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Begin 2021 was de verwachting dat corona steeds minder in-
vloed op het reilen en zeilen in de samenleving zou hebben. 
Op 6 januari werd de eerste vaccinatie gezet en heerste er 
een voorzichtig optimisme. Toch begon 2021 voor Orion met 
thuisonderwijs en op al onze scholen met noodopvang voor 
kwetsbare leerlingen en voor kinderen van ouders in cruciale 
beroepen. Ook werd er in onze vso-scholen zo veel mogelijk 
fysiek lesgegeven aan praktijk leerlingen en aan (pre-)examen-
leerlingen om toetsen voor te bereiden. Pas op 8 februari, 
twee weken voor de voorjaarsvakantie, mochten de scholen 
weer open. De rest van het jaar zijn de scholen opengebleven, 
met uitzondering van de week voor de kerstvakantie, toen er 
weer een lockdown werd afgekondigd. 

Het was wel een onrustig jaar, met af en toe veel besmettingen 
en veel afwezige leerlingen en personeelsleden, ook omdat de 
quarantaineregels dit voorschreven. We hebben ons ook zorgen 
gemaakt over onze zieke collega’s met long-covidklachten. 
Covid bracht de continuïteit van het onderwijs af en toe in 
gevaar, maar met kunst- en vliegwerk hebben al onze scholen 
hun best gedaan om alle leerlingen fysiek onderwijs te blijven 
bieden. Er is waanzinnig hard gewerkt door iedereen!

Inmiddels hebben we vanuit OC&W de zogenoemde NPO-gelden 
toegekend gekregen. Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs zijn 
deze gelden beschikbaar gesteld aan scholen om onderwijs-
achterstanden (opgelopen door onder andere de lockdowns) 
in te kunnen halen. Orion besteedt deze gelden voornamelijk 
aan interventies op het gebied van de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van onze leerlingen. 

Orion staat op een prachtig moment in haar bestaan als stichting 
voor gespecialiseerd onderwijs in Amsterdam en omgeving. 
In de afgelopen jaren heeft Orion een heel stevige basis weten 
te ontwikkelen voor kwalitatief goed onderwijs voor haar 
leerlingen. In september en oktober 2021 heeft de Inspectie 
van het Onderwijs Orion onderzocht in het kader van het vier-
jarig bestuurlijk toezicht. We hebben de maximale waardering 
goed ontvangen en daar zijn we trots op. Dit hebben we kunnen 
bereiken door de inzet die door iedereen in de afgelopen jaren 
is gepleegd. 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 belang-
rijk. Onze scholen zijn een oefenplaats voor onze leerlingen om 
zich voor te bereiden op de best passende vervolgstap. 

Dat de maatschappij snel verandert weten we. Hoe de maat-
schappij verandert en hoe dat er concreet uit zal zien weten 
we vaak niet. De afgelopen twee jaar is bij uitstek een voor-
beeld van hoe veranderlijk de maatschappij kan zijn. De corona-
pandemie 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. Ook zien we dat passend onderwijs en leerrecht 
voor ieder kind effect heeft op de verschillende doelgroepen 
waar wij onderwijs en zorg voor bieden. 

We willen kansrijk onderwijs bieden aan iedere leerling. Kansrijk 
onderwijs in een steeds veranderende maatschappij. Hoe be-
reiden 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 in 2021 veel gesproken over de koers voor de komen-
de jaren. We willen samen met leerlingen, ouders en vaste 
samenwerkingspartners aan twee grote bewegingen bouwen. 
Twee bewegingen die bijdragen aan goed en excellent onderwijs: 
(1) voor de leerlingen op onze scholen én (2) aan een, zoveel
als mogelijk, inclusief en thuisnabij onderwijsaanbod voor de
leerlingen in het reguliere onderwijs die extra ondersteuning
nodig hebben.

Als laatste wil ik het lerarentekort nog even aanstippen in dit 
voorwoord. Orion heeft daar natuurlijk ook mee te maken. 
We hebben in 2021 geprobeerd om naast onze werving voor 
gekwalificeerde medewerkers zoveel als mogelijk opleidings-
plekken te organiseren op onze scholen, zowel zij-instromers 
als stagiaires van de lerarenopleidingen zijn van harte welkom 
bij Orion. Ook de komende jaren! 

Annette van der Poel

Amsterdam, juni 2022

Voorwoord
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Missie, visie en kernactiviteiten

We geloven in goed en kansrijk onderwijs voor iedere leerling. 
Voor leerlingen die op ons gespecialiseerd onderwijs zijn aan-
gewezen én voor leerlingen in het regulier die naast het regu-
liere aanbod nog iets anders nodig hebben. Goed en kansrijk on-
derwijs voor iedere leerling organiseren, ontwikkelen we vanuit 
een kwaliteitscultuur waarbinnen we samen het beste doen 
voor die leerling. De samenwerking met ouders als educatief 
partner is hierbij 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. Samen dragen we zorg 
voor een veilige en stimulerende leeromgeving, op school en 
thuis. Vanuit een veilige en stevige basis waarin duidelijke 
communicatie, veerkracht en gedeelde verantwoordelijkheid be-
langrijke waarden zijn, bouwen we samen met de leerling(en), 
hun ouders en vaste samenwerkingspartners aan kansrijk onder-
wijs voor iedere leerling.

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onder-
wijs in Amsterdam. Dat doen we goed, liefdevol, en met grote 
inzet en betrokkenheid van velen. Op onze negen scholen zorgen 
wij voor gespecialiseerd onderwijs, passende zorg en goede 
begeleiding. Onze organisatie is op orde en op sterkte. Er is 
een enorme kennis en expertise. 

Orion is dé plek waar kinderen en jongeren uit Amsterdam en 
omgeving met een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte 
kunnen leren en ontwikkelen in een veilige onderwijssetting. 
In het bijzonder doen wij dit voor leerlingen met onder-
steunings behoeften op het gebied van verstandelijke en/of 
lichamelijke handicaps en/of een chronische ziekte en leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften vanuit psychiatrische, psychische 
en/of gedragsvraagstukken.

Orion gaat voor passend onderwijs voor iedere leerling in 
Amsterdam en omgeving. Ook voor leerlingen die niet op ons 
gespecialiseerd onderwijs aangewezen zijn, maar een extra 
ondersteuningsvraag hebben. Orion deelt kennis en expertise 
met het regulier onderwijs om zo een bijdrage te leveren aan een, 
zoveel als mogelijk, inclusief en thuisnabij onderwijsaanbod 
voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Strategisch koersplan 2022-2025

Het organiseren en bieden van goed en kansrijk onderwijs 
voor iedere leerling maakt dat wij voor de komende beleids-
periode 2022-2025 twee grote bewegingen zien waar wij onze 
aandacht op willen richten. Twee bewegingen die gaan over het 
organiseren van kwalitatief goed, gespecialiseerd en, zoveel 
als mogelijk, inclusief onderwijs. Deze twee bewegingen geven 
de richting van ons koersplan aan waar wij komende beleids-
periode met veel energie, gezamenlijk met alle betrokken 
partijen, aan zullen bouwen. 

 Beweging ‘Expertisenetwerk Orion’
Orion is een expertisenetwerk voor passend en inclusief on-
derwijs 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.

 Beweging ‘Goed en excellent onderwijs’
Alle leerlingen die op ons specialistisch onderwijs zijn aange-
wezen verdienen kwalitatief goed onderwijs (kwalificatie en 
socialisatie) met goede ondersteuning om zich zo optimaal 
mogelijk te kunnen ontwikkelen en om naar de best passende 
bestemming uit te stromen (allocatie).

We geloven in een integrale aanpak waarbij gedeelde verant-
woordelijkheid met alle betrokkenen rondom de leerling de 
beste kansen biedt voor het leren en de ontwikkeling van de 
leerling. We bouwen aan de koers door ambities te formuleren 
op drie pijlers: Goed onderwijs voor nu en voor later, Goed 
onderwijs doen we samen en Goed onderwijs vanuit een stevige 
basis. In de beschrijving van de ambities bij de verschillende 
pijlers zitten raakvlakken. Deze ambities zijn bedoeld om elkaar 
te versterken.

Toegankelijkheid en toelating

Om op een van onze scholen geplaatst te kunnen worden, is een 
toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband 
vereist. Het streven is dat de nieuwe leerlingen meteen kunnen 
instromen in de betreffende school, maar door plaatsgebrek 
in de specifieke doelklas kan er een wachttijd zijn. De toelaat-
baarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft een 
geldigheid van één of meer schooljaren. Daarna wordt opnieuw 
bekeken of de leerling nog steeds speciaal onderwijs nodig 
heeft, of met welke begeleiding de leerling terug kan keren naar 
een reguliere school.

1 Orion
1.1 Profiel
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Contactgegevens

Naam schoolbestuur Stichting Orion
Bestuursnummer  41479
Adres   Bijlmerdreef 1289-2,
    1103 TV Amsterdam
Telefoonnummer  020 - 346 03 40
E-mail   info@orion.nl
Website   www.orion.nl

Onderdelen Orion

Stichting Orion is het bevoegd gezag van negen Amsterdamse 
scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs. Op deze 
scholen bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afge-
stemd op de behoeften van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar.

Brin School so/vso Cluster Doelgroep

20XV Van Koetsveldschool 
www.zmlkoetsveld.nl

so 3 Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie met  
psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

20YC Gerhardschool 
www.gerhardschool.nl

so 4 Voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelings problemen  
en/of psychische of psychiatrische problematiek.

20YD Mr. De Jonghschool 
www.mrdejonghschool.nl

so 4 Voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelings problemen  
en/of psychische of psychiatrische problematiek.

20YN Van Detschool 
www.vandetschool.nl

so 4 Pedologisch instituut voor leerlingen met ontwikkelings problemen  
en/of psychiatrische problematiek.

20WV Drostenburg 
www.drostenburg.nl

so/vso 3 Voor leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking (so), 
en voor leerlingen met een meervoudige handicap (so en vso).

21EN Orion College Noord 
www.orioncollegenoord.nl

vso 3 Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie  
met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

20WU Orion College Zuidoost 
www.orioncollegezuidoost.nl

vso 3 Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie  
met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

21EJ Orion College Amstel 
www.orioncollegeamstel.nl

vso 4 Voor leerlingen met psychiatrische, psychische en/ of gedragsproblemen.

21EJ-01 Orion College Amstel 
nevenvestiging UTA

vso 4 Voor leerlingen met psychiatrische, psychische en/ of gedragsproblemen.

20WW Orion College Drostenburg 
www.orioncollegedrostenburg.nl

vso 3 Voor leerlingen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking  
en/of internaliserende gedragsproblematiek.

1 Orion
1.2 Organisatie
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Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent dat alle leerlingen wel-
kom zijn, van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. 
Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van bevoegdheid 
en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst en  
seksuele geaardheid. 

Naast de negen scholen heeft Orion ook nog twee organisatie-
onderdelen die hun bijdrage leveren aan passend onderwijs:

•  De Orion Werkstraat ondersteunt onze vso-scholen en hun 
leerlingen bij het voorbereiden van stages, het vinden van 
stageplekken en van bedrijven met een groot hart, en met de 
overgang naar een vervolgopleiding, betaald werk of arbeids-
gerichte dagbesteding. Ook worden de leerlingen gecoacht 
in hun baan.

•  Het Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend 
onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het 
speciaal onderwijs met reguliere scholen in het po en vo. De advi-
seurs van het Expertisecentrum bieden ondersteuning op kind-, 
leerkracht- en schoolniveau (www.expertisecentrumorion.nl).

 Juridische structuur

Orion is een stichting en wordt bestuurd door een bestuur 
dat bestaat uit één of meer bestuursleden, momenteel één 
bestuurder. De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuurs-
leden vast en benoemt de bestuursleden. De Raad van Toezicht 
bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Deze worden 
benoemd door de Gemeenteraad van Amsterdam. Het toezicht 
van de gemeente op de Stichting Orion is vastgelegd in het 
Gemeentelijk Toezichtkader op het Openbaar Primair Onderwijs.

Organisatiestructuur

Eind 2021 zag de organisatiestructuur van Orion er als volgt uit:

Governance

Orion volgt de door de PO-Raad opgestelde Code Goed Bestuur 
in het primair onderwijs. In deze code zijn de basisprincipes 
vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezicht-
houders en managers in het primair onderwijs. 
De Code Goed Bestuur schrijft een verplichte scheiding van de 
functies van bestuur en intern toezicht voor. Deze is bij Orion 
uitgewerkt in het two-tier principe: een bestuur met een Raad 
van Toezicht. De verdere uitwerking van de taken en bevoegd-
heden van de Raad van Toezicht, het bestuur en de directeuren 
is vastgelegd in het managementstatuut van Orion, welke eind 
2021 is geactualiseerd.

Gemeenteraad

Openbaar onderwijs wordt vanuit de overheid georganiseerd. 
De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol vanuit de 
verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in 
de gemeente. Concreet gaat het om de benoeming van de leden 
van de Raad van Toezicht en het recht (en de plicht) om in te 
grijpen bij wanbeleid. 
Conform het toezichtkader van de gemeente Amsterdam vindt 
er jaarlijks een gesprek plaats tussen de wethouder Onderwijs 
en (een delegatie van) de Raad van Toezicht en de bestuurder. 
Ook heeft de bestuurder minimaal eenmaal per jaar overleg 
met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij 
komen onder andere de jaarrekening, de bedrijfsvoering, en 
de ontwikkelingen bij Orion aan bod. De gemeenteraad wordt 
met een jaarlijkse rapportage vanuit de gemeente op de hoog-
te gehouden over de stand van zaken bij het openbaar primair 
en openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond geheel 2021 uit de volgende zes 
leden:

- Esther Overweter, voorzitter
- René Peeters
- Niels van Tent
- Herke Elbers
- Adnan Tekin
- Krishna Taneja

Verdere informatie is te lezen in het ‘Jaarverslag van de Raad 
van Toezicht’ in bijlage A.

