerkers nodig om voortdurend 

te blijven werken aan de kwaliteit. De startende medewerker krijgt alle ruimte, 

medewerking en begeleiding die nodig is om basis bekwaam te handelen, gericht op de 

gewenste kwaliteit van speciaal onderwijs en specifieke ondersteuning.  
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Professionalisering 

Binnen Vitus Zuid is veel expertise. De medewerkers hebben zich door de jaren heen 

geprofessionaliseerd en zo specifieke cluster 2 expertise opgebouwd.  

Ook de automatisering biedt allerlei mogelijkheden om kennis en ervaringen met elkaar 

te delen. In de CAO PO is regelgeving rondom Duurzame inzetbaarheid en 

Vakbekwaamheid opgenomen. De gelden die beschikbaar zijn worden per 

onderwijseenheid ingezet voor teamscholing, gerelateerd aan het jaarplan en voor 

individuele scholing ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Er wordt gebruik 

gemaakt van interne deskundigheid van eigen medewerkers en externe deskundigheid 

van bestaande opleidingsinstituten en collega cluster 2-instellingen.  

In de gesprekkencyclus is op elke onderwijseenheid expliciet aandacht voor persoonlijk 

ontwikkeling, zoals boven beschreven in termen van competentiemanagement. 

 

Werving 

Ook in 2019 is het beleid voortgezet dat erop gericht is om medewerkers sneller aan de 

instelling te binden. Dit wordt vormgegeven door een kort dienstverband via payroll om 

daarna de medewerker een vast dienstverband aan te bieden. In deze periode wordt de 

startende medewerker zorgvuldig begeleid en beoordeelt men in gezamenlijkheid de 

kansen en het perspectief.  

Gehandhaafd blijft een opzet van een reguliere formatie en een plusformatie. De 

reguliere formatie bestaat uit de medewerkers die nodig zijn om de huidige 

groepen/leerlingen te kunnen bedienen. Daarboven is er een plusformatie aangesteld: 

ook medewerkers met een vaste aanstelling. Deze formatie wordt ingezet ter vervanging 

van ziekte, verlof, duurzame inzetbaarheid maar ook voor facilitering om de werkdruk te 

verlagen. Vitus Zuid blijft bij de werving van medewerkers selecteren op kwaliteit, omdat 

er behoefte is aan gekwalificeerde medewerkers die in staat zijn de doelgroep goed te 

kunnen bedienen, zowel in de onderwijssetting als in de ondersteuning waaraan de 

ambulante dienstverleners uitvoering geven. Tot nu toe lukt het op de drie 

onderwijseenheden nog steeds om voldoende medewerkers aan zich te binden, ondanks 

het landelijke lerarentekort. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Vitus Zuid kent voor haar medewerkers een z.g. Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden. 

Hierin is de uitruil van de reiskosten en de vakbondscontributie opgenomen. Tevens is er 

een fietsregeling opgenomen waarmee men in de gelegenheid is om, onder bepaalde 

voorwaarden, een fiets aan te schaffen. Dit zijn de vergoedingen die vermeld zijn in de 

CAO PO. 
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De ruimte die aan het einde van het kalenderjaar in de werkkostenregeling (WKR) 

resteert wordt uitgekeerd in de vorm van een eindejaarsgeschenk voor alle 

medewerkers. Vitus Zuid beoogt hiermee zoveel mogelijk medewerkers te laten 

profiteren van de netto mogelijkheden binnen de WKR. 

 

Medewerkers 

Op 31-12-2019 werkten er 514 medewerkers binnen Vitus Zuid gebaseerd op 405 fte.  

 

Verdeling man-vrouw fte % 

Vrouw 334,87 82,7 

Man 70,01 17,3 

 

Verdeling naar functie: functies die behoren bij medewerkers primaire proces zijn leraren, 

orthopedagogen/psychologen, logopedisten, intern begeleiders, onderwijsassistenten. 

 

Medewerkers fte 

Bestuur en management 18,98 

Medewerkers primair proces 363,66 

Overige ondersteunende medewerkers 22,23 

Totaal 404,9 

 

In de navolgende tabel is aangegeven hoe het medewerkersbestand is verdeeld over de 

leeftijdscategorieën. 40,5 % van de medewerkers is ouder dan 50 jaar; 30,2% is ouder dan 

55 jaar; 15,2% is ouder dan 60 jaar.       

                                                                                              

Leeftijdscategorie fte % 

20 t/m 24 12,0 3 

25 t/m 29 54,6 13,5 

30 t/m 34 37,8 9,3 

35 t/m 39 55,5 13,7 
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40 t/m 44 39,9 9,6 

45 t/m 49 42,0 10,4 

50 t/m 54 41,7 10,3 

55 t/m 59 60,6 15,0 

60 t/m 64 53,6 13,2 

65+ 8,1 2,0 

Totaal 404,9 100 

  

Van de 405 fte medewerkers hebben er 403,5 fte (99,7%) een vast dienstverband en de 

overige 1,4 fte (0,3%) een tijdelijk dienstverband. (Deze bestaan voornamelijk uit tijdelijke 

uitbreidingen van vaste medewerkers.) 

  

Parttimefactor % 

Aantal fte totaal 405  

Parttime-factor (in % van aantal fte) 55,5 

Fulltime (in % van aantal fte) 44,5 

  

Arbobeleid 

Een goed verzuimbeleid is nodig enerzijds om verzuim te voorkomen en anderzijds om 

verzuim goed op te volgen (Wet Verbetering Poortwachter en het verkleinen van risico 

op instroom WIA/ZW). 

Zowel Mgr. Hanssen (5,70%) als Taalbrug College (4,60%) en Taalbrug Junior (4,59%) 

kennen in 2019 een verzuimcijfer dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde 2018 (7,0%). 

 

Ziekteverzuim 

De verzuimpercentages, verdeeld naar leeftijdscategorie, leveren de navolgende tabel 

op.  
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Het totale ziekteverzuim van Vitus Zuid in 2019 is 4,95%.  

Vergeleken met het landelijk percentage verzuim 2018 in het geheel sbao/wec is het 

verzuimpercentage van Vitus Zuid aanzienlijk lager (sbao/wec, 2018: 7,0). 

 

In onderstaande tabel is het verzuim verdeeld naar verzuimduur. Vitus Zuid heeft m.n. te 

maken met lang verzuim (≥ 43 dagen).  

 

Verzuimduur Kort 1-7 Middel 8-42 Lang ≥43 Lang ≥ 2jaar Totaal 

% 1,03 1,08 2,27 0,57 4,95 

 

Het langdurig verzuim is voornamelijk toe te wijzen aan fysieke klachten, waarbij de 

medische beperkingen ervoor zorgen dat van snelle re-integratie geen sprake is. Tevens 

is bij enkele 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 in de begeleiding aandacht behoeven alvorens er sprake kan zijn van re-

integratie. 

 

Per eind 2019 is er een aantal langdurig zieke medewerkers waarvan wordt verwacht dat 

zij mogelijk niet meer terugkeren in hun functie. Voor de dekking van de kosten van deze 

medewerkers is een voorziening getroffen van ca. € 105.000. 

 

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen  

In 2019 is van enkele medewerkers afscheid genomen via een vaststellingsovereenkomst. 

Bij deze vorm van ontslag met wederzijds goedvinden, is zorgvuldig rekening gehouden 

met de termijnen en de voorwaarden van de instroomtoets die het Participatiefonds 

stelt.  

 

Werkdrukmiddelen 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 heeft Vitus Zuid € 225 per leerling aan extra 

bekostiging ontvangen ten behoeve van de verlaging van werkdruk. Op alle 

onderwijseenheden is het gesprek gevoerd over de knelpunten die medewerkers ervaren 

Leeftijdscategorie Totaal jan-19 feb-19 mrt-19 apr-19 mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

20 <= x < 25 0,55% 1,30% 0,88% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 3,83% 0,00%

25 <= x < 30 4,66% 4,20% 8,84% 4,70% 6,35% 6,88% 6,30% 3,48% 2,28% 0,68% 2,94% 5,89% 4,57%

30 <= x < 35 3,96% 5,23% 5,32% 6,46% 4,94% 1,45% 3,24% 3,21% 2,82% 3,44% 3,78% 4,49% 2,47%

35 <= x < 40 3,62% 4,26% 3,96% 4,12% 3,24% 3,32% 2,55% 1,01% 1,14% 4,67% 6,92% 5,15% 3,51%

40 <= x < 45 4,15% 2,55% 6,37% 4,61% 3,60% 5,17% 7,49% 3,00% 2,60% 3,31% 3,38% 4,23% 3,73%

45 <= x < 50 3,92% 4,46% 2,35% 3,59% 4,32% 5,89% 4,39% 1,81% 1,71% 2,65% 4,16% 6,26% 5,23%

50 <= x < 55 3,51% 2,21% 2,41% 3,55% 2,07% 3,54% 4,96% 0,53% 3,41% 2,97% 4,90% 5,74% 6,16%

55 <= x < 60 4,92% 4,56% 7,57% 5,57% 6,00% 3,81% 3,36% 2,61% 3,19% 4,41% 5,53% 7,33% 5,83%

60 <= x < 65 11,43% 12,38% 13,39% 11,46% 12,03% 13,47% 14,63% 11,71% 10,95% 10,65% 8,72% 10,03% 7,97%

65 <= x < 70 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 0,24%

 Totaal 4,95% 4,91% 6,26% 5,36% 5,27% 5,28% 5,64% 3,38% 3,41% 4,01% 4,99% 6,23% 4,79%
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en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Dit 

heeft geleid tot een werkverdelingsplan, voortgekomen uit raadplegingen binnen de 

teams op de onderwijseenheden. Centraal bij de raadpleging staat het behoud van 

efficiency en effectiviteit om de organisatie van het onderwijs werkbaar te houden.  

Daar waar de CAO-ruimte geeft om op organisatieniveau besluiten te nemen, zal dat zijn 

met het oog op bedrijfsvoering en organisatie. Te denken valt aan de inzet van de 

medewerkers en het bepalen van de formatie. Het is evident dat alleen inzet van extra 

middelen niet zal leiden tot het verminderen van werkdruk. De dialoog over het efficiënt 

verdelen van het werk en de keuzes die er zijn ten aanzien van uitvoering, zal blijvend 

gevoerd moeten worden in de teams.  

De werkverdelingsplannen zijn voorgelegd aan de deelraden van de onderwijseenheden. 

Deze hebben vastgesteld dat de aangeleverde verantwoording voldoende informatie gaf 

en formeel ingestemd met de inzet van de werkdrukmiddelen.  
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Hoofdstuk 4 Onderwijs en ondersteuning 

 

Passend Onderwijs/ CvO 

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Vergelijkbaar 

met het onderwijs aan blinden en slechtzienden is het onderwijs voor leerlingen met een 

auditieve- en/of communicatieve beperking landelijk dekkend georganiseerd en maakt 

geen deel uit van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Op het niveau van de 

onderwijseenheden wordt er wel goed afgestemd en samengewerkt met de diverse 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.  

De toeleiding van leerlingen naar het onderwijs of de ondersteuning vanuit onze sector 

verloopt niet via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar langs de weg van 

de aanmeldpunten en de Commissie van Onderzoek (CvO) van Vitus Zuid. Op basis van 

landelijk afgesproken criteria moeten leerlingen op de eerste plaats voldoen aan het 

stoorniscriterium. Hiermee wordt bepaald of een leerling tot één van de doelgroepen 

behoort. Vervolgens moet aangetoond worden welke specifieke extra 

ondersteuningsbehoefte in het onderwijs deze leerling heeft als gevolg van zijn 

beperking op auditief en/of communicatief gebied.  

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 op een reguliere 

school al dan niet met ambulante begeleiding gerealiseerd kan worden, is de leerling 

aangewezen op het onderwijsarrangement van een van de onderwijseenheden. 

 

De onderwijseenheden maken jaarlijks veel werk van de evaluatie van het 

ontwikkelingsperspectief en het jaaradvies. Dit verantwoordingsdocument is tevens de 

beginsituatie voor de jaarplanning van het onderwijs of begeleiding van de betreffende 

leerling. In schooljaar 2017-2018 is de voorzitter van 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 kwaliteit van deze evaluaties te duiden en te vergroten.  De 

opeenvolgende controles wijzen uit dat door deze werkwijze er inhoudelijk inderdaad 

een kwaliteitsslag gemaakt is. 

