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1. Inleiding 
 

In de afgelopen beleidsperiodes heeft Orion - lees: iedereen die betrokken is bij het onderwijs van 

Orion - een heel stevige basis weten te ontwikkelen voor en met kwalitatief goed onderwijs voor haar 

leerlingen. In de periode september tot november 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs ons als 

bestuur bezocht en ons met Goed gewaardeerd. We zijn als goed gewaardeerd omdat onze visie, 

ambities en doelen goed op elkaar zijn afgestemd en ook zichtbaar zijn in de hele organisatie. De 

inspectie heeft gezien hoe we daar concreet invulling aan geven in de praktijk op onze scholen. Wij 

geven goed onderwijs aan onze leerlingen. Dit doen we door samen steeds te onderzoeken en uit te 

proberen wat werkt voor de leerling. Samenwerken en gebruikmaken van het netwerk om de 

leerling(en) heen is hierbij heel belangrijk. Het is goed zichtbaar dat onze scholen een oefenplaats zijn 

voor onze leerlingen om zich voor te bereiden op de best passende vervolgstap.  

 

Dat de maatschappij snel verandert weten we. Hoe de maatschappij verandert en hoe dat er concreet 

uitziet weten we vaak niet. De coronaperiode is hier bij uitstek een voorbeeld van. Het heeft ons laten 

zien dat we zomaar in een situatie kunnen belanden waar we niet op gerekend hadden. Het effect van 

deze periode is zichtbaar in het landelijke onderwijsveld. Er zijn meer leerlingen die (tijdelijk) 

gespecialiseerd onderwijs nodig hebben. Daarnaast zien we dat passend onderwijs in combinatie met 

leerrecht effect heeft op zml-doelgroep waar wij onderwijs en zorg aan bieden.  

 

We gaan voor kansrijk onderwijs voor iedere leerling. Kansrijk onderwijs in een steeds veranderende 

maatschappij. Hoe bereiden we onszelf voor op het optimaal leren en ontwikkelen van onze leerlingen 

ten behoeve van een volwaardige deelname aan die maatschappij? Waar koersen we op? Welke 

doelen stellen we onszelf? 

 

We hebben van de coronaperiode geleerd dat we een veerkrachtige organisatie zijn. Dat heeft ons 

geholpen om om te kunnen gaan met het onverwachte. We hebben vanuit deze veerkracht, en vanuit 

onze stevige basis, in korte cyclische contactmomenten, stap voor stap, in het belang van de veiligheid, 

de gezondheid en het leren en ontwikkelen van zowel de leerlingen als personeel kunnen handelen. 

Dit hebben we ook kunnen doen door goed samen te werken met vaste (jeugd)zorg-partners, de 

samenwerkingsverbanden, de GGD en de gemeente Amsterdam.  

 

We bouwen de komende jaren verder aan een veerkrachtige kwaliteitscultuur en aan relevante 

netwerken om zo in de toekomst snel te kunnen blijven schakelen. We doen er alles aan om het beste, 

dat wat werkt voor de leerling, te doen. Onze veerkracht zit in het continue gezamenlijke zoeken naar 

en anticiperen op om dat beste te kunnen realiseren. 

 

Onze goede en stevige basis voor kwalitatief goed onderwijs gaan we komende beleidsperiode 

optimaal benutten om samen met vaste samenwerkingspartners aan twee grote bewegingen verder te 

bouwen. Twee bewegingen die bijdragen aan inclusief en thuisnabij onderwijsaanbod voor de 

leerlingen in het reguliere onderwijs, én aan goed en excellent onderwijs voor de leerlingen de 

gespecialiseerd onderwijs nodig hebben op onze scholen. Beide opdrachten worden ondersteund door 

drie pijlers die tot uiting komen in de slogan van onze strategische koers voor de komende 

beleidsperiode: 

 

‘Goed onderwijs voor nu en voor later, doen we samen vanuit een stevige basis.’ 
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Hieraan bouwen vraagt van ons dat wij in verbinding met elkaar zijn en blijven, zowel binnen als buiten 

de organisatie, om in samenwerking met onze partners onze ambities waar te maken. We gaan verder 

bouwen aan een kwaliteitscultuur waarin we samen doen, samen onderzoeken en nadenken, samen 

beslissen en samen steeds weer de volgende stap zetten. Kortom: bruggen bouwen terwijl wij er zelf 

overheen lopen. 

 

Met veel waardering en bewondering voor wat we met elkaar hebben bereikt voor onze leerlingen, én 

de leerlingen in het brede Amsterdamse onderwijsveld, kijk ik uit naar wat er komen gaat. Ik ga ervoor 

dat we vanuit energie, veerkracht en gezondheid ons belangrijke werk kunnen blijven doen en 

uitbouwen. 

 

 

Annette van der Poel 

Bestuurder 
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2. Strategisch meerjarenbeleidsplan 2022-2025  
 

 

Alle kinderen, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of beperking hebben recht op goed onderwijs.  

Goed onderwijs dat ze de beste kansen biedt op brede ontwikkeling en duurzame maatschappelijke 

participatie. Regulier waar het kan, gespecialiseerd waar nodig. 

 

 

Maatschappelijke context 

Amsterdam biedt een enorme veelheid aan nationaliteiten, achtergronden, culturen en niveaus van 

welvaart en welzijn. Ook de grootte van de stad, de hoeveelheid kinderen, en de diversiteit van de 

populatie leiden tot diverse uitdagingen. Elk kind verdient de beste kansen om zich op de best 

mogelijke wijze te ontwikkelen, ongeacht afkomst, mogelijkheden, achtergrond, beperking of 

thuissituatie. Dat is voor iedereen in het netwerk van onderwijs en jeugdhulp waar we het voor doen.  

De wereld om ons heen verandert voortdurend, zo ook het onderwijs. Deze veranderingen bieden 
Orion kansen, maar zorgen ook voor uitdagingen. Om in deze veranderende omgeving succesvol te 
kunnen zijn, is het belangrijk op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen. Denk aan het 
lerarentekort, maar ook de aandacht voor verduurzaming of tweedelingen in de maatschappij. Het 
verloop van veel van deze trends is onzeker. De afgelopen anderhalf jaar is bij uitstek een voorbeeld 
van hoe veranderlijk de maatschappij kan zijn. Het heeft ons laten zien dat we zomaar in een situatie 
kunnen belanden waar we niet op gerekend hadden. Het effect van deze periode is zichtbaar in het 
landelijke onderwijsveld en dus ook in Amsterdam. Er zijn meer leerlingen die (tijdelijk) gespecialiseerd 
onderwijs nodig hebben.  

Uit onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op het welbevinden blijkt dat er grote verschillen 
zitten in impact op kinderen en gezinnen. Vooral kinderen met een kwetsbare sociaal emotionele 
ontwikkeling zijn onevenredig hard geraakt. Hun problematiek lijkt verergerd. Zo laat onderzoek zien 
dat kinderen met mentale of gedragsproblemen en/of die opgroeien in een thuissituatie met 
problemen meer stress ervaren en slechter scoorden op algemene gezondheid, depressieve 
symptomen, boosheid en slaapproblemen in vergelijking met de algemene populatie. Het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJI) spreekt de verwachting uit dat het merendeel van de kinderen genoeg veerkracht 
heeft om de impact van de coronacrisis te boven te komen, maar deze kwetsbare groep kinderen 
verdient extra ondersteuning om tot eerlijke kansen te komen. 

Op onze scholen en in een aantal buurten in de stad signaleren we een toename van complexe 
problematiek bij leerlingen, waarbij vaak ook zorgen zijn in de gezinssituatie en in de omgeving. Ook 
maken we ons zorgen over de grootstedelijke problematiek die zich uit in straatcultuur, criminaliteit en 
toenemend geweld. Daarnaast zien we dat het leerrecht voor ieder kind effect heeft op de 
verschillende doelgroepen waar wij onderwijs en zorg voor bieden. 

Reflecterend op de afgelopen beleidsperiode, de huidige situatie en vooruitblikkend naar 2025, ziet 
Orion twee grote opdrachten (ontwikkellijnen) voor zich in het organiseren van kwalitatief goed, 
gespecialiseerd en, zoveel als mogelijk, inclusief onderwijs: 

Expertisenetwerk Orion 
Orion is een expertisenetwerk voor passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in en rond 
Amsterdam, zowel voor de leerlingen die op ons specialistisch onderwijs aangewezen zijn als voor de 
leerlingen die aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs nodig hebben. Orion is partner voor 
het gehele primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam en de regio. 
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Goed en excellent onderwijs 
Alle leerlingen die op ons specialistisch onderwijs zijn aangewezen verdienen kwalitatief goed onderwijs 
met goede ondersteuning om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en om naar de best 
passende bestemming uit te stromen.  

Deze twee opdrachten vragen van ons dat wij in verbinding met elkaar zijn en blijven, zowel binnen als 

buiten de organisatie, om in samenwerking met onze partners onze ambities waar te maken.  

We gaan samen doen, samen onderzoeken en nadenken, samen beslissen en samen steeds weer de 

volgende stap zetten. Kortom: bruggen bouwen terwijl wij er zelf overheen lopen.  

 

 

2.1 Onze beide opdrachten worden ondersteund door 3 pijlers 
 

Het strategisch beleid 2022-2025 richt zich op drie pijlers die tot uiting komen in de slogan van onze 

strategische koers voor de komende beleidsperiode: 

‘Goed onderwijs voor nu en voor later, doen we samen, vanuit een stevige basis.’ 
 

Pijler 1: Goed onderwijs voor nu en voor later 
Om onze leerlingen blijvend in een veilige omgeving te laten leren en ontwikkelen, waarbij ze goed 
worden toegerust voor een goede en gelukkige plek in de samenleving op alle leefdomeinen, zullen we 
vast blijven houden aan wat werkt en gezamenlijk zoeken naar en bouwen aan wat beter kan. 

Wij hebben... 