1 Orion 1.2 Organisatie
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap

Medezeggenschapsraden
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Vertegen-
woordigers van personeel en ouders bespreken daarin de zaken 
die de school aangaan. De directeur is de gesprekspartner van 
de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraden van 
de scholen staan in verbinding met de GMR. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) beraad-
slaagt over zaken die Orion als geheel aangaan. De bestuurder is 
de gesprekspartner van de GMR.
De GMR van Orion bestaat uit maximaal 18 leden: een ouderlid en 
een personeelslid vanuit alle scholen van Orion. De GMR-leden 
kiezen een voorzitter uit hun midden. De GMR wordt onder-
steund door een ambtelijk secretaris.
Voor verdere informatie lees het ‘Jaarverslag van de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad’ in bijlage B.

Bestuur

De bestuurder van Orion is Annette (A.P.M.) van der Poel.

Scholen, Werkstraat en Expertisecentrum

De Orion-scholen hebben elk een directeur. De directeuren 
zijn integraal verantwoordelijk. Bestuurder en directeuren 
komen eenmaal per maand bijeen in het directieberaad. Hier 
worden verschillende onderwerpen besproken - deels vol-
gens de planning & controlcyclus, deels op basis van actuali-
teit. Afhankelijk van het onderwerp sluiten daarbij de betref-
fende deskundigen vanuit het stafbureau aan.

Overzicht directeuren 2021

De coördinator van de Orion Werkstraat en de directeur van 
het Expertisecentrum Orion zijn respectievelijk Jelka Bröcheler 
en Maaike van Bakkum. Ook zij maken onderdeel uit van het 
directieberaad van Orion.

Stafbureau

Het stafbureau van Orion is een kleine, flexibele organisatie die 
dienstverlenend is naar de gehele organisatie (scholen, Werkstraat, 
Expertisecentrum, bestuurder, Raad van Toezicht en GMR). 
Naast een managementassistent en een bestuurssecretaris  
beschikt het stafbureau over deskundigheid op het gebied van 
HR, opleidingen, onderwijskwaliteit, communicatie, veiligheid, 
ICT en informatiebeveiliging. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe bureaus en/of 
adviseurs. Bij Onderwijsbureau Meppel zijn de financiële, 
personeels- en salarisadministratie, en de control- en huisves-
tingsfunctie ondergebracht. Het facilitair management wordt 
uitgevoerd door Van Mastwijk, en de verzuimcoördinatie door 
Ça va verzuimbegeleiding. Door Belastbaarheid.nu wordt van-
af 2020 de bedrijfsarts en een praktijkondersteuner geleverd. 
Het ICT-beheer is ondergebracht bij Cloudwise. De Functionaris 
Gegevensbescherming wordt ingehuurd bij BMGrip.

Speciaal onderwijs

20WV Drostenburg Jack Deen

20XV Van Koetsveldschool Christel Schoenmaker en 
Anouk van Houts

20YC Gerhardschool Astrid Louweret en  
Anouk van Houts

20YD Mr. De Jonghschool Dirk Koops

20YN Van Detschool Heleen Stoelinga

Voortgezet speciaal onderwijs

20WU Orion College Zuidoost Lilian Reding

20WW Orion College  
Drostenburg

Erik Scheerder

21EJ Orion College Amstel Kelly van der Koelen

21EN Orion College Noord Margo van Els

1 Orion 1.2 Organisatie



11Bestuursverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Horizontale dialoog

Orion heeft met verschillende groepen belanghebbenden te 
maken, allereerst intern. Op schoolniveau start dit met de leer-
lingen en hun ouders. Op verschillende scholen zijn leerlingen 
vertegenwoordigd in een leerlingenraad. De ouders partici-
peren in de medezeggenschapsraad van de school. In de mede-
zeggenschapsraad is ook een personeelsgeleding vertegen-
woordigd. Alle medezeggenschapsraden leveren in principe één 
ouder en één personeelslid aan de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (GMR). 
Voor de leden van de GMR, Raad van Toezicht, Directieberaad 
en Stafbureau wordt er twee keer per jaar een thematafel ge-
organiseerd. Hierbij wordt een bepaald actueel inhoudelijk 
onderwerp besproken en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. 
In 2021 is hierbij gesproken over de strategische koers van 
Orion, in april digitaal en in oktober live op het stafbureau en 
Orion College Zuidoost.

Klachtenbehandeling

Klachten worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling van 
Orion die te vinden is op de website. Orion werkt per school 
met contactpersonen voor de klachtenregeling en daarnaast 
is er een externe vertrouwenspersoon ingehuurd vanuit ABC 
Onderwijsadviseurs. 
Er zijn het afgelopen jaar negen klachten c.q. vragen bij de 
externe vertrouwenspersoon binnengekomen, twee van mede-
werkers, en zeven van ouders. De klachten zijn vaak telefonisch 
of digitaal behandeld. Bij vijf klachten hebben er fysieke ge-
sprekken plaatsgevonden op een school of op het stafbureau. 
De meeste klachten van ouders hadden betrekking op zorgen 
omtrent de veiligheid van hun kind.
Er is sprake van een duidelijke toename van het aantal klachten 
ten opzichte van voorgaande jaren. De externe vertrouwens-
persoon geeft aan dat dit mogelijk komt doordat in de corona- 
situatie anders met ouders wordt gecommuniceerd.
In 2021 zijn er geen klachten bij de Landelijke klachtencommissie 
onderwijs ingediend. 

1 Orion 1.2 Organisatie
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Passend Onderwijs

De rol van Orion binnen passend onderwijs is enerzijds dat de 
Orion-scholen in opdracht van de samenwerkingsverbanden 
onderwijs bieden aan leerlingen die extra ondersteunings-
behoefte hebben of zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. 
Orion zet hiertoe de middelen vanuit de lumpsum en ook de 
extra middelen van de samenwerkingsverbanden in. Ander-
zijds helpt Orion middels het Expertisecentrum scholen in het 
regulier onderwijs om uitval en thuiszitten te voorkomen. 
Meer dan 80% van de leerlingen van Orion is afkomstig vanuit 
de Samenwerkingsverbanden Amsterdam-Diemen PO en VO. 
Orion is ook bestuurlijk aangesloten bij deze twee samen-
werkingsverbanden.  

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO
Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO is een 
vereniging die bestaat uit 38 schoolbesturen met in totaal zo’n 
240 scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basis-
onderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
De Algemene Ledenvergadering (bestaande uit alle schoolbe-
sturen) is de intern toezichthouder. Deze toezichttaak wordt 
actief ingevuld met deelname van zoveel mogelijk school-
bestuurders in commissies. Deze commissies zijn: kwaliteits-
commissie, auditcommissie en de remuneratiecommissie. De 
bestuurder van Orion maakt deel uit van de auditcommissie.

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO
Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO is een 
vereniging waarin de 25 schoolbesturen met in totaal ruim 
80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken. Het be-
stuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. 
Dit betreft vijf leden die afkomstig zijn uit de besturen van 
de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband. De bestuurder van Orion bekleedt in 
het bestuur de kwaliteitszetel speciaal onderwijs, en maakt 
namens het samenwerkingsverband deel uit van de stedelijke 
regiegroep Schoolveiligheid.

Samenwerkingsverband Amstelronde PO
Orion heeft ook een nauwe samenwerking met samenwer-
kingsverband Amstelronde PO. Het Expertisecentrum Orion 
levert ondersteuning op alle 44 scholen voor (speciaal) basis-
onderwijs in het samenwerkingsverband. Hier is een meerjarige 
overeenkomst voor afgesloten. Bovendien is een kleine 10% 
van de leerlingen op onze so-scholen afkomstig uit dit samen-
werkingsverband.

Alle samenwerkingsverbanden
Alle Orion-scholen hebben een regionale functie, de ene 
school meer dan de ander. In 2021 is er onderwijs verzorgd aan 
leerlingen uit in totaal 35 samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs. Hieronder staan deze vermeld met het aantal unieke 
leerlingen die op 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 geteld zijn. 

1 Orion
1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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SWV-code SWV-naam Aantal %

1 PO2101 SWV Friesland PO 1 0,1%

2 PO2305 SWV Noordwest Overijssel PO 1 0,1%

3 PO2601 SWV Utrecht PO 1 0,1%

4 PO2703 SWV Noord-Kennemerland PO 1 0,1%

5 PO2801 SWV regio Leiden PO 1 0,1%

6 PO2803 SWV Westland PO 1 0,1%

7 PO2806 SWV Rotterdam PO 1 0,1%

8 PO2815 SWV Haaglanden PO 1 0,1%

9 PO3003 Optimale Onderwijs Kans Breda e.o. 1 0,1%

10 PO2704 SWV Zuid-Kennemerland PO 2 0,2%

11 PO2812 SWV Duin- en Bollenstreek PO 2 0,2%

12 PO2711 SWV Ijmond PO 3 0,4%

13 PO2401 Leerlingzorg Almere PO 4 0,5%

14 PO2709 SWV Unita Hilversum e.o. 6 0,7%

15 PO2705 SWV Zaanstreek PO 10 1,2%

16 PO2710 SWV Haarlemmermeer PO 11 1,4%

17 PO2706 SWV Waterland PO 17 2,1%

18 PO2604 SWV Passenderwijs Regio Utrecht West 18 2,2%

19 PO2708 SWV Amstelronde PO 78 9,6%

20 PO2707 SWV Amsterdam-Diemen PO 651 80,3%

811

Vanuit de Samenwerkingsverbanden PO:

En vanuit de Samenwerkingsverbanden VO:

SWV-code SWV-naam Aantal %

1 VO2703 SWV Noord-Kennemerland VO/VSO 1 0,1%

2 VO2802 SWV Midden-Holland VO/VSO 1 0,1%

3 VO2812 SWV Voorne-Putten-Rozenburg VO 1 0,1%

4 VO2403 SWV Lelystad VO 2 0,2%

5 VO2701 SWV Kop van Noord-Holland VO 3 0,4%

6 VO2704 SWV Midden-Kennemerland VO 3 0,4%

7 VO2702 SWVWest-Friesland VO 4 0,5%

8 VO2705 SWV Zuid-Kennemerland V(S)O 6 0,7%

9 VO2710 Qinas samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi 8 0,9%

10 VO2401 Leerlingzorg Almere VO 12 1,4%

11 VO2604 SWV Regio Utrecht West VO 12 1,4%

12 VO2706 SWV Zaanstreek VO 21 2,5%

13 VO2707 SWV Waterland VO 33 3,9%

14 VO2709 SWV Amstelland en de Meerlanden VO 64 7,5%

15 VO2708 SWV Amsterdam-Diemen VO 680 79,9%

851

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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Gemeente Amsterdam

Naast de toezichthoudende rol van de gemeente is er is langs 
diverse lijnen regulier contact met de Gemeente Amsterdam. 
Op verschillende beleidsterreinen zoals huisvesting, inzet 
specialistische jeugdzorg (SJSO) en schoolveiligheid is er regel-
matig ambtelijk overleg.

Overige bestuurlijke samenwerking

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam
Orion maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair 
Onderwijs Amsterdam. De Federatie bestaat uit de acht 
openbare schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs 
in Amsterdam. De doelstelling van de Federatie is te komen 
tot afstemming en besluitvorming op het gebied van stedelijk 
en landelijk onderwijsbeleid met betrekking tot de onderwer-
pen die ons als collectief binden; de openbare identiteit is 
hierin de belangrijkste overkoepelende waarde.

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
Orion maakt deel uit van het Breed Bestuurlijk Overleg. Het BBO 
is de vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onder-
wijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Het BBO is een 
belangrijke partner van de gemeente bij de ontwikkeling en 
de uitvoering van het Onderwijs- & Jeugdbeleid. Ook onder-
wijshuisvesting is een belangrijk onderwerp voor het BBO. De 
bestuurder van Orion is voorzitter van de stuurgroep onder-
wijshuisvesting van het BBO en de gemeente. Het BBO heeft 
ook een belangrijke rol vervuld in het bundelen van de infor-
matie rond corona. De bestuurder van Orion was ook in 2021 de 
vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs in de kerngroep 
corona. Deze kerngroep had indien nodig wekelijks overleg 
met de wethouder onderwijs en de GGD had over de actuele 
corona-situatie. 

Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
Orion is lid van de vereniging Overleg Schoolbesturen Voortgezet 
Onderwijs, bestaande uit alle schoolbesturen voor voorgezet 
(speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in  
Amsterdam. De leden van deze vereniging overleggen regelma-
tig over gezamenlijke ontwikkelingen en wisselen informatie 
uit over projecten in de stad.  

Speciaal Onderwijs

De ingezette beweging om regionale expertisenetwerken te 
maken is in 2021 verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het 
Expertisecentrum Orion heeft hierin een voortrekkersrol ge-
speeld. In opdracht van het Samenwerkingsverband PO is in 

zowel Zuidoost als Oost samen met Kolom en de PI-scholen 
nog meer expertise van het speciaal naar het reguliere onder-
wijs gebracht. De structuur die hierbij is ontwikkeld, de zoge-
naamde pleintjesaanpak, wordt in 2022 uitgerold over de hele 
stad. Dit gebeurt met NPO-middelen van het samenwerkings-
verband en van de gemeente. 
Het Samenwerkingsverband VO is bezig om zo goed mogelijk 
kansengelijkheid voor alle leerlingen in het diplomagericht 
onderwijs te realiseren. Altra en Orion leveren hieraan een 
bijdrage vanuit het speciaal onderwijs. Verder is in het vo onze 
pilot voor transferbegeleiding in 2021 verder uitgebreid - niet 
alleen voor Orion-leerlingen maar ook voor leerlingen van Altra 
en Kolom. 
Ten slotte hebben de vier besturen voor speciaal onderwijs  
en de besturen van de beide samenwerkingsverbanden er  
samen met de gemeente en de partners van de specialistische 
jeugdzorg voor gezorgd dat de SJSO structureel onderdeel is  
geworden van het aanbod op de scholen van het speciaal  
onderwijs. 