 

De leden van de CvO waren allen in dienst van Vitus Zuid, behalve de jeugdarts mevrouw 

Irma Van den Broeck en de spraak-taalpatholoog en audioloog mevrouw Marijke Zoons. 

Mevrouw van den Broeck werkt voor geheel Vitus Zuid op basis van een overeenkomst 

tot opdracht. Mevrouw Zoons is vanuit Adelante gedetacheerd. 
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De onderwijseenheden van Vitus Zuid hebben contacten met alle 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO in de eigen regio. Op basis van 

deze contacten zijn per regio afspraken gemaakt over de samenwerking wanneer het 

gaat om leerlingen die ambulant begeleid worden in het regulier onderwijs door 

de dienstverleners van Vitus Zuid. Er zijn vooral contacten met de 

samenwerkingsverbanden over instroom en uitstroom van leerlingen. De specifieke 

(ambulante) ondersteuning van onze sector aan leerlingen wordt normaliter alleen 

afgestemd met ouders en de reguliere school die de leerling bezoekt. 

De algemeen directeuren vertegenwoordigen Vitus Zuid in de contacten met de 

samenwerkingsverbanden. 

 

Leerlingen 

Toelatingsbeleid 

Alle leerlingen die een arrangement hebben toegewezen gekregen door de Commissie 

van Onderzoek van Vitus Zuid kunnen onderwijs volgen in één van de 

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

het regulier onderwijs. In onderstaande tabel het aantal leerlingen dat op 01-10-2019 

onderwijs volgde op één van de onderwijseenheden, dan wel ondersteuning en/of 

begeleiding kreeg in het regulier onderwijs (ter vergelijking de getallen per 1-10-2018) . 

 

 

Onderwijseenheid 
De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op de 

definitieve cijfers van het Ministerie OCW.  

 

Aantal 

leerlingen  

per 01-10-2018 
 

Aantal  

leerlingen  

per 01-10-2019 

08ZP00 Taalbrug Junior Eindhoven 169  176 

08ZP01 Taalbrug Junior Venlo 121  136 

08ZP03 Taalbrug College Eindhoven 328  273 

08ZP04 Mgr. Hanssen Hoensbroek 285  299 

08ZP05 Mgr. Hanssen Roermond 84  92 

08ZP07 Taalbrug Junior Helmond 82  85 

Totaal 1068  1061 (-7) 
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Onderwijseenheid 
De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op de 

definitieve cijfers van het Ministerie OCW.  

 

Aantal  

ondersteunings-

arrangementen  

per 01-10-2018 

Aantal  

ondersteunings-

arrangementen  

per 01-10-2019 

Ondersteuningsarrangement 

Taalbrug Junior 261 

 

339 

Ondersteuningsarrangement 

Taalbrug College 182 

 

194 

Ondersteuningsarrangement Mgr. 

Hanssen 230 

 

282 

Totaal 673 815 (+142) 

 

Onderwijskwaliteit 
Het door de Inspectie van het Onderwijs vastgestelde toezichtkader is per 

onderwijseenheid geldend. Alle onderwijseenheden binnen Vitus Zuid hebben het 

basistoezicht als toezichtarrangement. Basistoezicht houdt in dat de school het 

vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de 

periode van vier jaar geen verder toezicht plaats. De Inspectie heeft geen aanwijzingen 

dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  

In 2017 is Vitus Zuid begonnen met de inrichting van een kwaliteitssysteem, op basis van 

het vernieuwde toezichtkader van de Inspectie. In 2019 is een tussentijds gesprek 

gevoerd met de Inspectie. In het schooljaar 2019-2020 zal een Inspectie worden 

uitgevoerd die is gebaseerd op het vernieuwde toezichtkader.  

 

Regie 

De regie van de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg zijn belegd bij de 

onderwijseenheden.  Er wordt gebruik gemaakt van een breed instrumentarium op het 

gebied van kwaliteitszorg. Dit omvat o.a. tevredenheidsonderzoeken, een 

leerlingvolgsysteem, evaluaties van ontwikkelingsperspectieven van leerlingen, 

planningen en jaarevaluaties.  

 

Rol van de interne begeleider of teamleider en gedragswetenschapper 

In de onderwijseenheden is de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg verschillend 

belegd. Dat kan zijn bij de intern begeleider, of deels bij een teamleider in combinatie met 

de gedragswetenschapper.  
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De begeleidende en coachende rol van deze medewerkers met betrekking tot de 

leerkrachten staat centraal. Op alle onderwijseenheden worden structureel groeps- en 

leerlingbesprekingen gehouden.  

 

Leerlingvolgsystemen 

Op alle onderwijseenheden worden twee keer per jaar in alle groepen de niet-

methodetoetsen afgenomen. Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 

gedaan volgens verschillende systemen.  

 

Gesprekken over de managementrapportage per onderwijseenheid 

De bestuurder had in 2019 om de zes weken een bilateraal overleg met iedere algemeen 

directeur om de ontwikkelingen van de onderwijseenheden te bespreken. Elke keer 

kwamen de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in brede zin, de leerlingen 

en hun ouders, de medewerkers en de bedrijfsvoering aan de orde. 

 

Informatievoorziening 
Er vindt zowel interne communicatie plaats als externe communicatie met 

belanghebbenden en belangstellenden. 

 

Interne communicatie 

De interne communicatie wordt op schoolniveau vormgegeven in teambesprekingen, 

inhoudelijke overleggen en via digitale middelen per school.  

Op stichtingsniveau vindt interne communicatie met name plaats via digitale middelen.  

 

Communicatie met belanghebbenden 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 onderwijseenheden zijn in 2019 opnieuw 

vastgesteld. 

De communicatie met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs wordt behartigd 

door de algemeen directeuren. 

Ouders en andere belangstellenden kunnen ook gebruik maken van de website van Vitus 

Zuid, www.vituszuid.nl en de websites van de onderwijseenheden. 
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ICT ontwikkelingen  

Begin 2018 is als onderdeel van de SLA (Service Level Agreement) tussen Vitus Zuid en 

Unilogic BV een DAP (Dossier Afspraken en Procedures) opgesteld inzake de gevraagde 

centrale IT-voorziening alsmede de daarmee samenhangende dienstverlening die tevens 

meer juridische bepalingen over bijvoorbeeld garanties, acceptatie en aansprakelijkheid 

omvat alsmede afspraken over prijzen en tarieven. Het doel van dit DAP is het bieden van 

een praktisch kader voor de uitvoering van de levering, door Unilogic aan Vitus Zuid van 

de Diensten met de omvang zoals beschreven in de SLA.  

Communicatie tussen Vitus Zuid en Unilogic over de dienstverlening vindt op strategisch, 

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

personen opgenomen.  

In 2019 is tweemaal een overleg geweest tussen Unilogic BV en Vitus Zuid over de 

evaluatie van het traject, wensen ten aanzien van dienstverlening, bijstellingen van 

servicelevels, facturatie en procedures. Dit contact wordt door Unilogic BV geïnitieerd.   

Unilogic BV doorloopt een organisatieverandering van een One-Stop-Shop-service naar 

een ICT-partner. Het effect van de organisatieverandering is een intensiever contact op 

meerdere levels. Vitus Zuid staat positief ten aanzien van de wijze waarop onze ICT-

partner haar taken oppakt.  

 

AVG 

In 2018 is een werkgroep ingesteld ten behoeve van de implementatie van de AVG. In 

2019 heeft deze werkgroep de AVG geïmplementeerd.  Er is een verwerkingsregister en 

een privacyreglement opgesteld. Er zijn een aantal protocollen opgesteld, onder andere 

met betrekking tot het gebruik van camerabeelden, e-mail, ICT en social media. De 

benodigde toestemming is geregeld bij leerlingen, ouders en medewerkers. Er is een 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Er zijn verwerkersovereenkomsten 

gesloten met alle betrokken partijen. De benodigde organisatorische maatregelen zijn 

getroffen. Met betrekking tot datalekken zijn protocollen opgesteld. In 2019 werd vier 

(4) maal een datalek gemeld en door de FG onderzocht.  Het betrof een maal een intern 

datalek en drie (3) maal externe datalekken.  De datalekken werden niet gemeld aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

In september werd een scholing georganiseerd voor alle leidinggevenden. In 2020 wordt 

scholing voor alle medewerkers ingepland.  
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Hoofdstuk 5 Financieel Beleid 

 

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten van Vitus Zuid 

toegelicht. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 zoals in dit verslag is 

opgenomen.  

 

Algemeen  

Het financieel beleid is gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in al haar 

aspecten en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn. In het financieel 

beleid staat steeds de balans tussen de eisen van het onderwijs (het primaire proces) en 

het financiële perspectief centraal. Vitus Zuid streeft naar een solide financiële en 

bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, voldoende reserves en 

adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet zoveel mogelijk bedrijfseconomische 

risico’s afdekken. 

 

Het financieel beleid is gebaseerd op een goede planning- en control cyclus, die begint 

met een actuele en betrouwbare begroting en meerjarenraming.  

 

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 realisatie 

van de doelen en financiële uitvoering systematisch en cyclisch weergeven. De planning 

en control – cyclus bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

• Vitus Zuid hanteert voor de planning- en control cyclus het schooljaar als 

uitgangspunt. Uitsluitend waar dit vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk is 

wordt het kalenderjaar gehanteerd. 

• In het Instellingsplan van Vitus Zuid worden de missie, visie, de kernwaarden, 

algemene uitgangspunten alsmede de algemene strategische doelen voor de 

stichting als geheel voor een periode van vijf (5) jaar vastgelegd. Formeel is dit 

document het meerjarenbeleidsplan zoals vermeld in de statuten van de Stichting 

Vitus Zuid. De totstandkoming van dit document vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van de bestuurder, in samenwerking met het bestuursteam 

(bestuurder en algemeen directeuren van de drie onderwijseenheden).  

• Elk jaar worden in een brief de concrete kaders op het gebied van bedrijfsvoering 

en HRM voor de gehele stichting vastgesteld. Formeel is dit het jaarlijks 

beleidsplan zoals vermeld in de statuten. De totstandkoming van deze kaderbrief 

vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de bestuurder, in samenwerking met 

het bestuursteam.  

• De begroting van Vitus Zuid bestaat uit een consolidering van de vier 

deelbegrotingen (de begrotingen van de drie (3) onderwijseenheden en de 
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begroting “bovenschools”) en is afgestemd op de kaderbrief van Vitus Zuid. 

Tevens bevat de begroting Vitus Zuid de investeringsbegroting en 

liquiditeitsbegroting. Naast de baten en lasten van het komende schooljaar wordt 

er ook een financiële vertaling gemaakt voor de drie schooljaren daarna. Dit is de 

meerjarenbegroting van Vitus Zuid. De totstandkoming van de begroting en 

meerjarenbegroting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de bestuurder, 

in samenwerking met het bestuursteam. 

• De financiële rapportages, de verzuimcijfers en analyse en verloop van de 

leerlingaantallen worden elke 3 à 4 maanden geëvalueerd en geanalyseerd. In 

2019 zijn financiële rapportages opgeleverd en besproken na afloop van de 

maanden april, juli, oktober en december. 

• In het najaar van ieder jaar voert de externe accountant een interim controle uit 

en rapporteert hierover aan de bestuurder. De bestuurder bespreekt de 

managementletter met de Raad van Toezicht in de vergadering aansluitend op 

het tot stand komen van de managementletter. Met betrekking tot in november 

2019 uitgevoerde interim controle heeft de bespreking in januari 2020  

plaatsgevonden.  

• Voor de verticale en horizontale verantwoording is Vitus Zuid verplicht een 

jaarverslag op te stellen op kalenderjaarbasis. Dit jaarverslag bestaat uit het 

bestuursverslag en de jaarrekening. Na vaststelling door de bestuurder wordt de 

jaarrekening gecontroleerd door de accountant, die hierover een 

controleverklaring afgeeft.  

• Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het jaarverslag voor 1 juli van 

enig jaar ingediend bij het ministerie van OCW. De totstandkoming van de 

jaarrekening en het bestuursverslag vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 

de bestuurder.  