 Continue aandacht voor curriculumvernieuwing 
o We verstevigen met vaste samenwerkingspartners voor kunst, cultuur en sport het aanbod 

voor de sociale en maatschappelijke competenties en talentontwikkeling  
o Hierbij is de leerling eigenaar van zijn/haar leerproces door het werken met een digitaal 

portfolio als onderdeel van het OPP 
o We implementeren toetsing passend bij de doelgroep en het eigenaarschap van de 

leerling 
o We ontwikkelen een didactische aanpak en aanbod passend bij de benodigde 

vaardigheden en competenties van de leerlingen  
o We verstevigen de praktijkvakken en breiden deze uit zodat we breder kunnen certificeren 

en diplomeren en op zoek kunnen naar bestendigde arbeidsplaatsen 
 

 Expliciete aandacht voor een grotere uitstroom naar een zo regulier mogelijke setting (tussen- en 
einduitstroom) 

o We oefenen ook buiten de muren van onze scholen 
o We verstevigen de samenwerking met vaste reguliere onderwijsscholen 
o We breiden de Transferbegeleiding verder uit (Arbeid, ROC, vo, po) 

Pijler 2: Goed onderwijs doen we samen 
Om aan beide opdrachten richting en invulling te geven hebben we iedereen die betrokken is bij het 
onderwijs nodig, goed onderwijs doen we immers samen. Allereerst is de samenwerking met ouders 
als educatief partner belangrijk. Ouders en scholen hebben elkaar nodig in het realiseren van de beste 
kansen voor het kind. Ouders hebben immers veel kennis en expertise over hun kind. Zij weten wat 
hun kind nodig heeft. Verder zullen we de komende jaren onze interne en externe netwerken 
onderhouden, aangaan en uitbouwen om goed onderwijs te kunnen realiseren.  

 



8 
 

Wij gaan... 

 De samenwerking met de opleidingsinstituten uitbreiden en verstevigen. Dat doen we samen 
met onze partners speciaal onderwijs: Kolom en de Levvel PI-scholen  

o In company opleiding voor speciaal onderwijs – pabo  
o verzorgen van gastcolleges en modules 

o zij-instromers samen opleiden 

o studenten inzetten op onze scholen voor praktijkgerichte opdrachten - 
onderwijsontwikkeling en innovatie (onderzoekend Orion) 

 De interne netwerken binnen Orion verstevigen  
o Kennis en expertises delen met betrekking tot de diversiteit van de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen op de scholen; organiseren van passende 
ondersteuning (maatwerk op elke school –steeds meer clusterdoorbrekend 
organiseren) 

o Dit kan gebeuren op thema, taak en functiegroepen (TSO, veiligheid, 
bewegingsonderwijs, sociaal maatschappelijke competenties, curriculumvernieuwing, 
data-ondersteund werken, directeuren, zorgcoördinatoren, IB/TL) 

 Orion-scholen aanbieden als regionale expertisenetwerken in Amsterdam-Diemen en 
omgeving, zodat we samen met het reguliere onderwijs vroeg kunnen signaleren wat er nodig 
is en dan passende ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten met elkaar organiseren. 

 In het kader van transferbegeleiding zoeken we vaste samenwerkingen met scholen waar 
leerlingen naar uitstromen, zowel in het po als vo. Concreet: Orion gaat met een aantal vo-
scholen partnerschap afspreken langs drie routes; doorplaatsen van leerlingen, symbiose 
onderwijs organiseren en kennis delen. We denken dat we met deze bewegingen binnen vier 
jaar voor een derde tot de helft van het aantal leerlingen in het vso met het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs, symbiose-onderwijs met het reguliere voortgezet onderwijs kunnen 
organiseren of zelfs een overstap naar het reguliere onderwijs kunnen realiseren.  

 Zowel in het po als het vo intensief met het reguliere onderwijs samenwerken aan het 
terugdringen van thuiszitters. 

 De SJSO duurzaam borgen in onze scholen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zet de gemeente 

Amsterdam in op de transitie van jeugdhulp door met SJSO jeugdhulp te bieden in het speciaal 

onderwijs. In 2021 heeft de gemeente Amsterdam de jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Uit deze 

aanbesteding zijn tien kernpartners gekozen voor de uitvoering van alle jeugdhulp in 

Amsterdam. Deze kernpartners zijn verantwoordelijk voor het gehele aanbod van jeugdhulp. 

Naast deze nieuwe aanbesteding heeft de gemeente Amsterdam ook een bezuiniging in het 

SJSO-aanbod doorgevoerd. Vooralsnog betekent dit geen vermindering van fte-inzet op de 

scholen waar Orion trekkingsrecht heeft. Vanaf 2022 zal Amsterdam niet meer financieren 

voor de leerlingen uit de regiogemeenten en zullen de regiogemeenten zelf de SJSO-inzet 

moeten gaan financieren. Financieel heeft dit voor Orion geen consequenties, maar het zal 

mogelijk meer werk opleveren voor onze scholen, omdat er dan per leerling uit een 

regiogemeente overleg gevoerd zal moeten worden over de benodigde inzet SJSO.  

Pijler 3: Goed onderwijs vanuit een stevige basis 
Orion heeft een stevige basis voor kwalitatief goed onderwijs. We zijn financieel gezond, hebben een 
gedegen systeem voor kwaliteitszorg (waardering Goed van de onderwijsinspectie) en een 
ondersteunend personeelsbeleid. Deze stevige basis zullen we uitbouwen en benutten om beide 
opdrachten richting en invulling te geven. 

Wij zullen de twee opdrachten/ontwikkellijnen ondersteunen vanuit alle beleidsterreinen (personeel, 
kwaliteit en financiën) 
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Wat betekent dat voor onze ambities met betrekking tot personeel? 

 We organiseren samen leren - leren van en met elkaar: professionalisering van personeel, dat 
doen we door het toegankelijk maken van workshops en cursussen middels uitwisseling tussen 
de scholen (bijvoorbeeld online), door samen te werken met passende opleidingsinstituten 
voor de verschillende taak en functiegroepen en door Orion-scholen te profileren als 
expertise-netwerken voor de regio zodat samen leren ook georganiseerd kan worden in de 
regio. 

 We geven veel aandacht aan werven, opleiden en begeleiden van nieuwe collega’s. Maximale 
onderwijsresultaten kunnen halen betekent voor Orion dat er in 2022 op alle scholen nieuwe 
medewerkers rondlopen die ingewerkt worden of die in opleiding zijn. Onze ambitie is dat 6% 
van de medewerkers in opleiding is. Dit is een afspraak binnen de Amsterdamse 
schoolbesturen. 

 Alle scholen stellen opleiders in de school/werkplekbegeleiders aan vanuit extra middelen 
(subsidieregeling professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders).  

 Orion biedt aan alle nieuwe medewerkers een basisaanbod aan als het gaat om een 
inwerkprogramma. TSO is voor alle medewerkers onderdeel van het basisaanbod. 

 Het wordt steeds moeilijker om de beste professionals voor onze complexe leerkrachttaken te 
vinden. Zeker voor het vso diplomagericht waar de cao-verschillen met het reguliere onderwijs 
nog steeds gelden. We blijven ons hard maken voor een cao voor het funderend onderwijs.  

 

Wat betekent dat voor onze ambities met betrekking tot kwaliteit? 

 We bouwen samen aan onze visie op kwaliteitscultuur om gezamenlijk invulling te geven aan 
onze koers. Orion ziet kwaliteitscultuur vooral als zorgvuldig denken en doen: nadenken bij 
wat je doet, wat je doet goed doen, reflecteren op wat je hebt gedaan en op basis daarvan 
doelen en activiteiten aanpassen en weer doorgaan. Cultuur lijkt ongrijpbaar maar komt tot 
uiting in het gedrag van mensen. Gedrag vormt dan ook het aangrijpingspunt voor de 
gewenste kwaliteitscultuur. Deze kenmerkt zich door reflectie, het voeren van dialoog en het 
samen ontdekken van kwaliteit. Samen met onze medewerkers geven we inhoud aan de 
kwaliteitscultuur door een dialoog aan te gaan waarin de vraag ‘waar doen we het ook al weer 
voor?’ centraal staat. Voor reflectie en dialoog is bereidheid nodig om te luisteren naar de 
ander en te leren van elkaar. Dat stelt mensen in staat verschillende perspectieven te 
verbinden en kwaliteit te definiëren. Dit is een goede gewoonte voor iedereen. Zo draagt 
iedereen bij aan een sterke kwaliteitscultuur die zichtbaar is in het dagelijks handelen. 

 Data-ondersteund werken optimaliseren: efficiënt inrichten en in lijn met elkaar brengen (opp-
groep-school-stichting) 

 Een digitale omgeving passend en ondersteunend bij het curriculum en de werkwijze van de 
organisatie: waaronder voor alle leerlingen een eigen device 

 Blijvend investeren in een goede samenwerking met onze zorgpartners: optimaliseren van het 
continuüm onderwijs en zorg, ook op het gebied van geld en regelgeving (ontschotten op 
zowel financiering, één kind één plan, als ook type personeel en opleiding personeel) 

 Onderzoekend Orion faciliteren, zoals TSO 

 Orion Werkstraat werkt samen met de gemeente en met werkgevers met een warm hart voor 
onze leerlingen om duurzame bestendiging in arbeid te realiseren (kan ook een 
participatiebaan zijn, of arbeidsgerichte dagbesteding). Binden van werkgevers en ouders aan 
onze leerlijn zodat we gezamenlijk kunnen doorontwikkelen op de transferbegeleiding  

 Optimaliseren van het format OPP – op basis van het doelgroepenmodel en in lijn met de 
opmerkingen van de inspectie bij het bestuursgericht toezicht.   
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Wat betekent dat voor onze ambities met betrekking tot financiën (beleidsrijk begroten)? 

 We zetten de NPO-middelen in voor curriculum-vernieuwing en verbreding 

 We investeren in eigentijdse huisvesting – aantrekkelijke leer en werkomgeving  

 We investeren in Vinden, boeien, binden van personeel 

 We ondersteunen de uitbreiding van het Expertisecentrum – ondersteunen de 
doorontwikkeling van het traumasensitief onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek ter 
onderbouwing van TSO – onderzoekend Orion 

 We investeren in de professionalisering van het auditteam –  een leergang waarderend en 
onderzoekend auditen 

 We investeren in de professionalisering van onze schoolleiders (herregistratie -waarderend 
leiderschap) 

 Corona vraagt veel aanschaf van devices voor leerlingen, en ook andere ICT - toepassingen. 

