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1. Stichting Kempenhaeghe
Voor iedereen met een (zorg- of onderwijs-)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en 
ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum bij uitstek.

Onze kracht zit in de brede benadering waarin we gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in 
nauwe verbinding met elkaar ontwikkelen en aanbieden. Doordat onze professionals vanuit verschillende invalshoeken 
kijken, creëren we integrale en e�ectieve oplossingen voor patiënten, bewoners en leerlingen.

Statutair hee� Stichting Kempenhaeghe als doelstelling zorg te dragen voor onderzoek, behandeling, verpleging en 
begeleiding van mensen met complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, 
als ook het bieden van speciaal onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Als aanvullende doelstelling 
hee� Kempenhaeghe het bevorderen dat medewerkers  voldoening vinden in hun werk, mede door medewerkers optimale 
ontplooiingskansen te bieden. 
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Missie en visie

De missie van Kempenhaeghe: 
Kempenhaeghe draagt bij aan kwaliteit van leven van mensen met 
epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen door 
zorg, onderwijs en wonen. Nu en in de toekomst.

Centra van Kempenhaeghe

Stichting Kempenhaeghe bestaat uit de volgende vijf centra:

Academisch Centrum voor Epileptologie

Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) biedt aan kinderen 
en volwassenen met epilepsie de best mogelijke zorg. Een scherpe 
diagnose, andere medicatie, de nieuwste behandelmethodes en hulp 
bij ‘zo gewoon mogelijk’ leven met epilepsie – het wordt geboden 
door een multidisciplinair team van neurologen, kinderneurologen, 
verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen of klinisch neuropsy-
chologen, maatschappelijk werkers, paramedici, verpleegkundigen, 
laboranten en verzorgenden, zo nodig aangevuld met medisch 
specialisten op het terrein van de psychiatrie en de radiologie. Het 
Academisch Centrum voor Epileptologie is een samenwerking van 
Kempenhaeghe en Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelings-
stoornissen

Kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, vermoedelijk 
veroorzaakt door een neurologisch probleem, komen bij het 
Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL) 
van Kempenhaeghe. Onder leiding van een klinisch neuropsycho-
loog en kinderneuroloog buigen multidisciplinaire teams zich over 
de capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van de kinderen. 
De noodzakelijke expertise vanuit de kinderneurologie, klinische 
neuropsychologie en neurodidactiek zijn hier bijeen gebracht, zo 
nodig wordt dit aangevuld met de expertise van andere disciplines.

 

De visie van Kempenhaeghe: 
Kempenhaeghe is een landelijk erkend en bekend expertisecentrum 
voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische 
leerstoornissen. We onderzoeken, innoveren, bundelen kennis en 
passen deze toe in zorg, onderwijs en wonen; zowel binnen als buiten 
de organisatie. Hiertoe zijn we partner, samen met patiënten, cliënten 
en leerlingen in netwerken met zorg-, onderwijs- en kennispartners.

 
Centrum voor Slaapgeneeskunde

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe biedt 
zorg aan mensen met ernstige en complexe slaapstoornissen. Top- 
somnologen en topsomnotechnologen werken voortdurend samen 
voor het stellen van de juiste diagnose. Zij passen uiteenlopende 
onderzoeksmethoden en behandelvormen toe om ervoor te zorgen 
dat kinderen en volwassenen een zo optimaal mogelijke nachtrust 
kunnen genieten. De expertise strekt zich uit over de volle breedte 
van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en 
slaapa�ankelijke ademhalingsstoornissen tot insomnie en slaap- 
stoornissen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Centrum voor Epilepsiewoonzorg

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW) van Kempenhaeghe 
vinden mensen met chronische epilepsie en bijkomende beperkingen 
een veilig en warm thuis met oog voor de impact van de epilepsie. 
De woonvormen variëren van afdelingen waar zeer intensieve zorg 
in een optimaal beschermde omgeving wordt geboden tot afdelin-
gen waar de zorg meer is gericht op begeleiding en zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen leven. Er zijn afdelingen voor kinderen en voor 
volwassenen, allemaal met een huiselijke sfeer en activiteiten op 
maat. De zorg omvat verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, 
verpleging, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. 

Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onderwijs, vorming en begeleiding wordt 
geboden aan leerlingen met epilepsie of  autisme en aan langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte 
leerlingen. Daarnaast bereidt De Berkenschutse leerlingen voor op hun leven na hun schooltijd. 
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 • Locatie Kempenhaeghe te Heeze
 Hier wordt zorg en onderwijs geboden door Academisch 
 Centrum voor Epileptologie, Centrum voor Slaapgeneeskunde, 
 Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen, 
 Centrum voor Epilepsiewoonzorg (kinderen en jongeren) en 
 Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse.

 • Locatie Kempenhaeghe te Oosterhout
 Hier wordt zorg geboden door Academisch Centrum voor 
 Epileptologie, Centrum voor Slaapgeneeskunde en Centrum 
 voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen.

 • Locatie Kloostervelden te Sterksel
 Hier wordt zorg geboden door Centrum voor Epilepsiewoon-  
 zorg (volwassenen).

 
 • Buitenlocaties Centrum voor Epilepsiewoonzorg
 Op diverse locaties biedt Centrum voor Epilepsiewoonzorg 
 naast de locatie Kloostervelden te Sterksel (volwassenen) en 
 locatie Kempenhaeghe te Heeze (kinderen) ook zorg aan in 
 Heeze, Leende, Asten, Someren en Oosterhout, als ook twee 
 locaties voor dagactiviteiten op industrieterrein De Poortmannen 
 in Heeze en de Strabrechtse Heide in Heeze.

 • Buitenpoliklinieken Academisch Centrum voor 
 Epileptologie
 Op diverse locaties biedt Academisch Centrum voor Epileptologie 
 zogenoemde buitenpoliklinieken aan, te weten: Rotterdam, 
 Dordrecht, Goes, Enschede, Winterswijk, Uden, Sittard, 
 Nijmegen en Maastricht.

Locaties van Kempenhaeghe
 
Stichting Kempenhaeghe is statutair gevestigd te Heeze. De Stichting biedt zorg en onderwijs op de volgende 
locaties:
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Organisatiestructuur

De organisatie van Kempenhaeghe stelt de cliënt centraal. De vijf centra die zorg en onderwijs bieden aan de cliënt vormen de kern van de 
organisatie, in samenwerking met de inhoudelijk en bedrijfsmatig ondersteunende diensten. De ondernemingsraad (or), medezeggenschaps-
raad (mr) en de cliëntenraad (cr)  hebben in de organisatie hun wettelijke positie en bevoegdheden als medezeggenschapsorganen. 
Daarnaast fungeert de multidisciplinaire raad (mdr) als adviesorgaan voor behandelinhoudelijke aangelegenheden, de verpleegkundige 
adviesraad (var) als adviesorgaan vanuit de verpleging, verzorging en begeleiding en de vereniging medisch specialisten in dienstverband 
(vmsd) van Kempenhaeghe als adviesorgaan vanuit de artsen.

Besturings�loso�e

In de besturings�loso�e van Kempenhaeghe staat de cliënt expliciet centraal. Dit betekent dat Kempenhaeghe  inzet op het versterken van de 
cliënt. Het primaire proces is leidend in de organisatie.

Academisch Centrum 
voor Epileptologie

Centrum 
voor Slaapgeneeskunde

Centrum voor Neurologische
Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg

Onderwijsexpertisecentrum 
De Berkenschutse

Stichting Kempenhaeghe

Marketing & 
Communicatie

 Onderzoek, Ontwikkeling  en Opleiding

Personeel & 
Organisatie

Financiën & Control

Informatieverwerking & 
Automatisering

Facilitaire Dienst

Klinische Fysica

Apotheek

Medische Psychologie

Maatschappelijk Werk

Paramedische Dienst

Laboratorium

Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

Ondernemingsraad

Multidisciplinaire  raad Verpleegkundige Adviesraad

Medezeggenschapsraad*

Cliëntenraad

Raad van toezicht

Raad van bestuur

Organogram  Kempenhaeghe  situatie 1 juli 2020. * Medezeggenschapsraad  tbv  onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse. Overige gremia tbv zorginstelling Kempenhaeghe.
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Directie, raad van bestuur en raad van toezicht

Directeuren geven leiding aan de centra. Het directieteam van 
Kempenhaeghe bestaat per einde verslagjaar uit:

 •  dr. P. Berger MHA, directeur Centrum voor Slaapgeneeskunde 
 • M.A.C. Hertroijs MME, directeur Onderwijsexpertisecentrum 
  De Berkenschutse
 • drs. A. van Ooijen, directeur Centrum voor Epilepsiewoonzorg
 • A.M.J. de Ruijter MBA, directeur Academisch Centrum voor
  Epileptologie a.i.

Stichting Kempenhaeghe wordt bestuurd door een tweehoofdige
raad van bestuur, die per einde verslagjaar bestond uit:

 • dr. H.W.C.C.I. Chatrou, voorzitter raad van bestuur
 • drs. N.G.J.J. Geurts MHA, lid raad van bestuur

De raad van bestuur en de raad van toezicht hanteren als primair 
kader de Governancecode Zorg. Daarnaast is de code Goed Bestuur
in het Onderwijs van belang voor de raad van toezicht. De raad van 
bestuur en de raad van toezicht handhaven deze codes die alle zijn 
afgeleid van de Algemene code op Governance.

De raad van toezicht bestaat per einde verslagjaar uit de volgende 
leden:

 • prof. dr. ir. A.C.P.M. Backx
 • prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel
 • dr. H.J.H.M. van Dessel, voorzitter
 • dr. J.E.M. van Eerd-Vismale (tot 01.02.2021)
 • mr. A.M.M. Jetten MSc, vice-voorzitter
 • drs. C.H.A. Simons RA RB

Kempenhaeghe hee� een groot aantal medezeggenschapsorganen,
die meedenken en adviseren over het beleid van Kempenhaeghe, 
te weten:

 • cliëntenraad
 • ondernemingsraad 
 • medezeggenschapsraad
 • multidisciplinaire raad
 • vereniging medisch specialisten in dienstverband
 • verpleegkundige adviesraad
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2. Hoofdlijnen van de strategie van 
Kempenhaeghe: Groei door verbinding
In 2019 is de strategienota voor de jaren 2020-2024 vastgesteld met als titel en motto: ‘Groei door verbinding’. 
Deze strategie bouwt voort op wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd, maar we zetten nadrukkelijk een stap verder. 

Als hoofddoelstellingen zijn geformuleerd:

 • Kempenhaeghe organiseert naadloze processen voor patiënten en cliënten 
 • Kempenhaeghe werkt vanuit een onderscheidende propositie aan netwerkontwikkeling en samenwerking met externe partners
 • Kempenhaeghe werkt aan de ‘zorg voor morgen’ voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen, samen 
  met zorg-, onderwijs- en kennispartners.

Het strategisch beleid vormt het kader voor de jaarplannen in de periode 2020-2024. In 2020 is gewerkt om de voorbereidingen te tre�en 
om deze doelstellingen te realiseren. Eerlijkheidshalve moeten we wel zeggen dat de ambities voor 2020 niet volledig gerealiseerd zijn. Door 
COVID-19 zijn we geconfronteerd met veel extra niet voorziene werkzaamheden en uitdagingen. We hebben een deel van onze ambities los 
moeten laten om COVID-19 het hoofd te kunnen bieden en op verantwoorde wijze onze cliënten, patiënten en leerlingen zorg en onderwijs te 
kunnen blijven bieden. Ook nu, begin 2021, speelt dit nog. Het strategisch beleid biedt houvast voor het beleid voor de langere termijn. Dat is 
juist nu van belang;  nu het dagelijks werk  continu onderhevig is aan verandering.
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3. Het jaar 2020
HOOGTEPUNTEN IN 2020

2020 was het jaar van COVID-19. Vanaf maart zijn medewerkers continu bezig geweest om de zorg en het onderwijs aan 
te passen aan de nieuwe omstandigheden: sluiting van afdelingen van het opnamecentrum, creëren van een speci�eke 
COVID-afdeling in ons opnamecentrum voor zieke cliënten, thuiswerken voor wie dat kan en teleconsulten voor polikli-
nische patiënten, werken met persoonlijke beschermingsmiddelen, sluiting van school en van dagbestedingslocaties, 
zeer beperkte bezoekregelingen, en bovenal: het blijven verlenen van zorg en onderwijs onder continu wijzigende 
omstandigheden. Dit ging gepaard met hoger verzuim van medewerkers (als gevolg van ziekte door COVID-19 dan wel 
quarantaineplicht). De werkdruk is voor medewerkers in 2020 extreem hoog geweest. Wij willen ook hier onze waardering 
en bewondering uiten voor alle medewerkers die zich in deze tijd zich onder moeilijke omstandigheden volledig hebben 
ingezet om de zorg voor onze patiënten en cliënten en het onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven.

Gelukkig zijn er ook andere punten die de aandacht verdienen als we terugkijken op 2020:
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 • De intensivering van de samenwerking met SEIN, onze partner. 
  in zorg, onderwijs en kennis op het terrein van epilepsie en
  slaapstoornissen.
 • De voltooiing van de implementatie van het HiX (ons elektronisch 
  patiëntendossier), waarna het project aan de lijnorganisatie 
  is overgedragen en van waaruit doorlopende vervolgontwikkeling 
  wordt bewerkstelligd. 
 • De ontwikkeling van vernieuwende ideeën over de mogelijkheden 
  van locatie Oosterhout of een alternatieve locatie in Zuidwest-   
  Nederland.

 
 • Een deels vernieuwd managementteam, met een nieuwe 
  directeur voor cure (ACE/CSG/CNL) en een nieuwe directeur 
  voor care (CEW), nieuwe leidinggevenden voor de Dienst 
  Medische Psychologie, Dienst Personeel & Organisatie, Dienst 
  Maatschappelijk Werk en de dienst Klinische Neurofysiologie. 
 • Het verwelkomen van twee nieuwe leden van de raad van
  toezicht.
 • Nieuw perspectief voor de nieuwbouw van Onderwijs-
  expertisecentrum De Berkenschutse.



VERANTWOORDING VAN HET BELEID 2020

In het navolgende bieden we verantwoording over ons 
beleid in 2020 op de onderwerpen kwaliteit van zorg en 
onderwijs, personeel en professionalisering, huisvestings-
beleid, �nancieel beleid en risico’s en beheersing.

Kwaliteit van zorg en onderwijs

Zorg
Centrale elementen van het kwaliteitsbeleid van Kempenhaeghe 
zijn cliëntgerichtheid, deskundigheid en veiligheid. Van essentieel 
belang hierin is een systematische werkwijze. Vanuit deze benadering 
wordt in het kader van cliëntgerichtheid aandacht besteed aan een 
goede individuele zorg op maat voor onze cliënten, cliëntenparticipatie, 
cliënttevredenheidsmetingen en het monitoren, oplossen en het 
leren van lessen uit klachten van cliënten. Meer speci�ek hee� 
Kempenhaeghe bijvoorbeeld in 2020 het beleid rond cliënten-
participatie herzien, zodat dit past bij de nieuwe WMCZ. In 2020 is 
ook hard gewerkt aan de introductie van de Wet zorg en dwang.

Kempenhaeghe hee� ook deskundigheid hoog in het vaandel staan. 
Gezien onze positie als expertisecentrum  is een aantal medewerkers 
nationaal en internationaal actief ten behoeve van de ontwikkeling 
van onze vakgebieden, zoals bijvoorbeeld in landelijke vakvereni-
gingen of initiatieven voor richtlijnontwikkeling. Daarnaast is er veel 
aandacht voor multidisciplinair werken, scholing voor medewerkers, 
registratie van BIG-professionals en een systematiek van intercollegiale 
consultatie.

Op het gebied van veiligheid hee� Kempenhaeghe een beleid dat is 
gebaseerd op de zogenoemde VMS-cyclus. Deze bestaat uit de 
elementen strategie & beleid, coördinatie & implementatie, 
identi�ceren van risico’s, analyseren & prioriteren van risico’s, 
verbeteren & communiceren, monitoren, audit & toetsing en 
cultuur. Eenmaal per vier jaar wordt Kempenhaeghe geaudit en 
geaccrediteerd door Qualicor (voorheen NIAZ). In 2020 hebben 
we een nieuw compliance-beleid ontwikkeld, dat we in de komende 
jaren implementeren.  

In 2020 hee� de Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd ons 
bezocht, in het kader van een onderzoek naar de ervaringen binnen 
de gehandicaptenzorg in de coronatijd. Hoewel het moeilijk is 
kwaliteit van zorg in getallen weer te geven is er wel landelijk 
overeenstemming over een aantal indicatoren dat een beeld gee�: 
productiecijfers, cijfers van klachten en van incidenten.

Het aantal nieuwe patiënten is in 2020 afgenomen. In onderstaande 
tabel zijn de gegevens opgenomen van de nieuwe patiënten in 2018, 
2019 en 2020, verdeeld naar centrum (ACE, CSG en CNL).