• De accountant geeft een oordeel over de jaarrekening op basis van eigen 

controles. Deze controles dienen in overeenstemming te zijn met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. De Raad van Toezicht is 

verantwoordelijk voor de accountantscontrole en benoemt de accountant. Vitus 

Zuid heeft met ingang van boekjaar 2019 een nieuwe accountant: Astrium 

Onderwijsaccountants B.V. 

 

Met dit samenstel van organisatorische maatregelen en procedures beschikt Vitus Zuid 

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 uiteindelijke doel dat de stichting als geheel bestuurlijke grip op de 

inzet van middelen en realisatie van doelen kan garanderen.  
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De toedeling van middelen over de onderwijseenheden is gebaseerd op een 

allocatiemodel, dat de volgende hoofdlijnen kent: 

• De leerlingafhankelijke bekostiging wordt rechtstreeks  toegekend aan de 

onderwijseenheden op basis van het aantal leerlingen en de daarvoor ontvangen 

bekostiging; 

• De zware bekostiging Personeel (inclusief de oorspronkelijke 

expertisebekostiging) en de zware bekostiging materieel (idem) worden verdeeld 

over de onderwijseenheden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. Deze is 

gebaseerd op de verhouding van de leerlingaantallen (het gemiddelde van 1 

oktober en 1 juni) en de weging van leerlingen (SO, VSO, AB). De AB – leerlingen 

hebben een gewicht van 1, de intensieve SO-leerlingen een gewicht van 1,50 en de 

intensieve VSO –leerlingen hebben een gewicht van 2,00. Op basis van de aldus 

berekende gewichten wordt een bedrag per gewichtseenheid vastgesteld. De 

zware bekostiging wordt vervolgens verdeeld op basis van de gewichten per 

onderwijseenheid maal het bedrag per gewichtseenheid. 

• Voor de bovenschoolse kostenplaats (bestuur) wordt een aparte begroting 

gemaakt. Daarin worden onder meer opgenomen de kosten van: 

o de bovenschoolse personele bezetting (bestuurder, bestuurssecretaris, 

CvO), inclusief externe inhuur controller; 

o het administratiekantoor en accountant; 

o Raad van Toezicht en MR; 

o jubilea en transitievergoedingen; 

o de Vitus Zuid – dag; 

o lidmaatschappen, contributies, verzekeringen; 

De bovenschoolse begroting heeft een omvang van ca. 3% van de totale 

begroting. Alle onderwijseenheden dragen bij aan de kosten van de 

bovenschoolse kostenplaats. De verdeelsleutel is gelijk aan de verdeelsleutel die 

wordt gehanteerd voor de verdeling van de zware bekostiging.  

 

De financiële administratie voor Vitus Zuid wordt verzorgd door Dyade. Ter versterking 

van de financiële grip op de organisatie en ter ondersteuning van de planning & control – 

cyclus huurt Vitus Zuid op interim – basis een externe controller in. Deze draagt zorg voor 

het organiseren van de processen m.b.t. begroting en jaarrekening, treedt op als 

contactpersoon voor Dyade, stelt tussentijdse financiële rapportages op voor bestuurder 

en raad van toezicht en adviseert gevraagd en ongevraagd over financiële 

aangelegenheden. 
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Inkoop- en aanbestedingsbeleid  

In 2017 constateerde de accountant dat het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Vitus 

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 2018 duidelijke interne spelregels 

opgesteld over de waarop moet worden omgegaan met inkoop en aanbesteden binnen 

Vitus Zuid en haar onderwijseenheden. De kern daarvan is dat per inkoopdomein is 

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

voor bepaalde categorieën decentraal  georganiseerd. De drie afzonderlijke 

onderwijseenheden (Taalbrug Junior, Taalbrug College en Mgr. Hanssen) zijn derhalve 

voor bepaalde categorieën van aanbestedingen zelfstandig verantwoordelijk.  In dat 

kader is er een scheiding van budgetten aangebracht tussen Vitus Zuid en de 

onderwijseenheden.   

 

Vitus Zuid heeft een contractenregister ingericht, waarin de lopende contracten met 

externe partijen zijn ondergebracht. Voor wat betreft de centrale inkoopdomeinen werkt 

Vitus Zuid met een aanbestedingskalender, op grond waarvan looptijden en 

voorwaarden van de lopende contracten steeds helder zijn en ook duidelijk is wanneer 

actie moet worden ondernomen voor eventuele vernieuwing van contracten. 

 

Treasury 

Het ministerie 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 onderwijs en onderzoek. Het financiële beleid en het beheer 

van de instellingen is dienstbaar aan het realiseren van de publieke doelstellingen, en is 

daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. Dit proces mag niet in 

gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’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 financiële stromen, de financiële 

posities en de hieraan verbonden risico’s. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te 

geven aan de treasuryfunctie, de risico’s te beperken, alsmede, in het kader van 

vermogensbeheer van de Stichting, te expliciteren volgens welke procedures besluiten 

tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie 

betrokken personen zich moeten houden. In het treasurystatuut wordt het beleid 

uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.  
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Het treasurybeleid van Vitus Zuid vindt plaats binnen de kaders van de “Regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (RBLD 2016) en de in december 2018 

geactualiseerde wet- en regelgeving met betrekking tot Treasury (d.d. 18 december 

2018). 

 

Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van de financiële risico’s en 

secundair het reduceren van de financieringskosten.  Het doel van het treasurystatuut is 

dat, in het kader van vermogensbeheer van de Stichting Vitus Zuid, helder wordt 

gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke richtlijnen 

de bij belegging 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 mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves 

zijn grotendeels in de vorm van liquide middelen aanwezig. Vitus Zuid beheert de 

beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de 

solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd.  Voor gelden die tijdelijk niet direct nodig 

waren in het kader van de doelstelling heeft Vitus Zuid in 2019 uitsluitend gebruik 

gemaakt van bankrekeningen, teneinde tijdelijk overtollige middelen tegen een 

aanvaardbare en marktconforme vergoeding en met minimaal risico en maximale 

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

rekeningen of tegoeden aan bij andere banken of instellingen. Met het oog op de 

negatieve rente die begin 2020 van kracht is geworden, oriënteert Vitus Zuid zich op 

strategieën om het financieel nadeel van de negatieve rente zoveel als mogelijk te 

beperken, bijvoorbeeld door actief te zoeken naar andere banken waar liggende gelden 

kunnen worden ondergebracht. 

 

Toelichting op de balans  

De financiële positie van Vitus Zuid komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte balans 

is onderstaand weergegeven, waarbij de balanstotalen van de jaren 2018 en 2019 met 

elkaar zijn vergeleken. 
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Het balanstotaal van Vitus Zuid is ten opzichte van 31 december 2018 met € 1,374 miljoen 

afgenomen.  Onderstaand worden de onderdelen van de balans op hoofdlijnen 

toegelicht. Voor een verdere nadere onderbouwing van samenstelling en verloop van de 

verschillende onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans 

zoals opgenomen in de jaarrekening. Verderop in dit hoofdstuk is een beschrijving en 

nadere analyse opgenomen van een aantal balans gerelateerde kengetallen. 

 

Materiële vaste activa 

In de jaarrekening is een verloopoverzicht opgenomen van de materiële vaste activa.  

Er heeft in 2019 voor een totaal bedrag van ca. € 1,465 miljoen aan investeringen 

plaatsgevonden. Deze investeringen hadden voor het grootste deel betrekking op 

verduurzaming (zonnepanelen) en voor een beperkter deel op meer reguliere 

investeringen in inventaris en apparatuur, ICT en meubilair. Deze investeringen hebben 

plaatsgevonden vanuit liggende liquiditeiten en ten laste van de Rijksmiddelen. Voor wat 

betreft de zonnepanelen is dit rechtmatig omdat de te verwachten opbrengst (besparing 

op energiekosten in toekomstige jaren) naar verwachting een dalend effect op de 

exploitatie heeft. 

 

Het effect van de afschrijvingen op de investeringen ad € 406.948 is opgenomen in de 

staat van baten & lasten onder de post Afschrijvingen. Er hebben in 2019 geen 

desinvesteringen plaatsgevonden (per eind 2019 bedraagt de omvang van de reeds 

volledig afgeschreven activa ca. € 2,356 miljoen).  Per saldo is de waarde van de materiële 

vaste activa in 2019 gestegen omdat de aanschafwaarde van de verrichte investeringen 

hoger was dan de hoogte van de afschrijvingen. 

werkelijk per eind werkelijk per eind mutatie

2018 2019 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.572.168€                2.630.228€                1.058.060€                

Vorderingen 2.151.258€                2.595.401€                444.143€                    

Liquide middelen 10.086.310€              7.210.499€                -2.875.811€               

Totaal activa 13.809.736€              12.436.128€              -1.373.608€               

PASSIVA

Eigen vermogen 8.300.275€                7.462.322€                -837.953€                  

Voorzieningen 2.549.005€                1.697.342€                -851.663€                  

Kortlopende schulden 2.960.456€                3.276.464€                316.008€                    

Totaal passiva 13.809.736€              12.436.128€              -1.373.608€               
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Vorderingen 

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

op OCW in verband met het betaalritme: een deel van de bekostiging die betrekking 

heeft op boekjaar 2019, wordt pas in kalenderjaar 2020 uitbetaald. Daarnaast bevatten de 

vorderingen een declaratie bij de Gemeente (teruggave OZB), nog te ontvangen 

subsidiegelden van de gemeente Eindhoven i.v.m. de aanpassingen van de daken van  

Taalbrug Junior en Taalbrug College en vooruitbetaalde en overlopende posten. Op 

totaalniveau is de omvang van de vorderingen per eind 2019 daardoor hoger  dan  de 

omvang van de vorderingen per eind 2018. 

 

Liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen bedraagt per eind 2019 ca. € 7,210 miljoen en is in 

2019 met ca. € 2,876 miljoen afgenomen, in directe samenhang met de kosten van 

uitvoering van de aanpassingen van de daken en de investeringen in verduurzaming. 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 jaarrekening. De liquiditeiten worden uitsluitend aangehouden in de 

vorm van bank- en kastegoeden. Alle liquiditeiten zijn direct  beschikbaar in het kader van 

de doelstelling. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt per eind 2019 ca. € 7,462 miljoen en is in 2019 met 

€ 837.953 afgenomen,  in directe samenhang met het behaald financieel resultaat. De 

resultaatverdeling is als volgt: 

 
 

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 

In de jaarrekening is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. De totale 

waarde van de voorzieningen is met ca. € 852.000 gedaald ten opzichte van eind 2018. 

Aan de personele voorzieningen (jubilea, spaarverlof, langdurig zieken en duurzame 

inzetbaarheid) is in 2019 meer gedoteerd dan onttrokken. De personele voorzieningen 

Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Afwijking t.o.v. 

begroting

Resultaatverdeling

Algemene reserve publiek -40.087€              -937.443€           -838.018€           99.425                    

Algemene reserve privaat -299€                    -€                           65€                        65                             

-40.386€              -937.443€           -837.953€           99.490                    
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zijn onderbouwd op basis van CAO – verplichtingen (jubilea) of individuele afspraken met 

medewerkers (spaarverlof, duurzame inzetbaarheid). Per eind 2019 is er een aantal 

langdurig zieke medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij mogelijk niet meer 

terugkeren in hun functie. Voor de dekking van de kosten van deze medewerkers is een 

voorziening getroffen van ca. € 105.000. 