Samenwerkingspartners op de scholen 
De scholen van Orion hebben een eigen netwerk met vaste 
partners die passen bij de leerlingpopulatie van de school. Op al 
onze scholen zijn SJSO-medewerkers aanwezig die specialistische 
jeugdhulp bieden. Elke Orion-school heeft SJSO-partners ge-
contracteerd met expertise die passend is bij de doelgroep van 
de school; de SJSO-partners van Orion zijn Altra, Opvoedpoli, 
Cordaan, MOC ’t Kabouterhuis, Levvel, en Sports & Behaviour. 
Ook hebben we een aantal partners die naschoolse behandeling 
op onze scholen organiseren zoals Happy2Move, Jongeren 
Die het Kunnen, Philadelphia en Vesper. Partners die samen 
met ons zomerscholen en verlengde schooldagen organiseren 
zijn Sports & Behaviour, Tamino, Urban Talent Academie en 
Special Heroes.
Daarnaast levert de gemeente Amsterdam vanuit de wijkteams 
een OuderKindAdviseur op elke school. Ook zijn school/
jeugdartsen, leerplichtambtenaren, wijkagenten, schooltand-
artsen, jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBRA, WSG en 
LdH) regelmatig in de scholen aanwezig. 
Op onze vso-scholen wordt nauw samengewerkt met het 
ROC van Amsterdam en ROC TOP en steeds meer met een 
aantal scholen voor voortgezet onderwijs. We hebben bijvoor-
beeld een symbiose-relatie met de Open Scholengemeen-
schap Bijlmer als het gaat om het opleiden van onze leerlingen 
bb en bk, met de Praktijkschool Noord van Kolom als het gaat 
om diplomeren van onze praktijkleerlingen, en met Cordaan 
als het gaat om stageplekken voor onze leerlingen met uit-
stroomprofiel dagbesteding.

Samenwerkingspartners van de Orion Werkstraat
De Orion Werkstraat heeft contacten met circa 100 stage-
bedrijven op meer dan 150 locaties als ook met organisaties 

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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voor beschutte arbeid en dagbesteding. Er wordt intensief 
samengewerkt met de gemeente, afdeling WPI en de Sociaal 
Werkkoepel, met You4Youth en B&A Groep voor het project 
Geld Gappie, met MEE voor het project transfercoaching, met 
Kolom in het kader van de doorontwikkeling van arbeids-
toe leiding dagbesteding en met de besturen voor pro-vso in 
de pro-roc-route. Ook participeert de Werkstraat in het lande-
lijke Actielab en is zij projectleider Sterk Techniekonderwijs 
Amsterdam namens de pro-vso scholen.

Samenwerkingspartners van het Expertisecentrum Orion
Het Expertisecentrum biedt ondersteuning op verschillende 
niveaus; kind-, leerkracht- en schoolniveau en op het niveau 
van de samenwerkingsverbanden. We noemen hier alleen de 
samenwerkingspartners op het niveau van samenwerkings-
verbanden en (school)besturen.
Er is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met het 
Samenwerkingsverband Amstelronde PO (Amstelveen – Aals-
meer – Ouder-Amstel – Uithoorn). Orion biedt ondersteuning 
op alle 44 scholen in het samenwerkingsverband op kind-, 
leerkracht- en schoolniveau. Sinds 2021 is binnen Amstelronde 
een samenwerking gestart met Viertaal en het Expertisecentrum 
Orion. Expertise op het gebied van slechthorendheid en taal-
ontwikkelingsstoornissen (TOS) is hierdoor ook beschikbaar. 
Er zijn ook meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met 
de samenwerkingsverbanden Amsterdam – Diemen zowel PO 
als VO. Zo biedt het Expertisecentrum ondersteuning en 
thuisonderwijs aan chronisch zieke leerlingen en leerlingen 
met een internaliserende problematiek. Daarnaast is er veel 
inzet voor de thuiszittersaanpak bij beide Amsterdamse 
samenwerkings verbanden. 
Het Expertisecentrum participeert, samen met Kolom en de 
PI-scholen, in diverse projecten in diverse stadsdelen om de 
expertise van het speciaal onderwijs naar de reguliere basis-
scholen te brengen. Deze beweging is in 2021 met behulp van 
stedelijke NPO-middelen uitgerold over alle stadsdelen, naar 
het voorbeeld van de pilot expertisenetwerken in Zuidoost 
(Pleinenaanpak Zonova) en in Oost (Staij). In deze pilots heeft 
het Expertisecentrum een intensieve samenwerking opge-
bouwd met Levvel (van SJSO naar SJO).

Internationale samenwerking

Binnen Orion stimuleren we samenwerking met scholen in 
het buitenland middels het ontwikkelen van projecten, activi-
teiten en uitwisselingen. Onderwijs reikt immers verder dan 
onze landsgrenzen. Het in contact komen met andere men-
sen, culturen, opinies, opvattingen, gewoontes en gebruiken, 
is een verrijking voor zowel medewerkers als leerlingen. Het 
geeft meer inzicht en hiermee meer begrip en waardering 
voor de ander. Daarbij biedt het ook een ander perspectief op 

het eigen denken en handelen. Internationalisering vindt niet 
Orion-breed op alle scholen plaats maar er zijn wel verschil-
lende initiatieven en projecten. 
Door corona hebben er in 2021 weinig tot geen internationa-
liseringsactiviteiten plaatsgevonden. Wel is de samenwerking 
met de partnerschool van Drostenburg in Suriname voortgezet. 
Deze samenwerkingsrelatie met de Mytylschool in Paramaribo 
stamt uit 2017. Doelstelling hiervan is het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs, waardoor de leerlingen een beter 
toekomst perspectief zullen krijgen (grotere kansen op de  
arbeidsmarkt, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden 
op het gebied van ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en zelfred-
zaamheid). 
In 2017 is een audit gedaan om de kwaliteit en ontwikkel
behoefte van deze school in kaart te brengen. Op basis hier-
van is een ontwikkelplan geschreven, rekening houdend met de 
beperkte mogelijkheden die er in Suriname zijn. Door UTSN 
(Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Neder-
land) is een budget beschikbaar gesteld om de ontwikkeling 
vorm te geven.
Als gevolg van de corona-pandemie is het project met een 
jaar verlengd omdat in voorgaande jaren niet alle middelen 
zijn uitgegeven. Hierdoor kon de projectleider in Suriname 
langer online gecoacht worden.
Het afgelopen jaar zijn twee medewerkers van Drostenburg 
voor twee weken in Suriname geweest om op locatie verder 
vorm te geven aan de doelstellingen van het project. Deze 
keer stonden met name de ontwikkeling en inrichting van 
leer-/werkplekken voor leerlingen in de vso-leeftijd centraal.
In het eerste kwartaal van 2022 komt de projectleider van de 
Mytylschool Suriname op Drostenburg op bezoek om kennis te 
nemen van de praktijk van leerwerkplekken in het vso. Ook vindt 
er een verdieping plaats op het gebied van leerlingenzorg en 
didactiek. Na de UTSN-projectfase zal het samenwerkingspro-
ject gecontinueerd worden.

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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COVID-19

Begin 2021 was de verwachting dat corona steeds minder  
invloed op het reilen en zeilen in de samenleving zou hebben. 
Op 6 januari werd de eerste vaccinatie gezet, er heerste een 
voorzichtig optimisme, ondanks het feit dat Nederland in een 
harde lockdown zat, en er vanaf 23 januari zelfs een avond-
klok werd ingesteld.
De scholen waren vanaf half december 2020 gesloten. Het jaar 
begon dus met thuisonderwijs. Wel was er op al onze scholen 
noodopvang voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen van 
ouders in cruciale beroepen. Ook werd er in onze vso-scholen 
zo veel mogelijk fysiek lesgegeven aan praktijkleerlingen en 
aan (pre-) examenleerlingen om toetsen voor te bereiden. 
Het kabinet besloot dat het op 8 februari weer verantwoord 
was om de basisscholen te heropenen. De twee weken tot de 
voorjaarsvakantie hebben we dat met maatwerk gedaan, ook 
in onze vso-scholen. 
De rest van het jaar zijn de scholen opengebleven, met uitzon-
dering van de week voor de kerstvakantie toen er weer een 
lockdown werd afgekondigd. Het was wel een onrustig jaar, 
met af en toe veel besmettingen, en veel afwezige leerlingen 
en personeelsleden, ook omdat de quarantaineregels dit 
voorschreven. Dit bracht de continuïteit van het onderwijs af en 
toe in gevaar, maar met kunst- en vliegwerk hebben al onze 
scholen hun best gedaan om alle leerlingen fysiek onderwijs 
te blijven bieden. Alleen de Van Detschool heeft in november 
door oplopende besmettingen bij personeel en leerlingen de 
schooldeuren ruim een week moeten sluiten.
Er is gedurende het jaar landelijk gepleit voor vaccinatievoor-
rang voor onderwijspersoneel. In Amsterdam was voorrang 
al wel geregeld voor testen, om te zorgen dat negatief getest 
personeel zo snel mogelijk weer op school kon zijn. Voor vacci-
natie is helaas geen uitzondering gemaakt voor onderwijsper-
soneel. Wel heeft de Amsterdamse GGD van half juni tot eind juli 
op de Amsterdamse vaccinatielocaties dagelijks ’s avonds de 
overgebleven vaccins aan onderwijspersoneel beschikbaar 
gesteld. Orion heeft dit voor het hele Amsterdamse primair 
onderwijs gecoördineerd. Via deze weg hebben zo’n 250 onder-
wijsmensen vervroegd hun eerste of tweede prik gekregen.

Politieke impact en maatschappelijke 
aspecten

Het lerarentekort blijft een belangrijk aandachtspunt. Er zijn 
in het Amsterdamse primair onderwijs inmiddels 700 full-
timebanen vacant (meer dan 15%). De gemeente Amsterdam 
en het BBO werken samen aan het noodplan lerarentekort 
met als doel dat in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde 
leraren in het primair onderwijs in Amsterdam kleiner is dan 
5% en er geen ongelijkheid meer in de verdeling van het tekort 
over de stad is. Hiertoe zijn tal van projecten geïnitieerd zoals 
een stedelijke poule voor het begeleiden van zij-instromers, 
het platform “andersom” voor het aantrekken van externe 
professionals voor de invulling van een deel van de lestijd, 
maar ook het met voorrang beschikbaar stellen van woningen 
aan leraren. Twee keer per jaar worden de vorderingen gerap-
porteerd in een monitor.

1 Orion 
1.4 Maatschappelijke aspecten
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In dit hoofdstuk verantwoordt Orion het gevoerde beleid op de 
volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel  
& professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Finan-
cieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door 
de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resul-
taten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

Leerlinggegevens

Orion heeft nog steeds te maken met een groeiend leerlingen-
aantal. Het door DUO vastgestelde aantal leerlingen op 1 okto-
ber 2020 bedroeg 1.268. Op de groeitelling 1 februari 2021 wa-
ren 1.321 leerlingen aanwezig op de Orion-scholen, een 
toename van 53 leerlingen. Op 1 oktober 2021 zijn nog een 
aantal extra leerlingen geteld, totaal 1.332. En op 1 februari 
2022 waren 1.386 leerlingen met een toelaatbaarheidsverkla-
ring aanwezig. Onderstaand een tabel met de leerlingaantallen 
per school van de afgelopen jaren:

2 Verantwoording beleid 
2.1 Onderwijs & kwaliteit

School 1-okt.-18 1-feb.-19 1-okt.-19 1-feb.-20 1-okt.-20 1-feb.-21 1-okt.-21 1-feb.-22

20WU OC Zuidoost 81 79 78 78 77 78 82 82

20WV Drostenburg 186 187 182 194 187 184 181 193

20WW OC Drostenburg 245 247 243 243 240 253 270 277

20XV Van Koetsveldschool 98 107 112 118 113 116 120 122

20YC Gerhardschool 89 93 86 100 101 106 109 121

20YD Mr. De Jonghschool 101 104 100 117 111 126 121 138

20YN Van Detschool 126 134 139 143 157 162 168 171

21EJ OC Amstel 108 112 127 142 145 158 143 147

21EN OC Noord 128 129 139 137 137 138 138 135

Totaal Orion 1.162 1.192 1.206 1.272 1.268 1.321 1.332 1.387

Orion so 563 588 583 637 634 660 658 704

Orion vso 599 604 623 635 634 661 674 682

Orion totaal 1.162 1.192 1.206 1.272 1.268 1.321 1.332 1.386

Orion leerlingaantallen
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In het verleden was altijd sprake van groei tussen 1 oktober en 
1 februari, daarna verdere groei richting de zomervakantie en 
vervolgens weer een flinke daling van de aantallen op 1 oktober, 
ver onder het niveau van de 1 februaritelling ervoor. Bij de telling 
van 1 oktober 2019 werd deze trend voor het eerst doorbroken, 
en op 1 oktober 2021 weer, zie ook de volgende grafieken:

Uitgesplitst naar speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) ziet het er als volgt uit:

Orion heeft scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte (cluster 3) 
en scholen voor leerlingen met psychiatrische, psychische  
en/of gedragsproblemen (cluster 4). Uitgesplitst naar so en 
vso, en cluster 3 en cluster 4 waren de 1.332 leerlingen van  
1 oktober 2021 als volgt verdeeld:

De verdeling tussen jongens en meisjes voor heel Orion is als 
volgt, te zien valt dat de toename van het leerlingaantal alleen 
jongens betreft:

De verdeling tussen jongens en meisjes in cluster 3 en cluster 4 laat 
zien dat er veel meer meisjes in cluster 3 zitten dan in cluster 4.