Aantal nieuwe patiënten in 2018-2020

Voor de klinische zorg staan in de onderstaande tabel de gegevens 
van de klinische opnamen, de dag-opnamen en het aantal 
verpleegdagen. Bij de cijfers merken we op dat het opnamecentrum 
in het voorjaar van 2020 vanwege COVID-19 tijdelijk deels gesloten 
is geweest voor reguliere opnamen. 

Aantal opnames en verpleegdagen 2018-2020

Binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, dat langdurige zorg 
biedt conform de Wet langdurige zorg, is het aantal verpleegdagen 
vrijwel stabiel gebleven.

ZZP dagen
Bedbezetting

Tabel 3: aantal ZZP-dagen en bedbezetting care 2018-2020

110.248
96,6%

107.981
94,8%

106.655
94,3%

2018 2019 2020
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Klinische opname ACE 
Klinische opname CSG
Klinische opname CNL
Dagopname ACE
Dagopname CSG
Dagopname CNL
Totaal aantal verpleegdagen cure

Tabel 2: aantal opnames en verpleegdagen cure 2018-2020

2.320
1.774

26
77
15
0

14.685

1.979
1.655

30
122

13
0

11.609

1.718
1.456

11
93

4
1

9.692

2018 2019 2020

Nieuwe patiënten 
Nieuwe patiënten ACE
0 – 17 jaar
18 – 54 jaar
55+ jaar
Nieuwe patiënten CSG
0 – 17 jaar
18 – 54 jaar
55+ jaar
Nieuwe patiënten CNL
0 – 17 jaar
18 – 54 jaar

Tabel 1: aantal nieuwe patiënten 2018-2020

2018 2019 2020

3.771
1.680

540
848
292

1.892
418
881
593
199
196

3

3.786
1.730

571
847
312

1.890
358
897
635
166
163

3

3.171
1.338

421
655
262

1.688
373
778
537
145
138

7



Het aantal klachten dat via de klachtenfunctionaris, de klachtenon-
derzoekscommissie en de BOPZ-klachtencommissie is ontvangen, is 
de afgelopen jaren relatief stabiel. De BOPZ-klachtencommissie is 
eind 2020 opgeheven, daar Kempenhaeghe zich, conform de Wzd, 
hee� aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor onvrij- 
willige zorg.

Aantal klachten 2018-2020

Onder een incident verstaan we ‘iedere gebeurtenis in de individuele 
patiëntenzorg, die schadelijke gevolgen voor de patiënt of voor een 
andere patiënt hee� veroorzaakt of had kunnen veroorzaken (bijna- 
incident)’. In Kempenhaeghe worden deze cijfers door de commissie 
Veilig Incidenten Melden (VIM) verzameld, geanalyseerd en voorzien 
van adviezen. Het aantal gemelde incidenten is gestegen. Medio 2019 
is het systeem voor melden gewijzigd, wellicht is dit de oorzaak van 
het gestegen aantal meldingen.

Aantal meldingen van incidenten in de zorg

Onderwijs
In Kempenhaeghe wordt onderwijs geboden door Onderwijsexpertise- 
centrum De Berkenschutse. De Berkenschutse hee� zich als doel 
gesteld om het best passende onderwijs aan te bieden aan haar 
leerlingen. Dit zijn leerlingen van 4 tot en met 20 jaar met epilepsie 
en/of andere neurologische stoornissen, somatische aandoeningen 
en autisme. Het onderwijsniveau varieert van ZML (zeer moeilijk 
lerend) tot en met havo/vwo.

In 2020 is hard gewerkt aan een aantal speci�eke subdoelen om de 
kwaliteit van onderwijs te verbeteren, te weten:

 • Voor alle leerlingen is er sprake van een doorgaande leerlijn,
  waarbij er sprake is van een goede afstemming tussen de 
  verschillende leerroutes en bij de overgang van speciaal 
  onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs.
 • Het aanbod is afgestemd op de leermogelijkheden van de
  leerling en de groep en wordt vastgesteld met behulp van het in 
  2020 geformuleerde doelgroepenmodel.
 • Leerlingen behalen meetbaar de resultaten gesteld in het
  ontwikkelingsperspectief (OPP). Minimaal 75 procent van de
  leerlingen stroomt uit conform het gestelde in het twee jaar voor
  uitstroom opgestelde ontwikkelingsperspectief.
 • Het streven is dat alle leerlingen en medewerkers zich op 
  De Berkenschutse fysiek, sociaal en psychisch veilig voelen om 
  zichzelf te zijn en om met andere leerlingen, medewerkers en 
  met ouders om te gaan en te werken.
 • Alle medewerkers zijn ICT-vaardig en passen dit toe door onder 
  meer die ICT-tools te integreren in het onderwijs die een
  meerwaarde opleveren.

De doelen vormen een continue uitdaging voor verbetering. Speci�ek 
voor 2020 geven we de uitstroomcijfers:

Aantal leerlingen uitstroom schooljaar 2019-2020

In november 2020 hee� de onderwijsinspectie een bezoek gebracht 
in het kader van een eerder bepaalde herstelopdracht. Het oordeel 
van de inspectie was ‘overall’ voldoende tot goed. Voor de herstelop-
dracht was aan de genoemde aspecten voldaan. Daarbij is opgemerkt 
dat het stelsel van kwaliteitszorg in de bezochte afdeling VSO-afdeling 
‘Arbeid & Dagbesteding’ stevig is neergezet, maar dat de ambitie en 
implementatie van het traject schoolbreed duidelijker zichtbaar mag 
zijn. Het vertrouwen daarin werd expliciet door de inspecteurs 
uitgesproken. Het is aan de school om in februari 2021 het gestelde 
vertrouwen te bevestigen.

Klachtenfunctionaris 
medisch-professioneel handelen 
relatie 
organisatie
anders 
Klachtenonderzoekscommissie
medisch-professioneel handelen
relatie
organisatie
anders
BOPZ-klachtencommissie*)

Tabel 4: klachten 2018-2020  
*) opgeheven in 2020

2019 2020

19
4
5

10
0
2
0
1
1
0
0

16
0
7
9
0
1
0
0
1
0
0

17
3
4

10
0
1
0
0
1
0
0

2018

SO
VSO dagbesteding & arbeid
VSO

Tabel 6: uitstroomcijfers Berkenschutse 2019-2020

uitstroom conform OPP

35
30

105

100%
94%
83%
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gedrag 
medicatie
val
overig
Totaal

Tabel 5: aantal meldingen incidenten in de zorg 2018-2020

2019 2020

364
455

1028
422

2269

1542
469

1040
510

3561

2018

2286
594

1458
681

5019



Personeel en professionalisering

Kwalitatief goede zorg en kwalitatief goed onderwijs staat of valt 
met goed personeel. Kempenhaeghe hee� in 2020 het strategisch 
personeelsbeleid herijkt.

In 2020 hebben we te maken gehad met relatief veel ziekteverzuim. 
De stijging van het verzuimpercentage in de zorg is geheel of groten- 
deels te wijten aan ontwikkelingen rond COVID-19.

Huisvesting en facilitair beleid

In 2020 is er voor een aantal locaties speci�ek beleid gevoerd. 
Waar in 2019 al was besloten om een aantal vormen van zorg 
vanuit Oosterhout te verplaatsen naar locatie Heeze, is in 2020 
een oriëntatie gestart over de mogelijkheden van locatie Oosterhout 
en de mogelijke opties voor eventuele andere locaties in Zuidwest-
Nederland. Het streven is om de komende jaren te komen tot meer 
compactere locaties met voorzieningen dicht bij elkaar, ook uit 
oogpunt van duurzaamheid. Hierbij kijken we niet alleen naar de
huisvesting van zorg, onderwijs en onderzoek, maar willen we 
nadrukkelijk ook kansen creëren voor en samenwerking met de 
omgeving. Voor Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse is 
het van belang om nieuwbouw of verbouw te creëren, zodat de 
onderwijskwaliteit en de onderwijscontinuïteit voldoende geborgd 
kunnen worden. In 2020 is constructief met de gemeente Heeze-
Leende samengewerkt om via het construct van doordecentralisatie 
te komen tot een goede �nanciële onderbouwing van deze plannen.

Financieel beleid

Algemeen
Stichting Kempenhaeghe wordt vanuit verschillende bronnen 
ge�nancierd. De belangrijkste hoofdstromen zijn voor onderwijs: 
het ministerie van OC&W, voor de cure de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en voor de care de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast 
ontvangt Kempenhaeghe voor haar wetenschappelijke projecten 
subsidies uit verschillende bronnen.

Het �nanciële beleid van Kempenhaeghe wordt gekenmerkt door 
het beschikbare geld zoveel mogelijk aan de zorg en het onderwijs te 
besteden, waarbij rekening wordt gehouden met de meerjarenplannen 
en –ramingen, alsmede met de geplande en verwachte investeringen. 
Een en ander is gebaseerd op de strategische visie en kernwaarden 
van Kempenhaeghe, waaronder bijvoorbeeld duurzaamheidsambities. 
Het beleid wordt gemonitord aan de hand van een uitgebreid stelsel 
van rapportages, kengetallen, kasstromen en prognoses in relatie tot 
de gestelde doelen. 

Het �nancieel beleid is geschreven op basis van de geconsolideerde 
resultaten. 

Continuïteitsveronderstelling 
Bij Stichting Kempenhaeghe is in 2020 sprake geweest van signi�-
cante �nanciële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn 
echter voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor 
compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit komt 
mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de 
jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

COVID-19 compensatieregelingen
Door de COVID-19 pandemie zijn in 2020 extra kosten gemaakt 
voor het testen van cliënten en medewerkers, extra beschermings-
middelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele 
bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval 
van zorg met omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was 
vanwege COVID-19 sprake van hogere ster�e en minder instroom 
dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de 
personele bezetting. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn 
grotendeels �nancieel gecompenseerd via steunmaatregelen door 
de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige 
contractpartijen. De �nanciële verantwoording van hogere kosten, 
lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving 
die op onderdelen onvergelijkbaar is met de verslaggeving onder 
‘normale’ omstandigheden.
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2019 2020

197,73
402,91
201,00
249,20

191,99
414,65
216,00
247,17

2018

182,74
433,35
227,00
245,97

ACE, CSG en CNL
CEW
Berkenschutse
Overig

Tabel 7: aantal �e 2018-2020

Aantal �e

Zorg
Onderwijs

Tabel 8: ziekteverzuim percentages 2018-2020

2019 2020

5,43%
6,33%

5,38%
7,42%

2018

6,23%
6,46%

Ziekteverzuimpercentage
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Stichting Kempenhaeghe hee� gebruik gemaakt van de volgende 
regelingen voor het compenseren van de �nanciële gevolgen van 
COVID-19:

 • Wet Langdurige Zorg
 - Beleidsregels SARS-CoV-2 virus: BR/REG-20158c (en hand- 
  reiking Fizi)
 - Beleidsregels SARS-CoV-2 virus: fase 3 – BR/REG-20160a (en
  handreiking Fizi)
 • Zorgverzekeringswet
 - Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband
  met uitbraak van het SARS-CoV-2 virus – BR/REG-20157
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
 - Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020 en de 
  notities uitwerking afspraken meerkosten (3 juni) en notitie 
  rechtmatigheid (5 juni 2020)
 • Subsidieregeling Zorgbonus

Voor zover de e�ecten van de COVID-19 kosten en compensatie-
regelingen signi�cant en kwanti�ceerbaar zijn, zijn de betre�ende 
posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de 
balans en de toelichting op de resultatenrekening. De onzekerheden 
die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht 
onder de post ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa 
en regelingen’ en daarbinnen het onderdeel ‘onzekerheden 
opbrengstverantwoording’.

In de opbrengsten zorgverzekeringswet en wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten Wlz zijn in 2020 de volgende bedragen 
verwerkt ten aanzien van de COVID-19 compensatieregelingen:

 - Zvw: Continuïteitsbijdrage EUR 1,1 miljoen;
 - Wlz: Continuïteitsbijdrage EUR 0,7 miljoen en meerkosten 
  EUR 0,4 miljoen.

Naast de continuïteitsbijdrage Zvw is bij de zorgverzekeraars een 
verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor toepassing van 
de zogenoemde hardheidsclausule; de standaard compensatie voor 
de COVID-19 is namelijk gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 
2019. Doordat in 2019 verhuizingen van opname-afdelingen hebben 
plaatsgevonden, een tijdelijke onderbezetting is geweest van kinder- 
neurologen én bij de implementatie van HiX diverse aanloopproblemen 
zijn ontstaan, wijken deze cijfers over 2019 sterk af van voorgaande 
jaren (onder andere is in 2019 de omzet lager). De hardheidsclausule 
is in het leven geroepen om in bijzondere situaties maatwerk te kunnen 
leveren ten aanzien van de compensatie. 

Met de twee grootste zorgverzekeraars (CZ en VGZ) hee� overleg 
plaatsgevonden en zijn diverse onderbouwingen aangeleverd. Op 
basis hiervan is een claim neergelegd om in aanmerking te komen 
voor een compensatie van afgerond EUR 1,1 miljoen; deze compensa-
tie is niet verwerkt in de �nanciële verantwoording.

Bedrijfsvoering en financiën 
Zoals eerder vermeld in de voorgaande paragrafen hee� COVID-19 
een grote invloed gehad op de ontwikkelingen binnen onze 
organisatie. De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties 
namen af, terwijl tegelijkertijd sprake was van extra kosten als gevolg 
van onder meer hoog verzuim, extra zorgkosten inzake COVID, 
schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de 
gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de �nanciers 
compensatieregelingen ontwikkeld waardoor de �nanciële gevolgen 
beperkt zijn gebleven en het resultaat ten opzichte van de begroting 
positief hee� uitgepakt. Hierdoor is, per saldo, geen sprake van 
signi�cante invloed op het vermogen ultimo boekjaar en het resultaat 
over het boekjaar en op de relevante �nanciële ratio’s. De begroting 
voor het boekjaar 2020 was ingestoken op een positief resultaat van 
EUR 844.000. Uiteindelijk werd, ondanks de impact van de COVID-19 
pandemie, een geconsolideerd resultaat van EUR 1,9 miljoen positief 
(2019: EUR 3,8 miljoen negatief) gerealiseerd. Het exploitatieresultaat 
over 2020 is circa EUR 5,7 miljoen hoger dan het exploitatieresultaat 
over 2019 en kan als volgt worden uitgesplitst. 

Ten aanzien van de hogere personeelskosten en opbrengsten wordt 
opgemerkt dat dit voor een bedrag van EUR 1,9 miljoen te relateren 
is aan de uitbetaalde zorgbonus (netto EUR 1.000 per medewerker) 
en de belastingafdracht hierover.

Risico’s
De impact van de COVID-19 pandemie in 2020 op organisaties is 
groot. Ook in 2021 zal COVID-19, in ieder geval tot aan de zomer-
maanden, een impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering 
en zullen de cliënten en bewoners dit ervaren. Inmiddels is het 
grootste deel van de medewerkers en bewoners gevaccineerd 
waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd en we de komende 
tijd weer naar een normale situatie kunnen groeien. 

3,8 miljoen

2,2
1,4
2,3
0,5
2,9
1,5
0,1
10,9 miljoen

0,6
4,6
5,2 miljoen

1,9 miljoen

Nadelige exploitatieresultaten 2019 

Bij:
- hogere opbrengsten zorg
- hogere opbrengsten onderwijs
- hogere opbrengsten subsidies
- lagere afschrijvingslasten
- lagere bijzondere waardeverminderingen VA
- lagere overige bedrijfskosten
- lagere �nanciële lasten 
Totaal

Af:
- lagere overige opbrengsten
- hogere personeelskosten
Totaal

Voordelig exploitatieresultaat 2020

zie bijlage



Wel is sprake van achterstallig ‘onderhoud’ bij onder meer opleiding 
van medewerkers, maar ook de sociale contacten tussen medewerkers 
onderling en medewerkers, bewoners en hun verwanten. Hieraan 
zal de komende tijd extra aandacht worden besteed.

Vanuit �nancieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de 
verschillende compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 
2021 grotendeels verlengd. Hierdoor wordt ook 2021 geen grote 
�nanciële impact wordt verwacht. 

Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake van een 
unieke situatie, waarmee nog geen ervaring is. Bovendien zijn de 
regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon de registratie 
hierop niet vooraf worden afgestemd en kan dus ook niet altijd een 
harde onderbouwing worden gegeven. Hierdoor bestaat het risico 
dat bij de eindafrekening nog discussie kan ontstaan over een deel 
van de verantwoorde compensatie bedragen. Deze onzekerheid is in 
de jaarrekening toegelicht bij de post ‘onzekerheden opbrengst-
verantwoording’.

Balans en vermogen
Per einde boekjaar 2020 is de solvabiliteit 42,7% (2019: 41,1%). De 
verhouding tussen eigen vermogen en bedrijfsopbrengsten bedraagt 
per einde boekjaar 51,8% (2019: 52,7%). Stichting Kempenhaeghe 
voldoet met deze cijfers ruimschoots aan de door externe �nanciers 
gestelde solvabiliteitseisen.

