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speciaal in onderwijs.

Stichting Alterius

Stichting Alterius maakt jaarlijks een bestuursverslag. Dit plan laat zien wat we
als stichting het afgelopen jaar hebben gedaan en kijkt meteen ook al even vooruit.
We nodigen jullie uit om samen met ons terug en vooruit te blikken.

De Koers van Alterius

De Koers van Alterius

Wat hebben we in 2014 zoal gedaan?

Wat gaan we in 2015 onder andere doen?

Speciaal in onderwijs!

Hoe ziet dit best mogelijke onderwijs er dan uit?

Alterius is dé gespecialiseerde aanbieder van onderwijs én

Stichting Alterius verzorgt speciaal onderwijs aan

Wij bieden de leerling een veilige en gestructureerde

ondersteuning voor specifieke doelgroepen

om onze leerlingen toegang te blijven geven tot het best

Wij kijken naar de leerling. Welk onderwijsprogramma, ook

verschillende doelgroepen. De leerlingen van Alterius komen
met name uit de regio Zuid-Limburg. Wij hebben als ambitie
mogelijke onderwijs.

leeromgeving aan om zo een kans op verdere ontwikkeling
te geven.

wel onderwijsarrangement genoemd, past het best bij deze

leerling? Dát is het arrangement waarmee we samen aan de
slag gaan. Deze arrangementen leiden naar een van de drie

uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en scholing. Dit kan
niet zonder een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers

en behandelaars. Als Alterius hebben we deze samenwerking,
het educatief partnerschap, hoog in het vaandel staan.

•

•

•

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs

ingevoerd. Hierdoor zijn in de regio zeven nieuwe

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontstaan.
Alterius is lid van al deze verbanden.

Stichting Unik geeft leerlingen de mogelijkheid een erkend
mbo-aka-diploma te behalen. De Buitenhof (Alterius), De
Zonnewijzer (INNOVO) en Xaverius (Kindante) maken
gebruik van deze stichting.

Alterius maakt deel uit van het VOORdeel, een initiatief

van roc’s, vmbo’s, gemeenten en aanbieders van speciaal
onderwijs in Zuid-Limburg. VOORdeel biedt onderwijs

en zorg aan leerlingen die naar verwachting in het vmbo,

Waar wordt het onderwijs gegeven?

St. Jozef

De Buitenhof

Sint Jozef verzorgt onderwijs voor:

De Buitenhof is een gespecialiseerd instituut voor

•

zeer moeilijk opvoedbare kinderen (locatie St. Jozef),

kinderen en jeugdigen van 4 tot 20 jaar met psychiatrische

•

leerlingen in een instelling voor gesloten jeugdzorg

jeugdigden) is er een samenwerkingsovereenkomst tussen De

•

•

leerlingen in een justitiële jeugdinrichting
(locatie Het Keerpunt),
(locatie Icarus),

leerlingen met een licht verstandelijke handicap en
gedragsproblemen (locatie Gastenhof).

De leeftijd van de leerlingen varieert van 12 tot 20 jaar.

Ook hier is de relatie met de behandelaren van onze leerlingen

problematiek. Gezien de nauwe relatie met Wickraderheem
(onderdeel van de Mondriaan, zorg voor kinderen en
Buitenhof en Wickraderheem.

Wervelkind
Wervelkind verzorgt scholing voor professionals

van groot belang. De samenwerking tussen Sint Jozef met

in het onderwijs en zorginstellingen. Het aanbod

samenwerkingsovereenkomsten.

scholingsbehoefte met name in het kader van Passend

Stichting Jeugdzorg St. Joseph (Icarus, Het Keerpunt en Almata
Ossendrecht) en Koraal Groep (Gastenhof) is vastgelegd in

Praktech
Met Stichting Praktech richten we ons op

jongvolwassenen in de leeftijd van ongeveer 20-35 jaar

die moeilijke toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Om de

stap naar arbeid voor deze jongeren makkelijker te maken,

leiden we hen op tot een beroep (bijvoorbeeld stukadoor of

heftruckchauffeur). Daarnaast besteden we aandacht aan het

ontwikkelen van werknemersvaardigheden van de cursisten.

van Wervelkind wordt afgeleid van de dagelijkse

onderwijspraktijk van Alterius en past prima in de brede
Onderwijs en Transitie Jeugdzorg.

•

niveau 1 van een roc of in het speciaal onderwijs geen

diploma zullen halen en daardoor dreigen uit te vallen.

Praktech heeft een subsidie ontvangen van €35.000,- uit het
werkgelegenheidsfonds DSM/Sabic.

‘Wat ik persoonlijk ‘mooi’ vind, is dat er echt een
netwerkgedachte aan het ontstaan is. Mensen
en organisaties denken nu ook aan de partner
en beseffen dat er een nieuwe definitie van ‘wij’
ontstaat. De bereidheid om samen te werken is
merkbaar. In de opstartfase hebben we dit vaker
verteld als ‘Niet alles samen, wel samen alles...’’
Guido Willems, Innovatieleider bij VOORdeel

Alterius levert het best mogelijke onderwijs én ondersteuning

Alterius is dé gespecialiseerde aanbieder van onderwijs én
ondersteuning voor specifieke doelgroepen

•

•

•

•

•
•
•

Alterius heeft samen met Herle College in Heerlen een

maatwerkklas opgezet. Leerlingen, ingeschreven bij Herle

•

Leerlingen van Icarus en Het Keerpunt krijgen vanaf

De directeur van St. Jozef is ook benoemd tot directeur van

•

Als gevolg van de invoer van passend onderwijs,

College, krijgen begeleiding vanuit De Buitenhof met als
doel volledig in te stromen bij Herle College.

het IvOO (Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs),

onderdeel van MosaLira. Deze combinatie opent de deur
naar verdere samenwerking.

daling van leerlingen.