 

Voor de voorziening groot onderhoud geldt dat deze in het boekjaar 2019 sterk is 

gedaald. Dat heeft te maken met de vervroegde uitvoering van het dakonderhoud, in 

relatie tot het plaatsen van zonnepanelen. In verband daarmee heeft in 2019 ook een 

extra dotatie van € 475.000 plaatsgevonden aan de voorziening groot onderhoud ten 

laste van de exploitatie. De omvang van de voorziening groot onderhoud per jaareinde is 

op een 25 – jaarstermijn getoetst aan de actuele meerjaren onderhoudsplannen en wordt 

als voldoende beschouwd. De voorziening groot onderhoud is opgenomen op basis van 

dezelfde uitgangspunten als in voorgaande jaren; Vitus Zuid heeft ervoor gekozen om 

ook in boekjaar 2019 gebruik te maken van de gepubliceerde overgangsregeling. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden bestaan uit de bedragen die per ultimo 2019 nog aan derden 

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

loonheffing, premies sociale verzekeringen en pensioenen over de maand december 

2019, opgebouwde vakantiegeldrechten van medewerkers en opgenomen overige 

verplichtingen en overlopende posten. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Vitus Zuid werkt met een planning & control – cyclus op schooljaarbasis. De begroting 

voor het boekjaar 2019 is dan ook samengesteld uit de begrotingen voor schooljaar 2018 

– 2019 (voor 7/12e deel) en schooljaar 2019 – 2020 (voor 5/12e deel). Monitoring tijdens het 

schooljaar vindt plaats op basis van de vastgestelde schooljaarbegrotingen. Uitsluitend 

ten behoeve van de externe jaarverslaggeving vindt een analyse plaats op 

kalenderjaarbasis. De totale exploitatie over boekjaar 2019 ziet er, in vergelijking met de 

begroting 2019 en de realisatie in boekjaar 2018, als volgt uit: 
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In het onderstaande worden de onderscheiden posten nader toegelicht: 

 

Toelichting op de Baten 

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen betreffen de gelden die direct afkomstig zijn van OCW. In de 

Rijksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële bekostiging 

(basisbekostiging en zware ondersteuning) onder meer ook opgenomen de ontvangen 

gelden voor Prestatiebox, Personeels- en Arbeidsmarktbeleid en de lerarenbeurs. De 

Rijksbijdragen waren voor het gehele jaar 2019 begroot op € 31,108 miljoen. De 

gerealiseerde Rijksbijdragen bedragen € 33,184 miljoen en zijn daarmee ca. € 2,075 

miljoen hoger dan begroot. Die hogere opbrengst kent op hoofdlijnen 3 oorzaken:  

 

• De opwaartse aanpassing van de bekostiging, zowel voor schooljaar 2018-2019 als 

voor schooljaar 2019-2020. Dit betreft een totaalbedrag van ca. € 1,823 miljoen. 

Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat deze aanpassing niet alleen 

rekening houdt met de zogenoemde referentiesystematiek, maar ook met de cao 

-verhoging. Hier staan dus ook hogere loonkosten tegenover. 

• Per eind november 2019 is het door de Minister met de bonden afgesloten 

convenant geconcretiseerd: dat leidt tot een aanvullende incidentele betaling 

Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Afwijking t.o.v. 

begroting

%

Baten

Rijksbijdragen 32.155.904€       31.108.482€       33.184.304€       2.075.822              106,7%

Overige overheidsbijdragen 43.437€               35.779€               62.592€               26.813                    174,9%

Overige Baten 393.870€             242.780€             365.749€             122.969                  150,7%

Totaal baten 32.593.211€       31.387.041€       33.612.644€       2.225.603              107,1%

Lasten

Personeelslasten 27.954.273€       27.932.986€       29.657.520€       1.724.534              106,2%

Afschrijvingen 429.362€             534.289€             406.947€             -127.342                76,2%

Huisvestingslasten 2.297.483€         1.866.650€         2.550.624€         683.974                  136,6%

Overige lasten 1.953.497€         1.994.559€         1.836.314€         -158.245                92,1%

Totaal lasten 32.634.615€       32.328.484€       34.451.406€       2.122.922              106,6%

Saldo Baten en Lasten -41.404€              -941.443€           -838.762€           102.681                  

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.018€                  4.000€                  810€                     -3.190                     

Financiële lasten -€                           -€                           -€                           -                                

1.018€                  4.000€                  810€                     -3.190                     

Netto Resultaat -40.386€              -937.443€           -837.952€           99.491                    
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(“Bijzondere en aanvullende bekostiging PO”) van € 99,25 per leerling. Op Vitus 

Zuid – niveau betreft dit een extra niet begrote bate van € 106.000. In maart 2020 

is hierop nog een aanvulling van € 236 per leerling te verwachten omdat deze 

aanvullende bekostiging landelijk nog wordt herverdeeld waarbij meer middelen 

naar het speciaal onderwijs gaan (en minder naar het regulier onderwijs). Voor 

Vitus Zuid heeft dat een positief financieel effect van nog eens ca. € 252.000, dat in 

de jaarrekening 2019 niet is meegenomen. Tegenover deze posten staan 

overigens hogere loonkosten die in februari 2020 worden geeffectueerd.  

• Er is ca. € 151.000 meer aan lerarenbeurzen ontvangen dan begroot. De 

meerontvangsten lerarenbeurs betreffen de toegekende beschikkingen voor 

studieverlof; in de begroting was voor de lerarenbeurzen een lager bedrag 

begroot, omdat die op het moment van begroten grotendeels onbekend zijn (de 

kosten van vervangingen die met deze middelen worden gedekt, waren overigens 

ook niet begroot). In de afgelopen jaren zijn echter steeds wel bedragen voor de 

lerarenbeurzen ontvangen, waardoor een positieve afwijking van de begroting 

ontstaat (indien geen vervanging plaatsvindt of vervanging wordt ingevuld met 

eigen medewerkers, bijvoorbeeld vanuit de plus-formatie).  

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn begroot op € 35.779 en bedragen in werkelijkheid  

€62.592. De overige overheidsbijdragen betreffen uitsluitend de gymzaalvergoedingen 

van de gemeenten Heerlen en Venlo. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt 

verklaard doordat de gymlokaalbijdrage van de Gemeente Venlo voor het schooljaar 

2018-2019 niet was begroot maar in werkelijkheid wel is ontvangen en door hogere 

ontvangsten van de gemeente Heerlen. 

 

Overige baten 

De overige baten betreffen onder meer de ouderbijdragen, overblijfgelden, 

verhuuropbrengsten, dienstverlening aan derden en inkomsten voor de werkzaamheden 

van de ambulante dienst. De overige baten waren begroot op € 242.780 en bedragen in 

werkelijkheid € 365.749. Dat komt onder meer door een niet begrote ontvangst voor het 

Taalbrug College van € 23.000 van het Summacollege voor het organiseren van de 

bedrijvendag, het hoger uitvallen van de opbrengsten ambulante dienst en hoger 

uitvallende inkomsten uit medegebruik. 

 

Totale baten 

De totale baten waren voor het jaar 2019 begroot op € 31,387 miljoen. De realisatie in 

2019 bedraagt € 33,613 miljoen. Daarmee zijn de totale baten ca. € 2,226 miljoen  hoger 
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dan begroot. De baten zijn in alle categorieën hoger dan begroot maar de hoger 

uitvallende Rijksbijdragen vormen hiervan het leeuwendeel. 

 

Toelichting op de lasten 

Personeelslasten 

De personeelslasten waren voor het jaar 2019 begroot op € 27,933 miljoen. De werkelijke 

personeelslasten in 2019 (inclusief opgebouwde rechten op vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering e.d.) bedragen € 29,658 miljoen en zijn daarmee ca. € 1,725 miljoen  

hoger dan begroot. Op de personeelslasten zijn de van het UWV ontvangen uitkeringen  

i.v.m. zwangerschappen ad € 287.485 reeds in mindering gebracht. 

 

De personeelslasten bestaan uit twee elementen: loonkosten en overige 

personeelslasten. De loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers, 

inclusief vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen en werkgeverslasten, waaronder de 

kosten van premies voor Vervangingsfonds (solidariteitsbijdrage) en Participatiefonds. 

De loonkosten voor het jaar 2019 waren begroot op € 26,200 miljoen. De werkelijke 

loonkosten (na aftrek van de ontvangen UWV - uitkeringen) bedragen € 26,558 miljoen 

en zijn daarmee ca. € 358.000 hoger dan begroot. Dat komt vooral door de CAO–

verhoging per 1 september 2018, die doorwerkt in 2019 (maar niet als zodanig in de 

begroting 2018-2019 was opgenomen). 

 

De overige personeelskosten bestaan uit begrote bedragen voor inhuur van extern 

personeel, werving & selectie, opleidingen / scholing, bedrijfsgezondheidszorg, reis- en 

verblijfkosten, kosten in het kader van de werkkostenregeling en alle overige kosten die 

direct of indirect personeelsgerelateerd zijn.  

 

In tabelvorm: 

 

 

Naast hoger uitvallende loonkosten, zijn er veel meer kosten gemaakt voor payrolling 

(nieuwe medewerkers die in dienst komen, komen eerst 3 maanden via een 

payrollconstructie). We hebben geconcludeerd dat hier een weeffout in de begroting zit: 

Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Afwijking t.o.v. 

begroting

Loonkosten 25.629.938€       26.199.706€       26.557.642€       357.936€                

Inhuur incl. payroll 1.551.742€         814.018€             2.175.845€         1.361.827€            

Nascholing 407.469€             515.042€             425.921€             -89.120€                

Overige 365.124€             404.220€             498.112€             93.892€                  

27.954.273€       27.932.986€       29.657.520€       1.724.534€            
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de kosten van payroll zijn namelijk deels, maar niet volledig, begroot in de loonkosten, 

waardoor een goede vergelijking gedurende het jaar lastig is.  Deze weeffout wordt met 

ingang van schooljaar 2020-2021 opgelost, zodat intern beter kan worden gestuurd en 

gemonitord op loonkosten en kosten van payroll gezamenlijk.  

 

Verder is zichtbaar dat de andere personeelskosten op totaalniveau grofweg in lijn met 

de begroting lopen, hoewel op nascholing minder is besteed (een deel van de begrote 

activiteiten heeft uiteindelijk intern, met eigen mensen, plaatsvonden en leidt derhalve 

niet tot out-of-pocket expenses) en op de andere posten (in het bijzonder de dotatie aan 

de voorziening langdurig zieken) meer. 

 

Het verloop van de formatie in het kalenderjaar 2019 is als volgt: 

 

 
 

Uit bovenstaande tabel is zichtbaar dat de formatie gedurende het jaar 2019 aanvankelijk 

redelijk stabiel is, maar in december stijgt. De totale begrote gemiddelde personele 

bezetting voor het jaar 2019 bedroeg 398 fte. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn voor het jaar 2019 begroot op € 534.289. De werkelijke 

afschrijvingen bedragen € 406.947 en blijven daarmee ver achter bij de begroting. De 

afschrijvingen betreffen zowel de afschrijvingen op activa die per 1 januari reeds 

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

ingebruikneming). In de begroting is ervan uitgegaan dat alle investeringen per het begin 

van het begrotingsjaar zouden worden aangeschaft, in de praktijk vinden de 

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

Dat heeft onder meer als effect dat de afschrijvingslasten op bijvoorbeeld de 

zonnepanelen lager zijn dan begroot, omdat deze later in de tijd plaatsvinden. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten hebben betrekking 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 voorziening voor groot onderhoud. De huisvestingslasten waren voor het 

jaar 2019 begroot op € 1,867 miljoen. De realisatie komt uit op € 2,551 miljoen en is 

Classificatie

Som van 

Ger. Bez. 

2019 1

Som van 

Ger. Bez. 

2019 2

Som van 

Ger. Bez. 

2019 3

Som van 

Ger. Bez. 

2019 4

Som van 

Ger. Bez. 

2019 5

Som van 

Ger. Bez. 

2019 6

Som van 

Ger. Bez. 

2019 7

Som van 

Ger. Bez. 

2019 8

Som van 

Ger. Bez. 

2019 9

Som van 

Ger. Bez. 

2019 10

Som van 

Ger. Bez. 

2019 11

Som van 

Ger. Bez. 

2019 12

Som van 

Gem 

bez.

DIR 22,2             22,2       22,0       22,5       22,5       22,6       22,4       20,1       20,4       20,3       20,3       20,1              21,5 

MT 0,8               0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          0,8          1,7                   0,9 

OBP 22,8             22,8       22,1       22,1       21,4       20,6       20,6       21,2       20,8       20,8       21,6       21,6              21,6 

OOP 117,7          118,2     118,1     118,0     119,3     119,0     118,9     121,3     120,5     120,7     122,1     121,3         119,6 

OP 234,4          231,9     232,8     236,2     236,6     235,9     236,6     235,2     232,3     233,2     232,4     241,1         234,9 

Eindtotaal 397,9          396,0     395,9     399,5     400,6     398,9     399,4     398,7     394,9     395,9     397,2     405,8         398,4 
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daarmee ca. € 684.000 hoger dan begroot. Dat komt vooral door de extra dotatie van 

€ 475.000 die is gedaan i.v.m. het nieuwe meerjarenonderhoudsplan voor Taalbrug Junior 

en Taalbrug College, waarin de kosten van vernieuwing van de daken naar voren zijn 

gehaald. Ook zijn ruim meer kosten voor klein onderhoud gemaakt, onder meer met 

betrekking tot rioolreparaties bij de Taalbrug en het demonteren en hermonteren van 

technische dakinstallaties i.v.m. de dakaanpassingen. Ten slotte vallen de energiekosten 

ruim hoger uit dan begroot (en ook hoger dan in 2018), door stijgende energietarieven en 

vanwege het feit dat het zonnepanelenproject later dan gepland is opgeleverd. 