De balans vertoont een stabiel beeld. De investeringen die in 2018 
en in 2019 in het elektronisch patiëntendossier zijn gedaan hebben 
geleid tot een forse toename van de post immateriële vaste activa, 
waarin de investeringen in so�ware worden ondergebracht. 

Het werkkapitaal van Stichting Kempenhaeghe is in 2020 ten 
opzichte van 2019 toegenomen en vertoont een positief beeld. 
De sterke solvabiliteit en het positieve werkkapitaal onderstrepen 
het huidige solide �nanciële beeld van Stichting Kempenhaeghe.

Treasury
Stichting Kempenhaeghe beschikt over een geïntegreerd treasury- 
statuut voor zowel zorg als onderwijs en is vastgesteld door de raad 
van toezicht van Stichting Kempenhaeghe. Het treasurystatuut is 
mede gebaseerd op de regels van de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016. Doel van het treasurystatuut is het sturen en 
het beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden 
op de �nanciële posities en stromen en de hieraan verbonden 
risico’s. In het statuut zijn afspraken vastgelegd over onderwerpen 
als beheersing van rentekosten en –risico’s, �nancierings- en 
beleggingsvraagstukken. Het treasurybeleid maakt onderdeel uit 
van het �nanciële beleid. In 2020 werden er voor het onderwijs 
geen beleggingsportefeuille, leningen en/of derivaten aangehouden. 
Een positief bedrijfsresultaat en minimale investeringen hebben in 
2020 tot een toename van EUR 2,0 miljoen van de liquide middelen 
geleid. 

Toekomst 2021 e.v.
Voor 2021 wordt met een positief begrotingsresultaat gewerkt. Het 
structurele resultaat voor 2021 is nog positief. In meerjarenperspectief 
is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de te realiseren netto 
marges om Stichting Kempenhaeghe toekomstbestendig te laten 
blijven. Daartoe zijn in 2019 en 2020 interne projecten gestart die 
maatregelen onderzoeken en voorstellen om de (�nanciële)meerjaren- 
doelstellingen van de organisatie te kunnen doen realiseren. 
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Bestuursverslag en �nanciële paragraaf 
De Berkenschutse
Het ministerie van OCW stelt speci�eke eisen aan het bestuursverslag en de �nanciële paragraaf, die betrekking hebben 
op onderwijs (lees: De Berkenschutse). Deze elementen komen hieronder aan de orde.

Nauw verbonden aan de Stichting Kempenhaeghe is Stichting Berkenschutse AOT: (Arbeidsonderzoek- en Trainingscen-
trum) voor de begeleiding en toeleiding naar een passende arbeidsplaats van jonge mensen met epilepsie en/of een 
andere (neurologische) aandoening en/of een autisme spectrum stoornis. Verder kent de Stichting Kempenhaeghe 
enkele gemeenschappelijke ondersteunende diensten, zoals de facilitaire dienst, dienst �nanciën, dienst personeelsza-
ken en ICT.

Contactgegevens
De naam van het schoolbestuur is Stichting Kempenhaeghe/inzake Onderwijsexpertisecentrum “De Berkenschutse”, met Bestuursnummer 
73906, Brinnummer 05HJ en het volgende adres: Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, Postbus: 61, 5590 AB Heeze, Tel.: 040-2279300, Email: 
info@berkenschutse.nl, Website: www.berkenschutse.nl
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1. Het (school)bestuur
1.1  PROFIEL

Missie
De collectieve ambitie van De Berkenschutse is te voorzien in 
excellent onderwijs en speciale onderwijsondersteuning die het 
regulier onderwijs op dat moment overstijgen. Daarbij stelt De 
Berkenschutse zich ten doel bij te dragen aan een bovenregionaal 
dekkend onderwijsaanbod waarbij de focus ligt op neuro-cognitie 
(epilepsie-autisme) en somatisch zieke leerlingen. Alle medewerkers 
werken multidisciplinair en hebben een onderzoekende en re�ectieve 
houding passend bij een professionele leeromgeving. Als netwerk-
organisatie is De Berkenschutse naar buiten gericht. Deze missie is 
ingebed in de missie en visie van de Stichting Kempenhaeghe. 
Binnen de Stichting Kempenhaeghe zijn de volgende vijf kernwaar-
den het uitgangspunt van handelen:

 • Toonaangevend zijn 
 • Combineren van perspectieven
 • Uitzonderlijk betrokken
 • Continu ontwikkelen
 • Verbinden om samen te groeien

Visie
De Berkenschutse levert een bijdrage aan het best passende 
onderwijs voor leerlingen, door haar unieke expertise te delen en 
zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe 
te passen.

Kernactiviteiten /Collectieve ambitie
Bij alle ontwikkelingen binnen De Berkenschutse worden de 
bovengenoemde missie en visie als uitgangspunt gebruikt. De 
belangrijkste ontwikkelingen zijn:
Onderwijskundig:
 • Goede opbrengsten door goed onderwijs;
 • Het werken met arrangementen (basis-, talent- en intensief 
  arrangement), waarbij uitgangspunt is om zoveel mogelijk te 
  werken met een groep leerlingen in een basisarrangement;
 • Het werken met een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) per   
  leerling;
 • Het directe instructiemodel; 
 • Opbrengstgericht werken conform ‘data, duiden, doelen, doen’
  (OGW4D).
Personeel:
 • Een onderzoekende houding van medewerkers binnen een 
  professionele leeromgeving;
 • Verantwoording laag in de organisatie; ‘eigenaarschap’ versterken;
 • Een optimale gesprekkencyclus met behulp van Bardo 2.0.
Organisatie:
 • Het blikveld gericht op de behoe�en die er liggen bij partners, 
  zoals het regulier onderwijs; netwerkorganisatie zijn;
 • Een veilig pedagogisch klimaat voor alle leerlingen en medewerkers;
 • Het beschrijven, uniform hanteren en continu verbeteren van 
  processen en formulieren (kwaliteitshandboek);
 • Een optimaal ondersteunende ict-omgeving;
 • Een optimaal systeem voor interne en externe communicatie.
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Strategisch beleidsplan 
Het meerjaren strategisch beleid voor de jaren 2019 – 2023 is 
gebaseerd op de visie en collectieve ambitie, de evaluatie van het 
strategisch beleid 2016-2019, de bevindingen van de inspectie en 
de eigen ambities.

De Berkenschutse als onderwijsinstelling
De Berkenschutse hee� de ambitie om voortdurend te innoveren, 
expertise te ontwikkelen en deze uit te dragen. Hierbij behoren 
aspecten als (wetenschappelijk) onderzoek, het organiseren van 
seminars (Berkenbrein), maar zeker ook de extern gerichte expertise 
van de Dienst Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (DAB).

Deze twee ontwikkellijnen versterken elkaar door actief en beleidsrijk 
Integraal Personeelsbeleid. Derhalve is budget vrijgemaakt: per �e 
€ 600 en daarnaast schoolbreed  € 70.000 .

Toegankelijkheid & toelating
De Berkenschutse kent een grote diversiteit aan doelgroepen met 
een sterk uiteenlopend niveau. De doelgroepen van De Berkenschutse 
staan beschreven in het schoolondersteuningspro�el, te vinden via 
deze link. 

Om toegelaten te kunnen worden op De Berkenschutse is een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze wordt afgegeven door 
het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling. De 
Commissie van Begeleiding (CvB) van De Berkenschutse neemt een 
besluit over de toelating. De de�nitieve toelaatbaarheid van een 
leerling op De Berkenschutse geldt pas op het moment dat er een tlv 
afgegeven is.

Om onderwijs te kunnen volgen binnen de afdeling SO of VSO wordt 
ervan uitgegaan dat de leerling in staat is om te kunnen functioneren 
binnen een groep van 12-15 leerlingen. De leerling kan omgaan met 
de begeleiding door meerdere personen en ook het wisselen van de 
verschillende begeleiders is geen probleem.  

Binnen De Berkenschutse wordt aan onderstaande doelgroepen 
onderwijs geboden:

Doelgroepen SO leerlingen
De Berkenschutse biedt onderwijs aan:
 • Langdurig zieke leerlingen
  Leerlingen met epilepsie en langdurig / chronisch ziek zijnde 
  leerlingen.
 • Neurologische problematiek
  Leerlingen met leerproblemen welke veroorzaakt worden door 
  neurologische problematieken.
 • Zeer moeilijk Lerend
  Leerlingen met epilepsie/chronische ziekte op zml-niveau. Het 
  centrum voor onderwijsexpertise gee� tevens onderwijs aan 
  zeer moeilijk lerende leerlingen zonder epilepsie/chronische 
  ziekte uit de directe omgeving van De Berkenschutse.
 

 • Meervoudig gehandicapte leerlingen
  Het betre� hier leerlingen die naast hun epilepsie/chronische   
  ziekte een ernstige verstandelijke beperking hebben.

Doelgroepen VSO leerlingen
De Berkenschutse biedt onderwijs aan:
 • Langdurig zieke leerlingen
  Leerlingen met epilepsie en langdurig / chronisch ziek zijnde 
  leerlingen.
 • Neurologische problematiek
  Leerlingen met leerproblemen welke veroorzaakt worden door  
  neurologische problematieken.
 • Zeer moeilijk Lerend
  Leerlingen met epilepsie/chronische ziekte op zml-niveau. 
  Het centrum voor onderwijsexpertise gee� tevens onderwijs 
  aan zeer moeilijk lerende leerlingen zonder epilepsie/chronische 
  ziekte uit de directe omgeving van De Berkenschutse.
 • Meervoudig gehandicapte leerlingen
  Het betre� hier leerlingen die naast hun epilepsie/chronische 
  ziekte een ernstige verstandelijke beperking hebben.
 • Autisme spectrum stoornis (ass)
  Leerlingen met (een vermoeden van) een autisme spectrum 
  stoornis (ass)/ leerlingen die gedijen onder een autisme 
  vriendelijke aanpak.

Leerlingen die passend onderwijs kunnen krijgen in de nabijheid 
van hun woonplaats en voor wie De Berkenschutse niet de dichtst-
bijzijnde school is, worden dringend verzocht om daar aan te melden 
Voor alle leerlingen binnen De Berkenschutse geldt, dat zij onderwijs 
moeten kunnen volgen in één van de zeven leerroutes (gebaseerd 
op het Landelijk Doelgroepenmodel, LECSO).

De Commissie voor Begeleiding (CvB) is binnen De Berkenschutse 
verantwoordelijk voor de besluiten in het kader van toelating en de 
algehele leerlingenzorg. Gezien de organisatiestructuur van de 
school is de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg, inclusief 
opstellen en evalueren van het OPP ( OntwikkelingPerspectiefPlan 
voor elke leerling) gemandateerd aan de copp (commissie ontwik-
kelperspectiefplan) van de afdelingen. Zie voor de samenstelling 
van de copp de notitie CvB en copp via deze link.

Jaarverslag Kempenhaeghe 2020 | pagina 17

https://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/schooldocumenten/A103_schoolondersteuningsprofiel.pdf
https://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/Jaarrekening2019/Notitie_CvB_en_copp.pdf
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Toelating
Voor alle leerlingen op De Berkenschutse is een toelaatbaarheids-
verklaring (tlv) noodzakelijk. Deze wordt aangevraagd bij en afgegeven 
door het samenwerkingsverband waarbij de leerling hoort. Het 
‘aanmeldteam’ is op De Berkenschutse verantwoordelijk voor het 
proces van aanmelden en regelt tevens het administratieve gedeelte 
rond het opnieuw aanvragen van een tlv voor zittende leerlingen. De 
werkwijzen/processen van aanmelding, toelaatbaarheid en plaatsing 
zijn beschreven in het kwaliteitshandboek. Voor leerlingen die 
geplaatst worden op Kempenhaeghe waarvoor De Berkenschutse het 
onderwijs verzorgt, geldt de zogenaamde plaatsbekostiging. Hiervoor 
is geen tlv nodig.

Tijdelijk residentieel geplaatste leerlingen 
Voor leerlingen die tijdelijk residentieel geplaatst zijn bij Kempenhaeg-
he in verband met onderzoek, verzorgt De Berkenschutse onderwijs 
om zodoende continuïteit van onderwijs te waarborgen (staatsblad 
235, 2016). De leerling blij� ingeschreven op de school van herkomst. 
De bekostiging loopt derhalve ook via de school van herkomst.

Het bestuur van de Stichting Kempenhaeghe stelt zich ten doel op 
afzienbare termijn te komen tot adequate, duurzame huisvesting voor 
het onderwijs, ingebed in het strategisch vastgoedplan van de hele 
stichting.

In de gemeente Heeze is één van de hoofdlocaties van Stichting 
Kempenhaeghe gevestigd. Voor een duurzame toekomst van Stichting 
Kempenhaeghe is het streven op deze en andere locaties te groeien 
naar een compactere locatie met alle voorzieningen (ziekenhuis, 
opnamecentrum, onderzoekscentrum en onderwijs) dicht bij elkaar. 
Momenteel wordt gewerkt aan een heroriëntatie  van de mogelijkhe-
den om te komen tot een duurzame, hoogwaardige toekomst voor 
Stichting Kempenhaeghe en omgeving. Daarbij wordt niet alleen 
gekeken naar de huisvesting van het ziekenhuis, de zorg en het 
onderwijs waarbij er nadrukkelijk ook kansen liggen voor de gehele 
gebiedsontwikkeling.  

Met name de oudbouw van De Berkenschutse is dringend aan 
optimalisatie toe. Momenteel wordt nieuwbouw, renovatie of de 
combinatie onderzocht. Diverse haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd 
met helaas als resultaat dat de �nanciële middelen niet toereikend zijn 
om tot een kwalitatieve gebouwelijke aanpassing te komen. 

Gemeente en het bestuur Kempenhaeghe/ De Berkenschutse staan wel 
op het gezamenlijke standpunt dat alle mogelijke opties verder 
onderzocht moeten worden om tot een goede oplossing voor de 
verouderde huisvesting te komen. Momenteel verkennen gemeente en 
het bestuur in gezamenlijkheid de mogelijkheden van doordecentrali-
satie. Mocht dit haalbaar blijken dan is het tijdpad dat in 2022 gestart 
wordt met de bouw/ verbouw en in 2023 de nieuwe of verbouwde 
huisvesting wordt opgeleverd. Tot die tijd worden de noodzakelijke 
aanpassingen aan gebouwen, terreinen en op facilitair gebied conform 
MOB uitgevoerd en waar nodig extra wordt extra geïnvesteerd ten 
behoeve van de onderwijskwaliteit. 
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1.2  ORGANISATIE

Organisatiestructuur Onderwijsexpertisecentrum De 
Berkenschutse
De school wordt geleid door het managementteam ( MT) bestaande 
uit de directeur, de directiesecretaris en vier afdelingsleiders. Het 
MT van De Berkenschutse is belast met de onderwijskundige, 
organisatorische en huishoudelijke leiding van de school. Vanuit het 
MT is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de gang van 
zaken en is bestuurlijk gemandateerd voor de wettelijk bestuurlijke 
verantwoordelijkheden door de raad van bestuur. 

Vanaf het schooljaar 2019 –2020 kent De Berkenschutse een 
matrixorganisatie, waarbij vier afdelingsleiders zowel lijn- als 
domeinverantwoordelijkheden hebben.  De lijnaansturing betre� de 
verantwoordelijkheid voor een speci�ek onderdeel van de school en 
het domein is afdeling overstijgend. Het gaat hierbij om de volgende 
organisatieonderdelen / domeinen:

De Berkenschutse stree� er naar om de verantwoording, het 
eigenaarschap zo dicht mogelijk bij het primaire proces neer te 
leggen. Om dit mogelijk te maken wordt er gewerkt met kleinere 
teams onder aansturing van teamleiders.

In de lijnorganisatie worden de afdelingsleiders ondersteund door 
teamleiders. De teams zijn resultaatverantwoordelijk voor zowel 
onderwijskundig inhoudelijk, organisatorisch als op personeels-
beleid binnen het team. In deze opzet is het streven om te komen 
tot een �exibele, e�ciënte en duurzame aansturing dicht bij het 
primaire proces, die tegemoet komt aan de onderlinge verschillen 
en tegelijkertijd een eenheid vormt.  Dit alles wordt in onderstaand 
organogram weergegeven.

SO
VSO dagbesteding en arbeid
VSO vervolgonderwijs
Onderwijsversterkers
Dienst ambulante Onderwijskundige 
Begeleiding 
Gedragswetenschappers

Domein

Expertise ontwikkeling en innovatie
Financiën en beheer (ondersteuning directie)
Personeel
Onderwijs

Organisatieonderdeel
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Intern Toezicht
De raad van toezicht hee� in 2020 zeven maal vergaderd in aanwezigheid 
van de raad van bestuur. Uiteraard zijn de statutair verplichte onderwerpen 
besproken, zoals de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening van 
Stichting Kempenhaeghe en het strategisch beleid.