 Investeren doen we in relatie tot de kengetallen: kijkend naar de kengetallen zoals 
weerstandsvermogen en rentabiliteit schatten we in of het verstandig is of we de 
investeringen die we willen doen, ook kunnen doen. Of dat we ze moeten uit- of afstellen. 

  

2.2 Ambities Orion voor 2022 – welke resultaten gaan we met elkaar bereiken 
 
Het Expertisecentrum Orion 

Voor het doorlopen van een goede en positieve schoolloopbaan is het essentieel dat een leerling de 
ondersteuning krijgt die het nodig heeft, op een plek die daar het best bij past. Het op tijd signaleren 
en in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen draagt bij aan betere 
ontwikkelperspectieven. Bovendien kan er dan ook meer preventief gehandeld worden, wat erin 
resulteert dat op termijn minder dure vormen van specialistisch onderwijs en specialistische jeugdhulp 
ingezet hoeven te worden. Om te zorgen dat de vroegsignalering plaats kan vinden is beschikbaarheid 
(en snelheid) van het Expertise netwerk Orion voor de vragen vanuit het regulier onderwijs heel 
belangrijk.  
 
Het Expertisecentrum Orion zal samen met de professionals van Kolom en de Levvel PI-scholen in alle 
regio’s van Amsterdam en in Diemen onderdeel gaan uitmaken van een expertisenetwerk voor de 
scholen uit die regio’s in het po. De vragen van de scholen kunnen variëren van teamtrainingen over 
Traumasensitief onderwijs geven, tot coaching van leerkrachten met beelden, en co-teaching in 
ingewikkelde klassen met leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast blijven de 
medewerkers het Expertisecentrum ook werkzaam voor de scholen van het SWV PO Amstelronde 
(meerjarencontract) en voor het SWV VO Amsterdam Diemen. 
 
In 2022 heeft het Expertisecentrum zowel in het po als het vo in Amsterdam een belangrijk opdracht 
bij de aanpak van de Amsterdamse thuiszittersproblematiek (meerjaren overeenkomst). 
 
In 2022 zullen de Orion-scholen nadrukkelijk onderdeel gaan uitmaken van het Expertise netwerk.  Op 

de Orion-scholen wordt niet alleen specialistisch onderwijs gegeven, maar elke reguliere school kan 

ook aankloppen voor ondersteuning als het gaat om vroege signalering van leer- en 

gedragsproblemen, om het voorkomen van thuiszitters en onnodige schoolwisselingen.  

 

De Orion scholen 

Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan het behalen van maximale onderwijsresultaten voor 
leerlingen in de breedste zin van het woord. Maximale onderwijsresultaten zijn het gevolg van een 
goede inrichting van het onderwijsproces en een veilig schoolklimaat, die worden ondersteund door 
goede (be)sturing binnen een goed systeem voor kwaliteitszorg met ambitie. Op onze Orion-scholen 
betekent maximale onderwijsresultaten halen dat we steeds op zoek blijven naar hoe we ons 
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onderwijs kunnen verbeteren. Het duiden van data op leerling-, groeps- en schoolniveau is hier een 
vast onderdeel van. De verschillende aspecten van kwaliteit zullen ook in 2022 binnen Orion in 
samenhang worden aangepakt.  
 
Naast het behalen van maximale onderwijsresultaten binnen onze eigen scholen, hebben we ook een 
ambitie als het gaat om mogelijkheden creëren voor leerlingen om na een periode speciaal onderwijs 
terug te keren naar het reguliere onderwijs:   
In 2022 heeft Orion met een aantal vo-scholen partnerschap afgesproken langs drie routes; 
doorplaatsen van leerlingen vanuit het so of vso, symbiose onderwijs met onze vso-scholen, en kennis 
en leerkrachten delen – uitwisselen tussen scholen. Op deze manier krijgen al onze leerlingen in de 
diplomagerichte stroom toegang tot alle profielen, (praktijk)vakken en faciliteiten die een reguliere 
school te bieden heeft, en kunnen zij op alle niveaus eindonderwijs volgen. 
Het doel van het verbinden van regulier onderwijs met voortgezet speciaal onderwijs is het creëren 
van gelijke perspectieven voor alle Amsterdamse leerlingen in het diplomagericht onderwijs. 
We groeien de komende vier jaar toe naar een situatie waarin het diplomagericht voortgezet speciaal 

onderwijs en het reguliere onderwijs in Amsterdam intensief en effectief samenwerken. Een van de 

concrete doelstellingen voor 2022 in het kader van het partnerschap met reguliere vo-scholen is het 

verder vormgeven van Transferbegeleiding voor alle leerlingen die worden doorgeplaatst vanuit het so 

of vso naar het reguliere onderwijs.  

Het convenant PrO-VSO-ROC is in 2020 met vier jaar verlengd. Dit betekent ook in 2022 meer 
mogelijkheden om binnen de structuur van het vso een groter aantal opleidingen MBO niveau 1 en 2 
vorm te geven, inclusief diplomering. Leerlingen blijven ingeschreven bij Orion en onze leerkrachten 
verzorgen samen met leerkrachten uit het mbo het curriculum, de stagebegeleiding en de 
examinering. We gaan ervan uit dat we elk jaar weer meer leerlingen samen met het mbo aan een 
diploma helpen. 
 
In 2022 willen we doorgaan met het investeren in een rijke en veilige leeromgeving voor onze 
leerlingen, zowel wat betreft huisvesting als ICT. 
 
De Orion Werkstraat 
De Werkstraat heeft voor schooljaar 2020-2021 een aantal subsidies toegekend gekregen die door 
Corona nog niet geheel uitgeput zijn. In 2022 zullen we daarom deze subsidies, aangevuld met NPO-
gelden gebruiken om de leerlingen beter voor te bereiden op arbeid, als ook om de overgang van 
stages naar betaald werk beter te kunnen begeleiden door de zogenaamde Transferbegeleiding in te 
zetten. Met deze verbeterde vormen van begeleiding voorkomen we vroegtijdige uitval van onze 
leerlingen van de werkplek. Maximale onderwijsresultaten betekent voor de Werkstraat dat wij bij 
onze bestendigingsmetingen (een jaar na uitstroom en twee jaar na uitstroom) leerlingen op de 
werkvloer aantreffen die nog steeds succesvol aan het werk zijn.  
 
Het personeelsbeleid van Orion  
In de komende jaren zal 8% van de leerkrachten en de ondersteuners die werkzaam zijn bij Orion, met 
pensioen gaan. We hebben de afgelopen jaren al meer medewerkers aangenomen om hierop voor te 
sorteren. Ook in 2022 en de jaren daarna besteden we veel aandacht aan werven, opleiden en 
begeleiden van nieuwe collega’s. Maximale onderwijsresultaten kunnen halen betekent voor Orion dat 
er in 2022 op alle scholen nieuwe medewerkers rondlopen die ingewerkt worden of die in opleiding 
zijn. 6% medewerkers in opleiding is onze ambitie. Alle scholen hebben extra middelen begroot om 
nieuwe medewerkers te begeleiden, door het aanstellen van opleiders in de 
school/werkplekbegeleiders. 
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Wat gaan we doen: 
 Aanstellen opleidingscoördinator 
 In 2022 hebben alle scholen opleiders in de school/werkplekbegeleiders aangesteld vanuit 

extra middelen (subsidieregeling professionalisering en begeleiding startende leraren en 
schoolleiders).  

 Komende jaren blijven we extra middelen inzetten om nieuwe medewerkers te werven en op 
te leiden zodat we ingewerkte leerkrachten hebben die op tijd klaar staan om taken over te 
nemen van collega’s die met pensioen gaan. 

 Het wordt steeds moeilijker om de beste professionals voor onze complexe leerkrachttaken te 
vinden. Zeker voor het vso diplomagericht waar de cao-verschillen met het reguliere onderwijs 
nog steeds gelden. We blijven ons in 2022 hard maken voor een cao voor het funderend 
onderwijs.  

 Op alle scholen van Orion wordt tijd vrijgemaakt om te leren, om verder te ontwikkelen. Naast 
studiedagen en persoonlijke ontwikkelplannen is er ook tijd om de goede dialoog te voeren, 
tijd voor intervisie, tijd om op andere scholen te kijken, en tijd om, in leerteams, aan 
curriculumvernieuwing te werken.  
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Amsterdam, 26 januari 2022 

 

Begroting 2022 
(op basis van het jaarplan 2022) 
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3. Leerlingen 
 

We merken dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft groeien. Ten opzichte van 2020 is 

het leerlingenaantal per 1 oktober 2021 gestegen met 62 leerlingen naar 1.330. Vorig jaar bedroeg de 

groei ten opzichte van 2019 al 65 leerlingen. Ten opzichte van 1 oktober 2018 bedraagt de groei 171 

leerlingen.  

Orion heeft steeds gezegd geen ambitie te hebben om te groeien. Toch verwacht Orion nog een 

verdere stijging van het aantal leerlingen tot 1.372 op 1 februari 2023. Daarna gaan we vooralsnog uit 

van een stabilisering van de leerlingenaantallen. 
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4. Personeelsformatie 
 

4.1 Algemeen 
De begrote formatie voor 2022 is circa 27 fte hoger dan de begrote formatie in 2021. De stijging heeft 

enerzijds te maken met de nog verdere leerlingengroei die heeft plaatsgevonden op een aantal 

scholen. Anderzijds hebben de Orion-scholen met het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 

2021-2022 2,1 miljoen gekregen om de corona-achterstanden in te halen. Dit wordt voor een groot 

deel ingezet met (deels ingehuurd) personeel. De NPO-gelden lopen tot de zomer van 2023. De 

begrote formatie loopt in 2023 en 2024 daarom terug. 

 

4.2 Formatie Orion 
Begrote formatie per beroepsgroep 

De begrote formatie van Orion is in 2022 ten opzichte van 2021 verhoogd van 379,6 fte naar 406,8 fte. 

De groei zit hem vooral in het OOP (+ 20 fte)  

NB in de werkwijze van het Onderwijsbureau Meppel wordt de complete formatie begroot, dus niet 

alleen de reguliere formatie, maar ook die voor Bapo, vervangingen, inhuur, detacheringen etc. 