 

Overige instellingslasten 

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

beheersmatig. De overige instellingslasten waren voor het jaar 2019 begroot op € 1,995 

miljoen. De realisatie in 2019 bedraagt € 1,836 miljoen en ligt daarmee lager dan begroot.  

De oorzaak daarvan is wat divers en is zichtbaar in alle subcategorieën (zie jaarrekening), 

waar een diversiteit aan posten onder valt (gespecificeerd in de jaarrekening). 

 

Totale lasten 

De totale lasten waren voor het jaar 2019 begroot op € 32,328 miljoen. De werkelijke 

lasten komen uit op € 34,451 miljoen. Daarmee zijn de lasten ca. € 2,123 miljoen hoger  dan 

begroot. Dit komt met name door de hogere personele lasten (als gevolg van de CAO-

verhoging en hogere kosten van payroll) en hogere huisvestingslasten (als gevolg van de 

extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud).  

 

Toelichting op de financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen op liggende 

gelden, die uitsluitend op de bankrekening bij ING – bank of de daaraan gekoppelde 

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

2019 begroot op € 4.000 en bedragen in werkelijkheid slechts € 810. Niet alleen zijn de 

rentegevende liquiditeiten in 2019 gedaald, de tegoeden leveren door de lage rentestand 

(die in 2020 zelfs negatief wordt) niet of nauwelijks rentebaten op. 

 

Totaalbeeld 

Het totaal resultaat, inclusief financiële baten en lasten, was voor het jaar 2019 begroot 

op een tekort van € 937.443. Het werkelijk financieel resultaat komt uit op een tekort van 

€ 837.953.  Het totaal financieel resultaat is daarmee € 99.490 beter dan begroot.  

 

Resultaatbestemming 

De bestuurder van Vitus Zuid heeft besloten om het resultaat als volgt te bestemmen: 
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Het over 2019 behaalde resultaat wordt vrijwel volledig onttrokken aan de algemene 

reserve. Daarmee bedraagt de algemene reserve per eind 2019 ca. € 7,462 miljoen. 

 

Indicatoren en vermogenspositie 

Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren  

becijferd. Deze zijn onderstaand opgenomen. De commissie Vermogensbeheer 

Onderwijsinstellingen heeft signaleringswaarden geformuleerd voor de indicatoren die 

een indruk geven van het vermogensbeheer van een onderwijsinstelling. Deze 

signaleringsgrenzen zijn bij deze kengetallen vermeld. 

 

 
 

• De solvabiliteit 1 en 2 geven de verhouding tussen eigen en vreemd 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 geeft aan in hoeverre Vitus Zuid op korte termijn aan zijn 

verplichtingen kan voldoen.  

werkelijk per eind werkelijk per eind

Indicator Berekening Signaleringswaarde 2018 2019

Solvabiliteit 1
Eigen vermogen / Totaal 

passiva
< 0,3 0,60                             0,60                             

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen plus 

voorzieningen) / Totaal 

passiva

< 0,4 0,79                             0,74                             

Liquiditeit
Vlottende activa / 

Kortlopende schulden
> 0,75 4,13                             2,99                             

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / 

Totale baten
< 0,05 0,26                             0,22                             

Rentabiliteit
Exploitatieresultaat / 

Totale baten

3 - jarig < 0 , 2 - jarig < -0,05, 1 - 

jarig < -0,10
-0,03                            -0,02                            

Huisvestingsratio

(Totale 

huisvestingslasten plus 

afschrijvingen op 

gebouwen) / Totale 

lasten

> 0,10 0,06                             0,07                             
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• Het weerstandsvermogen 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 positief of negatief resultaat in 

relatie tot de totale baten. 

• De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de lasten wordt besteed aan 

huisvesting. 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van Vitus Zuid per eind 2019 onverminderd 

sterk is. Hoewel solvabiliteit 2, liquiditeit en weerstandsvermogen per eind 2019 lager zijn 

dan per eind 2018 (als direct gevolg van het behaald financieel resultaat en de 

balansopbouw), liggen alle indicatoren per eind 2019 ruim boven de landelijke 

signaleringswaarden. 

 

Hieruit volgt dat Vitus Zuid er per eind 2019 financieel 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 gedekt. Voor de verdere ontwikkeling van de 

kengetallen in meerjarenperspectief wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf. 

 

Risicobeheersings- en controlesystemen 

De bestuurder is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de interne 

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 regelgeving. Vitus Zuid is lid van VOS/ABB, 

een brancheorganisatie voor het onderwijs. 

 

Vitus Zuid heeft de financiële administratie en de salarisadministratie uitbesteed aan het 

administratiekantoor Dyade in Bergen op Zoom. Dyade draagt zorg voor de primaire 

vastlegging van gegevens. De financieel beleidsmedewerkers van de onderwijseenheden 

zijn de eerste aanspreekpunten voor alle interne en externe financiële aangelegenheden 

en bewaken de relatie met en werkzaamheden van Dyade. De controller ziet daar vanuit 

zijn rol op enige afstand op toe en bewaakt de wijze van toepassing van de planning & 

control cyclus.  

 

Met het eerder in dit hoofdstuk genoemde samenstel van organisatorische maatregelen 

en procedures beschikt Vitus Zuid over een adequaat intern risicobeheersings- en 

controlesysteem en voldoende mogelijkheden voor sturing en beheersing, waardoor de 

onderwijseenheden en het bestuur grip hebben en houden op de inzet van eigen 
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budgetten met als uiteindelijke doel dat de stichting als geheel bestuurlijke grip op de 

inzet van middelen en realisatie van doelen kan garanderen.  

 

De externe accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een rapportage 

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 aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen 

ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2019 niet naar behoren 

hebben gefunctioneerd.  

 

Voor een beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf. 
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Hoofdstuk 6 Continuïteitsparagraaf  
 
Sinds 2013 zijn schoolbesturen verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een 

zogeheten continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). Per brief heeft de 

minister de schoolbesturen van alle onderwijssectoren geïnformeerd dat het opnemen 

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

continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige 

ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar en een inhoudelijke en 

procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Aan de accountant is opgedragen 

de continuïteitsparagraaf te toetsen. 

 

6.1. Kengetallen 

 

Ontwikkeling formatie 

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

 
 

Ontwikkeling leerlingaantallen 

De zware bekostiging personeel en materieel die van DUO worden ontvangen zijn 

leerling – onafhankelijke lumpsumbedragen. De bekostiging vanuit het Rijk is voor een 

beperkt deel gebaseerd op en afhankelijk van de leerlingtellingen per 1 oktober. De 

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

de financiële situatie van Vitus Zuid in de komende jaren.  Met het oog op de begroting 

2020-2021 en de meerjarenbegroting hebben de onderwijseenheden een opgave gedaan 

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

volgende beeld, afgezet tegen de tellingen van 1 oktober 2017 en 2018: 

 

Functiecategorie 2019-2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024

Directie 7,62                    8,62                   8,62                   8,62                   8,62                   

OP 236,41                235,85              228,37              223,02              218,61              

OOP 155,82                168,20              169,44              170,03              169,85              

399,85                412,67              406,43              401,67              397,08              
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De leerlingaantallen per 1 oktober 2017, 2018 en 2019 zijn opgenomen zoals door DUO 

bevestigd. De prognoses van de leerlingaantallen per 1 oktober 2020, 2021, 2022 en 2023 

zijn geactualiseerd op basis van opgave door de algemeen directeuren van de 

onderwijseenheden zelf. Die opgaves zijn gebaseerd op eigen verwachtingen ten aanzien 

van in-, door-, en uitstroom van leerlingen.  Daarbij de kanttekening dat het moeilijk 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 ‘verwijsgedrag’ van het 

regulier onderwijs en de doorstroom op basis van de jaaradviezen.  

 

In het in 2019 door VOS ABB uitgevoerde onderzoek werd hierover de volgende conclusie 

getrokken (VOS/ABB, R. Boer 17 mei 2019, blz. 14): 

 Taalbrug Junior werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Schooljaar 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Teldatum 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23

SO < 8 jaar 165             175             193                   207              215              219              220              

SO > 8 jaar 223             197             204                   200              195              195              194              

VSO > 12 jaar -                     -                     -                           -                      -                      -                      -                      

Totaal 388             372             397                   407              410              414              414              

AB 265             261             339                   345              345              345              345              

Taalbrug College werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Schooljaar 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Teldatum 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23

SO < 8 jaar -                     -                     -                           -                      -                      -                      -                      

SO > 8 jaar -                     -                     -                           -                      -                      -                      -                      

VSO > 12 jaar 353             328             273                   253              257              270              275              

Totaal 353             328             273                   253              257              270              275              

AB 168             182             194                   218              220              232              240              

Mgr. Hanssen werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Schooljaar 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Teldatum 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23

SO < 8 jaar 190             200             228                   246              260              270              280              

SO > 8 jaar 157             169             163                   170              170              180              180              

VSO > 12 jaar -                     -                     -                           -                      -                      -                      -                      

Totaal 347             369             391                   416              430              450              460              

AB 196             230             282                   290              310              330              350              

Totaal werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Schooljaar 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Teldatum 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 1-okt-22 1-okt-23

SO < 8 jaar 355             375             421                   453              475              489              500              

SO > 8 jaar 380             366             367                   370              365              375              374              

VSO > 12 jaar 353             328             273                   253              257              270              275              

Totaal 1.088         1.069         1.061               1.076          1.097          1.134          1.149          

AB 629             673             815                   853              875              907              935              
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“Het blijkt dat het zeer complex is om prognoses op te stellen voor het speciaal 

onderwijs. Daarbij hebben de scholen van Vitus Zuid een extra complexiteit omdat 

het voedingsgebied van hun scholen uitgebreid is en verspreid is over meerdere 

gemeenten. Ook is er sprake van meerdere samenwerkingsverbanden met elk hun 

eigen beleid en betreft het een kleine groep leerlingen. Daarnaast is het nog niet 

mogelijk een historische trend te zien op basis van veranderingen ten gevolge van de 

invoering van de wet passend onderwijs. Al deze factoren maken het ingewikkeld om 

een betrouwbare prognose op te stellen voor de scholen van Vitus Zuid. Het blijkt 

dat er ieder jaar weer onvoorziene omstandigheden zijn waardoor het aantal 

leerlingen afwijkt van het geprognosticeerde aantal leerlingen.” 

 

Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2019 is iets gedaald ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Tegelijkertijd stijgt het aantal AB-leerlingen. De prognose is dat de 

leerlingaantallen in de komende jaren zullen stijgen tot ca. 1.149 en dat ook het aantal AB-

leerlingen verder zal oplopen.  Per onderwijseenheid: 

 

• Het huidige beeld laat bij Taalbrug Junior per 1 oktober 2019 een stijging zien ten 

opzichte van de jaren ervoor. De instroom van jonge leerlingen na 1 oktober was 

groter dan verwacht. Ook de instroom van het aantal 

ondersteuningsarrangementen is groter dan verwacht. In de prognose voor 

komend schooljaar is rekening gehouden met een doorgaande lichte stijging van 

het aantal zittende leerlingen. Er wordt echter ook gestuurd op tussentijdse 

uitstroom waar mogelijk. We wachten af of juist de instroom van meer jonge 

leerlingen ook een positief effect zal hebben op weer schakelen naar regulier 

onderwijs. We hopen met beleid op de tijdelijkheid van de 

ondersteuningsarrangementen een stabilisatie te creëren. De prognose is dan ook 

dat de leerlingaantallen nog iets verder zullen stijgen en dat het aantal AB-

leerlingen na 2020 zal stabiliseren.  

