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VierTaal biedt onderwijs en 

begeleiding aan kinderen met een 

auditieve en/of communicatieve 

beperking (cluster 2 onderwijs). 

Dit doen we in de regio’s Almere, 

Amsterdam, Den Haag en Noord-

Holland Noord. Op 1 oktober 2018 

kregen 1.144 leerlingen onderwijs 

in één van onze 7 scholen en 

verzorgden we met 4 ambulante 

diensten begeleiding voor nog 

eens 981 leerlingen in het regulier 

onderwijs.

VierTaal 
in ’t kort
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Visie & missie

‘Gelijke kansen 
door verschil 

te maken’

Gelijke kansen door verschil te maken.  
Dat is de missie van VierTaal. Wij bereiden 
leerlingen zo goed mogelijk voor op hun 
deelname in de maatschappij. Dit doen we 
door hen te helpen bij de ontwikkeling van 
taal- en communicatieve vaardigheden. 
Maar ook door bijvoorbeeld te werken aan 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Kiezen, maken, delen
Onze kernwaarde is humaniteit: de 
menselijke maat, waarbij iedereen 
welkom en gelijkwaardig is. De begrippen 
(kerncompetenties) kiezen, maken en 
delen lopen als een rode draad door ons 
onderwijs. Want als je dat kunt, kun je de 
regie nemen over je leven en een eigen 
plek vinden in de maatschappij.

Missie
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Organisatiemodel

Leerling centraal

Bij VierTaal staat de leerling centraal. Dat zie je ook in ons organisatiemodel. De leerling krijgt onder-

wijs en begeleiding van professionals dichtbij. Zij worden bijgestaan door onderwijsondersteunende 

collega’s. De ring loopt naar buiten toe uit met leidinggevenden en toezichthouders. Hoe groter de 

cirkel, hoe groter de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Tegelijk draagt iedereen bij van-

uit zijn of haar expertise en talenten.



Speerpunten & resultaten 2018
Ontwikkelen vanuit een stevige basis

VierTaal is een jonge organisatie, opgericht in augustus 2015. De eerste jaren zijn we volop bezig 

geweest om onze positie in de regio’s te versterken. Nu richten we ons op de bestendiging hiervan. 

Geen stilstand, maar verder ontwikkelen van ons onderwijs vanuit een stevige, duurzame basis. Hierbij 

hebben we 5 speerpunten.

6

Professionele cultuur
Om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, werken we continu aan 

het verbeteren van ons onderwijs. We hebben onze professionele cultuur in 2018 

beschreven in een visie op ‘samen werken en samen leren’. Hierin staan 10 principes, 

die we in teambijeenkomsten in de regio’s verder uitwerken.

Kennisplein

Ons KennisPlein krijgt steeds meer vorm! Hier bundelen we interne opleidingen en verbinden en delen we 

kennis van medewerkers uit de verschillende regio’s met elkaar. In elke regio kan een gedragswetenschapper 

een opleiding volgen tot schoolpsycholoog. Verder volgen verschillende medewerkers de pre-master taalwe-

tenschappen, die we samen met het Language and Hearing Centre hebben ontwikkeld. 

1. 
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Borging van kwaliteitsmanagement
Zicht op de kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke voorwaarde 

voor een professionele cultuur. Daarom werken we aan een 

integrale aanpak van kwaliteitsmanagement. In 2018 hebben we 

eerst onze visie op kwaliteit beschreven en een concept handboek 

voor kwaliteitsmanagement gemaakt. Daarnaast is er een pilot 

‘waarderend auditen’ gedaan. Hierbij check je niet alleen afspraken, 

maar ga je met elkaar in gesprek om je verder te ontwikkelen. 

Tenslotte hebben we zogenaamde rubrics ontwikkeld: overzichten 

waarin alle aspecten van kwaliteitsmanagement aan bod komen.

Toekomstbestendig onderwijs
Innovatie van het onderwijs is vanzelfsprekend. Dankzij moderne ICT-

middelen bieden we bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs. Eén van 

de innovaties in 2018 is de ontwikkeling van unitonderwijs. Gericht op 

de toekomst is ook het project ‘Aanmelden en Afstemmen’ uitgevoerd. 

Met deze aanpak werken we meer vraag-gestuurd in de ambulante 

dienstverlening. De ambulant begeleiders zijn enthousiast over de 

nieuwe werkwijze. Er is minder administratieve druk voor de scholen en 

leerkrachten kunnen snel aan de slag met hun adviezen. De betrokken 

scholen zijn minder tevreden. Dat komt vooral omdat bij de evaluatie nog 

niet alle begeleiding was afgerond.

2. 