 
 

Begrote formatie per formatietype  

Inhuur wordt tot een minimum beperkt. Het gaat om inhuur van de verzuimcoördinator, de facilitair 

coördinator, de functionaris gegevensbescherming en de inhuur van een enkele zzp-er op een paar 

scholen. In 2022 en in mindere mate in 2023 is de inhuur meer; dit wordt veroorzaakt door de NPO-

gelden. 

 
 

Oudere werknemers 

Bij Orion is ruim 11% van het personeelsbestand 62 jaar of ouder. Ruim 8% van het personeelsbestand 

bereikt binnen 4 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 
 

We nemen vanuit de (tijdelijke) NPO-gelden personeel aan om de corona-achterstanden in te lopen. 

Deze mensen kunnen op termijn ook het personeel dat met pensioen gaat vervangen. 

 

 

 

Formatie per functiecategorie

begrote gem. fte 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Directie 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9

Onderwijsondersteunend personeel 159,4 179,1 170,5 169,4 169,4 169,4

Onderwijzend personeel 202,4 209,9 201,8 197,9 197,4 197,3

379,6 406,8 390,2 385,2 384,6 384,5

Formatie per formatietype

begrote gem. fte 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Basisformatie 375,5 396,6 384,7 381,3 380,7 380,6

Inhuur 4,1 10,2 5,4 3,9 3,9 3,9

379,6 406,8 390,2 385,2 384,6 384,5
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 4.3 Formatie per vestiging 
 

 
  

Formatie per vestiging

begrote gem. fte 2021 2022 2023 2024 2025 2026

20WU-00 Orion College Zuidoost 17,7 22,2 20,2 18,5 18,5 18,5

20WV Drostenburg 75,2 74,8 70,7 70,5 70,5 70,5

20WW-00 Orion College Drostenburg 65,1 69,3 67,8 66,9 66,9 66,9

20XV Van Koetsveldschool 35,7 37,7 36,9 35,8 35,3 35,2

20YC A.H. Gerhardschool 21,2 22,6 22,3 21,9 21,9 21,9

20YD Mr. G.T.J. de Jonghschool 24,2 27,9 27,1 26,7 26,7 26,7

20YN E.J. van Detschool 36,4 45,3 43,6 42,7 42,7 42,7

21EJ Orion College Amstel 26,9 27,6 25,8 25,4 25,4 25,4

21EJ-01 Nevenvestiging OC Amstel 3,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

21EN Orion College Noord 34,2 34,6 32,4 32,1 32,1 32,1

41479 Expertisecentrum Orion 18,5 20,5 20,1 21,1 21,1 21,1

41479 Stichting Orion Algemeen 5,9 2,2 2,6 3,0 3,0 3,0

41479 Stichting Orion Stafbureau 8,4 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4

41479-OC Orion Werkstraat 6,6 7,9 6,9 6,9 6,9 6,9

379,6 406,8 390,2 385,2 384,6 384,5
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5. Huisvesting  
 

De gemeente Amsterdam is een belangrijke partner met betrekking tot de huisvesting van onze 

scholen. Voor 2022 heeft de gemeente voor het eerst een budgetplafond gesteld op de 

huisvestingsaanvragen van alle po- en vo-schoolbesturen. Hierdoor moesten er pijnlijke keuzes 

gemaakt worden. De aanvragen die Orion heeft gedaan zijn echter allemaal toegewezen. Maar we 

moeten er rekening mee houden dat de kans bestaat dat in de toekomst onze huisvestingsaanvragen 

(deels) afgewezen kunnen worden. 

 

De belangrijkste plannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zijn: 

 

Uitbreiding Orion College Drostenburg: 

Om de groei in het leerlingenaantal bij Orion College Drostenburg op te vangen zijn in 2017 vier 

noodlokalen geplaatst en zijn binnen de school de werkpleinen omgebouwd tot klaslokaal. In 2020 zijn 

nog eens vier extra noodlokalen geplaatst. Samen met de gemeente Amsterdam is gekeken naar 

permanente uitbreiding. Hier is ook budget voor ter beschikking gesteld. Momenteel zijn de 

voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang. In de zomer van 2022 zal gestart worden met de 

bouw. Ook Drostenburg wordt bij de plannen betrokken. In gezamenlijkheid is gekeken hoe het 

scholencomplex het best vormgegeven kan worden. Het vso-gedeelte van Drostenburg wordt bij Orion 

College Drostenburg getrokken. Hiertoe zal een flinke verbouwing van dit schoolgedeelte uit 2002 

nodig zijn. 

 

Nieuwe locatie Orion College Noord  

Het was de bedoeling dat Orion College Noord na de zomer van 2023 naar een bestaand 

schoolgebouw aan de Schoenerstraat in Amsterdam Noord zou verhuizen. Er is echter sprake van 

vertraging bij de onderwijshuisvesting in stadsdeel Noord. Hierdoor zal de huidige gebruiker van dat 

schoolgebouw er pas later uit kunnen vertrekken. 

Door vier extra noodlokalen die in 2020 zijn geplaatst heeft Orion College Noord momenteel wel 

voldoende ruimte.  

 

Nieuwbouw voor de Van Detschool 

De gemeente heeft aangegeven dat er nieuwbouw voor de Van Detschool op de Zuidas gepland staat. 

De planning was medio 2025, maar we hebben onlangs te horen gekregen dat daar nog wel een aantal 

jaar bij komen. De Van Detschool is in 3 jaar tijd met 40 leerlingen gegroeid. Hierdoor zijn er intern 

extra lokalen gemaakt. Om het huidige gebouw prettiger leefbaar te maken zijn er ook 

opknapwerkzaamheden uitgevoerd. Dit zal in 2022 worden afgerond. 

 

Mr. De Jonghschool  

Ook voor de Mr. De Jonghschool stond nieuwbouw op het programma, rond 2030. We hebben in 2021 

flink verbouwd en de school heeft hierdoor een heel andere uitstraling gekregen. Daarnaast zijn ook 

hier extra lokalen gemaakt; de Mr. De Jonghschool is in 3 jaar tijd met 20 leerlingen gegroeid. We 

hebben bij de gemeente aangegeven dat de nieuwbouw wat ons betreft nog wel wat langer kan 

wachten.  

 

Van Koetsveldschool 

Op de Van Koetsveldschool zijn aanpassingen gedaan om het gebouw efficiënter te gebruiken en weer 

prettig leefbaar te maken. Ook hier is een extra lokaal gemaakt; de Van Koetsveldschool is in 3 jaar tijd 

met 20 leerlingen gegroeid. Volgend jaar staan ook nog werkzaamheden gepland.  
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Gerhardschool 

De Gerhardschool zal in de zomer van 2022 onder handen worden genomen waardoor de school een 

meer open en eigentijds karakter zal krijgen. Ook worden er extra lokalen voor kleuters gerealiseerd; 

de Gerhardschool is in 3 jaar tijd met 20 leerlingen gegroeid. 

 

Orion College Zuidoost 

Op Orion College Zuidoost heeft het centrale deel van de school een metamorfose ondergaan zodat 

het niet meer opvalt dat de school in een kantoorachtig gebouw zit.  

 

Orion College Amstel 

Op Orion College Amstel is van een grote overlegruimte een lokaal gemaakt. In 2022 zal in de grote 

conciërge/administratieruimte een nieuwe overlegruimte worden gecreëerd. 

 

Duurzaamheid 

Orion is bewust bezig met het onderwerp duurzaamheid binnen haar gebouwenportfolio. 

Als het mogelijk is liggen er zonnepanelen op de daken. Ook zijn bij alle scholen de appendages in de 

cv-ruimtes geïsoleerd om warmteverlies te beperken. Daarnaast wordt zo veel mogelijk ledverlichting 

geplaatst, waar mogelijk in combinatie met aanwezigheidsdetectie.  

Door middel van slimme meters wordt het energieverbruik gemonitord. Bij de onderhoudspartijen is 

veel aandacht voor het correct instellen van de bedrijfstijden van de installaties. Bij vervanging van 

apparatuur wordt altijd ingezet op vervanging door de energiezuinige variant.  

Orion is tevens bezig met het opzetten van eenvoudige gebruiksregels om ook het personeel en de 

leerlingen bewuster te maken van energieverbruik en energieverspilling. 

CSU, ons schoonmaakbedrijf, maakt gebruik van ecologische producten; dit hebben we bij de 

aanbesteding uitgevraagd. 

Op alle scholen wordt afval gescheiden ingezameld. Ook bij sloop worden materialen gescheiden 

afgevoerd. Bij verbouwingen wordt veel gebruik gemaakt van duurzaam materiaal zoals multiplex, pet 

vilt en marmoleum. 

 

Ventilatie 

In tijden van corona is ventilatie van groot belang. In het begin van de pandemie zijn bij Orion alle 

ventilatie-installaties van de scholen geïnventariseerd. Er is nauw contact geweest met de 

onderhoudspartijen met betrekking tot het nemen van eventuele maatregelen. Daar waar nodig is de 

ventilatiecapaciteit bijgesteld/opgehoogd. De ventilatie op de Orion-scholen is momenteel goed 

ingeregeld.  

Wij houden de informatieverstrekking vanuit de overheid met betrekking tot ventilatiesystemen nauw 

in de gaten en stellen dit in samenwerking met Onderwijsbureau Meppel en de onderhoudspartijen 

bij, mocht dit nodig zijn. 
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6. Begroting 
 

6.1 Uitgangspunten 
Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn: 

● De meerjarenbegroting is uitgewerkt t/m kalenderjaar 2026. Deze is opgesteld met 

inachtneming van de ambities uit het nieuwe strategische beleidsplan 2022-2025.  

● Een school dient in principe de baten (na aftrek van de bijdrage voor algemeen en staf) en de 

lasten in evenwicht te hebben. 

● De gehanteerde leerlingaantallen zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2021 

en de prognose van de schooldirecteuren voor de komende jaren.  

● De baten in elke jaarbegroting worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente 

telgegevens en bekostigingsbedragen. 