• Bij Taalbrug College daalt het leerlingenaantal verder ten opzichte van de 

voorgaande jaren. De verwachting is dat deze daling na 2020 ombuigt en er in de 

jaren daarna weer sprake zal zijn van een stijging. Met de vorming van het 

Kenniscentrum Cluster 2 streeft Taalbrug College naar een vermeerdering van het 

aantal leerlingen Ambulante Begeleiding en naar de mogelijkheden om 

Consultatie en Advies uit te breiden ten bate van het reguliere onderwijs. 

Daardoor is de verwachting dat er na een daling van de onderwijsarrangementen 

een stabilisering en een lichte stijging gaat plaatsvinden gebaseerd op de 

doorstroom.  

• Bij Mgr. Hanssen is een toename van het leerlingaantal zichtbaar, zowel in de 

onderwijslocaties als in de ambulante begeleiding. De prognose is dat deze 
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stijging zich in de komende jaren verder doorzet. Door doelgerichte 

voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd door het aanmeldpunt in combinatie met de 

AD, overleg door directie met SWV-en en de inzet van onze Externe Dienst voor 

trajecten Consultatie en Advies, lijkt de instroom zich nu echt te herstellen en 

nemen de aanvragen, maar ook de toewijzingen voor ondersteuning weer toe. 

Met name de gewenste instroom van zo jong mogelijke leerlingen komt goed op 

gang. 

 

In – en externe ontwikkelingen 

In de planning en controlcyclus van Vitus Zuid is een jaarlijkse kaderbrief opgenomen als 

start van de begrotingscyclus. Formeel is de kaderbrief gelijk aan het jaarlijks beleidsplan 

uit de statuten. De kaderbrief wordt opgesteld door de bestuurder, in overleg met het 

bestuursteam. Voor zover nodig  geeft de MR instemming/advies. In ieder geval wordt de 

MR geïnformeerd en wordt de goedkeuring van de RvT verkregen.  

 

De kaderbrief heeft als doel de kaders aan te geven, die richtinggevend zijn voor de 

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

onderwijseenheden worden opgenomen. In het bijzonder zal er in de kaderbrief 

aandacht zijn voor de concrete kaders met betrekking tot de bedrijfsvoering, ICT en 

HRM. In de kaderbrief geeft de bestuurder aan:  

a. wat de te verwachten externe ontwikkelingen zijn, waarmee rekening gehouden 

moet worden.  

b. welke doelstellingen gerealiseerd zullen worden. 

c. wat de financiële en organisatorische kaders zijn waarbinnen de doelstellingen 

gerealiseerd moeten worden.  

 

Het vertrekpunt voor de kaderbrief ligt in het Instellingsplan Vitus Zuid 2017 -2022 na 

verkregen instemming van de MR en goedkeuring van de RvT in december 2017. Dit 

Instellingsplan is m.i.v. het schooljaar 2019-2020 leidend voor de schoolplannen van de 

onderwijseenheden. In het voorjaar van 2019 is het Instellingsplan geactualiseerd en met 

een jaar verlengd tot en met 2022. Hiermee zijn de looptijden van beide plannen beter op 

elkaar afgestemd. Op 1 januari 2023 moet het nieuwe instellingsplan voor 2023 – 2027 

worden vastgesteld, leidend voor de schoolplannen augustus 2023 – augustus 2027.  

 

De relevante externe ontwikkelingen zijn de volgende: 

• toenemende druk vanuit samenwerkingsverbanden op leerlingstromen naar Vitus 

Zuid, met name in de basisschoolleeftijd 

• groeiend lerarentekort 

• grote knelpunten in de beloningssfeer van medewerkers 
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• onderzoek Inspectie van het Onderwijs 

• evaluatie passend onderwijs (zomer 2020) 

• financiële positie Vitus Zuid / lumpsum bekostiging gebaseerd op 2011 

 

De leidende relevante thema’s zijn de volgende: 

   

Thema leerlingen 

Leerlingen thema 1: Instroom, doorstroom en uitstroom.  

Leerlingen thema 2: Onderwijs en ondersteuning aan alle doelgroepen.  

 

Thema Ouders 

Ouders thema 1: Ervaren betrokkenheid 

Ouders thema 2: Tevredenheid van ouders.  

 

Thema medewerkers 

Medewerkers thema 1: Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.  

Medewerkers thema 2: Professionalisering en specialisering. 

Medewerkers thema 3: Duurzame inzetbaarheid.  

Medewerkers thema 4: Werven en binden van medewerkers.  

 

Thema management en organisatie 

Management en organisatie thema 1: Het inrichten van een kwaliteitssysteem met als 

doel het borgen en verbeteren van de inhoudelijke processen van de onderwijseenheid.  

Management en organisatie thema 2:  Verkenning van de (onderwijs)vragen omtrent 

communicatieve redzaamheid in de leeftijdsgroep 12-18 jaar en hoe we daarop het 

aanbod vormgeven.  

Management en organisatie thema 3: Versterking van de onderlinge samenwerking van 

de drie onderwijseenheden.  

Management en organisatie thema 4: Bekendheid Vitus Zuid / onderwijseenheden 

(regionaal).  

 

Tijdens de bestuursteamtweedaagse van februari 2017 zijn drie beleidsspeerpunten 

vastgesteld, te weten: 

1. Het vaststellen van de groepsgrootte onderbouw (4-8 jaar) op basis van de extra 

ondersteuningsbehoefte van de leerling met een maximum van 12 leerlingen per 

groep. 

2. Het inrichten van het onderwijs in Hoensbroek en Eindhoven voor leerlingen met 

een meervoudige beperking naast auditieve en/of communicatiebeperking: het 
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vinden van mogelijkheden voor het inrichten van kleinere groepen voor leerlingen 

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 maximaal € 1 miljoen per jaar. 

De inzet van extra middelen uit de algemene reserve zal jaarlijks worden vastgesteld 

gedurende de looptijd van het Instellingsplan. In deze planperiode gaat het om een 

totaalbedrag van maximaal € 4 miljoen. Onderstaand is per onderwijseenheid een aantal 

relevante beleidsmatige zaken opgenomen die in de begroting zijn verwerkt.  

 

Taalbrug Junior 

• Accent op het onderwijs aan jonge leerlingen gericht op meer kansen op 

schakelen naar het regulier onderwijs of een andere passende plek. Dat betekent 

maximaal 12 leerlingen in de groepen met leerlingen tot 8 jaar, aandacht voor 

vroegsignalering van de problematiek en voor jonge instroom (extra 

instroomgroep per 1 februari 2021).  

• Inrichten van kleinere groepen. Als leerlingen met een zeer complexe 

communicatieve beperking gebaat zijn bij een kleinere groep, dan zal hiervoor de 

ruimte worden geschapen. Bij de keuze van het aantal groepen is het 

uitgangspunt bij de start van het schooljaar: kleinere groepen met ruimte voor 

instroom gedurende het schooljaar, vooral in de onderbouwgroepen en waar 

mogelijk ruimte voor kleinere groepen in verband met zeer grote complexiteit.  

• Vermindering van het aantal ondersteuningsarrangementen door meer 

arrangementen per jaar af te ronden en ondersteuningsarrangementen waar 

mogelijk te verkorten (door inzet van deskundigen in de commissie leerlingenzorg 

voor de evaluatie van de ondersteuningsarrangementen). 

• Vanuit de gedachte van goed werkgeverschap bieden we nieuwe medewerkers 

na een korte inwerk- en verkenningsperiode, een vaste aanstelling (waarvan de 

eerste drie maanden via Payroll). 

• Faciliteren van de taal- en ICT-specialisten voor het ontwikkelen en geven van 

scholing en het borgen van kennis en vaardigheden door ondersteuning in de 

praktijk.  

• Personele versterking voor het mogelijk maken van duurzame inzetbaarheid, 

verzuim en verlof, facilitering ten behoeve van verlichting van de werkdruk (plus-

formatie). 

• Inhuur van externe ondersteuning voor het borgen van de volgende processen: 

spellingonderwijs (Impact), doorontwikkeling van de leesmethodiek en 

begeleiding (Impact).  
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• Investeringen voor de vervanging van meubilair, aanpassing/renovatie van de vijf 

schoolpleinen, vervanging van de afgeschreven ICT middelen en aanschaf van 

nieuwe middelen volgens beleid. 

 

Taalbrug College 

• Uitvoering van het Koersplan, waaronder invoering van een platte organisatie en  

doorontwikkeling van pedagogisch-didactische kwaliteiten van de medewerkers. 

Streven: iedere onderwijsgevende heeft en masteropleiding behaald.  

• Externe profilering (versterken positie binnen de onderwijsregio en versterken 

naamsbekendheid).  

• Het verder ontwikkelen van het gestarte Kenniscentrum Cluster 2. Uitgangspunt is 

dat iedere medewerker betrokken is vanuit zijn/haar expertise. Om zicht te krijgen 

op de interne kennis en kunde zijn er per functiegroep competentieprofielen 

opgesteld. Deze inventarisatie maakt het mogelijk om de scholing gerichter op te 

zetten en om externe vragen gerichter te plaatsen bij een medewerker. Ook voor 

het komend schooljaar zal een projectgroep de ontwikkeling rondom het 

Kenniscentrum verder coördineren. Als extra aspect willen wij gedurende het 

komende schooljaar medewerkers in de gelegenheid stellen om stage te lopen 

binnen het reguliere onderwijsveld of binnen de beroepen waarvoor wij opleiden.  

• Doorontwikkeling van het project rondom meertaligheid en TOS samen met 

Radboud Universiteit. 

• Het herzien van een aantal profielen binnen de beide leerroutes. Afhankelijk 

hiervan zal er een heroverweging plaatsvinden met betrekking tot het symbiose-

onderwijs. De verwachting is dat de aandacht gaat verschuiven van 

Vervolgonderwijs naar Arbeid.  

• Investeringen in de verdere aanpassing van de lokalen en het gebouw en 

vervolgens het opknappen van de kantoorruimtes van Taalbrug College plus de 

ruimtes van de Ondersteuningsdienst. 

• Intensivering van de Ambulante Dienstverlening met als doel het verder 

uitwerken van onze verplichting met betrekking tot kennisoverdracht en borgen 

dat onze (oud) leerlingen de benodigde (cluster 2) begeleiding ontvangen. De 

dienst wordt daarnaast ingezet bij de inventarisering van vraagstellingen die 

geplaatst kunnen worden binnen het kenniscentrum. Daarmee ontstaat een 

hernieuwde positionering binnen het reguliere onderwijs.  

• Uitvoering van het project Sterk Techniekonderwijs (deels gesubsidieerd 

waarmee scholingskosten voor docenten plus een aanpassing van het 

technieklokaal bekostigd worden).  

• Opleiding van medewerkers in relatie tot de wijziging van de onderwijsstructuur 

en daarmee de veranderingen binnen het managementteam (wens om een 
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‘platte’ organisatie te zijn) en externe begeleiding van de wijziging binnen het VSO 

team plus de wijziging binnen de aansturing te begeleiden.  

Mgr. Hanssen 

• Doorontwikkeling kwaliteitssysteem van Mgr. Hanssen middels verbetering van 

werkprocessen naar aanleiding van de audits in het kader van het KSO. 

• Verdere bevordering en borging van de ouderbetrokkenheid bij alle ouders en 

heel bijzonder bij ouders met een andere culturele achtergrond. 

• Deskundigheidsbevordering onderwijs aan auditief beperkten / gebarencursussen 

door m.n. scholing / training en ontwikkeling, implementatie en borging van 

nieuwe inzichten en afspraken. 

• Doorzetten van de schoolontwikkeling op het gebied van geïntegreerd 

woordenschat 

onderwijs en begrijpend luisteren/lezen m.n. middels doorontwikkeling, 

implementatie en borging van nieuwe inzichten en afspraken. 

• Deskundigheidsontwikkeling in het werken met de methode “Leefstijl”; training 

van 

leerkrachten m.b.t. communicatieve weerbaarheid bij leerlingen. 

• Invoering en implementatie van een nieuw volg- en plansysteem voor de 

kleutergroepen (Digiplanbord). 