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

750

700

650

600

550

500

1-o
kt-1

8

1-fe
b-19

1-o
kt-1

9

1-fe
b-20

1-o
kt-2

0

1-fe
b-21

1-o
kt-2

1

1-fe
b-22

Orion leerlingen op teldatum so / vso

Orion vsoOrion so

Orion totaal

Jongen
Meisje

331; 
25%

1001; 
75%

Orion Cluster 3

Jongen
Meisje

268; 
34%

523; 
66%

Orion Cluster 4

Jongen
Meisje

63; 
12%

478; 
88%

so / vso

Orion so
Orion vso

674; 
51%

658; 
49%

Cluster 3 / Cluster 4

Cluster 3
Cluster 4

541; 
41%

791; 
59%

Orion leerlingen op teldatum totaal

1.450

1.400

1.350

1.300

1.250

1.200

1.150

1.100

1-o
kt-1

8

1-fe
b-19

1-o
kt-1

9

1-fe
b-20

1-o
kt-2

0

1-fe
b-21

1-o
kt-2

1

1-fe
b-22

totaal Orion
vso Cl 3
vso Cl 4

so / vso - 
Cluster 3 / Cluster 4

so Cl 3
so Cl 4

143; 
11%

260; 
19%

398; 
30%

531; 
40%



19Bestuursverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Uitstroombestemming

De leerlingen van de Orion Colleges zijn de afgelopen school-
jaren naar de volgende bestemmingen uitgestroomd: 

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

OC Zuidoost 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 11 7 6 8 1 1 34 29%

pro 1 1 1%

vmbo bbl + kbl 2 2 2%

mbo 1 2 6 1 4 1 14 12%

mbo 2 1 2 4 4 3 14 12%

reguliere arbeid 1 1 3 5 4%

beschut werk 1 3 2 4 3 3 16 14%

arbeidstrainingscentrum 3 3 3%

dagbesteding arbeidsgericht 4 2 2 3 4 15 13%

dagbesteding activerend 1 1 1 3 3%

overig 2 1 4 1 1 9 8%

totaal 19 22 22 23 17 13 116 100%

Drostenburg vso 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 2 2 1 5 10%

dagbesteding arbeidsgericht 7 1 2 2 12 25%

dagbesteding activerend 2 3 1 4 3 13 27%

dagbesteding belevingsgericht 1 3 1 2 4 3 14 29%

overig 3 1 4 8%

totaal 12 7 8 5 9 7 48 100%



20 Bestuursverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

OC Drostenburg 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 8 5 9 14 9 2 47 12%

pro 1 1 0%

vmbo bbl + kbl 1 1 1 3 1%

vmbo gl + tl 1 1 1 3 1%

havo 2 2 1 5 1%

vwo 1 1 0%

vavo 2 5 4 3 3 17 4%

mbo 1 5 7 16 15 9 7 59 15%

mbo 2 4 8 7 5 5 10 39 10%

mbo 3 & 4 18 15 16 4 16 14 83 21%

hbo / wo 8 7 9 7 2 3 36 9%

reguliere arbeid 5 2 2 2 4 15 4%

beschut werk 3 2 1 1 3 10 3%

arbeidstrainingscentrum 1 2 4 7 2%

dagbesteding arbeidsgericht 1 1 0%

dagbesteding activerend 1 1 0%

overig 2 14 8 10 12 14 60 15%

totaal 52 72 76 65 59 64 388 100%

OC Amstel 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 18 17 23 9 7 6 80 28%

pro 1 1 2 1%

vmbo bbl + kbl 2 4 3 5 5 3 22 8%

mbo 1 4 8 9 9 35 39 104 36%

mbo 2 9 6 7 13 35 12%

reguliere arbeid 1 6 5 2 1 8 23 8%

beschut werk 2 2 1%

overig 2 2 5 5 2 2 18 6%

totaal 36 43 53 43 53 58 286 100%
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2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

OC Noord 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 23 12 4 3 5 4 51 26%

vmbo bbl + kbl 1 1 1%

mbo 1 3 3 3 2 6 6 23 12%

mbo 2 7 7 5 19 10%

reguliere arbeid 4 3 2 1 3 4 17 9%

beschut werk 12 3 4 2 2 5 28 14%

arbeidstrainingscentrum 2 2 1%

dagbesteding arbeidsgericht 8 1 2 5 5 21 11%

dagbesteding activerend 4 3 5 5 2 19 10%

dagbesteding belevingsgericht 1 1 1%

overig 4 3 2 0 2 1 12 6%

totaal 48 36 26 22 29 33 194 100%

Totaal 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Totaal %

vso 62 41 44 34 23 13 217 21%

pro 0 0 2 0 1 1 4 0%

vmbo bbl + kbl 5 5 3 5 5 5 28 3%

vmbo gl + tl 1 0 1 0 0 1 3 0%

havo 0 2 2 1 0 0 5 0%

vwo 0 1 0 0 0 0 1 0%

vavo 2 5 4 3 0 3 17 2%

mbo 1 14 24 29 30 51 52 200 19%

mbo 2 14 14 23 29 9 18 107 10%

mbo 3 & 4 18 15 16 4 16 14 83 8%

hbo / wo 8 7 9 7 2 3 36 3%

reguliere arbeid 5 15 10 5 9 16 60 6%

beschut werk 16 8 7 7 7 11 56 5%

arbeidstrainingscentrum 2 0 4 2 4 0 12 1%

dagbesteding arbeidsgericht 7 13 5 7 8 9 49 5%

dagbesteding activerend 2 7 3 7 10 7 36 3%

dagbesteding belevingsgericht 1 3 1 2 5 3 15 1%

overig 10 20 22 15 17 19 103 10%

TOTAAL 167 180 185 158 167 175 1032 100%



22 Bestuursverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Zichtbaar is dat er in de loop van de tijd steeds minder leer-
lingen doorstromen naar het vso, en steeds meer leerlingen 
uitstromen naar mbo1. 

Diplomering

In totaal hebben de leerlingen van de Orion Colleges de afge-
lopen drie jaar de volgende certificaten en diploma’s behaald:

 

In 2021 zien we in vergelijking met 2020 een zeer sterke stijging 
van het aantal behaalde certificaten, bijna een verdrievoudiging 
(en circa 50% meer ten opzichte van 2019). Het aantal diploma’s 
stijgt licht; vorig jaar was sprake van bijna een verdubbeling, 
dit jaar is er een derde bijgekomen. Er zijn in 2021 in totaal 203 
IVIOdiploma’s behaald; deze worden geteld als deelcertifi-
caat. De IVIO-examens konden in 2020 door corona niet afge-
nomen worden. Vooral bij Orion College Amstel is de groei van 
het aantal IVIO-diploma’s aanzienlijk ten opzichte van 2019. 
Dit komt – naast leerlinggroei – doordat er meer vmbo-leer-
lingen zijn ingestroomd in de onderbouw; vroeger waren er 
naar verhouding meer pro-leerlingen. Bovendien krijgen tegen-
woordig ook leerlingen die mbo entree doen de mogelijkheid 
om op hun eigen niveau IVIO-examens te doen, als vangnet 
voor als ze zakken voor hun mbo entree-examen. 

Onderwijskwaliteit 

Hoe definieert Orion onderwijskwaliteit? 
Om te kunnen sturen en ondersteunen in de kwaliteit van het 
onderwijs van de scholen van Orion, en om de kwaliteit van dat 
onderwijs inzichtelijk te maken, heeft Orion haar kwaliteits-
beleid opgesteld. Hierin worden de verschillende rollen, in-
strumenten en processen die betrekking hebben op de kwaliteit 
van het onderwijs beschreven.
Het kwaliteitsbeleid van Orion hangt samen met de visie, de 
missie en de identiteit van de scholen. Hoofddoel van ons beleid 
is dat het ondersteunend is aan het behalen van maximale 
onderwijsresultaten (OR) in de breedste zin van het woord. 
Maximale onderwijsresultaten zijn het gevolg van een goede 
inrichting van het onderwijsproces (OP) en het schoolklimaat 
(SK), die worden ondersteund door goede (be)sturing met een 
goed systeem voor kwaliteitszorg met ambitie (KA), een stevige 
kwaliteitscultuur en deugdelijk financieel beheer. Daartoe 
hanteren we onderstaande formule:

School Certificaten Diploma’s Totaal

Orion College Amstel 102 21 123

Orion College Drostenburg 21 23 44

Orion College Noord 75 5 80

Orion College Zuidoost 31 5 36

229 54 283

Overzicht (deel)certificaten en diploma’s 2019

School Certificaten Diploma’s Totaal

Orion College Amstel 20 30 50

Orion College Drostenburg 74 36 110

Orion College Noord 23 17 40

Orion College Zuidoost 2 18 20

119 101 220

Overzicht (deel)certificaten en diploma’s 2020

School Certificaten Diploma’s Totaal

Orion College Amstel 165 32 197

Orion College Drostenburg 75 55 130

Orion College Noord 77 22 99

Orion College Zuidoost 30 30 60

347 139 486

Overzicht (deel)certificaten en diploma’s 2021

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

OP   +   SK

= OR

SKA

BKA
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2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

Door deze integrale aanpak heeft het kwaliteitsbeleid duidelijke 
consequenties voor de hieronder genoemde beleidsdomeinen:
een stevige kwaliteitscultuur met ambitie (BKA-SKA), waarbinnen 
iedere professional van Orion zijn rol kan pakken voor het leveren 
van kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om passend per-
soneelsbeleid dat ondersteunend is aan het realiseren van de 
ambities zoals beschreven in het strategisch beleid en opgenomen 
in ons kwaliteitskader voor goed onderwijs.
De meerjaren-/ jaarbegroting ondersteunt de ambities die Orion 
en de scholen geformuleerd hebben in respectievelijk het stra-
tegische koersplan als de verschillende schoolplannen.
Veiligheid is de basis voor leren en werken (veiligheid en 
schoolklimaat), daartoe werkt Orion vanuit een integraal veilig-
heidsbeleid. Hierin is het beleid ten aanzien van sociale en 
fysieke veiligheid opgenomen.
Een integrale benadering van kwaliteit betekent ook dat de 
verschillende aspecten van kwaliteit in samenhang worden 
aangepakt en dat de verschillende taak- en functiegroepen 
(rollen), die binnen Orion werken aan de kwaliteit van het on-
derwijs, elkaar kennen en versterken.

Op welke manier heeft Orion zicht op onderwijskwaliteit?

Planmatig en cyclisch
Orion werkt op een planmatige, cyclische manier aan de onder-
wijskwaliteit van haar scholen. Daarbij wordt de 4D-systematiek 
van data, duiden, doelen, doen aangehouden. Verbeterpunten 
worden gebaseerd op een analyse van de aanwezige data, er 
worden realistische doelen gesteld en resultaten worden geëva-
lueerd. Daarbij wordt gewerkt met een strategisch koersplan, 
schoolplannen, schoolverslagjaarplannen. Het proces voor het 
opstellen en vaststellen van deze documenten staat beschreven 
in de planning & control-cyclus. In dit document staat tevens 
beschreven wie welk gesprek op welk moment in het jaar 
heeft en welke data (inclusief normen) daaraan ten grondslag 
liggen.
In kalenderjaar 2021 zijn zowel het kwaliteitsbeleid als de 
planning en control-cyclus van Orion geactualiseerd. Op hoofd-
lijnen zijn de documenten hetzelfde gebleven. 

Zelfevaluatie en interne audits ‘Kwaliteitskader voor goed 
onderwijs’
Het centrale document van kwaliteitszorg binnen Orion is 
het ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ (verder: kwali-
teitskader). In het kwaliteitskader is vastgelegd wat Orion 
onder goed onderwijs verstaat. Daarmee geeft het de 
scholen richting en ondersteuning voor de inrichting van 
hun onderwijs. Het kwaliteitskader dient als instrument 
voor de zelfevaluatie en als uitgangspunt van het kwali-
teitshandboek op de scholen. Tevens dient het als kader 
waarlangs het auditteam van Orion de jaarlijkse metingen 

van de onderwijskwaliteit verricht. Om te kunnen komen 
tot een oordeel op het niveau van de indicator is in het 
kwaliteitsbeleid vastgelegd met welke normering dat ge-
beurt.
Als belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid hebben 
we in 2021 een doorontwikkeling op de interne audits 
doorgevoerd. Voor onze ambitie om het beste onderwijs 
voor onze leerlingen te verzorgen gaan we ervoor dat al 
onze scholen goed en excellent zijn. Op de stevige basis 
die er nu ligt moet er meer ruimte komen voor de indivi-
duele ontwikkeling van elke school. Wat is er nog nodig 
om een oordeel ‘goed’ van het interne auditteam en van 
de inspectie krijgen? Waar wil de school op excelleren om 
het beste onderwijs voor de leerlingen die zij onderwijzen 
te geven? Wat willen we van het mooie onderwijs dat  
wij verzorgen aan het overige onderwijsveld, de ouders en 
de leerlingen laten zien en met ze delen? Hiertoe worden de  
interne audits meer op maat gedaan, bekeken vanuit de  
Orionkwaliteitsformule en aangevuld met specifieke exper-
tises op verschillende deelgebieden. 
In het voorjaar van 2021 hebben er zelfevaluaties en audits 
plaatsgevonden op de (kern)standaarden Onderwijsresultaten 
(OR1), Sociale maatschappelijke competenties (OR2), Vervolg-
succes (OR3), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2),  
Didactisch handelen (OP3), Toetsing en afsluiting (OP8 – vso) en 
Pedagogisch klimaat (SK2). In deze ronde hebben een aantal 
collega-auditoren van Kolom meegelopen. Vanwege de maat-
regelen als gevolg van COVID-19 bij de start van het kalender-
jaar hebben er zowel digitale als fysieke audits plaatsgevon-
den. Orion College Noord heeft in het kader van de aanvraag 
voor het kwaliteitsonderzoek Goed een audit op het gehele 
onderzoekskader ontvangen. Op de Gerhardschool en de  
Mr. De Jonghschool hebben audits plaatsgevonden op basis 
van onderzoeksvragen van de scholen zelf. Deze onderzoeks-
vragen vielen binnen de geauditeerde standaarden. In het 
volgende overzicht is de actuele stand van zaken van de interne 
metingen te zien.
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2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijsproces OP1 OP2 OP3 OP4 OP4 OP5 OP6
Aanbod Zicht op ontw. Didactisch Onderwijstijd Samenwerking Praktijk/stage Toetsing