● Van oudsher was de afdracht van de scholen voor de kosten van staf en algemeen, innovatie 

en ziektevervanging (solidariteitsbijdrage voor vervanging van langdurig zieken) binnen Orion 

14%. Vanaf 2022 is dit percentage op 13% gezet en vanaf schooljaar 2023-2024 op 12,5%.  

 In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen. 

Uitgangspunt is dat cao-aanpassingen en inflatie gecompenseerd worden door de jaarlijkse 

aanpassing in de bekostiging vanuit het ministerie van OCW.  

 Orion heeft het uitgangspunt om een sluitende begroting te presenteren. 

 Orion staat voor een uitstekende kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende 

(facilitaire) ondersteuning, zoals huisvesting en ICT. In zo'n excellent leerklimaat komen de 

kinderen tot bloei.  

 Orion wil een goed werkgever zijn met gekwalificeerd, vrolijk en vitaal personeel.  

 

6.2 Ontwikkelingen 
 
6.2.1 National Programma Onderwijs (NPO) 

In de bekostiging is rekening gehouden met de subsidie NPO. Deze baten zijn als aanvullende 

bekostiging door DUO beschikt en in de begroting opgenomen. Voor het schooljaar 2021-2022 gaat 

het voor de 9 Orion-scholen om 2,1 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om de corona-achterstanden in 

te lopen. Elke school heeft hier plannen voor gemaakt. 

De gelden zijn beschikt als lumpsumbekostiging. Dit betekent dat elke maand een twaalfde deel van de 

beschikking als bate moet worden geboekt. Eventueel niet besteed geld leidt aan het eind van een 

boekjaar automatisch tot een positief resultaat en daarmee tot een hoger publiek eigen vermogen. Dit 

laten we via een bestemmingsreserve lopen. Omdat bij aanvang van schooljaar 2021-2022 een aantal 

plannen die de scholen gemaakt had om de corona-achterstanden in te halen nog opgestart moesten 

worden, verwachten we dat circa 3 ton in 2021 onbesteed zal blijven en derhalve in 2022 uitgegeven 

zal worden.  

Voor schooljaar 2022-2023 is minimaal € 500 NPO-subsidie per leerling beschikbaar. Begin 2022 wordt 

bekend gemaakt wat het definitieve bedrag wordt. Dit hangt onder meer af van de uitkomsten van de 

implementatiemonitor en andere relevante informatie over en onderzoeken naar de actuele 

ontwikkeling van coronavertragingen. Vooralsnog is voor schooljaar 2022-2023 in de begroting 

rekening gehouden met € 500 per leerling; totaal 664K. 

Naast de subsidie om de corona-achterstanden in te lopen, is er vanuit de NPO geld beschikbaar 

gekomen voor een arbeidsmarkttoelage voor de 15% scholen met de meest kwetsbare leerlingen. Acht 

van de negen Orion-scholen komen hiervoor in aanmerking, totaal gaat het om 2,5 miljoen euro voor 

schooljaar 2021-2022. De regeling is voor twee schooljaren, er staan even hoge lasten tegenover.  
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6.2.2 Nieuw bekostigingsstelsel primair onderwijs 

De bekostiging voor scholen in het primair onderwijs (po) wordt met ingang van 2023 vereenvoudigd. 

De doelstelling is drieledig: het verminderen van de complexiteit, het verminderen van de onbedoeld 

sturende werking en het vergroten van de voorspelbaarheid van de te ontvangen bekostiging. 

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen: 

1. De basisbekostiging gaat voor alle scholen in het po bestaan uit één bedrag per school en één 

bedrag per leerling. Als onderdeel van deze vereenvoudiging van de basisbekostiging worden de 

bekostiging voor personeelskosten, de bekostiging voor materiële instandhouding (MI) en het 

personeels- en arbeidsmarktbeleidbudget (P&A) samengevoegd. De parameters gemiddelde gewogen 

leeftijd (GGL) en formatieve onderbouwing verdwijnen uit de basisbekostiging, inclusief het verschil 

tussen onderbouw en bovenbouw. 

2. De gehele bekostiging wordt voor het kalenderjaar toegekend in plaats van dat de personele 

bekostiging voor het schooljaar wordt toegekend en de materiële bekostiging voor het kalenderjaar. In 

verband daarmee wordt de teldatum voor het leerlingenaantal waarvoor wordt bekostigd verschoven 

van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. Hiermee komt de groeibekostiging te vervallen; deze werd door 

de samenwerkingsverbanden toegekend voor de tussentijdse groei tussen 1 oktober en 1 februari. 

3. Het samenvoegen van de bekostiging voor personeel en de MI en het schrappen van de parameters 

GGL en formatieve onderbouwing wordt ook doorgevoerd voor de aanvullende bekostiging, de 

bijzondere bekostiging en de ondersteuningsbekostiging. 

Er zal sprake zijn van herverdeeleffecten. Het totale budget blijft gelijk, maar voor sommige scholen zal 

het positief uitpakken en voor andere scholen negatief. Daarom wordt de nieuwe 

bekostigingssystematiek gefaseerd ingevoerd. In het eerste jaar bestaat het budget van een school uit 

75% van het budget op basis van de oude systematiek en 25% op basis van de nieuwe systematiek. In 

het tweede jaar is dat 50%-50% en in het derde jaar is dat 25% op basis van de oude systematiek en 

75% op basis van de nieuwe systematiek. Dit wordt op schoolniveau toegepast. Daarnaast is er een 

maximeringsregeling, waarbij de toename of afname van de bekostiging gemaximeerd is. In het eerste 

jaar is het herverdeeleffect (inclusief onderdeel 1) maximaal -1% tot 1%. In het tweede jaar is dat 

maximaal -2% tot 2%. En in het derde jaar is dat maximaal -3% tot 3%. Ook dit wordt op schoolniveau 

toegepast. Ten slotte zal er sprake zijn van aanvullende bekostiging voor besturen als er na drie jaar 

een negatief herverdeeleffect is dat lager is dan – 3% en het bestuur hierdoor in financiële problemen 

komt. 

Hoe de nieuwe systematiek voor Orion uit zal pakken is nog niet te overzien. De modellen die 

beschikbaar zijn laten alleen harde bedragen zien. Er valt niet mee te “manipuleren”, bijvoorbeeld 

door er andere leerlingaantallen in te zetten. Op 1 februari hebben de meeste scholen nu eenmaal 

aanzienlijk meer leerlingen dan op 1 oktober. Wat wel duidelijk is, is dat het verdwijnen van de 

parameter gemiddelde gewogen leeftijd voor de meeste scholen negatief uitpakt. Er zijn 3 Orion-

scholen die een lagere GGL hebben dan de landelijke GGL van 41,61 jaar. En 6 scholen hebben een 

hogere GGL, tot wel 5,5 jaar hoger. 

 

In deze begroting 2022-2026 is de nieuwe bekostigingssystematiek als volgt verwerkt.  

 De bekostiging van OCW voor januari-juli 2022 is berekend op basis van de teldatum 1 oktober 

2020. Daarnaast is er sprake van groeibekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden op basis 

van de groeitelling 1 februari 2021.  

 Augustus-december 2022 wordt vanuit OCW bekostigd op basis van de teldatum 1 oktober 

2021, met groeibekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden op basis van de groeitelling 

1 februari 2022.  
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 Deze telling van 1 februari 2022 vormt de basis van de bekostiging voor het jaar 2023. In deze 

begroting wordt nog gerekend met de bedragen uit de oude systematiek, omdat de nieuwe 

bedragen nog niet bekend zijn. Vanaf 2023 is er geen sprake meer van groeibekostiging vanuit 

de samenwerkingsverbanden, omdat de 1-februari-telling de basis vormt; er is nog maar één 

teldatum per jaar. Het wegvallen van de groeibekostiging wordt gecompenseerd door de 

hogere leerlingaantallen op 1 februari (op 1 februari 2022 zijn er 44 leerlingen meer begroot 

ten opzichte van 1 oktober 2021). 

 De jaren erna blijft de bekostiging gebaseerd op de 1-februari-telling van het jaar ervoor (t-1). 

 

6.2.3 Het verdwijnen van de eeuwigdurende vordering op OCW 

In de huidige systematiek wordt op basis van regelgeving het grootste deel van de personele 

bekostiging niet in maandelijks gelijke delen uitbetaald. Bij de start van de lumpsumfinanciering 

schooljaar 2006-2007 is gekozen om in de maanden augustus t/m december van het schooljaar 34,55% 

uit te betalen en in de maanden januari t/m juli 65,45%. Een betaling in maandelijks gelijke delen zou 

een uitbetaling van respectievelijk 41,66% en 58,34% betekenen. Het verschil op 31 december tussen 

deze twee percentages (6,11%) moet op basis van de RJO (Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs) tot 

dusver als vordering op OCW opgenomen worden op de balans. 

Voordat de lumpsumfinanciering werd ingevoerd werd het primair onderwijs bekostigd via de fre-

systematiek. Op basis van de leerlingtelling kreeg een school formatierekeneenheden. Met deze 

eenheden kon een school personeel aanstellen. Een docent was bijvoorbeeld 195 fre, en een 

onderwijsassistent 128 fre. OCW betaalde alle loonkosten, inclusief premies etc. Een school moest 

alleen loonkosten betalen als het meer fre’s opmaakte dan waar het recht op had. 

In augustus 2006 heeft OCW nog kosten moeten maken voor het schooljaar ervoor, namelijk de 

premies over de maand juli 2006. En dit was landelijk gemiddeld 6,11% van het jaarbudget. Daarom 

heeft OCW het betaalritme van de personele lumpsum aangepast. De gedachte van OCW hierbij is dat 

ieder jaar evenveel geld binnenkomt om de salariskosten te betalen. 

Met de vereenvoudiging van de bekostiging wordt overgestapt naar een kalenderjaarbekostiging. 

Daarmee vervalt de grondslag voor deze vordering en daalt het eigen vermogen. Dit is een boekhoud-

technische correctie, aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de 

vereenvoudiging. Deze wordt immers budgetneutraal ingevoerd. 