 

Bovenstaande relevante beleidsmatige zaken en inzet op speerpunten zijn in de 

begroting verweven, in het bijzonder in posten scholing, loonkosten (formatieve 

bezetting) en investeringen / afschrijvingen. Voor  schooljaar 2020-2021 leidt dat tot een 

totale inzet op speerpunten van € 700.000.  Voor wat de betreft speerpunten komt het 

erop neer dat vooral wordt ingezet op speerpunt 1. Speerpunt 2 vraagt nader onderzoek 

en is vooralsnog niet meegenomen in de begroting. Mocht ten aanzien van speerpunt 2 

meer helderheid bestaan, dan wordt daarvoor een concreet voorstel met verdere 

financiële onderbouwing opgesteld. Ten aanzien van speerpunt 3 geldt dat dit 

inhoudelijk gezien een belangrijk item is en blijft, maar dat de financiële consequenties 

hiervan (bijvoorbeeld de toepassing van de payroll-constructie) binnen de reguliere 

begrotingen van de onderwijseenheden kunnen worden opgevangen. 

 
 

6.2 Meerjarenbegroting 

Vitus Zuid werkt met een begrotings- en rapportage systematiek die is geënt op 

schooljaren. Het opstellen van de begroting 2020-2021 heeft plaatsgevonden in één gang 

met het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 en het bestuursformatieplan. 

Daarmee worden besluiten in meerjarig perspectief bezien en houden wij rekening met 
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mogelijke meerjarige financiële consequenties van beleidsmatige keuzes op 

stichtingsniveau en / of op het niveau van de onderwijseenheden.  

 

Door de directe koppeling tussen 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 meerjarig 

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 maken en die in financiële en personele zin te vertalen 

en te toetsen aan financiële haalbaarheid. 

 

Het opstellen van de begroting en het bestuursformatieplan is evenals voorgaande jaren 

een zorgvuldig proces geweest. De werkwijze is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van 

het voorgaand jaar.  

 

Aan de voorkant is een heldere kaderstelling gegeven door middel van de kaderbrief, die 

is besproken in Bestuursteam, RvT en MR. In 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 onderwijseenheden opgebouwd. Daarmee is voor de 

totstandkoming een combinatie toegepast van een top – down (kaderstelling) en 

bottom – up – benadering (eigen invulling door de onderwijseenheden). 

 

In de uitwerking van de begroting is voor het eerst gebruik gemaakt van de 

begrotingstool COGIX, waarmee vooral in de administratieve opzet, vastlegging en 

doorrekening veel winst is behaald in de procesgang. 

 

De totale begroting van Vitus Zuid voor de periode 2020-2024, vergeleken met de 

begroting 2019-2020, ziet er als volgt uit:  
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Bij deze meerjarenbegroting de volgende  opmerkingen: 

• De totale baten stijging na schooljaar 2020-2021 licht naar € 34,670 miljoen in 

schooljaar 2023-2024; dit betekent een cumulatieve stijging van de totale baten 

over de gehele periode van de meerjarenbegroting van ca. 1,4%. De totale lasten 

na schooljaar 2020-2021  dalen tot ca. € 34,662 miljoen in schooljaar 2023-2024 ; dit 

betekent een cumulatieve daling van de totale lasten over de gehele periode van 

de meerjarenbegroting van ca. 1,3%. De financiële baten en lasten zijn stabiel 

begroot. Per saldo verbetert het financieel resultaat in meerjarenperspectief, 

neemt het tekort in de komende jaren af en komt het financieel resultaat in 

schooljaar 2023-2024 uit rond de nullijn. 

• Schooljaar 2021-2022 is het laatste schooljaar van de huidige planperiode en is 

daarmee nog een jaar waarin een financieel tekort (gerelateerd aan afbouw van 

de reserves door extra inzet op speerpunten) binnen de beleidskaders valt. Wel is 

al ingezet op afbouw van het tekort. Het lukt echter nog niet volledig om in 

schooljaar 2022-2023 de begroting structureel sluitend te krijgen en de inzet op de 

speerpunten te dekken vanuit reguliere middelen. Het tekort loopt over de jaren 

Vitus Zuid Totaal Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019-2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024

Baten

Rijksbijdragen 32.254.910€      33.840.515€    33.843.872€    34.034.840€    34.301.053€    

Overige overheidsbijdragen 43.450€             54.600€            54.600€            54.600€            54.600€            

Overige Baten 244.276€           314.000€          314.800€          314.000€          314.800€          

Totaal baten 32.542.636€      34.209.115€    34.213.272€    34.403.440€    34.670.453€    

Lasten

Loonkosten 27.159.666€      29.703.276€    29.599.218€    29.602.066€    29.491.267€    

Overige Personeelslasten 1.862.259€        991.300€          927.800€          907.800€          907.800€          

Afschrijvingen 477.147€           555.555€          567.356€          535.770€          489.739€          

Huisvestingslasten 1.811.102€        1.702.409€      1.702.209€      1.701.909€      1.702.409€      

Overige lasten 2.187.330€        2.169.796€      2.120.712€      2.070.627€      2.070.627€      

Totaal lasten 33.497.504€      35.122.335€    34.917.295€    34.818.172€    34.661.842€    

Saldo Baten en Lasten -954.868€          -913.221€        -704.023€        -414.732€        8.611€              

Financiële baten en lasten

Financiële baten 4.000€               -€                       -€                       -€                       -€                       

Financiële lasten -€                       5.000€              5.000€              5.000€              5.000€              

4.000€               -5.000€             -5.000€             -5.000€             -5.000€             

Netto Resultaat -950.868€          -918.221€        -709.023€        -419.732€        3.611€              

Resultaatverdeling

Mutatie Alg. Reserve -950.858€          -218.221€        -709.023€        -419.732€        3.611€              

Mutatie Alg. Reserve i.v.m. speerpunten -€                       -700.000€        -€                       -€                       -€                       

Mutatie bestemmingsreserve privaat -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

-950.858€          -918.221€        -709.023€        -419.732€        3.611€              
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wel terug en slaat in 2023-2024 om naar een licht positief saldo. Het beeld per 

onderwijseenheid is wisselend, ondanks dat stevige ingegrepen zijn gedaan,  zeer 

kritisch is gekeken naar de formatieve omvang en forse bezuinigingen in fte zijn 

opgenomen. Voor meerdere onderwijseenheden geldt dat er na 2024 nog een 

aantal pensioneringen zit aan te komen, waarmee voldoende flexibiliteit bestaat 

om de formatie beheersbaar te houden, in lijn met de ontwikkeling van de 

leerlingaantallen. In 2020 wordt verder bezien aan welke knoppen kan worden 

gedraaid om het nu opgenomen reguliere deel van de begrote tekorten te sneller 

te verkleinen.  

 

Vitus Zuid werkt met een begrotings- en rapportage systematiek die is geënt op 

schooljaren. In het kader van de jaarverslaglegging dient echter in de 

continuïteitsparagraaf van het bestuursverslag de meerjarenbegroting voor tenminste 

de volgende 3 kalenderjaren te worden opgenomen. Omgerekend naar kalenderjaren 

ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit (waarbij de begroting voor 2020 mede 

gebaseerd is op de begroting voor het lopende schooljaar 2019-2020): 
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Prognose balans en vermogen 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het geprognosticeerd verloop 

van het vermogen op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024. Daarbij zijn de 

volgende uitgangspunten en aannames gehanteerd: 

 

• De stand per 31 december 2019 is ontleend aan de jaarrekening 2019. 

• De omvang van de materiële vaste activa muteert jaarlijks door het toevoegen 

van de begrote investeringen minus de geplande afschrijvingen. 

• De omvang van de voorzieningen is stabiel gezet op ca. € 1,7 miljoen, ervan 

uitgaande dat langjarig dotaties en onttrekkingen elkaar in evenwicht houden.  

Vitus Zuid Totaal Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Baten

Rijksbijdragen 32.915.579€    33.841.914€    33.923.442€    34.145.762€    

Overige overheidsbijdragen 48.096€            54.600€            54.600€            54.600€            

Overige Baten 273.328€          314.333€          314.467€          314.333€          

Totaal baten 33.237.002€    34.210.847€    34.292.509€    34.514.695€    

Lasten

Loonkosten 28.219.504€    29.659.918€    29.600.405€    29.555.900€    

Overige Personeelslasten 1.499.359€      964.842€          919.467€          907.800€          

Afschrijvingen 509.817€          560.472€          554.195€          516.590€          

Huisvestingslasten 1.765.813€      1.702.326€      1.702.084€      1.702.117€      

Overige lasten 2.180.024€      2.149.344€      2.099.843€      2.070.627€      

Totaal lasten 34.174.517€    35.036.902€    34.875.994€    34.753.034€    

Saldo Baten en Lasten -937.515€        -826.055€        -583.485€        -238.339€        

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.333€              -€                       -€                       -€                       

Financiële lasten 2.083€              5.000€              5.000€              5.000€              

250€                  -5.000€             -5.000€             -5.000€             

Netto Resultaat -937.265€        -831.055€        -588.485€        -243.339€        

Resultaatverdeling

Mutatie Alg. Reserve -645.592€        -422.721€        -588.485€        -243.339€        

Mutatie Alg. Reserve i.v.m. speerpunten -291.667€        -408.333€        -€                       -€                       

Mutatie bestemmingsreserve privaat -€                       -€                       -€                       -€                       

-937.259€        -831.055€        -588.485€        -243.339€        
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• Het begroot exploitatieresultaat per jaar is onttrokken aan de algemene 

reserve waarbij de begrote financiële resultaten op basis van de verdeling 5/12 

– 7/12 aan het juiste boekjaar zijn toegewezen. 

• De balans is sluitend gemaakt door aan de debetzijde de liquide middelen aan 

te passen. Er is daarbij vanuit gegaan dat alle overige vorderingen stabiel zijn 

op € 2,1 miljoen en de kortlopende schulden op € 2,9 miljoen. Dat zal in de 

praktijk niet zo zijn er zullen dan ook  verschuivingen zichtbaar zijn tussen 

liquide middelen, kortlopende schulden en vorderingen. Deze wijze van 

prognosticeren geeft evenwel een redelijke benadering van de toekomstige 

situatie op basis van de meerjarenbegroting. 

 

De balansprognose voor de komende vier (4) kalenderjaren ziet er dan als volgt uit: 

 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat, als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten en de 

geplande investeringen, zowel het eigen vermogen als de beschikbare liquiditeiten in de 

komende jaren afnemen. Op basis van de meerjarenbegroting en de balansprognoses 

ontwikkelen de relevante indicatoren zich als volgt: 

 

Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

Per eind Per eind Per eind Per eind Per eind

2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Overige Materiele vaste activa 2.630.228€     3.307.229€     3.283.757€     2.940.562€     2.568.972€     

Vorderingen 2.595.401€     2.100.000€     2.100.000€     2.100.000€     2.100.000€     

Liquide middelen 7.210.499€     5.717.834€     4.910.251€     4.664.961€     4.793.212€     

Totaal activa 12.436.128€  11.125.063€  10.294.008€  9.705.523€     9.462.184€     

PASSIVA

Eigen vermogen 7.462.322€     6.525.063€     5.694.008€     5.105.523€     4.862.184€     

Voorzieningen 1.697.342€     1.700.000€     1.700.000€     1.700.000€     1.700.000€     

Kortlopende schulden 3.276.464€     2.900.000€     2.900.000€     2.900.000€     2.900.000€     

Totaal passiva 12.436.128€  11.125.063€  10.294.008€  9.705.523€     9.462.184€     
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De conclusie is dat alle indicatoren zich in meerjarenperspectief neerwaarts ontwikkelen, 

maar per eind 2023, op basis van de nu voorliggende cijfers, nog wel alle ruim boven de 

signaleringsgrenzen van de Inspectie vallen. 

