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De Aloysius Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling, een ANBI. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's.
Vanaf deze datum publiceren wij een aantal gegevens op onze website.
Om tot een eenduidige en transparante publicatie te komen zijn onderstaande gegevens in
één document (deze PDF) verzameld:
• De naam van de instelling
• Het RSIN/fiscaal nummer
• De contactgegevens
• De doelstelling
• Het beleidsplan
• De bestuurssamenstelling
• De namen van de bestuurders
• Het beloningsbeleid
• Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
• Een financiële verantwoording
Vanuit deze PDF verwijzen wij met hyperlinks naar relevante informatie –zoals het
organisatieschema en beleidsplan- die via onze website wordt gepubliceerd.
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Vervolg algemene informatie
Activiteiten

De Aloysius Stichting biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen
van 4 tot 27 jaar die ernstige gedrags- en/of psychiatrische
problemen ervaren en/of laten zien. Wij bieden speciaal onderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in
justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Ook hebben
we een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen
met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht
nodig hebben. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden
wij leerlingen en onderwijsteams in het (regulier) onderwijs in
diverse samenwerkingsverbanden in Nederland.

Missie

… is voor hún toekomst. Wij bereiden kinderen en jongeren voor op
hun toekomstige plaats in onze samenleving. De Aloysius Stichting
is er voor leerlingen van 4 tot en met 27 jaar, die ernstige, complexe
gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen
ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en
onze partners in de jeugdhulpverlening.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en
opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert
en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en
partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is
bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

Visie

… elke dag in praktijk. We werken vanuit een gedeelde visie, die
elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze partners.
“Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het
moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te
zijn in onze betrokkenheid.”
Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd betrokken in
voor onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben
dan wijzelf. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis
in hun werk, doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer
en vinden ieder kind de moeite waard om hun best voor te doen.
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Downloads (PDF)
Inschrijving KvK
http://www.aloysiusstichting.nl/download/ALOYSIUS97028.pdf
Organisatieschema
https://www.aloysiusstichting.nl/download/ALOYSIUS88240.pdf
Overzicht medewerkers, aantal fte, leeftijdsopbouw etc.
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Organisatie/Aloysius-in-cijfers

Organisatie
Klik hierboven voor het organisatieschema van de Aloysius Stichting zoals dit gepubliceerd is
op onze website (PDF). Klik hierboven voor een overzicht van het aantal medewerkers,
aantal fte, leeftijdsopbouw, samenstelling (m/v) en ziekteverzuim van de Aloysius Stichting.

Beleidsplan, strategie en doelen
Elk jaar maken we een jaarplan, dat vertaald wordt naar sector- en schoolplannen en dat we
jaarlijks evalueren om te zien of we inderdaad op koers liggen. Scholen leggen in hun
jaarverslag verantwoording af aan onder anderen ouders en de Inspectie van het Onderwijs.
Strategie en doelen
Onze koers Samen betekenisvol leren loopt van 2016-2020. In deze koers staan onze visie,
missie, kernwaarden, onderwijsvisie en plannen tot 2020. Op basis van onze stichtingskoers
maakten onze scholen hun Schoolplannen voor 2016-2020. Klik hier:
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Over-ons/Koers-en-ambitie
Jaarmagazine
Elk jaar maken we een jaarmagazine voor relaties, samenwerkingspartners, netwerkpartners
etc. Het jaarmagazine is te lezen op onze website (blader PDF):
https://www.aloysiusstichting.nl/bladerpdf/jaarmagazine2018

Bestuurders
Aantal bestuursleden
1 (voorzitter college van bestuur)
Is er een directie/dagelijks bestuur Ja (zie organisatieschema)
Zijn er personen in dienst?
Ja (936 medewerkers)
College van bestuur
Drs. Hans Kelderman

Voorzitter college van bestuur

Raad van toezicht
Gerard Spekken
Martin Boon
Henk van den Bos
Luc Greven
Martijn Tubbergen

Voorzitter raad van toezicht
Vicevoorzitter
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
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Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de rvt volgt de publicaties van de Vereniging Toezichthouders
(VTOI) in het Onderwijs. Voor het beloningsbeleid van de medewerkers wordt de collectieve
arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs aangehouden (CAO PO). De beloning van de
bestuurders volgt de CAO voor bestuurders in het PO.
Meer informatie:
VTOI
www.VTOI.nl
CAO PO
http://www.poraad.nl/content/cao-po-2013
WOPT
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningenbestuurders/topinkomens-overheid

Financiële verantwoording
De publicatie van de financiële verantwoording houdt in dat vanaf 1 januari 2014 de
financiële verantwoording van boekjaren na 31 december 2011 elektronisch gepubliceerd
moet zijn.
De meest recente jaarverslagen kunt u downloaden van onze website:
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Organisatie/Aloysius-in-cijfers
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