Drostenburg V G G V G - -
Van Koetsveldschool G VO V G G - -
Gerhardschool G G G G G - -
Mr. De Jonghschool G G G G G - -
Van Detschool G V V G G - -
Orion College Drostenburg G V V G - - V
Orion College Amstel V G V G G G G
Orion College Noord G V G V G G V
Orion College Zuidoost VO G V V V - V

Schoolklimaat SK1 SK2 SK3
Veiligheid Pedagogisch Ouderbetrokken

Drostenburg G G G
Van Koetsveldschool G V G
Gerhardschool G G G
Mr. De Jonghschool G G G
Van Detschool G G V
Orion College Drostenburg G V V
Orion College Amstel G G -
Orion College Noord V G V
Orion College Zuidoost V V V

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 KA2 KA3
Kwaliteitszorg Kwaliteitscultuur Verantwoording

Drostenburg G G G
Van Koetsveldschool G V V
Gerhardschool G G G
Mr. De Jonghschool G G G
Van Detschool G V G
Orion College Drostenburg G V V
Orion College Amstel G G V
Orion College Noord G G G
Orion College Zuidoost G V V

Onderwijsresultaten OR1 OR2 OR3
Resultaten Sociale en maat. Vervolgsucces

Drostenburg G G G
Van Koetsveldschool V VO VO
Gerhardschool G G G
Mr. De Jonghschool G G G
Van Detschool G V G
Orion College Drostenburg V V V
Orion College Amstel G V G
Orion College Noord G V V
Orion College Zuidoost V VO VO

Interne meting onderwijskwaliteit  Stand van zaken 2021

VO verbeteropdracht

V voldoet aan (basis)
kwaliteit

G goede kwaliteit eigen 
aspecten

- niet geauditeerd

Zelfevaluatie en interne audits ‘Kwaliteitskader voor goed 
onderwijs’
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2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit

Korte toelichting op de interne verbeteropdrachten in  
het overzicht
•  De Van Koetsveldschool en Orion College Zuidoost hebben een 

aantal verbeteropdrachten die opgenomen zijn in de jaarplan-
nen van de betreffende scholen. Zij worden daarbij ondersteund 
door de beleidsspecialist kwaliteitszorg en school ontwikkeling.

•  De onderdelen waarop nog relatief veel scholen een voldoen-
de scoren worden opgenomen als ambities in het strategisch 
koersplan 2022-2025.

De data die de audits opleveren worden op het niveau van de 
school en voor alle scholen als collectief geduid. Orion-brede 
doelen worden in de kaderbrief bij de begroting meegenomen, 
waardoor de financiële middelen ingezet kunnen worden ten 
behoeve van de vastgestelde kwaliteitsontwikkelingen.
Aan de hand van een aantal gestelde normen wordt bepaald 
of we tevreden zijn en wat dat betekent voor de verdere ont-
wikkeling van ons onderwijs. De verschillende data per school 
worden elk jaar opgenomen en geduid in het schoolverslag en 
daar waar van toepassing meegenomen in de jaarplanning. 
Doelen worden opgesteld vanuit de data en in het perspectief 
van de koers. Deze zijn terug te vinden in het strategisch 
koersplan van Orion en in de schoolplannen van de verschil-
lende scholen.

Hoe legt Orion verantwoording af over de onderwijskwaliteit?
Het bestuur legt verantwoording af over de onderwijskwaliteit 
aan de gemeenteraad van Amsterdam, de Raad van Toezicht, de 
GMR, de Inspectie van het Onderwijs en derden door ofwel verslag-
legging te doen in de 4- en 8-maandsrapportage, het bestuurs-
verslag en/of de schoolgidsen. Het bestuursverslag wordt ge-
publiceerd op de website en de schoolgidsen worden gepubliceerd 
op ‘scholen op de kaart’, in het Internet Schooldossier van de 
Inspectie van het Onderwijs, en op de website van de school. 
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Inspectie

Overzicht van actuele oordelen van de Inspectie van 
het Onderwijs

*  Orion College Zuidoost, Orion College Drostenburg en de Van 
Koetsveldschool hebben geen eindoordeel aangezien zij langer 
dan vier jaar geleden een volledig kwaliteitsonderzoek hebben 
gehad.

*  Orion College Noord en de Mr. De Jonghschool hebben een 
aanvraag voor een excellent profiel lopen.

Herstelopdracht Van Detschool 
In april 2021 heeft de Van Detschool de herstelopdrachten naar 
aanleiding van het inspectiebezoek in 2019 afgerond. De afronding 
van de herstelopdrachten heeft in verband met de wisseling van 
de contactinspecteur en de verschillende lockdowns wat langer 
op zich laten wachten.
Uit de rapportage van de Inspectie van het Onderwijs: “Tijdens de 
bespreking van beide herstelopdrachten heeft het bestuur van 
Stichting Orion en de directie van de Van Detschool duidelijk  
gemaakt nu te voldoen aan beide herstelopdrachten. De school 
heeft met behulp van een instrument een concreet beeld van de 
leerresultaten van haar leerlingen. De school heeft in oktober 
2020 ambitieuze doelen opgesteld. Deze houdt in dat 75% van 
de leerlingen per vakgebied de leerroutes behalen. Het gaat 
daarbij om doelen voor zowel de cognitieve leerroutes als de 
sociale en maatschappelijke competenties. Er zijn hiervoor de 
zogenoemde didactische groepsoverzichten gemaakt. Ook ana-
lyseert de school de leerresultaten van de leerlingen. Wanneer 
dat nodig is worden de ambities bijgesteld. Voor de (cognitieve) 
leerroute vmbo-bk is het doel nog niet behaald. Dit heeft  

volgens de school te maken met veel zij-instroom. Met het uit-
voeren van de twee herstelopdrachten zijn ook de standaarden 
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties en KA1 Kwali-
teitszorg nu beide als Voldoende beoordeeld.”

Themaonderzoeken: Gevolgen van de coronacrisis door 
de Inspectie van het Onderwijs
In het kader van het themaonderzoek ‘Gevolgen van de corona-
crisis’ heeft de Inspectie van het Onderwijs het bestuur, Orion 
College Amstel en de Van Detschool digitaal bezocht en gesprek-
ken gevoerd met bestuur, directie en leraren. Tijdens deze 
gesprekken heeft de Inspectie van het Onderwijs informatie 
opgehaald over in welke mate er zicht is op de gevolgen voor 
de brede ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. 
Welke maatregelen er zijn getroffen naar aanleiding van de 
coronacrisis, hoe het bestuur hierop stuurt, wat er nodig is om 
de maatregelen succesvol te laten zijn, goede voorbeelden en 
succesvolle interventies, invloed op het professioneel welbe-
vinden van leraren en welke effecten de coronacrisis heeft 
op hun werk.

School Datum Oordeel IvhO OP, SK, OR, SKA Excellent

Stichting Orion 19 jan 2022 Goed G,G,V

Orion College Noord 19 jan 2022 Goed G,G,V,G Aanvraag

Orion College Zuidoost Geen recent onderzoek Geen eindoordeel 

Orion College Drosten-
burg

Geen recent onderzoek Geen eindoordeel  

Orion College Amstel 19 jan 2022 Goed G,G,V,G Ja

Drostenburg so 19 jan 2022 Voldoende G,G,O,V

Drostenburg vso  Voldoende V,G,O,V

Van Koetsveldschool Geen recent onderzoek Geen eindoordeel  

Mr. De Jonghschool 19 jan 2022 Goed G,G,V,G Aanvraag

Gerhardschool 11 jul 2019 Goed G,G,G,G Ja

Van Detschool 17 okt 2019 Voldoende V,V,V,V

Ja Predicaat Excellente school

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit
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Stelselonderzoek ‘Leskwaliteit’
 In september 2021 is de Gerhardschool bezocht in het kader 
van een stelselonderzoek naar ‘Leskwaliteit’. De Inspectie van het 
Onderwijs heeft hiertoe verschillende lesobservaties gedaan 
en is hier vervolgens met betrokkenen over in gesprek geweest. 
Van een stelselonderzoek wordt geen rapportage opgesteld.

Kwaliteitsonderzoeken in 2021 
In kalenderjaar 2021 zijn het bestuur van Stichting Orion en vijf 
van de scholen uitgebreid bezocht door de Inspectie van het On-
derwijs. Vier daarvan waren door het bestuur aangemeld voor 
een kwaliteitsonderzoek in het kader van de waardering Goed. 
Per augustus 2021 is het vernieuwde onderzoekskader 2021 
voor het toezicht op het  (voortgezet) speciaal onderwijs van de 
Inspectie van het Onderwijs in werking getreden. In dit ver-
nieuwde kader is een duidelijker onderscheid gemaakt in de 
kwaliteitsgebieden met een bestuurlijke opdracht: Besturing 
Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA).

Vierjaarlijks onderzoek bestuur
Eens in de vier jaar doet de inspectie onderzoek bij ieder bestuur 
en zijn scholen. De verantwoordelijkheid van het bestuur voor 
de ambities en de onderwijskwaliteit vormen het uitgangspunt 
voor het toezicht. In het vierjaarlijks onderzoek kijkt de inspectie 
of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op 
orde is, inclusief het financieel beheer, en hoe dit bijdraagt aan 
de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s). 
Met het vernieuwde onderzoekskader (2021) is het voor een be-
stuur voor het eerst ook mogelijk om de waardering Goed van 
de Inspectie van het Onderwijs te ontvangen. Stichting Orion 
heeft bij de start van het traject bij de inspectie aangegeven in 
aanmerking te willen komen voor deze waardering. Het bestuur 
moet dan inzichtelijk maken hoe zij naast het voldoen aan de 
wettelijke eisen ook eigen ambities weet waar te maken. Hiertoe 
heeft de inspectie onderstaande onderzoeksvragen opgesteld 
en onderzocht:
1.  Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de 

scholen en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
2.  Heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling 

van de scholen en dragen deze bij aan de kernfuncties van het 
onderwijs? 

3.  Maakt het bestuur de ambitie waar om met het Expertise-
centrum in samenwerking met partners een bijdrage te leve-
ren aan Passend Onderwijs in de stad? 

4.  Draagt het data-ondersteund werken merkbaar bij aan de 
kwaliteit van de onderwijsresultaten op de scholen?

Om dit te kunnen onderzoeken heeft de inspectie een uitgebrei-
de documentenanalyse gedaan en hebben we een startgesprek 
gevoerd. Op basis daarvan is het onderzoeksplan opgesteld.  

De inspectie heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder en de 
bestuurssecretaris over sturing op passend onderwijs via maat-
werktrajecten en thuisdocenten, met de directeur van het Exper-
tisecentrum, met de directeur van het samenwerkingsverband 
PO, met een afvaardiging van de GMR, met een afvaardiging van 
de Raad van Toezicht, met de CvB van Orion College Zuidoost en 
met de contactpersoon van een van de ROC’s waarmee Orion 
samenwerkt. 
Tijdens de kwaliteitsonderzoeken op de scholen heeft de inspectie 
tevens gekeken naar hoe het bestuur invulling geeft aan boven-
staande onderzoeksvragen.

Op 11 november 2021 heeft het bestuur tijdens het eindgesprek 
met de inspectie te horen gekregen dat zij inderdaad de waarde-
ring Goed als bestuur ontvangt. Alle onderzoeksvragen zijn met 
een volmondig ‘Ja’ beantwoord. Zowel de standaard BKA1 Visie, 
ambities en doelen als de standaard BKA2 Uitvoering en kwali-
teitscultuur zijn met een Goed gewaardeerd. De standaard BKA3 
Evaluatie, verantwoording en dialoog is met een Voldoende ge-
waardeerd. De aandachtspunten worden meegenomen in onze 
verdere beleidsontwikkeling. 

Hieronder een korte toelichting per school die is onderzocht in 
het kader van de waardering Goed. De volledige rapportages zijn 
te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Mr. De Jonghschool
De Mr. De Jonghschool heeft de waardering Goed ontvangen. 
Het onderwijs op de Mr. De Jonghschool is om meerdere redenen 
goed. De school slaagt er in de eerste plaats in om haar onder-
wijs met een traumasensitieve benadering goed af te stemmen 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school heeft in 
de tweede plaats een breed en goed doordacht aanbod met veel 
aandacht voor ‘leren leren’. In de derde plaats heeft de school 
een professionele kwaliteitscultuur en een goed functionerende 
kwaliteitszorg.
De inspectie ziet ook mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
van de school. Het eerste punt betreft het ontwikkelingsper-
spectiefplan (opp). Het format dat de school hanteert, is zeer 
uitgebreid. Een tweede punt voor verdere ontwikkeling betreft 
het eigenaarschap van de leerling. De leerling kan nog meer be-
trokken worden bij het opp, de eigen doelen en talenten.