•

leerling.

•

komen ten goede aan het onderwijs en dus aan onze

Inspectie van het Onderwijs handhaaft voor 2014-2015 het

basisarrangement, het hoogst haalbare, voor alle scholen
van Alterius.

Het personeel van Alterius is vertegenwoordigd in

•

Alterius blijft zeker tot 2017 zelfstandig

Alterius onderzoekt mogelijkheden om ondersteuning en

•

De komende jaren worden gebruikt om te verkennen

inspelen op deze groeiende behoefte.

•

Stichting Praktech wil samenwerkingsrelaties aangaan

aanbieden voor professionals bij onder andere collegaorganisaties.

onderwijs te bieden in de woonomgeving in plaats van
de behandelomgeving van de leerling. Zo wil Alterius

aanleiding hiervan is een verbeterplan opgesteld, de

•

Bij Gastenhof is een interne audit uitgevoerd. Naar

kwaliteitszorg verbeterd en is de samenwerking met de

Alterius blijft zeker tot 2017 zelfstandig

•

Wervelkind zal specifieke kennis nog breder als scholing

Alterius levert het best mogelijke onderwijs én ondersteuning

medezeggenschap Passend Onderwijs.

Alterius is een financieel gezonde organisatie.

Anticiperend op de voorziene daling van het aantal

leerlingen bedroeg de formatie op 1 september 142

fte, 10 fte minder dan een jaar hiervoor. Deze daling is
gerealiseerd door natuurlijk verloop en inleveren van
werktijd binnen het kader van f lankerend beleid.

Er is een aanvraag gedaan om de voorzieningen bij

•

•

de kliniek voor orthopsychiatrische problematiek

merken als formele nevenvestigingen van Alterius.

De didactische arrangementen gericht op de

uitstroomprofielen vervolgonderwijs, dagbesteding
en arbeid zullen verder uitgewerkt worden. Deze

borgen dat de eindtermen van het arrangement worden
gerealiseerd.

Uitvoering geven aan het MeerjarenScholingsPlan
2015-2018. In de komende jaren zal de vraag naar

juist gekwalificeerde en gespecialiseerde leerkrachten

toenemen. Daarom is het nu zaak deze scholing vorm te
geven.

De kwaliteit van het dagelijkse onderwijs wordt
systematisch in kaart gebracht door middel van

kijkwijzers, klasbezoeken en rapportages op individueel

en groepsniveau. Dit gebeurt per afdeling apart om zo de

(Maastricht) en internaat Gastenhof (Urmond) aan te

uiteenlopende doelgroepen goed in beeld te hebben. Ook
•

geeft de leerkracht de mogelijkheid om de leeropbrengst

Jeannot Bonnie, lid managementteam De Buitenhof

onderwijsvoorzieningen (zoals huisvesting) nog meer

vier Ondersteuningsplanraden in het kader van de

zorginstelling Koraal Groep geïntensiveerd.

•

het leerlingaantal de komende jaren waarschijnlijk

aandacht zullen krijgen.

de leerlingen van De Buitenhof werken met tablets. Dit

‘Het investeren in ict zorgt ervoor dat we
doelen als het verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs en aansluiten van het onderwijs op de
kennissamenleving kunnen realiseren.’

transitie jeugdzorg en de demografische krimp zal

worden. Dat betekent dat vraagstukken omtrent

Alterius stelt geld uit de reserves beschikbaar voor het

investeringsprogramma. Investeringen die worden gedaan

van de vakanties.

leerlingen die bij Alterius onderwijs volgt specifieker

speciaal onderwijs van grote kwaliteit kunnen blijven

Alterius investeert in een nieuwe ict-omgeving. Zo gaan
van een leerling individueel te volgen.

schooljaar 2015-2016 ook onderwijs in een groot deel

dalen. Hierdoor zal de problematiek van de groep

Alterius onderzoekt met stichting MosaLira hoe we samen
bieden in de regio Maastricht-Heuvelland, ondanks de

•

na het verlaten van onze school blijven wij de leerling
volgen.

Doordat Alterius een financieel gezonde organisatie
is, kunnen we geld en tijd blijven steken in het
investeringsprogramma.

•

•

•

welke bestuurlijke positie nodig is om onze doelstelling
als stichting het beste te kunnen garanderen.

met collega-organisaties om zo meer cursisten te kunnen
bedienen.

De formatie wordt aangepast aan de vermoedelijke

daling van leerlingen. Geheel volgens planning én op
basis van natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit

(f lankerend beleid) zal de formatie in september 2015
gedaald zijn naar 135 fte.

Naar aanleiding van het rapport met betrekking tot
de Onderwijskaart Zuid-Limburg zal er een besluit

worden genomen over het formele aanmerken van de
nevenvestigingen in Maastricht en Urmond.

Het streven is om in 2015 een besluit te nemen over het
al dan niet laten renoveren van de locaties St Jozef en
Praktech.

‘Het is een tijd vol onzekerheden. Juist nu blijven
wij ervoor zorgen dat onze kinderen en jongeren
het best mogelijke onderwijs krijgen. Ook als het
soms tegenzit, houden wij vol.’
Taco Bisscheroux, bestuurder Alterius