Voor zowel begroting als jaarrekening worden, voorafgaand aan de 
geïntegreerde rapportages zoals weergegeven in de jaarrekening, de 
�nanciële cijfers van zowel zorg als onderwijs afzonderlijk besproken. 
De raad van toezicht hee� daarnaast onder meer gesproken over de 
volgende onderwijs-gerelateerde onderwerpen:

 • Het strategisch plan van De Berkenschutse en van het LWOE.
 • De noodzakelijke wijzigingen in het onderwijs ten gevolge van 
  COVID-19, met name de sluiting van school en het overschakelen 
  op digitaal onderwijs en later de herstart van het fysieke onderwijs.
 • In de �nanciële rapportages die de raad van toezicht iedere vier 
  maanden ontvangt, wordt aandacht besteed aan �nancieel 
  resultaat onderwijs, opbrengsten en kosten van het onderwijs, 
  personeelskosten onderwijs, investeringen in het onderwijs, 
  ziekteverzuim in het onderwijs en de gemiddelde formatie c.q. 
  bezetting onderwijs en leerlingaantallen. Tevens wordt hierin 
  aandacht besteed aan de bestuurlijke opdrachten, uitgewerkt in 
  deelopdrachten en doelen en normen. Op deze wijze is de raad 
  van toezicht in de gelegenheid om zowel onderwijs kwaliteit, 
  �nanciën en bedrijfsvoering goed te kunnen monitoren.
 • De raad van toezicht hee� vrijwel iedere vergadering gesproken 
  over huisvesting van De Berkenschutse. De raad van toezicht 
  ziet toe op de voorbereidingen van de realisatie van adequate 
  huisvesting.
 • In september 2020 is het onderwijs als speci�ek thema aan de 
  orde geweest in de raad van toezicht. Er is met name gesproken 
  over de kwaliteit van het onderwijs, de verantwoording naar de 
  inspectie, het werken aan het onderwijs van morgen, onderwijs 
  en onderzoek, COVID-19 en organisatorische aspecten van het 
  onderwijs.
 • De raad van toezicht hee� gesproken met de Medezeggen-
  schapsraad van De Berkenschutse. Hierbij zijn onder meer de 
  volgende thema’s besproken: COVID-19 en de consequenties 
  voor leerlingen en leraren, op welke wijze het lesgeven op 
  locatie wordt vormgegeven, op welke wijze verbinding wordt 
  gehouden met de leerlingen thuis, op welke wijze de zorg wordt 
  vormgegeven in het onderwijs en op welke wijze positieve 
  resultaten kunnen worden gerealiseerd in de samenwerking 
  tussen zorg en onderwijs binnen Kempenhaeghe.

Medezeggenschap   
De Berkenschutse is een éénpitter en hee� een medezeggenschaps-
raad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het 
schoolbeleid volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 

De primaire gesprekspartner van de MR is de algemeen directeur. 
De Berkenschutse hee� een Medezeggenschapsraad bestaande uit 
een personeelsgeleding van 5 personen (PMR) en oudergeleding 
van 5 personen (OMR). 

Horizontale dialoog en verbonden partijen
Zoals in de missie en visie van De Berkenschutse is beschreven 
werken alle medewerkers multidisciplinair en hebben ze een 
onderzoekende en re�ectieve houding passend bij een professionele 
leeromgeving. Derhalve pro�leert De Berkenschutse zich als 
netwerkorganisatie en is naar buiten gericht. Door de in- en externe 
ontwikkelingen dienen zich voortdurend nieuwe partners aan om 
expertise te delen en te ontwikkelen en om op bovenstaande 
doelstelling Inhoud te geven. De belangrijkste huidige partners 
worden in onderstaand overzicht weergegeven:
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Belanghebbenden 
/Partners

Stg Kempenhaeghe

De Waterlelie

Onderwijsinstellingen

Medische instellingen

Omschrijving dialoog

De Berkenschutse is één van 
de vijf centra van de stichting 
Kempenhaeghe. De Berken-
schutse is een gespecialiseer-
de onderwijsvoorziening t.b.v. 
kinderen/ jongeren met vooral 
onderwijsondersteuningsvragen 
in relatie tot neurocognitie.

De Berkenschutse werkt nauw 
samen met De Waterlelie 
(binnen het Landelijk 
Werkingverband Onderwijs 
en Epilepsie) en om te komen 
tot beter onderwijs aan en 
begeleiding van leerlingen 
met epilepsie. Het gaat hierbij 
m.n. om de samenwerking 
tussen beide onderwijskundige 
diensten. 

De Berkenschutse hee� 
veelvuldig contact met andere 
scholen in het MBO, HBO en 
WO. In het kader van onze 
expertiseoverdracht zijn dit 
hele belangrijke partners.

Met betrekking tot het 
grensvlak onderwijs en 
medische zorg zijn er 
contacten en samenwerkin-
gen met specialisten en 
behandelend artsen. 

Vorm en frequentie 
overleg

• Onderzoek
• Werkgroepen
• Periodieke overlegvormen

Overlegvormen frequent

Overlegvormen frequent

Overlegvormen periodiek

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in zowel de 
zorg als het onderwijs ervaren 
de vijf centra als kansen om 
klanten iets bijzonders te 
kunnen bieden. De combinatie 
Kempenhaeghe en De 
Berkenschutse biedt daarbij 
mogelijkheden die in veel 
opzichten uniek zijn. Er wordt 
voortdurend gezocht naar 
nieuwe samenwerkingsvormen 
om de expertise en de be- 
geleiding ten behoeve van 
leerlingen met een beperking 
te verhogen. Bijvoorbeeld: 
Kindcentrum en CNL( Centrum 
voor Neurologische leerstoor-
nissen).

Duurzame organisatie 
ontwikkelen waarin expertise 
epilepsie-onderwijs geborgd 
is waarbij (verdere) samen-
werking met andere organisaties 
onderzocht wordt.

Dit in het kader van ambulante 
onderwijskundige begeleiding, 
symbiose bij vmbo-examens, 
bij ‘de warme overdracht’ van 
een leerling en contacten met 
het vervolg- onderwijs (zoals 
MBO, HBO en WO).

Met name de school voor 
Schoolverpleegkundigen om 
medisch handelingen te 
kunnen verrichten
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Partners ten aanzien van stage 
en werkervaring

Partners rond autisme

Samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs
(zie overzichtskaarten)

Universiteiten, Hoge scholen 
en Kennisinstituten 

Ouderraad

Leerlingenraad 

Met betrekking tot de 
uitstroomperspectieven 
dagbesteding en arbeid hee� 
de school veelvuldig contact 
met bedrijven, zorginstellin-
gen, dagbestedingsvormen.

  
Met betrekking tot de 
leerlingen met een autisme 
spectrum stoornis hee� de 
school contacten met o.a. 
GGzE en Autisme Centraal.  

De Berkenschutse werkt 
intensief samen met de 
samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs primair – 
en voortgezet onderwijs. De 
Berkenschutse participeert 
bestuurlijk in die samen-
werkingsverbanden waaruit 
relatief veel leerlingen  de 
school bezoeken c.q. ambu-
lant onderwijskundig worden 
begeleid.  

Samenwerking zowel 
nationaal als internationaal.  

Elke afdeling op school hee� 
in principe een ouderraad met 
als doel de dialoog tussen 
ouders, de MR en school te 
onderhouden.

Inspraakorgaan voor de 
leerlingen in het VSO 
vervolgonderwijs. In de 
afdeling SO en VSO arbeid/-
dagbesteding in ontwikkeling. 

Overlegvormen dagelijks

Overlegvormen periodiek

Overlegvormen zeer 
frequent-wekelijks

Onderzoek 
Overlegvormen 

Overlegvorm periodiek

Concretisering van de uitstroom

Expertise uitwisseling

Streven naar een dekkend 
onderwijsaanbod boven-
regionaal

Ontwikkelen naar meer ambu- 
lante vormen  van begeleiding 
en preventie. Bijdragen aan 
professionalisering en ontwik-
kelen expertise: landelijk, 
maar ook internationaal.

De communicatie en informatie- 
verstrekking tussen school en 
ouders zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen en daardoor 
een bijdragen leveren aan het 
zo goed mogelijk functioneren 
van de school

In ontwikkeling 



Gemeente Heeze/Leende

Diverse gemeenten

In het kader van de huisves-
ting intensief contact in zowel 
de regiegroep als stuurgroep  
om te komen topt vernieuw-
bouw. 

In het kader van zorgarrange-
menten voor speci�eke 
leerlingen om vanuit de 
jeugdwet, WMO, ZVW zorg te 
regelen. 

Maandelijks regiegroep- en 
stuurgroep overleg

Situationeel op basis van 
casuïstiek.

Verkenning op gebied van 
doordecentralisatie en 
haalbaarheidsstudies.

Maatwerktrajecten organiseren 
op het gebied van zorgarrange-
menten met de verschillende 
gemeenten en instanties.

 Verdeling van leerlingen over de samenwerkingsverbanden

Teldatum 01-10-2020 
  
2504 Duiven   1
2507 Nijmegen  2
2806 Rotterdam  2
3003 Breda  1
3005 Den Bosch e.o. 4
3006 Oss/Uden e.o. 2
3007 Eindhoven 24
3008 Helmond e.o. 71
3009 Vwaard/De Kempen 31
3101 Venlo  2
3102 Roermond e.o. 3
3103 Weert e.o.  12
                                        
                                         155

2301 Almelo  1
2508 Neder-Betuwe 1
2802 Alphen a/d Rijn 1
2810 Rotterdam  2
2903 Terneuzen  1
3003 Breda e.o.  1
3004 Hilvarenbeek 4
3005 Den Bosch e.o. 6
3006 Oss/Uden e.o. 11
3007 Eindhoven  192
3008 Helmond e.o. 189
3009 Waalwijk  1
3101 Venlo  39
3102 Roermond e.o. 18
3103 Weert e.o.  35
3104 Sittard/Geleen 1
3105 Maastricht  1

   504

SO VSO
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https://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/algemeen/A114_Klachtenregeling_De_Berkenschutse.pdf

Klachtenbehandeling
De Stichting Kempenhaeghe (inz. De Berkenschutse) hanteert 
conform de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet 
op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, in 
afstemming met de medezeggenschapsraad, de Klachtenregeling 
primair en voortgezet onderwijs. Een veilig schoolklimaat voor 
leerlingen en medewerkers is actief beleid. Conform de klachtenre-
geling hee� De Berkenschutse drie vertrouwenspersonen die als 
aanspreekpunt dienen. Bij klachten proberen ze door bemiddeling 
tot een oplossing te komen. Desgewenst wordt doorverwezen naar 
de klachtencommissie. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar de volgende 
links.
Toelichting klachtenregeling De Berkenschutse
Klachtenregeling De Berkenschutse

In het verslagjaar zijn twee klachten binnengekomen vanuit ouders. 
Conform de klachtenregeling De Berkenschutse zijn de klachten 
naar tevredenheid afgehandeld. Verder hee� het team van vertrou-
wenspersonen in 2020 twee meldingen behandeld in het kader van 
klachtrecht/vertrouwenswerk.  Alle zaken zijn na gesprekken met 
betrokkenen naar ieders tevredenheid afgehandeld. 

Juridische structuur
Het Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse is één van de vijf 
centra van de stichting Kempenhaeghe.

Governance
Er zijn intern geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden op 
het gebied van governance.

Functiescheiding
Er is sprake van een heldere scheiding tussen de functies van raad 
van bestuur en intern toezicht binnen Kempenhaeghe en dus ook 
binnen De Berkenschutse, conform het zogenoemde two-tier model.

Governance code
De raad van toezicht hanteert als primair kader de Governancecode 
Zorg. Daarnaast zijn de code Goed Bestuur Onderwijs van belang 
voor de raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van 
toezicht handhaven deze codes die alle drie zijn afgeleid van de 
Algemene code op Governance. In de link tre� u een link aan naar 
het reglement raad van toezicht van Kempenhaeghe, raad van 
bestuur van Kempenhaeghe en het reglement directie en manage-
ment 
Reglement Raad van Bestuur 
Reglement Raad van Toezicht

https://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/algemeen/A114_Klachtenregeling_De_Berkenschutse.pdf
https://www.kempenhaeghe.nl/t_files/pdf/Reglement%20raad%20van%20bestuur%20Kempenhaeghe.pdf
https://www.kempenhaeghe.nl/t_files/pdf/Reglement%20raad%20van%20toezicht%20Stichting%20Kempenhaeghe%20-%20vastgesteld%2020-2-2019.pdf


2. Verantwoording Beleid
2.1  ONDERWIJS & KWALITEIT

Onderwijskwaliteit 
Alvorens in te gaan op de onderwijsdoelen en onderwijskwaliteit, 
is het goed te weten tegen welke achtergrond het onderwijs op 
De Berkenschutse wordt vormgegeven. De Berkenschutse is een 
bovenregionaal onderwijsexpertisecentrum voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs, begeleiding en diagnostiek ten behoeve van 
leerlingen van 4 t/m 20 jaar met epilepsie en/ of andere neurologi-
sche stoornissen, somatische aandoeningen en autisme.  Als gevolg 
hiervan hebben deze leerlingen (meervoudige) beperkingen die 
zich (kunnen) manifesteren in speci�eke informatieverwerkings-
problemen, speci�eke onderwijsondersteuningsvragen al dan niet in 
combinatie met complexie ondersteuningsbehoe�en op het gebied 
van gedrag. Het onderwijsniveau varieert van ZML tot en met 
havo/vwo.

Hoofddoel:
In relatie tot bovenstaande context levert De Berkenschutse een 
bijdrage aan het best passende onderwijs voor deze leerlingen. 

Concreet betekent dit dat De Berkenschutse de ambitie hee� om 
excellent onderwijs te bieden in combinatie met speciale onder-
steuningsbehoe�en die het regulier onderwijs op dit moment 
overstijgen. 

Waardoor:
 • Ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijk-
  heden kan halen,
 • de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch 
  burger en lid van de samenleving (burgerschap);
 • de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief 
  bijdraagt aan hun ontwikkeling en 'een leven lang leren' aan de 
  orde zou moeten zijn;
 • en de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
  onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze 
  processen kunnen leveren (goed werkgeverschap);
 • de school adequate leerresultaten boekt.
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Werken aan onderwijskwaliteit is een continue proces van opbrengstgericht werken op alle niveaus volgens onderstaand model:
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Conform artikel 11 van de Wet Expertise Centra wordt het leersto-
faanbod afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerlingen.  Voor het verslagjaar is de schoolstandaard leidend 
geweest in het kader van de onderwijskwaliteit. ( zie voor de 
schoolstandaard het  Schoolplan 2019 - 2023 ). Per leerroute staat 
daarin aangegeven wat de leerling op een bepaald moment moet 
kennen en kunnen. Opbrengstgericht werken betekent dat de 
didactische ontwikkelingen van de leerlingen zo objectief mogelijk 
in kaart worden gebracht. Hierbij maakt De Berkenschutse gebruik 
van methodea�ankelijke en (genormeerde) methode ona�ankelij-
ke toetsen. Door de grote diversiteit in onderwijsaanbod is er 
eveneens sprake van een grote diversiteit aan toetsing. Binnen de 
SO-afdeling wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere 
Cito-toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). 
Voor andere leerroutes worden ook de Cito-toetsen voor ZML 
gebruikt.  De VSO afdeling maakt gebruik van zowel methodea�an-
kelijke als -ona�ankelijke toetsen, bijv. cito toetsen. 

Kwaliteitszorg   
 De Berkenschutse verantwoordt de onderwijskwaliteit jaarlijks in 
het jaarverslag,  in de schoolgids voor ouders, in ScholenopdeKaart 
voor potentiele nieuwe leerlingen en de ouders en bij de inspectie 
van het onderwijs door middel van de kwaliteitskaart. Intern verzorgt 
de afdeling kwaliteitszorg de monitoring van onderwijskwaliteit 
door middel van werkgroepen en audits. Zie ook bijgevoegde 
onderstaande links naar het Kwaliteitsbeleid: 
Deeldomeinen Onderwijs
Bestuurlijk kader schoolbreed

De onderwijskwaliteit wordt getoetst aan de hand van het Bestuur-
lijk kader.  Dit kader is in het verslagjaar ontwikkeld in samenspraak 
met de PO-raad en is in ontwikkeling. 

Het collectieve hoofddoel van De Berkenschutse, genoemd op de 
vorige pagina wordt gerealiseerd met onderstaande subdoelen. 
Algemeen geldt dat minimaal 75% van de leerlingen aan het einde 
van de schoolloopbaan op De Berkenschutse het gestelde niveau 
bereikt conform het ontwikkelingsperspectief. Dit gebeurt in een 
veilig schoolklimaat. ICT is ondersteunend aan het bereiken van de 
gestelde normen en aan de onderwijsbehoe�en van de leerlingen.

http://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/Jaarrekening2019/190618_Deeldomeinen_Onderwijs.pdfLorem ipsum
http://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/Jaarrekening2019/Bestuurlijk_kader-schoolbreed_format.pdf


De subdoelen worden schematisch uitgewerkt in onderstaand overzicht:.
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1 Doorgaande leerlijn

Doel: voor alle leerlingen geldt een doorgaande leerlijn, waarbij 
er sprake is van een goede afstemming tussen de verschillende 
leerroutes en bij de overgang van SO naar VSO

2 Leeraanbod

Doel: Het aanbod is afgestemd op de leermogelijkheden van de 
leerling en de groep en wordt vastgesteld met behulp van 
schoolstandaard (2019) en in 2020 met het doelgroepenmodel

3 Onderwijsresultaten

Doel: Leerlingen behalen meetbaar de resultaten gesteld in het 
opp en minimaal 75% van de leerlingen stroomt uit conform het 
gestelde in het twee jaar voor uitstroom opgestelde opp 
 

4 Schoolklimaat

Doel: Het streven is dat alle leerlingen en medewerkers zich op 
De Berkenschutse fysiek, sociaal en psychisch veilig voelen om 
zichzelf te zijn en om met andere leerlingen, medewerkers en 
met ouders om te gaan en te werken. 