Voor de laatste vijf maanden van 2022 zal OCW alleen een beschikking geven voor het bedrag dat 

daadwerkelijk wordt uitbetaald in die maanden, dus de beschikking is 6,11% lager dan je zou 

verwachten op basis van de normbedragen. Dat betekent dat de totale inkomsten (liquiditeit) deze 

maanden gelijk blijven aan eerdere jaren, alleen dat de te verantwoorden baten dalen. Bij 

gelijkblijvende kosten zal er voor besturen een negatieve impact op het resultaat ontstaan en het 

eigen vermogen zal hierdoor gaan dalen. Voor Orion betekent het een afboeking op het eigen 

vermogen van 1.950K. Voor de hele sector primair onderwijs gaat het om een afboeking van een half 

miljard euro. In onderwijsland is hier veel verontwaardiging over, omdat het voelt alsof er geld wordt 

afgepakt. Daarnaast is men ontstemd dat deze boekhoudkundige afhandeling via het resultaat moet 

lopen, omdat je er als schoolbestuur geen invloed op hebt. 

 

6.3 Algemene toelichting op de meerjarenbegroting 
Orion staat er financieel goed voor. Dit vloeit voort uit het prudente financiële beleid dat de afgelopen 

jaren is gevoerd. Hierdoor hebben we een goede reservepositie opgebouwd die het mogelijk maakt 

om als dit nodig is gerichte investeringen te doen. De afgelopen jaren is dit al gebeurd, maar door 

incidentele meevallers is het eigen vermogen toch gegroeid. 

In 2022 is een fors negatief resultaat begroot (minus 2.105K). Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het 

wegvallen van de eeuwigdurende vordering op OCW in verband met de invoering van de nieuwe 
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bekostigingssystematiek, zoals hierboven genoemd. Daarnaast heeft Orion gekozen voor een negatief 

begrotingsresultaat van 155K met de volgende redenen:  

 

1. Investeren in het brengen van expertise naar het regulier onderwijs 

Een van de belangrijkste speerpunten van Orion voor de komende jaren is het brengen van expertise 

naar het reguliere onderwijs, samen met onze Amsterdamse speciaal-onderwijs-partners. Hierbij is 

Traumasensitief Onderwijs een belangrijk hulpmiddel. We kiezen er daarom voor om in 2022 - net als 

in 2021 – een ton te investeren in extra personeel om dit breder in te kunnen zetten. Zo’n zelfde 

investering gaan we doen voor de aanpak van de Amsterdamse thuiszittersproblematiek in het po en 

het vo. 

Onderdeel van de reserve van Orion is een innovatiefonds van 1 miljoen euro. We brengen deze 

investeringen ten laste van dit fonds.  

 

2. Investeringen in personeel 

Het lerarentekort is landelijk in het nieuws en ook Orion heeft ermee te maken. Daarom vindt Orion 

het belangrijk een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn.  

We hebben de komende jaren te maken met een flinke uitstroom van personeel dat de pensioen-

gerechtigde leeftijd bereikt. We hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in het vinden en 

behouden van personeel en willen dit in de toekomst blijven doen. Samen met de interne werkgroep 

Vinden, boeien en binden is een aantal maatregelen bedacht, variërend van betere reiskostenregeling, 

een aantrekkelijke fietsregeling, tot het creëren van opleidingsplekken om nieuwe talenten binnen te 

halen, plus de begeleiding ervan.  

Gezien de forse verlaging van het eigen vermogen door het wegvallen van de eeuwige vordering op 

OCW en de invoering van de componentenmethode is besloten de nieuwe reiskostenregeling niet per 

1 januari 2022 in te voeren, maar op het moment dat de arbeidsmarkttoelage stopt, per schooljaar 

2023-2024. Hiermee groeit het eigen vermogen van Orion met 3 ton.  

 

3. Investeringen in huisvesting 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een rijke en kwalitatief verzorgde leeromgeving les 

krijgen. Daarom zijn we vanaf 2020 bezig om sommige scholen een interne opknapbeurt te geven. 

Voor een aantal scholen staat nieuwbouw op het programma. Als we daar een verbouwing doen 

schrijven we in 10 jaar af. In gebouwen waar we in principe in gehuisvest blijven doen we dat in 20 

jaar. In onderstaand overzicht is per school te zien wat er al is gebeurd en wat er nog staat te 

gebeuren. Het betreft zowel verbouwingen als kastenwanden en overig inventaris.  

 
 

Samenvattend 

Orion heeft er altijd naar gestreefd om een sluitende begroting te presenteren. Door dit prudente 

beleid heeft Orion een eigen vermogen opgebouwd. Orion onderschrijft het standpunt van de 

Inspectie dat onderwijsgeld naar de leerlingen moet gaan en doelmatig besteed moet worden. In het 

kader daarvan wil Orion in 2022 weer extra investeren in personeel, huisvesting en passend onderwijs.  
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6.4 Meerjarenbegroting 
Vanuit de verwachte leerlingenaantallen en de beschreven uitgangspunten is de volgende 

meerjarenbegroting opgesteld voor Orion in de periode 2022-2026.  

 

 
 

NB De salariskosten onderwijzend personeel fluctueren extra in 2022 en 2023 omdat de 

arbeidsmarkttoelage (2,5 miljoen voor zowel schooljaar 2021-2022 als schooljaar 2022-2023) in zijn 

geheel bij het OP is begroot. 
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6.5 Baten 
 

Algemeen 

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de 2e regeling bekostiging personeel 2021-2022 en de 

regeling vaststelling programma’s van eisen 2022 (materiële instandhouding).  

De prestatieboxmiddelen zijn in schooljaar 2020-2021 voor het laatst beschikbaar gesteld. Deze 

middelen zijn vanaf 2021-2022 deels toegevoegd aan het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid 

en deels aan de nieuwe subsidie professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders.  

Baten per categorie 
Alle onderstaande bedragen maal 1.000 euro. 

 

 
 

 

3.1.1.1 OCW 

Voor de baten vanuit OCW zijn de leerlingentellingen leidend. De personele bekostiging wordt 

vooralsnog berekend en omgezet per schooljaar, de materiële per boekjaar. De rijksbijdrage stijgt op 

basis van de groei van de leerlingenaantallen. In 2022 en 2023 zijn de rijksbijdragen fors hoger in 

verband met het Nationaal Programma Onderwijs. Enerzijds betreft dit geld om de corona-

achterstanden in te lopen, anderzijds betreft het de arbeidsmarkttoelage voor al het 

onderwijspersoneel. 

 

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 

Dit betreft de prestatieboxgelden. Deze zijn schooljaar 2020-2021 voor het laatst toegekend en daarna 

toegevoegd aan de lumpsum (3.1.1.1). 

 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

Dit zijn de vergoedingen die ontvangen worden voor leerlingen die tussentijds instromen na de 

teldatum van 1 oktober en voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. Door de nieuwe 

bekostigingssystematiek per 2023 met teldatum 1 februari, vervalt de groeibekostiging. 

 

 
 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 

De belangrijkste bijdragen die hier begroot zijn, zijn de toeslag voor Amsterdamse leerkrachten in het 

kader van het lerarentekort (245K, loopt tot en met schooljaar 2023-2024), de gymnastieklokaal-

vergoeding (243K), de subsidie aanvullende reiskosten (75K), en de VLOA-subsidie, de bijdrage voor de 

inzet van cultuurdocenten, docenten bewegingsonderwijs en conciërges (104K).  

 

 

 

3 Baten 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3.1 Rijksbijdragen 31.157 35.420 35.167 33.726 34.022 34.073

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 699 959 927 566 422 422

3.5 Overige baten 3.695 3.635 3.723 3.772 3.743 3.772

Eindtotaal 35.551 40.015 39.818 38.064 38.187 38.267
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3.2.2 Overige overheidsbijdragen 

In 2022 en 2023 zijn er ESF-inkomsten begroot ad 250K. Er is meer budget beschikbaar, ruim 4 ton per 

jaar, maar ESF-subsidie geeft altijd onzekerheid met betrekking tot de verantwoording. 

 

 
 

3.5.1 Verhuur 

Onder verhuur zijn de baten opgenomen voor de verhuur aan medegebruikers van diverse scholen en 

de verhuur van het zwembad van Drostenburg.  

 

3.5.2 Detachering personeel 

Het gaat voornamelijk om de vergoeding voor de detachering van een aantal medewerkers van het 

Expertisecentrum, en van de detachering van twee medewerkers van Drostenburg aan de 

Samenwerkingsverbanden Amstelronde PO en Amstelland en de Meerlanden VO ten behoeve van 

Nifterlake / Ons tweede huis.  

 

3.5.5 Ouderbijdragen 

De vrijwillige ouderbijdrage kan op onze so-scholen met de Stadspas betaald worden (50 euro per 

Stadspas per kind). Jammer genoeg is deze mogelijkheid nog niet beschikbaar voor het vso. We 

dringen hier wel steeds bij de gemeente op aan. 

 

3.5.6 Overige (overige baten) 

In 2022 gaat het in totaal om 2.705K overige baten. Het grootste deel komt van de 

samenwerkingsverbanden, 2.170K, los van de groeibekostiging (3.1.3). 

Bij de baten van het Expertisecentrum Orion, totaal 1.386K, gaat het om de begeleiding op de scholen 

van het SWV Amstelronde (423K), thuisonderwijs voor de samenwerkingsverbanden Amsterdam-

Diemen (VO thuisdocenten + coördinatie 411K; PO thuisdocenten + coördinatie 92K), de voorziening 

LINK voor thuiszitters (212K), losse verkoop via offertes (400K) en overige baten (114K). 

De baten van de SO-scholen betreffen 362K groepsarrangementen van het SWV PO Amsterdam 

Diemen, en 83K individuele arrangementen van het SWV PO Amstelronde.  

Voor de VSO-scholen zijn voor groepsarrangementen 279K aan baten van het SWV VO Amsterdam 

Diemen opgenomen. Daarnaast (extra) ondersteuningsmiddelen 262K, en een bijdrage voor de inzet 

van de zorgcoördinatoren van 32K.  