 

Bij de start van Vitus Zuid is de ondergrens voor de omvang van het eigen vermogen 

bepaald op ca. 10% van de jaarlijkse bekostiging. Indien we dat vertalen in het eigen 

uitgangspunt dat het weerstandsvermogen altijd tenminste 10% zou moeten bedragen, 

dan zou de ruimte in het eigen vermogen op basis van de nu voorliggende 

meerjarenbegroting als volgt zijn: 

 

 
 
Uit deze tabel blijkt dat de ruimte in het eigen vermogen terugloopt (conform beleid), 

maar dat over de volledige periode van de meerjarenbegroting ook nog voldoende 

ruimte bestaat voor het opvangen van risico’s en calamiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

Per eind Per eind Per eind Per eind Per eind

Indicator Berekening Signaleringsgrens 2019 2020 2021 2022 2023

Solvabiliteit 1
Eigen vermogen / Totaal 

passiva
< 0,3 0,60                  0,59                  0,55                  0,53                  0,51                  

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen plus 

voorzieningen) / Totaal 

passiva

< 0,4 0,74                  0,74                  0,72                  0,70                  0,69                  

Liquiditeit
Vlottende activa / 

Kortlopende schulden
> 0,75 2,99                  2,70                  2,42                  2,33                  2,38                  

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / Totale 

baten
< 0,05 0,22                  0,20                  0,17                  0,15                  0,14                  

Rentabiliteit
Exploitatieresultaat / 

Totale baten

3 - jarig < 0 , 2 - jarig < -0,05, 1 - 

jarig < -0,10
-0,03                -0,03                -0,02                -0,02                -0,01                

Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

Per eind Per eind Per eind Per eind Per eind

2019 2020 2021 2022 2023

Stel weerstandsvermogen 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Totale baten 33.613.455€  33.239.335€  34.210.847€  34.292.509€  34.514.695€  

Minimaal gewenst eigen vermogen 3.361.346€     3.323.934€     3.421.085€     3.429.251€     3.451.470€     

Prognose eigen vermogen 7.462.322€     6.525.063€     5.694.008€     5.105.523€     4.862.184€     

Ruimte 4.100.977€     3.201.129€     2.272.923€     1.676.272€     1.410.715€     

A030124
Placed Image



 

P a g i n a  66 | 70 

 

6.3 Overige rapportages  

6.3.1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem 

Voor een beschrijving van de risicobeheersings- en controlesystemen wordt verwezen 

naar de desbetreffende paragraaf. 

 

Risicomanagement is het proces van identificeren en analyseren van risico’s en 

vervolgens het ontwerpen en implementeren van maatregelen om de kans van optreden 

van de risico’s te verminderen, oftewel om de schade, veroorzaakt door de risico’s, te 

minimaliseren. De noodzaak van een goed risicomanagement is beschreven in de Code 

Goed Bestuur in het primair onderwijs. Vitus Zuid is middels haar planning en 

controlprocessen voortdurend bezig de risico’s in kaart te brengen en verkleinen. In 2017 

werd bijvoorbeeld  gestart met het evalueren en bijstellen van het inkoopbeleid om te 

blijven voldoen aan het aanbestedingsrecht.  

 

Vitus Zuid is terughoudend in het aangaan van risico’s. Eventueel voorkomende 

bedrijfseconomische risico’s worden afgedekt door het gevoerde financieel beleid (zie 

hoofdstuk Financieel beleid) en de werking van de risicobeheersings- en 

controlesystemen (zie beschrijving in hoofdstuk 4).   

 

6.3.2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In het licht van de begroting 2020-2024 bestaan er een aantal risico’s en onzekerheden. 

 

Ontwikkeling leerlingenaantallen 

De prognoses in meerjarenperspectief zijn opgesteld door de algemeen directeuren van 

de onderwijseenheden. Het betreft schattingen op basis van aanwezige leerlingen, 

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

leerlingen met een ondersteuningsarrangement die in het reguliere onderwijs begeleid 

worden een stijgende tendens vertoont. Ook het aantal aanvragen voor Consultatie & 

Advies (C&A) vertoont een stijgende tendens. Als deze ontwikkelingen 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 € 3.500 en € 6.500 per 

leerling). In het strategisch medewerkersbeleid zullen maatregelen worden opgenomen 

om op een adequate manier met deze ontwikkelingen om te gaan.  
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Herijking ondersteuningsbekostiging cluster 2 

Met de invoering van passend onderwijs is de ondersteuningsbekostiging voor cluster 2 

gebaseerd op de leerlingenaantallen per 1 oktober 2011. Deze lumpsum bekostiging is 

voor onbepaalde tijd vastgesteld en voor de eerste maal toegepast in het schooljaar 

2014-2015. Naar analogie van de instellingen in cluster 1 (visueel beperkte leerlingen) is de 

verwachting dat iedere vijf jaar er een herijking zal gaan plaatsvinden. De verwachting 

was aanvankelijk dat deze herijking voor het eerst voor het schooljaar 2019-2020 zou 

plaatsvinden, maar op dit moment is er vanuit OCW/DUO geen enkel signaal afgegeven 

dat de herijking daadwerkelijk zal plaatsvinden: de prioriteit van de overheid lijkt te 

liggen bij de invoering van Passend Onderwijs in de breedste zin (regulier PO en VO). 

 

Rijksbekostiging 

Er is in de begroting van uitgegaan dat de opbouw van de Rijksbekostiging ongewijzigd 

wordt gecontinueerd en dat dus bijvoorbeeld de Prestatiebox en het Budget voor 

Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (in vorm dan wel in omvang, inclusief 

werkdrukmiddelen) blijven gehandhaafd en op hetzelfde niveau wordt gecontinueerd. 

 
Nieuwe bekostiging 

Met ingang van kalenderjaar 2023 wordt het bekostigingsstelsel vernieuwd. Er is sprake 

van vergaande vereenvoudiging, overgang naar bekostiging per kalenderjaar en het 

verplaatsen van de teldatum naar 1 februari (in plaats van 1 oktober). De exacte 

uitwerking daarvan en het effect op de eventuele herijking van de 

ondersteuningsbekostiging is vooralsnog niet helder, maar de ontwikkeling daarvan 

dient in de komende jaren goed gevolgd te worden. 

 

De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostiging 

Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meerjarenbegroting niet 

geïndexeerd. Daaronder ligt de veronderstelling dat aanpassingen in de CAO c.q. 

loonkosten (bijvoorbeeld door aanpassing van premies bij ABP, Vervangingsfonds of 

participatiefonds) zullen worden gecompenseerd in de Rijksbekostiging. Baten en lasten 

houden elkaar daarmee in evenwicht. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn is ongewis. 

Het indicatieve effect: bij een niet gecompenseerde loonkostenstijging van 1% bedragen 

de meerkosten gemiddeld ca. € 295.000 op jaarbasis. 

 

In de berekening van de loonkosten in meerjarenperspectief zijn de kosten van 

toekenning van CAO-verhogingen niet meegenomen. Daaronder ligt de veronderstelling 

dat in de bekostiging vanuit DUO rekening wordt gehouden met verhoging van bedragen 

op basis van de gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel en dat uitstroom van 

relatief dure medewerkers (pensionering) wordt gecompenseerd met instroom van 

relatief goedkope (jongere) medewerkers. 
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De Wet Werk & Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden (en vanaf 1 juli 

2016 direct van toepassing, ook op de lopende contracten). De WWZ bepaalt dat 

dienstverbanden binnen het onderwijs vanaf 1 juli 2015 als opeenvolgend worden 

beschouwd als zij elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen. Verder bepaalt de 

WWZ dat er hooguit 3 tijdelijke dienstverbanden in een periode van 2 jaar aangegaan 

kunnen worden. Bij het vierde dienstverband of bij overschrijding van de 2 jaar, ontstaat 

een vast dienstverband. Een ander lastig punt is dat één (1) inval dag ook als één (1) 

dienstverband telt. Dit risico is lastig kwantificeerbaar en zal vooral beheerst moeten 

worden door het ontwikkelen van vervangingsbeleid en het steeds per geval kritisch 

bezien van verlenging van tijdelijke aanstellingen. 

 

In combinatie daarmee wordt het lastiger om te voldoen aan de instroomtoets bij het 

Participatiefonds, waardoor mogelijk een risico dreigt dat WW – uitkeringen van 

voormalig medewerkers langjarig ten laste van Vitus Zuid gebracht worden. Ook is het nu 

in het kader van Wet Arbeidsmarkt in Balans verplicht om aan iedere medewerker 

waarvan het dienstverband wordt beëindigd (anders dan op eigen initiatief) een 

transitievergoeding uit te betalen.  In de begroting 2020-2021 is € 75.000 gereserveerd 

voor transitievergoedingen. Dit bedrag is exclusief transitievergoedingen die worden 

betaald in relatie tot uitdiensttreding wegens ziekte. 

 

Eigen risicodragerschap 

Vitus Zuid is al sinds de start eigen risicodrager voor ziektevervangingen en niet meer 

aangesloten bij het Vervangingsfonds. De kosten van vervangingen worden door Vitus 

Zuid zelf gedragen. Vervanging van medewerkers vindt plaats op basis van eigen beleid 

(vervangingsbeleid). Besloten is om hiervoor geen verzekering af te sluiten. Hoewel 

beleidsmatig sterk is ingezet op verlaging van verzuim en vervanging en daarmee op 

beheersbaarheid van de kosten, kan niet worden uitgesloten dat het ziekteverzuim (en 

de vervangingsbehoefte) incidenteel hoog is: de kosten van verzuim (en vervanging) 

kunnen van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de hoogte van het ziekteverzuim en 

de behoefte (en beschikbaarheid) van vervanging.  Dit kan leiden tot schommelingen in 

het financieel resultaat. 

 

Het risico bestaat dat het verzuim zal stijgen. Dat kan primair consequenties hebben voor 

de onderwijskundige processen (kunnen we groepen bemensen, kunnen we vervangers 

vinden?) maar ook financieel, omdat mogelijk duurdere vervangers moeten worden 
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ingehuurd (als het niet anders kan soms extern) of kosten van vervangers niet volledig te 

dekken zijn. Beheersing en (verdere) verlaging van het ziekteverzuim is daarbij cruciaal.  

 
 

WIA –instroom 

In 2020 hebben we vermoedelijk te maken met instroom van twee medewerkers in de 

WIA. De instroom in de WIA wordt via een omslagstelsel op de werkgever verhaald door 

het verhogen van de gedifferentieerde premie; daardoor stijgen de loonkosten. Het WIA-

risico kan  gedeeltelijk worden beheerst door een goed verzuimbeleid te voeren en in te 

zetten op re-integratie maar kan niet geheel worden uitgesloten. 

 

Krapte op de Arbeidsmarkt 

De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Het is 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. We zullen 

dan ook creatief moeten zijn in het behouden van goede medewerkers en werving van 

nieuwe krachten. Het opleidings- en ontwikkelingsbeleid is hierop ingericht. 

 

Structurele inzet van middelen voor speerpunten 

De meerjarenbegroting sluit in alle jaren op een tekort. Dat is een bewuste keuze omdat 

in de afgelopen vier jaar, door exploitatie-overschotten, een relatief hoge 

vermogenspositie is opgebouwd. Op grond daarvan is besloten om in vier (4) jaar tijd € 4 

miljoen uit te trekken voor inzet op een aantal benoemde speerpunten. Vorig jaar was al 

benoemd dat de meeste middelen worden ingezet voor het uitbreiden van formatie en 

daarmee bestaat het risico dat die inzet van middelen min of meer structureel wordt. We 

zijn er in de begroting nog niet in geslaagd de inzet op de speerpunten structureel te 

bekostigen uit reguliere middelen. Wel bouwen we het tekort stapsgewijs af. We zullen 

de formatieve inzet in de komende jaren goed moeten monitoren en scherp moeten 

kijken naar de balans tussen de Rijksbijdragen en 

de personele lasten, waarbij de structurele formatie aansluit op de lumpsum bekostiging. 

 

Algemene beheersing van risico’s 

Vitus Zuid staat er in financieel opzicht per eind 2019 financieel 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. 

 

Corona-crisis 

De Corona-crisis waarmee we begin 2020 te maken kregen, plaatst veel zaken in een 

ander daglicht. In ons onderwijs worden we onverwacht geconfronteerd met scenario’s 
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die we eerder niet voor mogelijk hielden. We verwachten dat de financiële continuïteit 

van Vitus Zuid hierdoor niet wezenlijk wordt beïnvloed. Vitus Zuid staat er per eind 2019 

financieel zeer gezond voor.  Bovendien is de Rijksbekostiging geborgd. Wij schatten in 

dat extra kosten die wij mogelijk moeten maken als gevolg van de coronacrisis relatief 

beperkt zullen zijn en kunnen worden opgevangen uit de sterke vermogenspositie. 

Andere consequenties, bijvoorbeeld onderwijsinhoudelijk of op personeelsgebied (denk 

aan verzuim of uitval van medewerkers) kunnen op het moment van het schrijven van dit 

jaarverslag nog onvoldoende worden overzien, maar we zijn continu alert op de 

ontwikkelingen. 

 

6.3.3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Het verslag van de raad van toezicht is opgenomen in hoofdstuk 1. 
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