5 ICT

Doel: alle medewerkers zijn ict-vaardig en passen dit toe door 
o.a. die ict-tools te integreren in het onderwijs welke een 
meerwaarde opleveren.

Dit proces hee� jaarlijks de aandacht en hee� door het inzetten 
van het doelgroepenmodel (20-21)veel aandacht in de school.

   

De schoolstandaard gaat in schooljaar ‘19-‘20 over naar het 
doelgroepenmodel.
Ten aanzien van het doelgroepenmodel geldt:
2019-2020: oriëntatie / voorbereiden
2020-2021: implementatie
2021-2023: borging

   

2019-2020: uitstroom
SO: 35 leerlingen waarvan 100% conform opp
VSO Dagbesteding &Arbeid: 30 leerlingen waarvan 94% 
conform opp 
VSO: 105 leerlingen waarvan 83 % conform opp.

2019-2020: een systeem/werkwijze om de onderwijsresultaten 
op de juiste wijze (conform OR1 inspectie) te meten is aanwezig. 
Hierdoor is zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Vanaf 2020-2021: borging en voortdurend streven naar 
verbetering onderwijsresultaten 

   
In het verslagjaar is actief beleid gevoerd op sociale veiligheid, 
fysieke veiligheid, welzijn en welbevinden van leerlingen en 
medewerkers. Met trots kunnen we melden dat uit interne 
audits, het MTO  en uit het inspectierapport van 2018 blijkt dat 
dit op orde is.   

Uiterlijk in het schooljaar 2022-2023 is  een zo optimaal 
mogelijk veilig schoolklimaat gerealiseerd. Dit wordt bereikt 
door de volledige invoering van pbs en programma’s om de 
sociale veiligheid te volgen en te monitoren (zoals scoll, 
SwisSuite en de leerlingenquête).
   
Dit is een jaarlijks te continueren proces onder leiding van de 
ict-regiegroep. Alle medewerkers kunnen gebruik maken van 
het programma-aanbod van Good Habitz.

Gerealiseerd

Proces loopt nog

Doel wordt of is niet gerealiseerd



Toekomstige ontwikkelingen
Zoals in de inleiding van het jaarverslag lag de focus in het verslag-
jaar op digitalisering en het verbinden van onderwijs met onderzoek. 
Implementatie vond plaats door middel van generieke studiedagen 
en online sessies als gevolg van de coronacrisis. Door de coronacrisis 
is de implementatie van het thema digitalisering van het onderwijs 
in een stroomversnelling geraakt. De visie op digitalisering wordt 
derhalve geactualiseerd.  

Onderwijsresultaten
Onderwijsresultaten van de scholen zijn in te zien op www.scholen-
opdekaart.nl. 
Link naar "Scholen op de kaart SO"  
Link naar “Scholen op de kaart VSO”

Internationalisering
De Berkenschutse hee� een aantal activiteiten op gebied van 
internationalisering zoals een uitwisselingsprogramma met 
epilepsiescholen in Europa, in het kader van het project LANS 
(leerlingen allemaal naar school) zijn er internationale contacten ten 
behoeve van het onderzoek van het project en op leerlingenniveau 
zijn er buitenland reizen. Als gevolg van corona staat dit alles op een 
laag pitje. Het formuleren van beleid is in ontwikkeling.

Inspectie 
In het verslagjaar is er in het kader van de herstelopdracht een 
inspectiebezoek geweest in november 2020. De herstelopdracht 
was naar aanleiding van het periodiek toezicht van de inspectie. Het 
oordeel van de inspectie was ‘overall’ voldoende tot goed en is aan 
de herstelopdracht op de genoemde aspecten voldaan. Met als 
opmerking dat het stelsel van kwaliteitszorg in de bezochte afdeling 
VSO Arbeid / Dag besteding stevig is neergezet maar de ambitie en 
implementatie van dat traject schoolbreed duidelijker zichtbaar mag 
zijn. Het vertrouwen daarin werd expliciet door de inspecteurs 
uitgesproken en het is aan de school om in februari 2021 het 
gestelde vertrouwen te bevestigen.     

Visitatie
In het verslagjaar hee� er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden

Passend onderwijs 
Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 moet nadere 
verslaglegging plaatsvinden in opdracht van de Minister van OCW. 
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht en is 
een landelijk netwerk van in totaal 151 samenwerkingsverbanden 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De Berkenschutse 
valt onder het samenwerkingsverband Helmond- Peelland voor 
zowel po als vo. Bestuurlijk is de school aangesloten bij 7 andere 
samenwerkingsverbanden waarvan 4 VO en 3 PO. 

Door de speci�eke expertise van De Berkenschutse hee� de school 
leerlingen vanuit 30 samenwerkingsverbanden. Omdat elke swv 

eigen procedures hanteert, hee� De Berkenschutse per 1 april 2019  
besloten de aanmelding van leerlingen te laten verlopen via het 
‘aanmeldbureau’. Daarin is tevens het advies vanuit de inspectie 
opgenomen om psychologische en medische gegevens conform 
wetgeving te betrekken. 

Verder stelt De Berkenschutse zich ten doel bij te dragen aan een 
bovenregionaal dekkend onderwijsaanbod waarbij de focus ligt op 
neuro-cognitie (epilepsie-autisme) en somatisch zieke leerlingen. 
Voor expertise op het gebied van neurocognitie is er intensieve 
samenwerking met de andere centra in de stichting Kempenhaeghe.

De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van:

Dienst Ambulante Begeleiding
De Dienst Ambulante onderwijskundige Begeleiding (DAB) richt 
zich op externe leerlingen en betrokken onderwijsprofessionals.  
Het werkgebied van de DAB omvat Midden, Oost en Zuid Nederland, 
in overeenstemming met het werkgebied van Stichting Kempenhaeghe. 
De dienst richt zich op leerlingen met een neurologische stoornis 
(epilepsie) in relatie tot onderwijs en leren. De ambulante begeleiding 
is beschikbaar voor PO, VO en MBO. Incidenteel worden studenten 
in HBO van advies voorzien. In de directe regio (Zuidoost Brabant) 
richt de dienst, als onderdeel van De Berkenschutse, zich tevens op 
leerlingen en betrokken professionals met een chronisch medische 
problematiek waardoor schoolvoortgang belemmerd wordt. De 
dienst werkt hierbij o.a. samen met Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
De DAB werkt samen met de ambulante dienst van De Waterlelie 
te Cruquius in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie 
(LWOE). Het LWOE is een landelijk dekkend netwerk van expertise 
op het gebied onderwijs en epilepsie. Zij waarborgen de onderwijs-
kundige begeleiding voor leerlingen in regulier basis- en voortgezet 
onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en Middelbaar Beroeps-
onderwijs in heel Nederland. Het LWOE werkt nauw samen met de 
stichtingen waar zij onderdeel van uitmaken: De Berkenschutse is 
onderdeel van Stichting Kempenhaeghe, De Waterlelie is onderdeel 
van SEIN. Het LWOE verzorgt onderwijskundige spreekuren in 
beide stichtingen en op de afdelingen kinderneurologie van diverse 
algemene ziekenhuizen. De nauwe samenwerking met betrokken 
medisch specialisten en de spilfunctie tussen zorg en onderwijs, zijn 
kenmerkend voor de onderwijskundige begeleiding vanuit het LWOE.

Bij wetgeving is geregeld dat er voor de beide epilepsiescholen in 
Nederland: De Berkenschutse in Heeze en De Waterlelie in Cruquius, 
een status aparte geldt. Voor deze scholen wordt een uitzondering 
gemaakt op passend onderwijs. Zij ontvangen daarvoor een 
genormeerd budget van het ministerie van OCW en leggen over 
de inzet rechtstreeks verantwoording af bij het ministerie. Voor 
een eerste evaluatie verwijzen wij u graag naar het inspectierapport 
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https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/heeze/8139/de-berkenschutse/

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/heeze/8139/de-berkenschutse/
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‘Kwaliteit en doelmatigheid Ambulante begeleiding verzorgd door 
het LWOE’ via de volgende link: Kwaliteit en doelmatigheid 
ambulante begeleiding verzorgd door het lwoe | Rapport | Rijksover-
heid.nl

Zorggelden
Voor een groep leerlingen is aanvullend op onderwijs ondersteu-
ning, begeleiding, verzorging en/of verpleging nodig. Extra gelden 
hiervoor moeten – via ouders – komen uit de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ), de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet (ZVW). Daar De 
Berkenschutse te maken hee� met een grote regio en daardoor 
verschillende gemeentes, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, is het 
verkrijgen van zorggelden een uitdagende opgave. Daarnaast is het 
voor leerlingen en medewerkers (pedagogisch) niet werkbaar om 
met verschillende personen in één klas te werken die deze zorg 
leveren. De Berkenschutse wil deze gelden het liefst bundelen en 
werken met één zorgaanbieder (Kempenhaeghe). De komende jaren 
is het streven om het inzetten van – gebundelde – zorggelden te 
optimaliseren.

Kwaliteitszorg
De Berkenschutse verantwoordt de onderwijskwaliteit jaarlijks in 
het jaarverslag,  in de schoolgids voor ouders, in ScholenopdeKaart 
voor potentiele nieuwe leerlingen en de ouders en bij de inspectie 
van het onderwijs door middel van de kwaliteitskaart. Intern 
verzorgt de afdeling kwaliteitszorg de monitoring van onderwijskwa-
liteit door middel van werkgroepen en audits <<link nog toevoegen>>.
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Eigenaarschap /teamvorming

Eigenaarschap in teams en verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie leggen;

Gesprekkencyclus en professionalisering

De gesprekkencyclus en professionalisering worden optimaal 
ingezet ten behoeve van het e�ectief en e�ciënt uitvoeren van 
werkzaamheden van medewerkers

Aanwezige en benodigde expertise

Doel: het is helder welke kennis en vaardigheden expliciet 
aanwezig zijn bij de medewerkers van De Berkenschutse en hoe 
deze expertise gedeeld gaat worden

Opleidingsschool     

Doel: De Berkenschutse is een opleidingsschool voor studen-
ten/stagiaires op MBO-, HBO- of WO-niveau en levert zo een 
bijdrage aan hun kennis en vaardigheden ten aanzien van het 
(voortgezet) speciaal onderwijs c.q. leerlingen met een extra 
onderwijs- en ondersteuningsbehoe�e.

Kwaliteitscultuur

Doel: Alle medewerkers/teams herkennen zich in de gestelde 
visie en collectieve ambitie en leveren hun bijdrage hieraan

Ontwikkeling

Het vormen van kleine werkteams onder aansturing van een 
teamleider is afgerond. De matrixorganisatie is ingevoerd en de 
indeling in afdelingen en teams is gerealiseerd.
 

Alle medewerkers zijn gesproken en daarvan is 75% verwerkt in 
BARDO. Algemeen is het streven om de onderzoekende houding 
bij medewerkers te versterken.

Per �e een persoonlijk budget van € 600. Totaal is er een budget 
van € 70.000 schoolbreed als extra impuls voor scholing en 
ontwikkeling. Als gevolg van coronapandemie is de implementatie 
van de generieke studie en andere scholingstrajecten  veelal 
online en derhalve met andere dynamiek en intensiteit. Veel 
trainingen en scholing is komen te vervallen.

 
Professionalisering : Het is helder welke kennis en vaardigheden 
expliciet aanwezig zijn bij de medewerkers en in Bardo verwerkt. 
Door middel van de gesprekkencyclus wordt de expertise van de 
medewerkers optimaal benut. Interne scholing en expertise 
uitwisseling (professionaliseringscarrousel) zijn gestart.
 

Het plan van aanpak met daarin de visie op opleiden is geschreven. 
Parallel daaraan worden al aspecten van het plan deels uitgevoerd. 
Zo is er een coördinator aangesteld die op diverse opleidings-
instituten voorlichting gee�, banenmarkten bezoekt en stageplekken 
regelt en hee� geregeld voor 15 stagiairs. Schooljaar ‘20-‘21 
wordt het samenwerkingscontract POS  (Partnerschap Opleiden 
in School) met de Fontys Hogeschool Kind en Educatie getekend.
 

De afdelings- en teamplannen zijn een verdere vertaling en 
concretisering van de visie en ambitie en beschrijven op welke 
wijze eenieder kan bijdragen aan dit doel. Tijdens een speciale 
studiedag voor alle medewerkers in dit kader is dit doel bekrachtigd.
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2.2  PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Doelen en resultaten 
Algemeen vindt op De Berkenschutse een cultuuromslag plaats van 
een familiecultuur naar een professionele cultuur die gebaseerd is 
op een gezamenlijke visie, waarden en collectieve ambitie. De 
aanwezige grote betrokkenheid van medewerkers moet worden 

vertaald naar eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij teams en 
individuele medewerkers. Dit bereiken we door actief beleid te 
voeren op professionalisering en te werken aan een cultuur van 
leren van, door en met elkaar. De doelen worden schematisch 
uitgewerkt in onderstaand overzicht. 
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In het verslagjaar is er € 140.525,52 aan transitievergoeding betaald.  
De meerjarenformatie gee� inzicht in de personeelsbehoe�e voor 
meerdere jaren en gee� de mogelijkheid tijdig te kunnen anticiperen 
op de in-, door-en uitstroom van medewerkers. Uitgangspunt daarbij 
is om gedwongen ontslag te voorkomen en te komen tot een 
evenwichtige formatieopbouw. Momenteel is de krapte op de 
(onderwijs)arbeidsmarkt dusdanig dat vacatures met de grootst 
mogelijke moeite kunnen worden ingevuld. Daarbij is en blij� het 
uitgangspunt om goed gekwali�ceerde medewerkers te werven en 
aan de school te binden. Tot nu lukt het ondanks de inspanningen 
die we moeten leveren nog steeds om voldoende medewerkers aan 
te trekken zonder in te boeten op kwaliteit.

Aanpak werkdruk
In het schooljaar 2018 – 2019 is er voor de eerste keer een inzet 
geweest vanuit de werkdrukgelden, conform het door het ministerie 
van onderwijs en de bonden afgesloten ‘werkdrukakkoord po’. 
Het doel van deze landelijke middelen is om de werkdruk in het 
primair onderwijs te verminderen.  Voor De Berkenschutse ging het 
in het schooljaar 2018 – 2019 om een bedrag van € 104.374,00. 
Voor het schooljaar 2019 – 2020 om een bedrag van € 147.673,68. 
In verband met het ‘naar voren halen van gelden’ door het ministe-
rie van onderwijs is voor het schooljaar 2020 -2021 een bedrag van 
€ 325.309,24 beschikbaar.  In 2018 – 2019 is er door een werkgroep 
een bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan kende al een 
aanzet voor een vervolg in de daarop volgende jaren. Het plan is 
goedgekeurd door de personeelsgeleding van de medezeggen-
schapsraad (pmr). Daarom is er geen nieuw bestedingsplan 
opgesteld, maar borduurt dit plan 2020 – 2021 voort op de reeds 
ingeslagen weg. 

Wel zijn de doelen in augustus 2020 geactualiseerd. Zie daarvoor: 
bestedingsplan geld en werkdruk po 2020 2021

Strategisch personeelsbeleid
Kwalitatief goed onderwijs staat of valt met goed personeel: "de 
leerling centraal en de medewerkers cruciaal’. Het speci�eke 
karakter en de diversiteit aan doelgroepen op De Berkenschutse  
vraagt speci�eke kennis en vaardigheden van de medewerkers. 
Professionalisering van de medewerkers is dan ook een belangrijk 
en beleidsrijk thema in de school. Om nu en in de toekomst de 
onderwijs en ondersteuningsvragen van de leerlingen te kunnen 
beantwoorden, wordt sterk ingezet op kennisdeling in de school 
voor alle (nieuwe) medewerkers en positionering als opleidingsschool.     

De Berkenschutse kent voor alle functies in de organisatie een 
functieomschrijving met daarin opgenomen een competentiepro�el 
waaraan per functie idealiter moet worden voldaan. Door middel 
van de gesprekkencyclus wordt het integraal personeelsbeleid 
verder vormgegeven. Dit is een driejarige cyclus; jaar 1 voortgangsgesprek 
(Pop), jaar 2 voortgangsgesprek, jaar 3 voortgangs- en beoordelings-
gesprek. Deze gesprekken worden digitaal verwerkt in BARDO 2.0. 