 

6.6 Lasten 
 

Algemeen 

In oktober is een nieuwe CAO PO 2021 afgesloten. Hierin is een structurele loonsverhoging van 2,25% 

opgenomen. Deze is verwerkt in de begroting. Rond Prinsjesdag is vanaf 2022 500 miljoen extra voor 

het primair onderwijs beschikbaar gekomen. Hierover zullen de Cao-onderhandelingen 2022 worden 

gevoerd. Vanzelfsprekend is dit nog niet verwerkt in de begroting.   

Corona heeft in 2020 en 2021 grote invloed op het reilen en zeilen in de scholen gehad. In 2022 zal dit 

ook nog het geval zijn. In diverse schoolbegrotingen is hier rekening mee gehouden door extra 

3.5 Overige baten 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3.5.1 Verhuur 386 392 392 392 392 392

3.5.2 Detachering personeel 618 511 491 497 502 506

3.5.5 Ouderbijdragen 27 28 28 24 24 24

3.5.6 Overige (overige baten) 2.664 2.705 2.813 2.859 2.824 2.849

Eindtotaal 3.695 3.635 3.723 3.772 3.743 3.772
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schoonmaakkosten te begroten, en op sommige scholen is extra inzet van personeel begroot in 

verband met medewerkers die in de risicogroep vallen en niet op school kunnen werken. 

 

Lasten per categorie 
Alle onderstaande bedragen maal 1.000 euro. 

 
 

 
Circa 84% van de totale lasten betreft personeelslasten. 

 

4.1.1 Salariskosten personeel in loondienst 

De salariskosten in 2022 en 2023 zijn extra hoog in verband met inzet van extra personeel in verband 

met de NPO-middelen voor de corona-achterstanden, plus de arbeidsmarkttoelage. De stijging van de 

kosten na 2024 wordt veroorzaakt door de jaarlijkse extra trede die medewerkers in hun salarisschaal 

krijgen.  

 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 

Dit betreft een dotatie aan de voorziening jubileum. 

 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst (PNIL) 

Er is structureel voor 753K inhuur begroot. Het gaat om thuisdocenten die voor het Expertisecentrum 

werken (225K), de inhuur van een aantal Orion-brede ondersteunende diensten zoals de facilitair 

coördinator, de verzuimcoördinator, ICT-ondersteuning, en de functionaris gegevensbescherming 

(totaal 491K), plus een enkele zzp-er op de scholen. In 2022 en 2023 is er meer PNIL begroot in 

verband met inzet ten laste van de corona-achterstandsmiddelen uit het NPO.  

 

4.1.2.3 Overige personele lasten 

In 2022 bedragen de overige personele lasten 1.071K. De grote posten zijn de Arbodienst (154K), en 

kosten voor personele activiteiten op scholen en centraal (91K). 

De grootste post betreft reiskosten (335K). Het gaat om dienstreizen (44K) en kosten woon-werk-

verkeer (291K). Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn we van plan voor woon-werkverkeer 19 eurocent per 

kilometer betalen in het kader van vinden, boeien en binden van personeel. Dit kost circa 2 ton op 

jaarbasis. 

 

4 Lasten 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.1 Personeelslasten 30.169 35.378 33.644 31.971 32.067 32.314

4.2 Afschrijvingen 816 923 887 880 874 875

4.3 Huisvestingslasten 2.267 2.395 2.378 2.372 2.373 2.375

4.4 Overige lasten 2.873 3.424 2.864 2.587 2.589 2.600

Eindtotaal 36.125 42.120 39.772 37.810 37.903 38.165

4.1 Personeelslasten 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.1.1.1 Salariskosten directie 1.874 1.878 1.892 1.904 1.909 1.914

4.1.1.2 Salariskosten OP 17.072 21.587 20.013 17.803 17.778 17.917

4.1.1.3 Salariskosten OOP 7.917 8.221 8.428 8.952 9.075 9.174

4.1.1.4 Salariskosten vervanging en overig 1.278 1.133 1.084 1.078 1.075 1.079

4.1.1 Salariskosten personeel in loondienst 28.141 32.818 31.417 29.736 29.836 30.083

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 25 25 25 25 25 25

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 701 1.207 861 753 753 753

4.1.2.3 Overige personele lasten 958 869 949 1.064 1.064 1.064

4.1.2.4 Scholing en opleiding 366 458 392 392 389 389

4.1.3 Af: uitkeringen -22 0 0 0 0 0

Eindtotaal 30.169 35.378 33.644 31.971 32.067 32.314
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De begrote afschrijvingslasten komen tot stand door alle bestaande activa in beeld te brengen en 

nieuwe investeringen hieraan toe te voegen. In onderstaande tabel zijn de geplande investeringen 

weergegeven. 

 

 
 

In 2021 waren de opknapbeurten van de scholen voornamelijk begroot als inventaris kort (10 jaar). Dit 

is grotendeels verschoven naar inventaris lang (20 jaar), en in 2022 ook zo begroot. 

 

 
 

4.3.1 Huur 

Dit betreft de huur van het stafbureau. 

 

4.3.3 Onderhoud en 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 

Dit betreft het dagelijks onderhoud, waarvan de verantwoordelijkheid bij de directeuren van de 

scholen ligt, daarbij ondersteund door de huisvestingsafdeling van het onderwijsbureau Meppel.  

In verband met de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan is de dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening vanaf 2022 met de helft verhoogd. Dit staat los van de 

componentenbenadering die wellicht vanaf 2023 toegepast dient te worden (zie hoofdstuk 6.8.2). 

 

4.3.5 Schoonmaakkosten 

In 2021 waren meer extra schoonmaakkosten als gevolg van corona begroot. 
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4.4.1 Administratie- en beheerslasten  

De verlaging vanaf 2022 met circa 3 ton heeft te maken met een andere manier van organiseren van 

het ICT-onderhoud. Er worden nu twee mensen op basis van een detachering ingehuurd in plaats dat 

we betalen voor een onderhoudscontract. Daarnaast was in 2021 120K meer begroot voor 

advieskosten huisvesting in verband met de diverse verbouwingen op de scholen.  

 

4.4.4 Overige (overige lasten) 

De overige overige lasten zijn in 2022 en 2023 aanzienlijk hoger door de verlengde schooldagen die op 

verschillende Orion worden georganiseerd en vanuit de corona-achterstandsgelden uit het NPO 

worden bekostigd. 

 

 
 

5.1 en 5.5 Rentebaten en -lasten  

In december 2021 stapt Orion over op schatkistbankieren waardoor er geen negatieve rente meer 

betaald hoeft te worden. 

 

6.7 Resultaat per kostenplaats 
Uit wat hierboven beschreven is volgt onderstaande tabel met het resultaat per school/kostenplaats.  
Alle onderstaande bedragen maal 1.000 euro. 
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6.8 Continuïteitsparagraaf 

 
6.8.1 Meerjarenbalans 

 
 

6.8.2 Voorziening onderhoud  

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de componentenbenadering van de 

onderhoudsvoorziening. Het is nog steeds niet duidelijk welke regels gevolgd zullen moeten worden, 

en ondertussen heeft de PO-Raad nogmaals uitstel aangevraagd; ze vinden invoering in 2023 niet meer 

reëel. 

De hoogte van de voorziening onderhoud is vastgesteld op basis van de verwachte uitgaven op grond 

van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor de komende 10 jaar. Hierbij worden de uitgaven voor 

onderhoud voor alle componenten opgeteld en over de jaren heen gespreid. Er wordt geen rekening 

gehouden met individuele onderhoudscomponenten waarvan de onderhoudscycli doorlopen tot na de 

periode van de huidige onderhoudsplanning.  

Feitelijk betekent dit dat het onderhoud van het ene onderhoudscomponent, mede wordt gefinancierd 

door de opgebouwde voorziening voor een andere onderhoudscomponent.  

 

In 2021 is de overgangsregeling nog van toepassing, waarbij het toegestaan is de huidige werkwijze 

voor het berekenen van de voorziening onderhoud te hanteren. Naar verwachting komt er eind 2021 

meer duidelijkheid vanuit het ministerie over de toepassing van de componentenbenadering. 

Momenteel is nog niet duidelijk of de componenten van 40 jaar en langer (componenten welke 

waarschijnlijk nooit vervangen zullen worden) buiten beschouwing mogen worden gelaten. Tevens is 

nog niet duidelijk of het eenmalige effect direct op het eigen vermogen mag worden gecorrigeerd. 

 

6.8.3 Eigen vermogen 

Vanaf 2020 hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst de 'signaleringswaarde voor 

mogelijk bovenmatig eigen vermogen'. De inspectie kijkt bij de hoogte van de reserves naar de 

individuele signaleringswaarde van het bestuur. De signaleringswaarde is geen harde norm, maar een 

Balansprognose (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026

immateriele vaste activa - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

materiële vaste activa 8.527 €              7.855 €              7.708 €              7.152 €              6.590 €              

financiële vaste activa - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

Totaal vaste activa 8.527 €              7.855 €              7.708 €              7.152 €              6.590 €              

voorraden - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

vorderingen 1.332 €              1.376 €              1.128 €              1.135 €              1.148 €              

effecten - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

liquide middelen 1.817 €              1.975 €              2.746 €              3.932 €              4.932 €              

Totaal vlottende activa 3.149 €              3.351 €              3.875 €              5.068 €              6.080 €              

Totaal Activa 11.676 €           11.206 €           11.582 €           12.220 €           12.670 €           

Passiva

algemene reserve 5.266 €              5.379 €              5.633 €              5.916 €              6.018 €              

bestemmingsreserve publiek 946 €                 880 €                 880 €                 880 €                 880 €                 

bestemmingsreserve privaat - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

overige reserves en fondsen - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

Totaal eigen vermogen 6.212 €              6.259 €              6.513 €              6.796 €              6.898 €              

voorzieningen 443 €                 263 €                 600 €                 946 €                 1.262 €              

langlopende schulden - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      

kortlopende schulden 5.021 €              4.683 €              4.470 €              4.478 €              4.510 €              

Totaal overige passiva 5.464 €              4.947 €              5.070 €              5.424 €              5.772 €              

Totaal Passiva 11.676 €           11.206 €           11.582 €           12.220 €           12.670 €           

Activa
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startpunt voor gesprek. De inspectie wil samen met schoolbesturen werken aan een betere 

verantwoording over reserves en een doelmatige besteding van reserves. 