Drostenburg so
Drostenburg so heeft de waardering Voldoende ontvangen. In 
de eerste plaats heeft Drostenburg een breed aanbod dat past 
bij de uiteenlopende doelgroepen in de school. Voor alle doel-
groepen is er een zelf ontwikkeld aanbod gericht op handicapbe-
leving. In de lessen is te zien dat leraren ambitieuze doelen stellen 
en daar gericht aan werken met hun leerlingen. Op Drostenburg 
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is een heel duidelijke visie op onderwijs. Alle medewerkers zijn 
erop gericht leerlingen zo goed mogelijk te helpen om zelfred-
zaam te worden en om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast 
ziet de inspectie een aantal punten voor verdere ontwikkeling 
van de school. De kwaliteitscultuur van de school kan nog beter 
worden. De leraren zien mogelijkheden om meer zelf de verant-
woordelijkheid te nemen voor hun onderwijs en om meer te  
leren van elkaar. De manier waarop de school de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden bij leerlingen meet is Onvoldoende. De 
school is al met de inrichting hiervan bezig, maar kan nog geen 
resultaten inzichtelijk maken.

Drostenburg vso
Ook de vso-afdeling van Drostenburg heeft de waardering Vol-
doende ontvangen. Drostenburg vso heeft een goed school-
klimaat. Op Drostenburg vso is een heel duidelijke visie op on-
derwijs. Alle medewerkers zijn erop gericht leerlingen zo goed 
mogelijk te helpen om zelfredzaam te worden en om hun talenten 
te ontwikkelen. Daarnaast ziet de inspectie een aantal punten 
voor verdere ontwikkeling van de school. De kwaliteitscultuur 
van de school kan nog beter worden. De leraren zien mogelijk-
heden om meer zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
onderwijs en om meer te leren van elkaar. De manier waarop de 
school de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij leerlingen 
meet is Onvoldoende, de school dient nog een norm vast te stellen. 

Orion College Amstel
Orion College Amstel heeft de waardering Goed ontvangen. Het 
onderwijs op Orion College Amstel is om meerdere redenen 
goed. In de eerste plaats is het onderwijsaanbod van de school 
gericht op de basisvaardigheden waar de leerlingen zich verder 
in moeten ontwikkelen. In de tweede plaats is er een goed door-
dacht stageaanbod. In de derde plaats is er op Orion College  
Amstel veel aandacht voor traumasensitief onderwijs (TSO). Ten 
slotte is ook de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur goed. 
Daarnaast ziet de inspectie een aantal punten voor verdere ont-
wikkeling van de school. Voor een aantal leerlingen was het 
noodzakelijk nog een aanvraag voor afwijking van onderwijstijd 
te doen. 

Orion College Noord
Orion College Noord heeft de waardering Goed ontvangen. Vanuit 
een pedagogische en didactische visie werken directie en team 
gezamenlijk aan het behoud en de verbetering van de onderwijs-
kwaliteit. Mooi is de bijzondere aandacht van de school voor de 
ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties 
van leerlingen waarbij veel aandacht is voor het contact leggen 
en samenwerken met bijvoorbeeld buurtbewoners en voor het 
ontwikkelen van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Naast het ba-
sisaanbod krijgen de leerlingen extra leerstof en activiteiten om 
hun talenten te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld theaterlessen. 
Bovendien kunnen ze zo in een veilige omgeving nieuw gedrag 

oefenen en ervaren. Ook zag de inspectie dat de leerlingen goed 
voorbereid en begeleid hun praktijkvorming en stages uitvoe-
ren. Sterker nog, het gehele onderwijsprogramma bereidt hen 
voor op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Daar-
naast ziet de inspectie een punt voor verdere ontwikkeling van 
de school. De leskwaliteit is over het algemeen voldoende maar 
er zijn wel kwaliteitsverschillen tussen leraren waar te nemen.

Onderwijsresultaten

Voor de onderwijsresultaten van de scholen, 
zie www.scholenopdekaart.nl

Ontwikkelingen onderwijskwaliteit in 2021

Gedurende kalenderjaar 2021 hebben veel verschillende 
soorten kwaliteitsontwikkelingen plaatsgevonden. In de kop-
jes hieronder blikken we terug op die ontwikkelingen.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op basis 
van een schoolscan, opgenomen in het bestaande format 
voor het schoolverslagjaarplan, hebben de scholen een kop-
peling gemaakt tussen de gedefinieerde beleidsdoelen en de 
interventies die beschreven staan op de menukaart van  
de overheid. Het schoolverslagjaarplan is door de scholen  
besproken met de schoolteams, de MR-en en de leerlingen-
raden. De MR-en van de scholen hebben instemming ver-
leend aan het schoolverslagjaarplan en derhalve ook met de 
uitvoering van de NPO-programma’s. Tevens is hiermee de 
onderbouwing gegeven voor de gekozen interventies en  
de bijbehorende financiële inzet. De scholen hebben in 2021 
het grootste deel van de NPO-middelen besteed aan inter-
venties gericht op het welbevinden van leerlingen (27%).  
Tevens is er veel besteed aan effectievere inzet van onderwijs 
om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (ook 27%). Andere 
interventies die veel zijn ingezet is de inzet van onderwijs-
assistenten (20% van de uitgaven) en de ontwikkeling van  
de executieve functies van leerlingen (14% van de uitgaven). 
Een relatief klein deel is ingezet voor het aanbieden van een 
verlengde schooldag (7%). De verlengde schooldag is op ver-
schillende Orion-scholen gestart, maar werd in 2021 voor een 
groot deel bekostigd uit de subsidie inhaal- en ondersteunings-
programma’s. Het aanbod van de verlengde schooldag is een 
groot succes; in 2022 zal een aanzienlijk groter deel van de 
NPO-middelen hieraan besteed worden. Van de in 2021 uitge-
geven NPOmiddelen (€ 647.645) ging 13,5% (€ 87.660) naar 
inhuur van personeel. In 2021 zijn geen NPO-middelen boven-
schools ingezet.
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Strategisch koersplan Orion 2022-2025
In 2021 is een uitgebreid traject doorlopen voor het tot stand 
komen van de nieuwe strategische koers van Orion ‘Goed en 
kansrijk onderwijs doen we samen’ voor de beleidsperiode 
2022-2025. Continue aandacht voor goed en kansrijk onder-
wijs voor iedere leerling is waar wij voor staan. We kunnen dat 
doen omdat we daar in de voorliggende jaren al hard aan 
hebben gewerkt. Om onze nieuwe koers voor de komende 
vier jaar te kunnen formuleren was het belangrijk om eerst 
gezamenlijk stil te staan. Wat hadden we allemaal al bereikt 
met onze leerlingen? Wat werkt voor onze leerlingen in wat 
we doen en organiseren? En waar willen we (nog) meer van? 
We hebben daarvoor gesprekken op de verschillende scholen 
gevoerd. In deze gesprekken is er teruggekeken op het onder-
wijs in de verschillende lockdown-periodes en vooruitgeblikt 
naar de komende vier jaar. Wat willen de teams vasthouden 
en waar willen ze (nog) meer van zien? We hebben een analyse 
gemaakt op de verschillende netwerken die wij hebben voor 
goed en kansrijk onderwijs, zowel op bestuurs- en school-
niveau als ook voor de Werkstraat en het Expertisecentrum. 
Goed onderwijs doen wij immers samen. Zitten we in de juis-
te netwerken, leveren ze de leerlingen voldoende op voor de 
beste kansen die wij ze willen bieden? Welke samenwerkingen 
(netwerken) missen we nog? 
In 2021 hebben we ook tweemaal thematafels met de Gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (ouders en personeel), 
de Raad van Toezicht, alle directeuren en collega’s van het 
stafbureau georganiseerd waarin we vanuit de verschillende 
perspectieven tot een gemeenschappelijk beeld zijn gekomen 
voor de komende jaren. Ook zijn we in gesprek gegaan met 
een viertal bestuurders uit het Amsterdamse onderwijsveld 
(bestuurlijke visitatie). Daarnaast heeft het bestuursgericht 
onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs ons geholpen 
bij het reflecteren en het verwoorden van de strategische 
koers. Tot slot hebben we de maatschappelijke context onder-
zocht, waarbinnen we ons goede en kansrijke onderwijs dienen 
te verzorgen en ontwikkelen.
Bovengenoemde activiteiten hebben geleid tot de invulling 
van onze strategische koers voor de komende beleidsperiode 
(2022-2025). We zullen bouwen aan twee bewegingen die bij-
dragen aan goed en kansrijk onderwijs. Twee bewegingen die 
gaan over het organiseren van kwalitatief goed, gespecialiseerd 
en, zoveel als mogelijk, inclusief onderwijs. 

Beweging ‘Goed en excellent onderwijs’
Alle leerlingen die op ons specialistisch onderwijs zijn aange-
wezen verdienen kwalitatief goed onderwijs (kwalificatie en 
socialisatie) met goede ondersteuning om zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen en naar de best passende bestemming 
uit te stromen (allocatie).

Beweging ‘Expertisenetwerk Orion’
Orion wil een expertisenetwerk voor passend en inclusief on-
derwijs zijn voor alle leerlingen in en rond Amsterdam, zowel 
voor de leerlingen die op ons specialistisch onderwijs aange-
wezen zijn als voor de leerlingen die aanvullende ondersteu-
ning in het regulier onderwijs nodig hebben. Orion is partner 
voor het gehele primair en voortgezet onderwijs in Amster-
dam en de regio.

We bouwen aan de koers door ambities te formuleren op drie 
pijlers: Goed onderwijs voor nu en voor later, Goed onderwijs 
doen we samen en Goed onderwijs vanuit een stevige basis. 
In de beschrijving van de ambities bij de verschillende pijlers 
zitten raakvlakken. Deze ambities zijn bedoeld om elkaar te 
versterken.

Speerpunten en resultaten in 2021
In het jaarplan 2021 van Orion zijn de speerpunten voor het 
verslagjaar geformuleerd. In bijlage C van dit bestuursverslag 
is een tabel opgenomen waarin bij al deze speerpunten kort 
wordt beschreven wat er bereikt is, en wordt aangegeven of 
de doelen al dan niet (of deels) behaald zijn. Hieronder worden 
negen ontwikkelingen uitgebreider beschreven. 

A. Data-ondersteund: Trips 
Om het beste onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen, en 
daar zicht op te hebben en daarop te kunnen sturen zet Orion 
volop in op de ontwikkeling van data-ondersteund werken aan 
regie op onderwijskwaliteit. In 2021 zijn alle scholen gekop-
peld aan Trips met relevante onderwijsdata. De mate waarin 
de scholen daar gebruik van maken, verschilt per school. Tevens 
is er een verfijningsslag gemaakt waarbij het landschap van 
de onderwijsdata in kaart is gebracht en relevante kwaliteits-
vraagstukken zijn gedefinieerd. Op basis hiervan zullen in 2022 
conclusies worden verbonden voor wat dat betekent om de 
verschillende bronsystemen eenduidiger, efficiënter, en volle-
diger in te kunnen richten. Met als doel om de data op ‘alle 
niveaus’ (leerling, groep, bouw, leerroute, school, bestuur) uit te 
kunnen lezen en te analyseren voor verantwoording en dialoog 
voor ontwikkeling.

B. Professionalisering schoolleiders
In het kader van de herregistratie van onze schoolleiders en de 
aansturing door hen op de twee bewegingen van onze nieuwe 
strategische koers, volgen alle schoolleiders en adjuncten geza-
menlijk een professionaliseringstraject onder leiding van Robert 
Mentink (Epsedean). Dit traject is in 2021 van start gegaan en 
zal in 2022 afgerond worden.

C. Professionalisering auditteam
Kwaliteit binnen Orion heeft continue aandacht en vraagt om 
continue ontwikkeling. De basis voor kwaliteit staat stevig en 
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dat betekent dat we de volgende stappen in de ontwikkeling van 
de kwaliteit van onze scholen willen stimuleren. Dit betekent 
daarmee ook een ‘vernieuwde’ opdracht voor ons auditteam. 
Onder begeleiding van Annet van de Wetering (Metanoia) is 
het auditteam in 2021 gestart met een scholing ‘Waarderend en 
onderzoekend auditen’ en rondt dat traject in 2022 af. Tevens 
doen vier collega-auditoren van Kolom mee in deze scholing. 
Het auditteam is in 2021 uitgebreid met twee collega’s van het 
Expertisecentrum Orion. Dit in het kader van de vragen die 
vanuit het reguliere onderwijs aan Orion gesteld worden.

D. Speciaal onderwijsevent 2021
Samen met alle andere speciaal onderwijsbesturen uit Am-
sterdam en de samenwerkingsverbanden po en vo wordt 
jaarlijks een event georganiseerd om kennis en expertise met 
elkaar te delen in het brede Amsterdamse onderwijsveld.  
Helaas bleek het door de maatregelen met betrekking tot coro-
na niet mogelijk om een fysiek event te organiseren voor het 
brede veld. Orion heeft er toen voor gekozen om op 24 maart 
2021 een semi-online editie voor alle Orion-medewerkers op 
de eigen school te organiseren. Deze dag stond in het teken 
van de ontwikkeling van traumasensitief onderwijs, met als 
spreker Mark Mieras.

E. Sociale en maatschappelijke competenties vso
In 2021 is gestart met de implementatie in ParnasSys van de 
leerlijn sociale en maatschappelijke competenties op Orion 
College Zuidoost. Daarnaast heeft een verkenning van ver-
schillende aanbieders van digitale platforms plaatsgevonden 
waarmee we de leerlijn sociaal maatschappelijke competenties 
kunnen borgen, en kunnen koppelen aan de praktijkvakken en 
aan een digitaal portfolio waarvan de leerlingen zelf eigenaar 
zijn. We hebben besloten om voor alle vso-locaties verder te 
gaan met Jongleren & Werken van de CED- en de PTC-groep. 
Hierin kunnen we een maatwerkroute naar werk, dagbesteding 
en vervolgonderwijs met praktische leermiddelen realiseren. 
In 2022 gaan we hiermee aan de slag.