Het kwaliteitshandboek beschrij� de verschillende processen die 
van belang zijn ten aanzien van het personeelsbeleid. Eén keer per 
twee jaar wordt het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 
afgenomen om het personeelsbeleid te evalueren en aan de hand 
daarvan acties uit te zetten. Jaarlijks vindt er een interne audit plaats 
op basis van de kwaliteitsnorm (speciaal) onderwijs om te controle-
ren of De Berkenschutse in dit kader de juiste dingen doet en de 
dingen goed doet. Aan de hand van de resultaten van het MTO en de 
audit vindt op teamniveau de dialoog plaats en wordt input 
verzameld voor eventuele aanpassing van het beleid.  De dialoog 
over het strategisch personeels¬beleid met leraren en schoolleiding 
verloopt in de matrixorganisatie via de afdelingen en teams. 
Geïni¬tieerd door het MT en mede vanuit de domein verantwoorde-
lijkheid. De formele dialoog vindt plaats in samenspraak met de MR. 
 
Schooljaar ‘19-‘20 is de audit ‘Personeel’ uitgevoerd. Daarin werden 
medewerkers uit alle afdelingen bevraagd op tal van onderwerpen 
aangaande personeelsbeleid waaronder; visie en beleid, professio-
nalisering, nieuwe medewerkers en werving en selectie. 

Hier zijn de volgende actiepunten uit voort gekomen:
Actiepunten MT n.a.v. audit "personeel" d.d. april 2020

Tevens is conform de vigerende CAO-PO het functieboek voor 
De Berkenschutse geactualiseerd. 
 

http://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/Jaarrekening2019/Actiepunten_MT_april_2020.pdf
https://www.berkenschutse.nl/images/bestanden/Jaarrekening2019/Bestedingsplan_gelden_werkdruk.pdf


2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Doelen en resultaten
Het bestuur van de Stichting Kempenhaeghe stelt zich ten doel op 
afzienbare termijn te komen tot adequate, duurzame huisvesting 
voor het onderwijs, ingebed in het strategisch vastgoedplan van de 
hele stichting.

In de gemeente Heeze is één van de hoofdlocaties van Stichting 
Kempenhaeghe gevestigd. Voor een duurzame toekomst van 
Stichting Kempenhaeghe is het streven op deze en andere locaties 
te groeien naar een compactere locatie met alle voorzieningen 
(ziekenhuis, opnamecentrum, onderzoekscentrum en onderwijs) 
dicht bij elkaar. Momenteel wordt gewerkt aan een heroriëntatie  
van de mogelijkheden om te komen tot een duurzame, hoogwaardige 
toekomst voor Stichting Kempenhaeghe en omgeving. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar de huisvesting van het ziekenhuis, de zorg 
en het onderwijs waarbij er nadrukkelijk ook kansen liggen voor de 
gehele gebiedsontwikkeling.   

Met name de oudbouw van De Berkenschutse is dringend aan 
optimalisatie toe. Momenteel wordt nieuwbouw, renovatie of de 
combinatie onderzocht. Diverse haalbaarheidsstudies zijn 
uitgevoerd met helaas als resultaat dat de �nanciële middelen niet 
toereikend zijn om tot een kwalitatieve gebouwelijke aanpassing te 
komen.
 
Gemeente en het bestuur Kempenhaeghe/De Berkenschutse staan 
wel op het gezamenlijke standpunt dat alle mogelijke opties verder 
onderzocht moeten worden om tot een goede oplossing voor de 
verouderde huisvesting te komen. Momenteel verkennen gemeente 
en het bestuur in gezamenlijkheid de mogelijkheden van doorde-
centralisatie. Mocht dit haalbaar blijken dan is het tijdpad dat in 
2022 gestart wordt met de bouw/ verbouw en in 2023 de nieuwe of 
verbouwde huisvesting wordt opgeleverd. Tot die tijd worden de 
noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen, terreinen en op facilitair 
gebied conform MOB uitgevoerd en waar nodig extra wordt extra 
geïnvesteerd ten behoeve van de onderwijskwaliteit. 

Toekomstige ontwikkelingen  
Het realiseren van nieuwbouw dan wel het verbouwen van de 
huidige gebouwen,  met uitzondering van het gebouw voor VSO 
vervolgonderwijs, is van cruciaal belang voor onderwijskwaliteit en 
onderwijscontinuïteit van De Berkenschutse. Momenteel zijn er 
constructieve gesprekken met de gemeente om via het construct van 
doordecentralisatie te komen tot een goede �nanciële onderbouwing. 
Daarbij worden alle belanghebbende partijen meegenomen zoals 
OCW, inspectie en accountant.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
De raad van bestuur van Stichting Kempenhaeghe hee� onder de 
kop ’ Zorg dragen voor een gezonde toekomst’ het beleidskader 

Duurzaamheid 2018-2020  geformuleerd. ‘Duurzaam’ is één van de 
vijf gestelde ambities in de strategische nota van Kempenhaeghe 
(Alle kennis, alle aandacht 2016-2020). Daarbij zijn de doelstellingen 
Kempenhaeghe gaat zorgvuldig om met mensen, Kempenhaeghe 
gaat zorgvuldig om met zijn omgeving en Kempenhaeghe gaat 
zorgvuldig om met middelen, verwoord. Het volledige beleidskader 
is in te zien via de volgende link: Beleidskader Duurzaamheid 2018-2020

2.4 FINANCIEEL BELEID

Doelen en resultaten
Financieel management is het geheel van activiteiten, processen en 
spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de beschikbare 
middelen zodanig inzet, dat ze haar doelstellingen behaalt. Financi-
eel management is dus ondersteunend aan het behalen van doelen 
zoals beschreven in dit verslag. Er wordt gewerkt met publiek geld, 
De Berkenschutse stree� naar een optimale koppeling van �nanciële 
middelen aan onderwijsdoelstellingen. Hiervoor is een goede 
inrichting van de beleidsvorming van belang. Sturing, beheersing, 
toezicht en verantwoording maken hier onderdeel van uit. Dit betre� 
ook de �nanciële sturing en verantwoording: de planning- en control 
cyclus. Deze cyclus bestaat uit een opeenvolging van handelingen 
die maakt dat de doelen worden geformuleerd, de voor doel 
verwezenlijking noodzakelijke budgetten worden begroot en vast- 
gesteld, de inzet van die budgetten wordt gevolgd en de verhouding 
tussen de inzet van middelen en bereikte resultaten wordt geëvalueerd. 

Het �nancieel management wordt uitgevoerd binnen de afdeling 
�nanciën & control van de stichting Kempenhaeghe. Aandachtspunt is 
rechtmatigheid van inzet van middelen: onderwijsmiddelen worden 
ingezet ten dienste van onderwijs. Het proces rondom (meerjaren) 
begroting, manage¬mentrappor¬tages en jaarverslaggeving is in de 
afgelopen jaren verbeterd. De focus ligt nu op het op elkaar afstemmen 
van onderwijskundige doelen en �nancieel beleid. Een digitaal dash- 
board met kwaliteitsgegevens kan hierbij helpend zijn. Het uitgangs-
punt is dat De Berkenschutse voldoet aan de �nanciële kengetallen die 
door de commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen onder 
leiding van professor Don (2009) zijn bepaald. De Berkenschutse is 
transparant in de informatievoorziening betre�ende �nanciën. Het 
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. De begroting, management- 
rapportages en jaarrekening worden besproken met de raad van 
toezicht, raad van bestuur, het managementteam en de medezeggen-
schapsraad. 

Opstellen begroting 
Bij het opstellen van de begroting worden de uitgangspunten bepaald 
door de directie. Deze uitgangspunten sluiten aan op het strategisch 
beleidsplan. Vervolgens stellen de afdelingsleiders een afdelingsbegroting 
op aansluitend op het schoolplan en de afdelingsplannen. Uitgangs-
punt bij het opstellen van de begroting is dat de middelen het school-
beleid volgen. Gedurende het schooljaar 2019-2020 zijn voor �nanciën 
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en beheer de volgende doelstellingen bepaald: 
 • Herinrichten kostenplaatsen op basis van nieuwe indeling 
  (SO-VSO arbeid/dagbesteding-VSO vervolgonderwijs). Verder 
  een minimalisatie van het aantal kostenplaatsen waarbij 
  beheersbaarheid het uitgangspunt is. Tevens toelichting geven  
  aan de budgethouders & andere medewerkers met als doel om  
  nauwkeuriger en uitgebreider in te dienen des te sneller en 
  gemakkelijker de a�andeling zal zijn.
 • Inkoopproces harmoniseren; waar mogelijk uniformeren dan 
  wel integreren stichting breed. Aangezien de �nanciële 
  a�andeling van processen via Kempenhaeghe gebeurt, is het 
  doel om de processen naadloos (in lijn met de stichtings brede 
  strategie) te laten verlopen. Voorwaardelijk hierbij is om de 
  autorisatiematrix zo her in te richten dat �nanciële a�andeling 
  niet over teveel schijven verloopt.  
 • Gezien de (te) hoge solvabiliteit en liquiditeit is bezinning op 
  onze �nanciële positie ten aanzien van hoge reserves en de 
  inzet daarvan nodig. Het MT is hierbij nodig voor besluitvorming 
  door op vastgestelde momenten als sparringpartner bij 
  dilemma’s en keuzemomenten te dienen. Hierbij via verschillende 
  kanalen (WOS, voorlichtingsmiddagen enz.) inzichtelijk maken 
  hoe de �nanciële positie van De Berkenschutse is en welke 
  verantwoorde uitgaven er gefaciliteerd kunnen worden in de 
  huidige gebouwen. Niet wachten op (ver)nieuwbouw, wel 
  investeren in het e�ciënter inrichten van de huidige ruimtes.

Toekomstige ontwikkelingen
Voor de middellange termijn zijn voor �nanciën en beheer de
volgende doelstellingen bepaald: 
 • Verdere optimalisering van de opzet van kostenplaatsen en 
  -posten. Jaarlijkse evaluatie op basis van geboekte kosten per 
  kostenplaats en kostenposten.  
 • Financiën en beheer zijn faciliterend aan onderwijsdoelen 
  zoals geformuleerd in het schoolplan en zijn inzichtelijk 
  verbonden aan deze doelen. P&C cyclus �nanciën is onderlegger 
  voor de structuur hiervoor.
 • A�ankelijkheid van input afdelingsleiders en business 
  controller in de inkijk van �nanciën verkleinen en omgekeerd 
  de mogelijkheden om regie te voeren van andere medewerkers 
  vergroten. Het doel is hierbij dat medewerkers en de vakgroepen 
  gedurende het schooljaar de huidige begroting levend houden 
  en dat zijzelf inzicht hebben in welke uitgaven er reeds gedaan 
  zijn en welke middelen er nog te besteden zijn. Daarnaast is het 
  doel dat zij gedurende het jaar vooruitblikken naar de komende 
  begroting. Het doel is hierbij dat, aan het begin van het nieuwe 
  schooljaar, de vraag om input te geven voor de begroting hen 
  niet meer overvalt. Hiermee wordt en passant het doel om 
  realistischer/ meer sluitend te begroten ondersteunt. Er is 
  enerzijds vooraf beter nagedacht over welke middelen 
  noodzakelijk zijn en anderzijds is inzichtelijk wat er reeds 
  uitgegeven is.

• Transparantie over verantwoordelijkheden vastleggen en 
  opvolgen: wie is verantwoordelijk voor wat? Daarbij het 
  comfort en klantgerichtheid van �nanciële- en beheersprocessen 
  optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid van systemen  
  verbeteren. Daarbij inbouwen dat medewerkers bewust 
  handelen in lijn met hun verantwoordlijkheden.

Treasury
Stichting Kempenhaeghe beschikt over een treasurystatuut 
vastgesteld door de raad van toezicht. Daar waar nodig wordt 
onderscheid gemaakt tussen regelgeving ten behoeve van onderwijs 
en zorg. Doel van het treasurystatuut is het sturen en het beheersen 
van; het verantwoorden over en het toezicht houden op de �nanciële 
posities en stromen en de hieraan verbonden risico’s. In het statuut 
zijn afspraken vastgelegd over onderwerpen als beheersing van 
rentekosten en –risico’s, �nancierings- en beleggingsvraagstukken. 
Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het �nanciële beleid 
van Stichting Kempenhaeghe en vindt voor het deel dat De Berken-
schutse betre� plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016. Door De Berkenschutse werden in 
2020 geen beleggingsportefeuille, leningen en/of derivaten 
aangehouden.

Het treasurystatuut d.d. 12-12-2018 is te vinden via de link: 
Treasurystatuut 2018 

De school wordt geleid door het managementteam ( MT) bestaande 
uit de directeur, de directiesecretaris en vier afdelingsleiders. Het 
MT van De Berkenschutse is belast met de onderwijskundige, 
organisatorische en huishoudelijke leiding van de school. Vanuit het 
MT is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de gang van 
zaken en is bestuurlijk gemandateerd voor de wettelijk bestuurlijke 
verantwoordelijkheden door de raad van bestuur.

Coronacrisis
Zoals in het voorwoord reeds vermeld was de uitbraak van 
Coronapandemie de ongeplande disruptie van het verslagjaar. De 
economisch onzekerheid als gevolg daarvan voor de korte en lange 
termijn waren niet te overzien en hadden dan ook geen direct gevolg 
voor het �nanciële beleid van De Berkenschutse. Onderwijskundig 
waren we direct en succesvol in staat het onderwijsproces te 
continueren door middel van afstandsonderwijs in alle afdelingen 
waarbij de noodopvang voor de meest kwetsbare kinderen op 
school fysiek vorm kreeg. Grote �nanciële gevolgen hee� de 
coronacrisis dan ook niet veroorzaakt te meer omdat de school over 
een goede vermogenspositie beschikt. De extra uitgaven voor 
schoonmaak,  hygiëne- en beschermingsmiddelen voor leerlingen 
en medewerkers kon dan ook makkelijk worden voorzien uit de 
�nanciële bu�ers.  Ook bij het opstellen van de meerjarenbegroting 
hee� de coronacrisis geen invloed gehad. De e�ecten op leerlingen 
en medewerkers op middellange en lange termijn zijn wel een punt 
van aandacht en zorg.
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Allocatie middelen
Dit is een thema dat is aangewezen door de Minister van OCW, 
waarover schoolbesturen op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nadere verantwoording moet plaatsvinden. Dit is 
echter niet van toepassing op éénpitters en hoewel De Berkenschutse 
onderwijskundig gezien een éénpitter is, maakt zij wel deel uit van 
een stichting met andere organisatie onderdelen (cure en care). 
Binnen stichting Kempenhaeghe wordt onderzocht hoe gekomen 
kan worden tot verdeling van middelen ter dekking van de overhead. 
Dit zal in 2021 verder vorm krijgen.  

Onderwijsachterstandenmiddelen 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op 
grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nadere verantwoording 
plaatsvinden. Dit is echter niet van toepassing op ‘eenpitters’ en 
derhalve niet aan de orde voor De Berkenschutse.

2.5 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING

Risicobeheersingssysteem 
In het verslagjaar is een ‘systeembeoordeling uitgevoerd door het 
MT. Deze risicoscan gee� inzicht in de processen, toont aan waar 
kansen voor verbetering zijn en laat zien welke risico’s er zijn die 
actie vereisen. Op de vraag welke risico’s er zijn en hoe deze worden 
aangepakt volgt onderstaand een beknopte opsomming per thema: 

Onderwijs en Kwaliteitszorg 
De onderwijskwaliteit is conform het inspectieoordeel ’voldoende’ 
in alle afdelingen. Waarbij het cyclisch werken aan opbrengsten en 
het inzichtelijk maken van de ontwikkeling bij de leerlingen 
aandacht vergen. De werkgroep ‘kwaliteitszorg’ werkt in de subgroepen 
‘onderwijskwaliteit didactisch’ en ‘onderwijsinhoud SEO ’aan de 
kwaliteitsgebieden volgens het waarderingskader van de inspectie.  

Personeel
De meerjaren formatieplanning gee� inzicht in het natuurlijk 
verloop van de medewerkers en de opbouw van het personeelbestand. 
Het werven en behouden van goed gekwali�ceerd onderwijspersoneel 
is een stevige opdracht. De huidige krapte op de arbeidsmarkt versterkt 
deze opdracht. Om bovengenoemd risico te minimaliseren nemen 
we in voorkomende gevallen personeel aan boven de formatieruimte. 
Doordat we doorlopend zicht hebben op het personeelsverloop vormt 
dit geen onverantwoord �nancieel risico.

Huisvesting & ICT 
De verouderde huisvesting van de school is een serieus aandachts-
punt. Ondanks intensieve samenwerking van alle betrokkenen laat 
de concrete uitwerking nog op zich wachten. Daardoor ontstaat het 
risico dat de leerlingen niet de meest adequate huisvesting hebben 
om de onderwijskundige doelen te kunnen realiseren.  Momenteel 
worden door de gemeente en de school verkennende gesprekken 
gevoerd over de mogelijkheid van doordecentralisatie om zodoende 

een goed �nanciële onderbouwing te vinden voor nieuwbouw of 
vernieuwbouwplannen.