3. 
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Betrokkenheid ouders
Ouders zijn dé deskundigen als het gaat om hun kind. De 

onderwijsexperts van VierTaal werken dan ook graag met hen 

samen. In 2018 hebben we bekeken hoe we ouders actief kunnen 

betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en bij VierTaal. We hebben 

gekozen voor een onderzoek naar de tevredenheid bij ouders. Via 

panelgesprekken gaan we hen verder betrekken. 

Positionering en profilering
Als jonge organisatie moeten we ons duidelijk positioneren en 

profileren als openbare cluster 2-instelling. Sinds 2018 hebben 

we een adviseur communicatie, die aan de slag is gegaan met de 

ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe huisstijl. Daarnaast legt 

zij verbinding met belangrijke partners.

4. 

5. 

‘Het KennisPlein is de 
verzamelplaats voor interne 

opleidingen en dé plek om 
kennis te delen’

‘Aanmelden en Afstemmen: 
van aanbodgericht naar 
vraaggericht werken in 

ambulante dienstverlening’
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In actie voor 
uitdagend onderwijs

Naast onze speerpunten staan er 4 actielijnen in het 

bestuursakkoord. Dit zijn:

• Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

• Brede aanpak door uitdagend onderwijs

• Professionele scholen

• Doorgaande ontwikkellijnen

In 2018 hebben we hier op diverse manieren aan 

gewerkt. Zo hebben we nieuwe doelen opgesteld voor 

de lange termijn. We investeren in de ontwikkeling 

van uitdagend onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van 

unitonderwijs. Verder konden medewerkers elkaar ont-

moeten en ervaringen uitwisselen tijdens de ‘VierDag’.

Onze partners

Goed onderwijs vraagt om goede samenwerking. Daarom werken we samen met de 

andere cluster 2-instellingen in de stichting Siméa. In 2018 hebben we onder meer plan-

nen gemaakt voor een landelijk expertisecentrum. Verder zijn we lid van de PO-Raad, de 

landelijke werkgeversvereniging voor het primair onderwijs. Ook maken we deel uit van de 

Federatie voor Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam. Daarnaast hebben we contac-

ten met de gemeente Amsterdam en de andere gemeenten waar onze scholen staan. 

In Almere verzorgt Passend Onderwijs Almere voor VierTaal de ambulante 

dienstverlening – ook dat vraagt om nauwe afstemming. Verder hebben we te 

maken met de Inspectie van het Onderwijs. En last but not least natuurlijk 

met de ouders van onze leerlingen.

“Tijdens de VierDag 

kunnen medewerkers 

elkaar ontmoeten, 

ervaringen uitwisselen 

en samen werken aan 

uitdagend onderwijs”

Actielijnen bestuursakkoord
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Wat betreft de toekomst ziet de verwachting 
van het leerlingaantal er als volgt uit:

Prognose 01-10-2019 1.185 Schooljaar 2020-2021

Prognose 01-10-2020 1.191 Schooljaar 2021-2022

Prognose 01-10-2021 1.192 Schooljaar 2022-2023

Prognose 01-10-2022 1.194 Schooljaar 2023-2024

Personeel & organisatie

De ontwikkeling van het leerlingenaantal is als volgt:

Teldatum Aantal leerlingen Personele Bekostiging

01-10-2015 1.047 Schooljaar 2016-2017

01-10-2016 1.057 Schooljaar 2017-2018

01-10-2017 1.097 Schooljaar 2018-2019

01-10-2018 1.144 Schooljaar 2019-2020

Het verzorgen van onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen met een auditieve 

en/of communicatieve beperking. Dat is onze kernactiviteit. Het aantal leerlingen bij VierTaal 

stijgt sinds 2016. Dit is te verklaren omdat kinderen veel eerder en beter een diagnose 

krijgen. Daarnaast neemt de in 2016 gestarte locatie in Almere een deel van de groei voor 

haar rekening. We verwachten dat het aantal leerling de komende jaren stabiliseert. Want 

de kans is groot dat leerlingen die nu op jongere leeftijd instromen, straks vlot terug- of 

doorstromen naar het regulier basisonderwijs.

“Dankzij vroege ondersteuning in taalontwikkeling kunnen 
leerlingen eerder terug- of doorstromen naar het regulier 
onderwijs”

Onderwijs en leerlingen
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Schoolprestaties

De Inspectie van het Onderwijs neemt elk jaar de prestaties van ons onderwijs 

onder de loep. Dit gebeurt met een vragenlijst over onder meer de uitstroom van 

leerlingen. De resultaten gaan over het voorafgaande schooljaar. In 2018 dus over 

schooljaar 2016-2017. De inspectie zag geen risico’s. Verder heeft de inspectie een 

kwaliteitsonderzoek gedaan bij de Professor Burgerschool. Deze school kreeg het 

predicaat ‘goed’.  