F. Verbeteren praktijkroute
Vanuit het team van de Orion Werkstraat zijn een aantal  
samenwerkingen aangegaan om de praktijkroute te verbete-
ren. In 2021 heeft Orion actief deelgenomen aan het Actielab 
- gedurende twee jaar gaan we hierin intensief aan de slag 
met een groep van acht tot tien scholen uit heel Nederland 
plus hun stagebegeleiders en samenwerkingspartners. Hierbij 
onderzoeken we hoe we de uitstroommogelijkheden van de 
jongeren kunnen vergroten. Door de stagecoördinatoren te 
leren kennen en elkaars best practices te bespreken, doen we 
waardevolle kennis op voor ons eigen onderwijs.
Daarnaast is Orion de vertegenwoordiger vanuit het pro-vso 
voor Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam. De ambitie van 

Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam is om elk kind in Amster-
dam een opleiding te bieden passend bij zijn/haar talenten, 
waarbij het techniekperspectief bij iedereen bekend is en als 
gelijkwaardig aan andere perspectieven wordt gezien. Voor de 
pro-vso scholen ligt hier de focus op de uitstroomrichting 
techniek aantrekkelijker te maken. Dit betekent dat we een 
aantal deelprojecten hebben bepaald waarbij het leren kennen 
van technische beroepen en het behalen van diploma ś en 
certificaten en het opbouwen van een netwerk van werkgevers 
in de sector techniek centraal staat. Hierin is specifiek aandacht 
voor de verbinding van het techniekonderwijs voor pro-vso 
door het streven naar het optimaal benutten van de capaciteit 
van technieklokalen, technieklessen en techniekdocenten.
Om de route naar dagbesteding te optimaliseren is er vanuit 
Orion voor alle leerlingen in Amsterdam die uitstromen naar 
dagbesteding een markt georganiseerd met de naam Dag-
markt. Vanwege corona is deze helaas tot 3 keer toe verzet. 
Op 7 april 2022 heeft deze uiteindelijk doorgang gevonden. 
Voor dit event zijn 300 leerlingen, plus hun ouders en begeleiders 
van school uitgenodigd. Op de markt waren workshops, activi-
teiten en stands. Zo konden we de ouders en leerlingen in 
contact brengen met alle aanbieders op het gebied van werk, 
vrije tijd, wonen, financiën en andere voorzieningen.
We zijn in 2021 ook gestart met een stagecarrousel voor deze 
doelgroep, waarin leerlingen en begeleiders uitgebreid ver-
slag doen van hun ervaringen. Op deze manier kunnen leer-
lingen en ouders kennis opdoen van de verschillende locaties en 
werkzaamheden, om zo hun voorkeuren te ontdekken. Ook is 
er aandacht voor het opleiden van mentoren en vakdocenten. 
In 2021 zijn acht docenten geslaagd voor de Basisopleiding 
schoonmaken, die bestaat uit de module traditioneel en de 
vaktechnische training. Dit vanuit het streven om alle onder-
bouwleerlingen te certificeren op het gebied van schoonmaak.

G. Specialistische jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs 
(SJSO)
In 2021 is de SJSO geïntegreerd in de lumpsumfinanciering van 
de aanbieders voor specialistische hulp in Amsterdam. Dat 
betekent dat de SJSO-aanbieders formeel in hun meerjaren-
contract met de gemeente Amsterdam de verplichting zijn 
aangegaan om een bepaald deel van de gecontracteerde in-
zet op het speciaal onderwijs te doen. Voor Orion is dit een 
hele goede duurzame ontwikkeling, we zijn blij met onze part-
ners en kunnen nu ook een meerjarenbeleid gaan uitstippelen. 
In de coronaperiode hebben onze SJSO-partners ons ook 
enorm geholpen bij het weer naar school krijgen van leerlingen, 
bij het ondersteunen van gezinnen tijdens de lockdowns en 
bij het vormgeven van zomerscholen en de verlengde schoolda-
gen met behulp van NPO-gelden.
 
H. Traumasensitief onderwijs (TSO)
De lijn van bewustwording, betrokkenheid, motivatie en ambitie 
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ten aanzien van TSO-ontwikkeling op de eigen school en een 
stichtingbrede TSO-ontwikkeling is in 2021 voortgezet en ver-
stevigd. Binnen schoollocaties, tussen Orion-scholen, tussen 
beleidsmedewerkers en de TSO-projectleiders, tussen Orion 
en het regulier onderwijs binnen en buiten de stad, en tussen 
Orion en belangrijke partners zoals diverse hogescholen, komen 
in toenemende mate verbindingen tot stand. 
De stichtingbrede ontwikkeling van traumasensitief onderwijs is 
opgemerkt tijdens het vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek van 
de onderwijsinspectie in het najaar van 2021 en werd daarin 
in het bijzonder gewaardeerd en aangemoedigd. Ook bij de 
inspectiebezoeken op verschillende individuele scholen heeft 
de TSO-ontwikkeling van de locaties centraal gestaan. 

Traumasensitief Onderwijs kent binnen Orion vier pijlers: 
1.  Onderzoekend Orion
2.  Interne kwaliteitsontwikkeling & implementatie
3.  TSO als vliegwiel voor innovatie
4.  TSO op de kaart 

Onderzoekend Orion
Onderzoekend Orion heeft dit kalenderjaar steeds meer de 
vorm gekregen van een academische werkplaats. In het opge-
stelde visiedocument dat in 2021 is opgesteld, staat centraal 
dat Onderzoekend Orion bijdraagt aan de ambitie van Orion 
om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs en zorg te  
realiseren voor leerlingen met complexe en aanhoudende 
problematiek op het vlak van gedrag, sociaal emotioneel, leren 
en welbevinden in het gehele Nederlandse (voortgezet) speci-
aal onderwijsveld. Dit betekent dat Orion met creativiteit en 
volharding een antwoord vindt op de meest complexe uitda-
gingen en onderwijshulpvragen van leerlingen in (aanloop 
naar) het speciaal onderwijs en zorgdraagt voor de excellente 
kennis, vaardigheden en attitude bij haar werknemers die 
hiervoor nodig is. Orion innoveert en loopt voorop in kennis 
over speciaal onderwijspopulaties, traumasensitief onderwijs 
en professionele fitheid en deelt haar kennis naar buiten. Er is 
een voorlopige overlegstructuur opgesteld, waaraan de be-
stuurder en vijf onderzoekers deelnemen en waarbij onder-
zoeksontwikkelingen verbonden worden aan de behoefte 
van binnenuit en ontwikkelingen in het (Amsterdamse) onder-
wijsveld. Vanuit Onderzoekend Orion wordt een deel van het 
inhoudelijk programma voor de academische werkplaats voor 
zorgcoördinatoren ontworpen en uitgevoerd, met als onder-
werp in 2021 ‘Ouderschap en intergenerationeel trauma’.

Interne kwaliteitsontwikkeling & implementatie
De interne schoolontwikkeling van TSO is in te delen in ver-
schillende fases. Voor alle locaties gelden de volgende vragen 
als richting: 
•  hoe sluit TSO aan bij wat goed gaat in de school en waar kan 
het verrijken? 

•  hoe raakt TSO (nog verder) verweven in de sfeer, de inrichting, 
het handelen op de werkvloer, in de onderlinge verbinding 
en in het beleid van de school?

Alle locaties hebben nieuwe stappen gezet in hun ontwikkeling 
en zijn bezig met (verdiepte) training, visie- en planvorming en 
duurzame schoolontwikkeling. 
Op de locaties OC Noord, OC Zuidoost, Drostenburg, en de 
Gerhardschool is - net als in 2020 - vanuit de teambeurzen 
een intensief programma uitgevoerd. Alle geboden activiteiten 
sluiten aan bij waar de school staat en waar de grootste ont-
wikkelpunten liggen. Verdiepte teamtraining, visieontwikke-
ling, coachen van kartrekkers bij het blijvend aanjagen van 
teambrede schoolontwikkeling komen hierin terug.
Voor de hele stichting is de Basisopleiding (T)SO ontworpen 
en in gang gezet - een leerroute voor beginnende leerkrachten 
in het speciaal onderwijs, met als doel de basiskennis bij hen te 
verstevigen, en bij te dragen aan het behouden van kwalitatief 
sterke en gezonde professionals voor Orion. 

TSO als vliegwiel voor innovatie
In mei 2021 is de 7e herziene editie van het boek Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen uitgekomen. Orion heeft hier 
een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, met verhalen en 
quotes van collega’s door het hele boek heen gebaseerd op de 
eigen interne ontwikkelingen en ervaringen. De projectleiders 
TSO van Orion, Michiel Asselman en Evelyne Offerman, hebben 
voor deze editie een hoofdstuk geschreven over de stappen 
die je als school kunt zetten in de ontwikkeling naar een 
schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Het hoofd-
stuk is geschreven op basis van literatuur en onderzoek, maar 
vooral op basis van alle praktijkervaringen die zijn opgedaan in 
de scholen in interactie met directeuren, bevlogen kartrekkers 
en de werkgroepleden van de verschillende locaties. Deze 
herziene uitgave en de bijdrage van Orion hieraan is gevierd 
met twee TSO-cafés, een voor interne collega’s en een voor 
externe collega’s, met als doel bewustwording van de ernst 
en de omvang van traumaproblematiek bij leerlingen in het 
speciaal onderwijs, het belang van vroegtijdig signaleren en 
interveniëren, en de unieke rol van de school in het leven van 
leerlingen die veel meemaken. 

TSO op de kaart
Voor TSO op de kaart is in toenemende mate verbinding gelegd 
met partners buiten Orion. We bouwen aan relaties met 
scholen in het regulier onderwijs in de stad en daarbuiten. Er 
zijn eerste contacten geweest met Bureau Jeugdzorg Amster-
dam in het kader van onderzoek en samenwerking en met 
Save the Children, in het kader van traumasensitief onderwijs 
binnen nieuwkomersscholen. Relaties met hogescholen, zoals 
Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht en nu ook de Hoge-
school van Amsterdam worden verder verkend, waarbij de  
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realisatie toeneemt dat kennis over trauma en traumasensitief 
handelen thuishoort in de basisopleiding van iedere aan-
staande leerkracht.

I. Kennis delen en ontwikkelen met het reguliere onder-
wijsveld
Het Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend 
onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het 
speciaal onderwijs met reguliere scholen. Het Expertisecentrum 
zet in op een duurzame samenwerking tussen regulier en 
speciaal onderwijs met als doel het verstevigen van het regulier 
onderwijs zodat thuisnabij passend onderwijs kan worden 
gerealiseerd. “Goed onderwijs doen we immers samen”. De 
activiteiten van het Expertisecentrum Orion hebben als doel 
om passend en inclusief onderwijs te kunnen realiseren voor 
alle leerlingen in en rond Amsterdam.

Thuiszitters
Het Expertisecentrum zet zich ook in voor thuiszitters. Al langere 
tijd is er een aanbod voor chronisch zieke leerlingen in het vo 
die vanwege hun beperkte belastbaarheid niet in staat zijn 
om het reguliere onderwijsaanbod op school te kunnen volgen 
middels het realiseren van thuisonderwijs. Daarnaast heeft 
het Expertisecentrum een aanbod voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs die vanwege angst- en stemmingspro-
blematiek thuis zitten (LINK). 
Sinds 2021 is het aanbod uitgebreid naar het primair onder-
wijs. In opdracht van het samenwerkingsverband po coördi-
neert een adviseur passend onderwijs thuiszitters van het 
Expertisecentrum trajecten rondom thuiszittende leerlingen. 
Dit betreft kinderen met complexe problematiek waarbij per-
soonlijke, onderwijs- en omgevingsfactoren een rol spelen. 
Het doel is om de afstand tot het onderwijs te verkleinen en 
de leerling te begeleiden naar een passende onderwijsplek en 
terugval te voorkomen. Thuisonderwijs kan hierbij onder-
steunend zijn voor deze leerlingen. Vanuit de flexibele poule 
van thuisdocenten wordt dit aanbod verzorgd.

Expertisenetwerk per regio
In 2021 is er een start gemaakt met het realiseren van een 
dekkend expertisenetwerk per regio in samenwerking met 
Kolom en de PI-scholen. In Amsterdam Zuidoost (Zonova)  
alsmede in Amsterdam Oost (Staij) is er een structurele en 
intensieve samenwerking. Met het speciaal onderwijs en spe-
cialistische jeugdhulp is een gezamenlijk expertisenetwerk 
georganiseerd, waarbij zowel medewerkers van speciaal on-
derwijs als jeugdhulpmedewerkers op de reguliere scholen 
worden ingezet. Zo kunnen we vroegtijdige en effectieve hulp 
op maat bieden en willen we voorkomen dat problemen ver-
ergeren en escaleren.