Momenteel is het eigen vermogen van Orion boven de nieuwe signaleringswaarde. In de begroting 

2022-2026 is reeds rekening gehouden met een verdere afbouw van het eigen vermogen te blijven 

investeren in personeel (vinden, boeien en binden), huisvesting en passend onderwijs. 

 

 
 
6.8.4 Kasstroomoverzicht 

 
 

6.8.5 Vordering OCW 

Op 4 oktober 2021 heeft OCW een brief gestuurd aan alle besturen over de vereenvoudiging van de 

bekostiging per 2023 en de vordering op OCW. In de huidige systematiek wordt (op basis van 

regelgeving) een deel van de personele bekostiging niet in maandelijks gelijke delen uitbetaald. In de 

maanden augustus t/m december van het schooljaar wordt 34,55% uitbetaald en in de maanden 

januari t/m juli 65,45%. Een betaling in maandelijks gelijke delen zou een uitbetaling van 

respectievelijk 41,66% en 58,34% betekenen. Het verschil op 31 december tussen deze twee 

percentages moet tot dusver als vordering op OCW opgenomen worden op de balans. 

Met de vereenvoudiging van de bekostiging wordt overgestapt naar een kalenderjaarbekostiging.  

Daarmee vervalt de grondslag voor deze vordering en daalt het eigen vermogen. Dit is een boekhoud-

technische correctie. 

Voor de laatste vijf maanden van 2022 zal alleen beschikt worden voor het bedrag dat daadwerkelijk 

wordt uitbetaald in die maanden. Dat betekent dat de totale inkomsten deze maanden gelijk blijven 

aan eerdere jaren, alleen dat de te verantwoorden baten daalt. Bij gelijkblijvende kosten ontstaat 

hierdoor een negatieve impact op het resultaat en het eigen vermogen zal hierdoor gaan dalen. Impact 

op de begroting 2022 is eenmalig € 1.950.039 minder bekostiging. 

Publiek eigen vermogen realisatie prognose

(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal normatief vermogen 6.729 €      7.577 €      9.329 €      8.674 €      8.467 €      7.944 €      7.416 €      

Totaal feitelijk publiek eigen vermogen 8.444 €      8.318 €      6.212 €      6.259 €      6.513 €      6.796 €      6.898 €      

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 1.715 €      741 €          - €               - €               - €               - €               - €               

meerjarenbegroting

Kasstroom (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 2.105- €           47 €                 254 €               283 €               102 €               

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 923 €               887 €               880 €               874 €               875 €               

- - mutaties voorzieningen 326- €               180- €               336 €               346 €               315 €               

- - overige mutaties EV

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 1.835 €           44- €                 248 €               7- €                   13- €                 

- - kortlopende schulden 549 €               337- €               213- €               7 €                   33 €                 

Ontvangen interest - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Betaalde interest - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Buitengewoon resultaat - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 875 €               372 €               1.505 €           1.504 €           1.313 €           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

(Des)investeringen materiële vaste activa 2.473- €           215- €               733- €               318- €               314- €               

(Des)investeringen financiële vaste activa - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2.473- €           215- €               733- €               318- €               314- €               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 3.415 €           1.817 €           1.975 €           2.746 €           3.932 €           

Mutaties liquide middelen 1.598- €           158 €               772 €               1.186 €           1.000 €           

Eindstand liquide middelen 1.817 €           1.975 €           2.746 €           3.932 €           4.932 €           

Kasstroom uit operationele activiteiten
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6.8.6 Kengetallen 

 

 
 

De lage rentabiliteit in 2022 is met name het gevolg van inzet niet bestede NPO-middelen 2021 in 2022 

en de afboeking van de OCW-vordering. De lagere rentabiliteit in 2026 is het gevolg van een forsere 

stijging van de loonkosten (periodieken medewerkers) ten opzichte van de stijging van de baten. 

De afboeking van de OCW-vordering en de forse investeringen in het pimpen van een aantal scholen 

resulteert in een lagere liquiditeitsratio. De overige kengetallen voldoen ruimschoots aan de norm.  

Kengetal 2022 2023 2024 2025 2026 Norm

Solvabiliteit (EV/TV) 53,21% 55,85% 56,23% 55,61% 54,44% >25%

Liquiditeit (= current ratio) 0,63 0,72 0,87 1,13 1,35 > 1,5

Rentabiliteit (resultaat/totale baten) -5,26% 0,12% 0,67% 0,74% 0,27% 0-5% 

Weerstandsvermogen (EV/Baten) 15,53% 15,72% 17,11% 17,80% 18,03% 5-20%



32 
 

7. Risicoanalyse 
Risicomatrix bij de meerjarenbegroting 2022-2026  

 

 
 

risico

kans dat het 

zich 

voordoet

risico(-) / 

kans(+)

in begroting / 

prognose 

2021

ontwikkelingen beheersmaatregel
leidt maatregel tot 

gewenst resultaat?

aanvullende 

toelichting

1.a

Onderhoudsvoorziening: de 

dotatie gebeurt momenteel 

op basis van een 10 jaars 

prognose. We denken aan 

een prognose op basis van 

20 jaar.

100% -194.000 nee

Het is de vraag of de in 

2018 door Orion 

ingevoerde termijn van 10 

jaar voldoende is om de 

voorziening op voldoende 

peil te houden. Omdat 

voor diverse locaties op 

(redelijk) korte termijn 

nieuwe huisvesting wordt 

verwacht, zijn de 

financiële consequenties 

nog niet helemaal te 

overzien

In 2020 heeft ObMeppel dit 

bekeken en uitgerekend. 

Keuzes zijn onderbouwd op 

basis geactualiseerd MJOP. 

Orion heeft ervoor gekozen 

om 1.a en 1.b tegelijk door te 

voeren - dit betekent 

wachten op definitieve 

besluitvorming van de raad 

voor de jaarverslaggeving.

Maatregel leidt ertoe 

dat Orion klaar is om 

de nieuwe 

regelgeving in te 

voeren.

Orion kiest ervoor 

om 1.a en 1.b 

gelijktijdig in te 

voeren.

1.b

Onderhoudsvoorziening: de 

dotatie moet wellicht per 

2023 op basis van 

componentenmethode

90% -2 a 3 ton nee

Regelgeving jaarverslag 

gaat waarschijnlijk 

veranderen. Het is nog 

niet duidelijk of en hoe 

strikt de 

componentenmethode zal 

moeten worden 

toegepast. Er is een grote 

kans dat de eerste extra 

dotatie niet via het 

resultaat hoeft te 

verlopen, maar als een 

directe mutatie van het 

eigen vermogen mag 

worden gedaan.

In 2020 heeft ObMeppel dit 

bekeken en uitgerekend. 

Keuzes zijn onderbouwd op 

basis geactualiseerd MJOP. 

Orion heeft ervoor gekozen 

om 1.a en 1.b tegelijk door te 

voeren - dit betekent 

wachten op definitieve 

besluitvorming van de raad 

voor de jaarverslaggeving.

Maatregel leidt ertoe 

dat Orion klaar is om 

de nieuwe 

regelgeving in te 

voeren.

Nog steeds geen 

landelijke 

besluitvorming; er is 

sprake van uitstel 

tot in ieder geval 

2023

2

Vanaf 1 augustus 2022 moet 

werkgever 50% van de ww-

kosten van oud-

medewerkers betalen

100% pm nee

De modernisering van het 

Participatiefonds zal 1 

augustus 2022 eindelijk 

zijn beslag krijgen.Vanaf 

dan moeten school-

besturen in de meeste 

gevallen meer bijdragen 

aan de uitkeringskosten 

van oud-medewerkers.

Goede begeleiding nieuwe 

medewerkers, 

gesprekkencyclus. En bij 

tweede spoor: inzetten op 

goede begeleiding van werk 

naar werk

Nog niet bekend; op 

basis van 

ervaringsgegevens is 

vanaf schooljaar 2022-

2023 een bedrag van 

86K in de begroting 

opgenomen.

Bij een aantal 

ontslaggronden 

wordt het 

percentage verlaagd 

naar 10%.

3 Lerarentekort 100% pm nee

Begin schooljaar 2021-

2022 was er 9 fte 

vacatureruimte op de 

Orion-scholen. Op 

sommige scholen loopt 

hierdoor de werkdruk op, 

met kans op uitval tot 

gevolg.

Aantrekkelijke werkgever zijn; 

extra geld voor Vinden, 

boeien en binden; ambitie 

om 6% van het personeel in 

opleiding te hebben; interne 

opleiding creëren voor 

werken in het speciaal 

onderwijs

Ja, de tekorten bij 

andere Amsterdamse 

besturen zijn groter

4 Corona 100% pm nee

Als er een vierde golf 

komt is de kans aanwezig 

dat de ambities van het 

Expertisecentrum 

vertraging oplopen

geen nvt

5.a

Sinds 2022 heeft de 

gemeente Amsterdam een 

budgetplafond ingesteld 

met betrekking tot de 

huisvesingsaanvragen van 

het Amsterdamse po en vo

100% -2 a 3 ton nee

In de zwembaden van 

zowel Drostenburg als de 

Van Koetsveldschool 

dienen extra onderhouds-

werkzaamheden te 

worden gepleegd in 

verband met 

constructiefouten

Aanvraag bij gemeente voor 

huisvestings-programma 

2023; uitvoering zal 

geschieden vóór akkoord 

gemeente

Het risico bestaat 

eruit dat er een 

geringe kans is dat de 

gemeente de 

aanvraag afwijst

5.b

Sinds 2022 heeft de 

gemeente Amsterdam een 

budgetplafond ingesteld 

met betrekking tot de 

huisvesingsaanvragen van 

het Amsterdamse po en vo

100% -7,5 ton nee

Voor de renovatie van het 

vso-gedeelte van 

Drostenburg is 1,8 miljoen 

begroot. Hierbij is ervan 

uitgegaan dat de 

gemeente 750K bijdraagt 

vanuit onder andere het 

flexibiliteitsbudget

Aanvraag bij gemeente voor 

huisvestings-programma 

2023; uitvoering zal 

geschieden vóór akkoord 

gemeente

Het risico bestaat 

eruit dat er een 

geringe kans is dat de 

gemeente de 

aanvraag afwijst