De mensen van VierTaal

Bij VierTaal werken ongeveer 550 mensen. Dit zijn leerkrachten, onderwijsassisten-

ten, logopedisten, gedragsdeskundigen en ondersteunend personeel. We vinden het 

belangrijk dat de werkdruk beheersbaar blijft. In overleg met de schoolteams zet-

ten we hiervoor middelen in. Bijvoorbeeld voor extra personeel en materialen. Het 

werven en behouden van vooral leerkrachten blijft moeilijk. Daarom nemen we ook 

maatregelen zoals een traineetraject voor beginnende professionals, goede secun-

daire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor zij-instromers.
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Huisvesting: een goede plek voor onze scholen

VierTaal heeft scholen in Amsterdam, Den Haag en Schagen. In Noord-Holland Noord onder-

zoeken we of de scholen op de juiste plek zitten gezien de woonplaats van de leerlingen. We 

hebben hierover in 2018 gesprekken gehad met de schoolleiding en de gemeenten in de regio 

en werken nu verschillende scenario’s uit. In Amsterdam werken we samen met Kentalis Onder-

wijs, Kentalis Zorg en de gemeente aan een Expertisecentrum Onderwijs en Zorg. 

Toezicht & medezeggenschap

Het bestuur en toezicht van VierTaal is in lijn met de Code Goed Bestuur. Directeur-bestuur-

der Toon Kuijs is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het beleid en Vier-

Taal-brede projecten. Hij heeft met de Raad van Toezicht (RvT) afspraken gemaakt over de 

ambitie, doelstellingen en begroting van VierTaal. Deze staan in het strategisch instellingsplan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op wat de 

directeur-bestuurder doet. De RvT heeft in 2018 6 keer 

vergaderd met de bestuurder. Daarnaast zijn ze samen ‘de 

hei op’ geweest. De RvT heeft ook 2 keer overlegd met de 

Medezeggenschapsraad. Bijzondere aandacht kregen de onderwerpen:

• het aangescherpte strategisch plan ‘Samen kiezen, maken, delen’

• de veranderde sturingsrollen binnen VierTaal

• verschillende aspecten van kwaliteit

• visie op en projecten rondom huisvesting

12
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Medezeggenschapsraad

VierTaal heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bovenschoolse belangen behartigt en instem-

ming en advies geeft over het beleid van VierTaal. Elke regio heeft een deelmedezeggenschapsraad 

(DMR). Begin 2018 hebben de MR- en DMR-leden scholing gevolgd. Tussentijds zijn er verkiezingen 

geweest om open plaatsen in te vullen. De vertegenwoordiging van ouders van leerlingen die ambu-

lante begeleiding krijgen, blijft een aandachtspunt. 

De MR heeft 6 keer overleg gehad met het bestuur. Aan de orde kwamen onder meer het personeel-

shandboek, middelen om de werkdruk te verlagen en de algemene verordening gegevensbescher-

ming (AVG). Met de RvT is gesproken over betrokkenheid van ouders. 

Klachtencommissie

In 2018 is er 1 klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De commissie verklaar-

de een deel van de klacht ongegrond en een deel gegrond. We hebben de adviezen van de commissie 

opgevolgd.
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VierTaal staat er financieel gezond voor. We hebben het jaar 2018 positief afgesloten met een nettoresultaat 

van €131.825. En we halen alle belangrijke kengetallen die het Ministerie van Onderwijs noemt.

Financiën

Vermogenspositie

signaleringswaarde 2018 2017

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,50 4,36

Solvabiliteit 2 < 30% 76,9% 81,2%

Weerstandsvermogen < 5% 22,4% 25,2%

Rentabiliteit < - 10% 0,4% 6%

Exploitatieresultaat

Realisatie
2018

Begroting
2018

Verschil Realisatie
2017

Baten

Rijksbijdrage OCW  34.943.321  32.728.549  2.214.773  32.769.666 

Overige overheidsbijdragen  978.291  732.700  245.591  208.436 

Overige baten  756.644  217.278  539.366  460.632 

Totaal baten  36.678.257  33.678.527  2.999.730  33.438.734 

Financiële baten en lasten  1.565 -  1.565  9.122 

Netto resultaat  131.825  77.246-  209.071  1.955.108 

Lasten

Personeelslasten  29.478.513  27.134.815  2.343.698-  25.157.169 

Afschrijvingen  525.197  501.053  24.145-  471.706 

Huisvestingslasten  1.456.384  1.460.485  4.101  1.116.606 

Overige lasten  5.087.903  4.659.420  428.483-  4.747.267 

Totaal lasten  36.547.997  33.755.773  2.792.225-  31.492.748 

Saldo baten en lasten  130.259  77.246-  207.505  1.945.986 
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Bestuursverslag en 
jaarrekening 2018 

Het Bestuursverslag van 

Stichting VierTaal over 2018, 

inclusief de jaarrekening, is te vinden op de 

website van VierTaal (www.viertaal.nl) 

of kunt u aanvragen via 

 info@viertaal.nl
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