Op gebied van ICT en systemen is de veelheid aan systemen en 
daarbij behoorde applicatie perikelen een punt van aandacht. 
Op gebied van de compatibiliteit van de systemen en het verwerken 
en beheren van de verzamelde data, ligt een uitdagende klus. In de 
ICT-regie groep worden deze kwesties geagendeerd en acties 
uitgezet.

Voor meer informatie over het onderwijsexpertisecentrum De 
Berkenschutse verwijzen wij u naar de website met diverse links: 

volgende doelstellingen bepaald: 
 • Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, school voor 
  Speciaal onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
 • Scholen op de kaart SO 
 • Scholen op de kaart VSO
 • Jaarverslag MR 2019-2020
 • MR regelement d.d. 1-10-2019
 • MR Statuut d.d. 1-10-2019
 • MR Huishoudelijk regelement d.d. 1-10-2019
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Leerlingen 22001199 22002200 2021 2022 2023 2024
aantal leerlingen per 1-10 (teldatum) 667 659 657 647 627 617
gastleerlingen (korter dan 3 maanden) 19 16 15 15 15 15

 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023

service agreement 891              882              -              -              -              
licht begeleidingsarrangement 123               87                 -              -              -              
medium begeleidingsarrangement 10                4                   -              -              -              
totaal begeleide leerlingen (teldatum 1-7-2020) 1.046           973               1.040          1.040          1.040          

Begeleide leerlingen Dienst Onderwijskundige 
Ambulante Begeleiding

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
directie en afdelingsleiders 6                   7                   6                   6                   6                   6                   6                   
onderwijzend personeel 121               120              121               121               121               121               121               
ondersteunend personeel 89                92                 91                 90                90                90                90                
detachering via Kempenhaeghe 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 

Aantal FTE's per 31-12
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2.6 FINANCIEEL BELEID – ONDERWIJS (DE BERKENSCHUTSE)

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de �nanciële staat van 
het bestuur. Hierin staan de belangrijkste �nanciële gegevens en is 
los van de jaarrekening te lezen. Het gaat in op ontwikkelingen in 

meerjarig perspectief, gee� een analyse van de staat van baten en 
lasten, van de balans en tot slot van de �nanciële positie van het 
bestuur.

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Het leerlingaantal blij� hoger dan in de afgelopen jaren geprognosti-
ceerd en is daarom naar boven bijgesteld. In het meerjarenbeleid is 
nu rekening gehouden met een relatief sterke afname bij het VSO. In 
de samenwerkingsverbanden worden weinig mogelijkheden gezien 
om het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs nog 
verder te doen dalen. Onder andere vanwege de a�ankelijkheid van 
de samenwerkingsverbanden laat het aantal leerlingen zich lastig 
begroten. Een terugblik naar afgelopen jaren laat zien dat het aantal 
leerlingen voor het komende jaar en het jaar erna redelijk nauwkeu-
rig begroot kan worden, de inschatting voor 3 en 4 jaar vooruit laten 
doorgaans een grotere afwijking zien. Vanaf 2014, de start van 
passend onderwijs, daalde het aandeel leerlingen dat speciaal 
onderwijs volgt van 4,6% naar 4,2% in 2017. Voor De Berkenschut-
se betekende dat een terugloop van 677 leerlingen in 2014 naar 632 
in 2016. Daarna steeg het aandeel weer. In 2017 zaten we weer 
nagenoeg op het niveau van 2014. Op de teldatum, 1-10-2020 zien 
we een lichte daling van 8 leerlingen.

Daarnaast is de complexiteit van leerlingen toegenomen en stromen 
leerlingen op een later moment in. Een mogelijke verklaring is dat 
reguliere scholen langer proberen leerlingen te begeleiden. 
Opvallend is ook de toename van leerlingen met een meervoudige 
problematiek. Onduidelijk is waarom deze categorie leerlingen zo 
sterk toeneemt. Het vermoeden bestaat dat dit deels leerlingen zijn 
aan wie eerder onthe�ng van leerplicht verleend is/zou zijn.
Verder is er een toename van leerlingen in het VMBO. Deze 
leerlingen geven aan, vanwege het mildere pedagogisch klimaat, de 
voorkeur aan De Berkenschutse te geven t.o.v. de voormalig VSO 
scholen. Binnen de afdeling SO was verwacht dat er op basis van 
demogra�sche ontwikkeling een daling zou optreden. Dit is echter 
nauwelijks het geval. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden 
stromen er vanuit de SO ook minder leerlingen door naar regulier 
onderwijs. Ook hier speelt de toegenomen complexiteit een rol.

De arbeidsmarkt voor met name onderwijzend personeel wordt 
merkbaar krapper, de personeelsopbouw is zodanig, dat er relatief 
veel oudere medewerkers zijn. Om te komen tot juiste keuzes ten 
aanzien van de toekomstige noodzakelijke in- en uitstroom van 
personeel wordt aandacht besteed aan het verwachte verloop als 
gevolg van pensionering. In de planperiode 1 januari 2021 tot 1 
januari 2026 zal 25,71 �e vanwege de AOW-gerechtigde lee�ijd 

uitstromen. In 2026 is voorzien dat 5,28 �e op basis van lee�ijd zal 
uitstromen. Aangezien het aantal vacatures landelijk toeneemt, zal 
er naar verwachting meer mobiliteit ontstaan. Dit is een zorgwek-
kende ontwikkeling.
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Staat van baten en lasten 2019 2020
begroting

  

BATEN
- rijksbijdragen 18.592.091      19.434.617       19.686.039      20.668.315      20.459.581      20.323.640      251.422             1.093.948        
- overige overheidsbijdragen en subsidies 561.892            510.000          839.381            564.000          564.000          564.000          329.381            277.489            
- baten werk in opdracht van derden -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
- overige baten 411.226            341.699            312.904            188.800           301.200           301.200           -28.795             -98.322             
TOTAAL BATEN 19.565.209      20.286.316      20.838.324      21.421.115        21.324.781       21.188.840      552.008           1.273.115          
LASTEN
- personeelslasten 15.712.521        17.718.931       17.625.265       18.037.742       17.910.266      18.022.126       -93.666            1.912.744         
- afschrijvingen 455.213             501.594            453.743            523.100            714.624            671.383            -47.851             -1.470               
- huisvestingslasten 696.400          790.720           732.942            870.929           870.929           870.929           -57.778             36.542              
- overige lasten 762.455            1.122.280         970.626           1.127.114          1.076.775         1.075.082        -151.654           208.171            
TOTAAL LASTEN 17.626.589       20.133.525       19.782.576       20.558.885      20.572.594       20.639.520      -350.949          2.155.987         
SALDO
- saldo baten en lasten 1.938.620        152.791             1.055.748         862.230            752.187             549.320            902.957            -882.872           
- saldo �nanciele baten en lasten 765                    -                   2.035                -                   -                   -                   2.035                1.270                
- saldo buitengewone baten en lasten -                   -                   -                   -                   
TOTAAL RESULTAAT 1.939.385         152.791             1.057.783         862.230            752.187             549.320            904.992           -881.602          

2020
realisatie

T+1 T+2 T+3 verschil t.o.v.
begroting

verschil t.o.v.
2019

Belangrijkste verschillen 2020 ten opzichte van de begroting

Staat van baten, lasten en de balans

De rijksbijdrage komt hoger uit dan begroot (1%). De rijksbijdrage 
omvat een vergoeding voor personeel en voor materieel voor 
leerlingen ingeschreven bij de Berkenschutse en de leerlingen in de 
ambulante begeleiding. Alsmede ontvangen doorbetalingen door de 
samen-
werkingsverbanden in verband met groep per 1 februari.

De stijging komt voort uit het feit dat de beschikkingen hoger 
uitkomen dan begroot door de stijging van de bekostigingsbijdragen 
als gevolg van de indexactie van de personele bekostiging. Boven-
dien zijn er in de periode 1 oktober – 1 februari meer leerlingen 
ingestroomd dan verwacht. Hierdoor komen de doorbetalingen van 
de samenwerkingsverbanden hoger uit dan begroot.

De overige overheidsbijdragen liggen (65%) hoger dan begroot. De 
belangrijkste reden hiervoor is een eenmalige bijdrage die is 
ontvangen. 

In de cao PO is afgesproken dat de functies van onderwijs ondersteu-
nend personeel opnieuw gewaardeerd worden. Omdat in het (v)so 
veel onderwijs ondersteunend personeel werkzaam is hebben deze 
schoolbesturen een eenmalige bijdrage ontvangen om de extra 
loonkosten te dekken. Daarnaast liggen de ontvangsten van het 

vervangingsfonds hoger dan begroot. Deze post laat zich moeilijk 
begroten. De omvang van de declaraties hangt samen met het 
ziekteverzuim.

De overige baten vallen lager uit (8%). Dit is veroorzaakt doordat de 
ouderbijdrage met ingang van schooljaar 2020/2021 is afgescha�. 

De personeelslasten liggen nagenoeg op begroting. 

De afschrijvingslasten blijven achter bij de begroting (10%). Een 
deel van de begrote investeringen voor 2020 is doorgeschoven naar 
2021 of is lager uitgevallen. Doorgeschoven is onder andere 
vervanging ICT netwerk, serre en vervanging speeltoestellen en 
kunstgras. Lager uitvallen is de aanpassing van de luchtbehandeling 
in het HAVO/VWO gebouw.
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De huisvestingslasten zijn lager uitgevallen dat begroot (7%). Dit 
komt voornamelijk doordat de onderhoudskosten lager uitvallen.

De overige instellingslasten komen lager uit dan begroot (13%). Dit 
komt onder andere door lager uitvallende kosten voor licenties en 
lagere kosten voor activiteiten met leerlingen onder andere vanwege 
COVID-19.

 
Belangrijkste verschillen 2020 ten opzichte van 2019

De rijksbijdrage is gestegen (6%). In de eind 2019 afgesloten cao PO 
zijn de salarissen verhoogd, zowel structureel als incidenteel. Dit 
hee� geleid tot indexering van de bekostigingsbijdragen.

De post overige overheidsbijdragen komt hoger uit dan in 2019. De 
belangrijkste reden hiervoor is een eenmalige bijdrage die in 2020 is 
ontvangen. In de cao PO is afgesproken dat de functies van onder-
wijs ondersteunend personeel opnieuw gewaardeerd worden. 
Omdat in het (v)so veel onderwijs ondersteunend personeel 
werkzaam is hebben deze schoolbesturen een eenmalige bijdrage 
ontvangen om de extra loonkosten te dekken. Bovendien lagen de 
declaraties bij het vervangingsfonds in 2020 hoger dan in 2019.

De overige baten liggen hoger dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk 
door de in 2019 opgenomen compensatie transitievergoeding te 
vorderen van het UWV in verband met uitbetaalde transitievergoe-
dingen aan medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst is 
beëindigd vanwege langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
Bovendien komt de ouderbijdragen in 2020 lager uit omdat deze 
met ingang van schooljaar 2020/2021 op 0 is gesteld. De personeel-
slasten liggen in 2020 hoger dan in 2019 (12%). Dit wordt verklaard 
door een toename van 3 �e maar voornamelijk door hogere 
loonkosten als gevolg van de afgesloten cao PO per eind 2019.

De afschrijvingslasten liggen in 2020 nagenoeg op het niveau van 
2019.

De huisvestingslasten zijn gestegen (5%). Dit komt voornamelijk 
door een stijging van de schoonmaakkosten. De loonkosten van de 
medewerkers van de huishoudelijke dienst zijn gestegen. Bovendien 
is het ziekteverzuim hoog dat leidt tot extra kosten voor vervanging.

De overige instellingslasten liggen 27% hoger. Dit komt onder 
andere door hogere kosten voor gebruiks- en verbruiksmaterialen 
(leermiddelen) en hogere licentiekosten. Maar ook hogere advies-
kosten, waaronder advies over huisvesting en het functiehuis.

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

Belangrijk bij de meerjarenbegroting is de prognose van het aantal 
leerlingen. Meer dan twee jaar vooruit kijken is hierbij moeilijk. 
Daarnaast laat de rijksbijdrage zich moeilijk begroten. In het 
verleden is steeds gebleken dat de rijksbijdrage in het najaar naar 
boven wordt bijgesteld. De bekendmaking is doorgaans op een 
tijdstip dat besteding aan extra activiteiten in het betre�ende 
boekjaar niet meer mogelijk is. In de meerjarenbegroting is een 
inschatting gemaakt van de verwachte indexering voor de komende 
jaren. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met 
de wijzigingen in de bekostigingssystematiek die op z’n vroegst met 
ingang van 2023 doorgevoerd gaan worden. Het berekende e�ect 
van de wijzigingen lijkt vooralsnog beperkt te zijn (<1%). De 
personele lasten zijn gebaseerd op het huidige personeelsbestand, 
periodieken, verwacht natuurlijk verloop op grond van lee�ijd en de 
eventuele herbezetting daarvan. 

In de begroting is ervoor gekozen om ondanks de geleidelijke 
terugloop van het aantal leerlingen de formatie minder hard te laten 
dalen. De ruimte die ontstaat kan worden ingezet voor innovatie en 
kwaliteitsverbetering. Daarnaast anticiperen we op de uitstroom 
vanwege lee�ijd die in de komende jaren aanzienlijk is en een 
tijdige herbezetting hiervan.

Gezien de reeds eerder genoemde, uitblijvende besluitvorming 
rondom huisvesting is er in de meerjarenbegroting voor gekozen om 
bij de huisvestingslasten uit te gaan van de continuering van de 
huidige onderwijssetting. 



Balans in meerjarig perspectief 2019
realisatie

2020
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

ACTIVA
- immateriële vaste activa 11.022              31.606              16.282              14.086             14.212               
- materiële vaste activa 1.833.526         2.358.737          3.261.292         3.162.930         3.012.908        
- �nanciële vaste activa -                   -                   -                   -                   -                   
TOTAAL VASTE ACTIVA 1.844.548        2.390.343         3.277.574          3.177.016         3.027.120         
- voorraden -                   -                   -                   -                   -                   
- vorderingen 1.241.704         1.033.311         1.033.311         1.033.311         1.033.311         
- liquide middelen 18.829.591       19.616.000     19.509.555       20.369.272       21.075.461       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 20.071.295      20.649.311      20.542.866      21.402.583       22.108.772       

 2211..991155..884433      2233..003399..665544        2233..882200..444400        2244..557799..559999        2255..113355..889922          

- algemene reserve 16.157.161       17.252.657        18.114.887       18.867.074      19.416.394      
- bestemmingsreserves 3.352.624         3.314.911         3.314.911         3.314.911         3.314.911         
- overige reserves en fondsen -                   -                   -                   -                   
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 19.509.785      20.567.568      21.429.798       22.181.985       22.731.305       
TOTAAL VOORZIENINGEN 336.557             432.192            350.748            357.720            364.692            
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN -                   -                   -                   -                   -                   
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 2.069.501        2.039.894        2.039.894        2.039.894        2.039.894        

 2211..991155..884433        2233..003399..665544        2233..882200..444400        2244..557799..559999        2255..113355..889911            

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
de opgenomen balansposities in 2021 e.v. betre�en de afgeleide posities zoals die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
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Belangrijkste mutaties in de balansposten 2020 t.o.v. 2019

De (im)materiële vaste activa laten een toename zien die onder 
andere wordt veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het 
gebouw. Daarnaast is er geïnvesteerd in een schoolapp en het 
leerlingenvolgsysteem. Bovendien is er een vervolg gegeven aan het 
vernieuwen van het meubilair in de klassen en zijn er speelterreinen 
vernieuwd. 

De vlottende activa zijn op balansdatum hoger vanwege toename 
van de liquide middelen.

De voorzieningen worden hoger door een dotatie aan de voorziening 
duurzame inzetbaarheid. Steeds meer medewerkers van 57 jaar en 
ouder maken gebruik van de mogelijkheid om uren te sparen. 
Bovendien is er in 2020 gedoteerd aan de voorziening eigen 
risicodrager ziektewet in verband met een medewerker met een 
tijdelijk contract die ziek  uit dienst is gegaan.

De kortlopende schulden liggen nagenoeg op het niveau van 2019.

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans

De toename van de post gebouwen en terreinen komt voort uit de 
componentenmethode. Het jaarlijkse onderhoud wordt, a�ankelijk 
van de onderhoudscyclus, ten laste van de exploitatie gebracht, 
danwel geactiveerd.

De personele voorzieningen betre�en de voorziening spaarverlof, 
toekomstige jubilea en duurzame inzetbaarheid. Voor wat betre� 
deze voorzieningen geldt dat de dotaties zijn gebaseerd op de 
onderliggende rekenmodellen. De onttrekkingen zijn gebaseerd op 
de afspraken die met desbetre�ende personeelsleden zijn gemaakt.
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2021 2022 2023
- gebouwen 434.531            239.066           151.487            
- meubilair leerlingen 84.050             15.000             15.000             
- meubilair overig 203.150            25.000             25.000             
- hardware/so�ware 566.470           250.000          250.000          
- overige inventaris 111.215             30.000            30.000            
- onderwijsleerpakket niet diplomagericht 3.800               20.000            20.000            
- onderwijsleerpakket diplonagericht 16.250              25.000             20.000            

10.000            10.000            10.000            
- installaties 231.457             -                   
- vervoersmiddelen (personenbus voor leerlingenvervoer) 50.000            -                   
TOTAAL 1.710.923         614.066           521.487            

 

 
 

Kengetallen
2019

realisatie
2020

realisatie
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting
- solvabiliteit 2 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 ondergrens: < 0,30
- weerstandsvermogen 0,83 0,83 0,85 0,88 0,92 ondergrens: < 0,05
- liquiditeit 9,70 10,12 10,07 10,49 10,84 ondergrens: < 0,75
- rentabiliteit 0,10 0,05 0,04 0,04 0,03
- reservepositie 3.131.835          3.641.629         4.441.336         4.298.605        4.144.898        bovengrens: > 0%

a�ankelijk van reservepositie v/h schoolbestuur

signalering

Belangrijkste toekomstige investeringen en mutaties in 
kasstromen en �nanciering

Onderstaand een overzicht van de begrote investeringen voor de 
komende jaren. In 2021 wordt een inhaalslag gemaakt met betrek-
king tot het onderhoud aan de gebouwen en installaties. In verband 
met het reeds jaren lopende overleg met de gemeente over huisves-
ting is onderhoud de afgelopen, jaren daar waar mogelijk, doorge-

schoven. Met betrekking tot meubilair zijn in 2021 de laatste klassen
aan de beurt voor vervanging van het meubilair. Op het gebied van 
ICT wordt in 2021 het netwerk vervangen. Ook wordt er in 2021 een 
personenbus vervangen. 

Al jaren worden er gesprekken gevoerd met de gemeente over 
onderwijshuisvesting. De oudste delen van de school zijn al meer dan 
50 jaar oud. Er worden verkennende gesprekken gevoerd over 
doordecentralisatie van de middelen ten behoeve van huisvesting. 
Onderzocht wordt wat binnen de huidige regelgeving de mogelijk-

heden zijn. Als doordecentralisatie doorgaat gaan de toekomstige 
kasstromen er anders uitzien. Vanwege de grote onzekerheden 
hieromtrent is hiermee in de meerjarenbegroting nog geen rekening 
gehouden. In de gemeente is geen integraal huisvestingsplan waarin 
langjarig beleid ter attentie van de onderwijshuisvesting geformuleerd is.

Kengetallen Financiële positie
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Reservepositie

De reservepositie van het schoolbestuur per einde van het verslagjaar 
is boven niveau.

Ontstaan

In 2009 was er sprake van een dreiging van een halvering van de 
formatie vanwege bezuinigingen vanuit het ministerie. Dit is de start 
van de opbouw van de reserves geweest. Vanaf dat moment is er zeer 
behoudend beleid gevoerd. Daarnaast werd in de meerjarenprognose 
rekening gehouden met een forse terugloop van leerlingen door de 
kost van passend onderwijs in schooljaar 2014-2015. Dit was 
gebaseerd op enerzijds de forse vereveningsopdracht in de regio en 
anderzijds de demogra�sche ontwikkelingen in delen van het 
voedingsgebied van de school. Aanvankelijk leek de prognose te 
kloppen en nam het leerlingenaantal inderdaad af, zij het niet zo fors 
als gedacht. Het behoudende personeelsbeleid werd desalniettemin 
gecontinueerd en liep in de pas met de leerlingenaantallen. Een 
ander risico is de bekostiging van het LWOE waarvan de beschikking 
voor bepaalde tijd is afgegeven. Daarnaast is er al jaren onduidelijk-
heid over huisvesting. Vanwege de invoering van de componenten-
methode in 2019 is de voorziening voor groot onderhoud vrijgevallen 
ten gunste van het eigen vermogen, dit had een e�ect van EUR 1,1 
miljoen. Vanwege de componentenmethode worden onderhouds-
werkzaamheden aan de gebouwen geactiveerd waardoor de waarde 
van de gebouwen stijgt en derhalve ook de signaleringswaarde.

Bestedingsplan

Een werkgroep is bezig met het opstellen van een bestedingsplan 
voor het vermogen met als doel verhoging van de onderwijskwaliteit. 
De hoofdthema’s zijn bepaald alsmede het tijdspad per thema. De 
�nanciële consequenties worden in de komende tijd inzichtelijk. Het 
bestedingsplan zal worden voorgelegd aan de medezeggenschapraad 
en de raad van toezicht.
Er is een zestal hoofdthema’s benoemd:

 • Huisvesting
  Het gebouw van De Berkenschutse is grotendeels verouderd en  
  gedateerd, het is niet meer adequaat. Er is veel ine�ciënte ruimte, 
  op sommige plaatsen is er een (bijzonder) slecht binnenklimaat. 
  Al geruime tijd vinden er gesprekken met de gemeente plaats 
  over een nieuw schoolgebouw. Om desinvesteringen te 
  voorkomen, werd zeer behoudend omgegaan met onderhoud en 
  investeringen in de gebouwen. Aangezien het proces van overleg 
  over nieuwbouw zeer traag verloopt, is recent besloten toch 
  onderhoud uit te laten voeren. Op dit  moment is de enige nog 
  openstaande optie de doordecentralisering door de gemeente. 
  Daarmee kunnen ook de reserves deels ontsloten worden.
  Tijdpad: realisatie nieuwbouw in 2023.

 • Digitalisering
  Een van de speerpunten is het stimuleren van digitalisering: 
  actualiseren en up-to-date houden van de hardware, maar ook 
  uitbreiden hiervan. Dit komt tevens ten goede aan het faciliteren 
  van medewerkers nu er steeds vaker onderwijs op afstand 
  gegeven wordt. Ook investeringen in nieuwe so�ware vinden 
  plaats, maar het voornaamste is de gedragsverandering die we 
  willen inzetten: het bevorderen van een positieve attitude t.a.v. 
  digitalisering, het ontwikkelen van vaardigheden en het 
  bevorderen van het gebruik van digitale media. Een plan om in 
  kaart te brengen wat verdere benodigde investeringen zijn, 
  wordt gemaakt in de ICT regiegroep. Onderzocht wordt het 
  inrichten van een ontdeklab.
  Tijdpad: 2022-2025
 • Onderwijs en onderzoek 
  Een ander speerpunt is het intensiveren van onderzoek in 
  onderwijs. Er is een traject ingezet onder begeleiding van een 
  deskundige (hoogleraar onderwijssociologie). Daarnaast loopt 
  het gesprek over het faciliteren van een van de medewerkers om 
  te promoveren. Dit is in een vergevorderd stadium. Ook het 
  faciliteren van opleidingsmogelijkheden voor de GZ opleiding 
  vindt plaats. Het traject naar doorontwikkeling academische 
  opleidingsschool is gaande en  bevindt zich in de opstartfase.
  Tijdpad: 2021-2025
 • Kwaliteit
  Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en als gevolg van 
  onderzoeksresultaten die vertaald worden naar de onderwijs- 
  praktijk, is merkbaar dat er andere doelgroepen leerlingen de 
  school binnenkomen met name thuiszitters en leerlingen met 
  nog meer complexe (medische) ondersteuningsvragen die hun 
  weerslag hebben op de ondersteuningsvraag in het onderwijs. 
  Dit vraagt om meer inzet van medewerkers met speci�eke 
  competenties op het gebied van leerlingbegeleiding. Uitbreiden 
  van deze formatie is aan de orde.
  Tijdpad: 2021-2023
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voorzitter raad van bestuur
datum: 14 april 2021

dhr. drs. N.G.J.J. Geurts MHA
lid raad van bestuur
datum: 14 april 2021
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• Bovenformatieve inzet
De meerjaren personeelsbegroting laat zien dat binnen afzienbare 
termijn medewerkers met speci�eke competenties en/of 
bevoegdheden op basis van lee�ijd zullen uitstromen. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan leerkrachten met een 1e graads bevoegdheid. 
Er wordt in kaart gebracht welke medewerkers het betre� en er 
zal werving en selectie plaatsvinden om bovenformatief 
personeel te werven dat de formatie van de medewerkers die uit 
dienst zullen gaan op termijn op kan gaan vullen. Gekozen wordt 
om op deze manier te zorgen voor een gedegen overdracht van 
kennis en vaardigheden.
Tijdpad: 2021-2025

• Werkdruk
Jaarlijks worden middelen ter verlaging van de werkdruk ingezet 
op basis van een door de MR goedgekeurd plan. Naast de inzet 
van deze gelden, investeren we ook met eigen middelen in de 
verlaging van werkdruk: zo zijn vervangingspools ingericht voor 
onderwijsgevend personeel en voor onderwijsassistenten. Dit 
niet enkel voor kortdurende vervanging tijdens ziekte, maar ook 
om afwezigheid in verband met scholing, externe contacten en 
uitwisselingen e.d. te kunnen faciliteren. Het huidige plan loopt 
tot en met schooljaar 2020-2021, daarna moet dit bijgesteld worden.
Tijdpad: 2021-2022

Origineel is ondertekend door de voltallige raad van bestuur van Kempenhaeghe.



RAAD VAN TOEZICHT 2020

De raad van toezicht hanteert als primair kader de 
Governancecode Zorg. Daarnaast is de code Goed Bestuur 
in het Onderwijs van belang voor de raad van toezicht. 
De raad van bestuur en de raad van toezicht handhaven 
deze codes die alle zijn afgeleid van de Algemene code op 
Governance.

De raad van toezicht ziet het, naast zijn wettelijke rollen en taken, als 
uitdaging om de realisatie van de doelen van Kempenhaeghe kritisch 
te volgen en wil graag bijdragen aan een evenwichtige belangen- 
afweging bij het bepalen van de koers en de besluitvorming. De 
samenstelling van de raad van toezicht is heterogeen, om een zo 
breed mogelijk perspectief in het toezicht te kunnen bieden. De raad 
van toezicht stree� ondanks de gewenste meerstemmigheid naar 
consensus in de uitoefening van de rollen.

De raad van toezicht gaat uit van vertrouwen en hee� dientengevolge 
een terughoudende werkwijze. Indien het situationeel nodig blijkt te 
zijn, zal de raad van toezicht meer controle uitoefenen dan wel een 
pro-actieve werkwijze hanteren. De raad van toezicht opereert op 
afstand, ona�ankelijk en betrokken.

De raad van toezicht van Kempenhaeghe hee� de volgende taken: 
werkgeverschap, toezicht houden, klankbordfunctie en besluitvorming. 
In de uitoefening van zijn functie handelt de raad van toezicht vanuit 
de uitgangspunten vertrouwen, verantwoordelijkheid, integriteit, 
betrokkenheid, openheid en professionaliteit.

De raad van toezicht hee� in 2020 zeven maal vergaderd in aanwezigheid 
van de raad van bestuur. Uiteraard zijn de statutair verplichte onder- 
werpen besproken, zoals de goedkeuring van de begroting, de jaar- 
rekening van Stichting Kempenhaeghe en het strategisch beleid. 
Voor zowel begroting als jaarrekening worden, voorafgaand aan de 
geïntegreerde rapportages zoals weergegeven in de jaarrekening, de 
�nanciële cijfers van zowel zorg als onderwijs afzonderlijk besproken.

De raad van toezicht hee� daarnaast gesproken over de volgende 
onderwerpen: strategie van Kempenhaeghe en van de centra ACE, 
CSG, CNL en CEW en de Berkenschutse, de samenwerking met SEIN, 
de ontwikkeling van het nieuwe directieteam in Kempenhaeghe en 
uiteraard alle zorg rondom COVID-19 en de implicaties hiervan voor 
de zorg in de centra van Kempenhaeghe en het onderwijs van De 
Berkenschutse. Speci�ek voor de zorg is gesproken over de imple-
mentatie van de Wet zorg en dwang in Kempenhaeghe, ontwikkeling 
compliance-beleid, het elektronisch patiëntendossier HiX en 
academisering. Speci�ek voor het onderwijs is gesproken over 
strategie 2020-2024 van het LWOE, de huisvesting van De Berken-
schutse, de kwaliteit(stoetsing) van het onderwijs, het werken aan het 
onderwijs van morgen en onderzoek.

Maandelijks wordt de raad van toezicht door de raad van bestuur 
schri�elijk geïnformeerd over de volgende onderwerpen: strategie, 
toezicht, stakeholders, kennismanagement, marketing en communicatie, 
incidenten, derden en zowel de inhoudelijke als de bedrijfsvoerings-
-aspecten van zorg en onderwijs.

Aanvullend hierop hee� (een vertegenwoordiging van) de raad van 
toezicht in 2020 overleg gehad met de ondernemingsraad, de 
cliëntenraad en de medezeggenschapsraad, als ook met de vmsd.
Daarnaast bezochten leden van de raad van toezicht regelmatig 
formele en informele activiteiten van Kempenhaeghe dan wel 
namen zij deel aan studiedagen en conferenties. Dit was vanwege 
COVID-19 minder dan andere jaren, dan wel gebeurde dit in digitale 
vorm. Zo hebben alle leden van de raad van toezicht deel genomen 
aan het webinar ‘Berkenbrein’ georganiseerd door de Berkenschutse.

In januari 2020 hee� de raad van toezicht een werkbezoek gebracht 
aan een belangrijke partner van Kempenhaeghe, de Technische 
Universiteit te Eindhoven. Centraal stond de relatie van Kempenhaeghe 
en de Technische Universiteit te Eindhoven, waarbij aandacht uitging 
naar de ambities en activiteiten van e/MTIC en het gezamenlijk 
onderzoek op het vlak van functionele MRI en neurostimulatie. 
Tevens zijn laboratoria bezocht voor slaapgerelateerd onderzoek en 
regeneratieve geneeskunde. In 2020 hee� de raad van toezicht ook 
een periodieke zelfevaluatie uitgevoerd, ditmaal gekoppeld aan de 
terugblik en de tips van de twee scheidende leden.

De samenstelling van de raad van toezicht hee� in 2020 een aantal 
wijzigingen ondergaan. Na een aantal jaren uitstekend de raad van 
toezicht te hebben voorgezeten, hee� de raad van toezicht afscheid 
genomen van de heer J. ter Huurne vanwege voltooiing van de 
zittingstermijnen. Ook hee� de raad van toezicht afscheid genomen 
van het zeer gewaardeerde lid mevrouw I. van Dijk, eveneens vanwege 
voltooiing van de zittingstermijnen. We zijn hen zeer dankbaar. 
Vanwege het vertrek van de voorzitter is de heer Th. Van Dessel 
benoemd tot voorzitter en mevrouw A. Jetten benoemd tot vice- 
voorzitter. Voorts hee� de raad van toezicht in 2020 twee nieuwe 
leden mogen verwelkomen, te weten mevrouw S. Brand-Gruwel en 
mevrouw M. Simons. 
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Origineel is ondertekend door de voltallige raad van toezicht van Kempenhaeghe.
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Jaarrekening
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting Kempenhaeghe  

VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Kempenhaeghe te Heeze-Leende gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Kempenhaeghe op 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) en de brief van het 

Ministerie van OCW en het Ministerie van VWS d.d. 15 mei 2009 met referentie AD/113787.  

Naar ons oordeel zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 

2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het referentiekader van het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020. 

2. De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2020. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening”. 

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

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

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

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

oordeel. 
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Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus 

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Kempenhaeghe. In de toelichting op pagina 71 heeft  

Stichting Kempenhaeghe het beroep van Stichting Kempenhaeghe op de hardheidsclausule toegelicht. Ons 

oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum 

2015 

In overeenstemming het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015 zoals 

bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben 

wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 

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

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

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

bestaat uit: 

• Het bestuursverslag

• De overige gegevens

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

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de Regelgeving Jaarverslaggeving Onderwijs in

overeenstemming de brief van het Ministerie van OCW en het Ministerie van VWS d.d. 15 mei 2009 met

referentie AD/113787 is vereist.

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

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse  

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RVW en de overige OCW wet- en 

regelgeving. 
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de RVW en de brief van het Ministerie van OCW en het Ministerie van VWS  

d.d. 15 mei 2009 met referentie AD/113787. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 

van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.  

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

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

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

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

doorbreken van de interne beheersing. 
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• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting. 

 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan. 

 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

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

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen.  

 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 

het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald 

van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 

geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 

noodzakelijk was. 

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

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 

onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

Eindhoven, 14 april 2021  

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: J.W. van Asten RA  

 

 

 

 



Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe & Maastricht UMC+

Portfolio 2017 | pagina 8

Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T (040) 227 90 22
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Postadres Heeze:
Postbus 61
5590 AB HEEZE


	Brochure Verslag van raad van bestuur 210 x 260 mm_deel 1
	Brochure Verslag van raad van bestuur 210 x 260 mm_DEEL 2
	Brochure Verslag van raad van bestuur 210 x 260 mm_DEEL 3
	Jaarverslag 2020 v9 (002).bijlage 1
	Stichting Kempenhaeghe - Controleverklaring WG 2020
	Brochure Verslag van raad van bestuur 210 x 260 mm_DEEL 3