Aanbod
Het aanbod van het Expertisecentrum heeft als doel zowel  
de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het 
primair en voortgezet onderwijs te versterken om aan zoveel 
mogelijk leerlingen een passende plek te bieden. Naast de 
ondersteuning op leerling- en leerkrachtniveau, onder meer 
door beeldbegeleiding, heeft het Expertisecentrum het pro-
fessionaliseringsaanbod in 2021 uitgebreid. Mede vormgege-
ven door corona is ons aanbod uitgebreid met webinars en  
is ook de website geheel vernieuwd. In ons aanbod is trauma-
sensitief onderwijs een belangrijk speerpunt. Orion is binnen 
het netwerk bekend als de koploper op het gebied van trauma-
sensitief onderwijs en steeds vaker wordt het Expertisecen-
trum gevraagd om schoolteams te trainen. In 2021 is vanuit 
het Expertisecentrum op 18 scholen een presentatie, training 
of lezing over traumasensitief onderwijs verzorgd.
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Ontwikkelingen

Personeel
Het aantal fte’s ten opzichte van voorgaande jaren is licht geste-
gen. Op 31 december 2021 is er 387,80 fte in dienst bij Orion, een 
groei van 3% ten opzichte van 2020 en 9% ten opzichte van 2019. 
Met name bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP), 
waarvan een aantal is gestart als ondersteuner met doorgroei 
naar leerkracht (via Marnix Academie en deeltijd Pabo, of via 
zij-instroom met versneld Pabo-traject). In de functiecategorie 
directie is een toename waar te nemen doordat de functie van 
adjunct-directeur in 2020 is toegevoegd aan het functieboek van 
Orion. Hierdoor is een aantal teamleiders (functiecategorie OP) 
benoemd als adjunct-directeur (totaal 4,5 fte ten opzichte van 2019). 

Het verschil in de verdeling man/vrouw blijft groot, procentueel 
blijft het verschil stabiel.

Leeftijdsopbouw
De leeftijdscategorieën voor alle medewerkers over heel Orion 
laten het volgende beeld zien:

De gemiddelde leeftijd binnen Orion is 46,48 jaar (peildatum 1 
oktober 2021), 56% van de medewerkers is ouder dan 45 jaar 
en 32% ouder dan 55 jaar. In de verdeling is een verschuiving 
te zien van meer ondersteunend personeel in de lagere 
leeftijds categorieën naar meer onderwijzend personeel in de  
hogere leeftijdscategorieën. Dit is voor een deel te verklaren 
door de doorstroommogelijkheden die Orion biedt om een 
bevoegde leerkracht te worden. Het cohort met de meeste 
medewerkers betreft de leeftijdscategorie van 55+.

Vinden, boeien en binden

Het actief inzetten op het vinden en behouden van medewerkers 
blijft ook, of beter gezegd, is juist in deze turbulente tijden in 
verband met corona van groot belang. Binnen het onderwijs 
hebben we nog steeds te maken met vergrijzing en een leraren-
tekort. Het is van belang de juiste mensen aan te trekken voor 
de vacatures die ontstaan en de medewerkers te blijven boeien 
en binden die nu bij Orion werken. Op deze wijze kunnen we 
ons goed voorbereiden op de toekomst. 
Het houdt in dat we actief moeten blijven inzetten op het be-
houden van medewerkers en op het werven van nieuwe mede-
werkers die vandaag en morgen bij ons passen. Orion wil na-
drukkelijk een aantrekkelijk werkgever zijn voor huidige en 
voor nieuwe medewerkers. Daarom is er naast een algemene 
meerjarenvisie, gewerkt aan een plan voor buitengewoon 
personeelsbeleid in het kader van vinden, boeien en binden. 
In 2021 is een aantal stappen gezet om beleid te vormen op dit 
thema en dit zal verder worden uitgewerkt in de komende jaren. 

Wat is er in 2021 gedaan?
Orion heeft in 2021 een aanzet gemaakt op beleid voor het 
‘vinden, boeien en binden’ van personeel. Het tekort aan leer-
krachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder 
oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. 
Dit is de aanleiding dat er stadsbreed een noodplan leraren-
tekort Amsterdam is gemaakt. Ook al is het tekort op de scholen 
van Orion niet zo groot als in het reguliere onderwijs, we merken 
dat bepaalde vacatures (denk aan een meer specifieke vaca-
ture zoals een kleuterleerkracht) langer openstaan. Dit kan in 
de komende jaren meer oplopen en blijft dan ook aandacht 
vragen. Een combinatie van stappen voortkomend uit het 
noodplan en de gewenste beleidsacties voor Orion heeft ge-
resulteerd in de volgende acties:

A. Opleidingsplekken
In het kader van het vinden van personeel zijn het afgelopen 
jaar verschillende acties ondernomen. Hierbij is steeds de in-
tentie om de belangen ook voor de andere (v)so-besturen in 
Amsterdam te behartigen.

FTE’s 2018 2019 2020 2021

Directie 13,2 12,8 16,8 17,3

Onderwijzend 
personeel

188,6 194,1 197,2 196,7

Onderwijs- 
ondersteunend 
personeel

126,6 149,3 162,9 173,8

totaal 328,4 356,2 376,9 387,8

Aantal Percentage

dec.-21 man vrouw totaal man vrouw

2018 90 330 420 21,4% 78,6%

2019 92 359 451 20,4% 79,6%

2020 99 365 464 21,3% 78,7%

2021 101 376 477 21,2% 78,8%
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Voor het vinden van personeel zijn de opleidingsscholen voor 
Pabo en lerarenopleidingen een belangrijke bron. De activi-
teiten zijn daarom gericht geweest op het vergroten van de 
kennis over het speciaal onderwijs onder docenten en studen-
ten van deze opleidingen en het bevorderen van de mogelijk-
heid voor studenten om hun stage in het (v)so te kunnen invullen. 
Hierbij is de hoop en verwachting dat studenten tijdens hun 
stage expertise én een voorkeur ontwikkelen voor het werken 
op onze scholen. De afgelopen jaren zijn al positieve ervaringen 
opgedaan met Pabo-studenten van de Marnix Academie. De 
studenten van de deeltijdopleiding wordt aangeboden om bij 
Orion gedurende 2 à 3 dagen per week werkervaring op te 
doen in een ondersteunende functie. Dit heeft in het verleden 
succesvolle instroom van leraren opgeleverd. Alleen merken 
we nu dat doordat ook in Utrecht het lerarentekort oploopt, de 
deeltijdstudenten die belangstelling hebben voor het speciaal 
onderwijs in de regio Utrecht blijven voor een werkervarings-
plek. Wij houden weliswaar contact met de Marnix Academie 
maar er zijn in 2021 geen nieuwe deeltijdstudenten ingestroomd. 

Tegelijkertijd hebben we aandacht voor zij-instromers. Zij star-
ten in een ondersteunende functie in een werkervaringstraject 
en kunnen na het behalen van de toelatingseisen in dienst 
komen als leraar zij-instroom in beroep, waarna het oplei-
dingstraject in 2 jaar wordt afgerond. We hebben intensief 
contact met de opleidingsinstituten om dit verder vorm te 
gaan geven. Hierbij denken we aan een gezamenlijk traject om 
zij-instromers op te leiden voor het speciaal onderwijs deels 
vanuit de HvA (Amsterdam leidt Amsterdam op) en deels met 
praktijkgerichte modules vanuit het speciaal onderwijs (Orion 
zal dit samen met Kolom en de PI-scholen verzorgen). In het 
najaar van 2022 zal dit concreet ingericht zijn zodat de eerste 
zij-instromers kunnen starten.
Op dit moment zijn er 7 zijinstromers in dienst en zijn er 3 nieuwe 
medewerkers bezig met het werkervaringstraject om in te 
kunnen stromen in opleidingsjaar 2022-2023. Daarnaast hebben 
we nu 3 medewerkers in dienst die de deeltijd Pabo-opleiding 
volgen. We zien dat het aanbod groeit voor zij-instroomtrajecten. 

Orion is in het voorgaande jaar aspirant lid geworden van de 
Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). Bij de NOA zijn 
onder andere de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool 
voor de Kunsten en de Academie voor Lichamelijke Opvoe-
ding aangesloten. Partners waarvan de studenten voor Orion 
van betekenis kunnen zijn.

De begeleiding van de startende leerkrachten is essentieel 
voor een goede instroom in het speciaal onderwijs. Hier is 
dan ook ruimte voor vrij gemaakt in de begroting waardoor er 
meer formatie beschikbaar is voor interne begeleiding op de 
scholen. Ook alle studenten binnen Orion verdienen professi-
onele begeleiding. Vanuit de NOA wordt de opleiding tot 

werkplekbegeleider aangeboden, ook beeldbegeleiders vanuit 
het Expertisecentrum worden voor begeleiding ingezet.  

In 2021 is de werving gestart voor een opleidingscoördinator 
(een joint venture met Kolom) die de begeleiding gaat coördi-
neren van de studenten en contacten zal onderhouden met 
de Orion-scholen en de opleidingsinstituten. Dit is succesvol 
afgerond waardoor op 1 april 2022 een opleidingscoördinator 
is gestart. 
De verrichte inspanningen zullen in de komende jaren meer 
resultaten opleveren voor het vinden van personeel. Voor dit 
moment kunnen we stellen dat Orion zich in het afgelopen 
jaar daarvoor een kansrijke positie heeft verworven.  

B. Secundaire arbeidsvoorwaarden
Er is in het afgelopen jaar wederom geïnvesteerd in de secun-
daire arbeidsvoorwaarden voor personeel; denk hierbij aan 
het continueren van de uitgebreide reiskostenvergoeding, 
een fietsplan en sportschool abonnementen, maar ook aan 
extra mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en het 
bevorderen van combi-functies, bijvoorbeeld als leerkracht 
naast het werk in school een dag voor het Expertisecentrum 
trainingen geven of als co-teacher ingezet worden op een an-
dere school in het regulier onderwijs. Gedurende het afgelo-
pen kalenderjaar is ook steeds aandacht geweest voor de bij-
zondere positie van alle medewerkers die af en aan op afstand 
hebben gewerkt of naaste collega’s moesten missen in ver-
band met de coronabesmettingsgraad op de scholen, in de 
vorm van een kaartje, een bon, en cadeautjes met een per-
soonlijke boodschap. Daarnaast is aan alle medewerkers een 
eenmalig netto bedrag van € 500 (naar rato van de werktijd-
factor) uitgekeerd als blijk van waardering voor hun inzet.

Verzuimbegeleiding

Bij goed werkgeverschap hoort ook een goede zorg voor alle 
medewerkers zodat zij plezierig kunnen werken in een gezonde 
werkomgeving bij een werkgever die er alles aan doet om de 
medewerkers fit en vitaal te houden. Desondanks kunnen mede-
werkers ziek worden. Een helder en adequaat verzuimbeleid onder-
steunt de leidinggevenden en de medewerkers hierbij.
Vanaf februari 2020 werkt Orion samen met de arbodienst 
Belastbaarheid.nu. De spreekuren worden uitgevoerd door de 
bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts. Ook worden 
er zogenaamde 3-gesprekken gehouden waarbij aanwezig 
zijn de praktijkondersteuner, de medewerker en de leidingge-
vende. De terugkoppelingen zijn vaak dezelfde dag nog in te zien 
door medewerker en leidinggevende. Er zijn korte lijnen waar-
door er snel geschakeld kan worden met betrekking tot welke 
acties genomen kunnen worden, gericht op mogelijkheden 
en terugkeer naar werk.
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De arbodienst wordt ook ingezet voor preventieve spreekuren. 
Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld bij angst 
ten aanzien van een covid-besmetting. 
Jaarlijks houden we een enquête onder leidinggevenden en 
medewerkers die met de bedrijfsarts danwel de praktijkonder-
steuner bedrijfsarts te maken hebben gehad. Hiermee kunnen 
we verbeteringen aanbrengen waar wenselijk. 
Het ziekteverzuimpercentage was in 2021 ondanks de pandemie 
historisch laag. Een verklaring is niet echt te geven omdat dit 
niet onderzocht is. Het vermoeden ligt voor de hand dat er 
door de maatregelen zoals afstand houden en thuiswerken 
minder andere griepvormen zijn overgedragen. Toch is in andere 
sectoren dan het onderwijs het verzuim juist aanzienlijk ge-
stegen. 
De doelstelling om het ziekteverzuim in 2021 ten opzichte van 
vorig jaar gelijk te houden is dan ook ruimschoots behaald. 
Het verzuimpercentage van Orion over 2021 is uitgekomen op 
5,27% (ten opzichte van 8,2% in 2019 en 5,9% in 2020). Landelijk 
lag het ziekteverzuimpercentage in het speciaal basisonderwijs 
en het speciaal onderwijs 6,7% over 2019 en 6,4% 1 over 2020 
(over het jaar 2021 is dit cijfer nog niet beschikbaar). 

1 Bron: DUO onderwijsdata, Verzuimonderzoek-personeel-po-en-vo & Arbeids-

marktplatform primair onderwijs, Ontwikkeling verzuimpercentages en rede-

nen ziekteverzuim.

De situatie voor Orion is in de onderstaande grafieken weer-
gegeven:

2 Verantwoording beleid 2.2 Personeel & professionalisering
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De verschillen in ziekteverzuim per afdeling hebben diverse 
oorzaken. Ook heeft een zieke medewerker in een klein team 
een ander effect op de cijfers dan een zieke medewerker in een 
groter team. 
Het percentage nulverzuim over 2021 voor Orion totaal is gemid-
deld 48%. Landelijk was dit in 2020 ook 48% voor sbao/wec (de 
cijfers over 2021 zijn nog niet bekend). Op het percentage nulver-
zuim kunnen we invloed uitoefenen evenals op de meldings-
frequentie. Op de verzuimduur is minder invloed uit te oefenen. 
Als er meer medewerkers niet verzuimen betekent dit ook 
iets voor de vitaliteit van de schoolorganisatie. Op twee Orion 
scholen met een hoog verzuimpercentage c.q. hoge meldings-
frequentie is in het afgelopen jaar bijzondere aandacht be-
steed aan de verzuimcijfers en welke impact dit heeft op de 
school/collega’s. Daaarnast zetten we meer in op preventief 
beleid, naast curatief beleid, dit levert een positieve bijdrage. 
Een goede samenwerking tussen leidinggevenden en de arbo-
dienst als ook overkoepelend verzuimbeleid binnen Orion draagt 
hieraan bij. 

De meeste ziekmeldingen betreffen het korte verzuim. Het lange 
en zeer lange verzuim (totaal 10% van de ziektegevallen) bepa-
len echter 80% van het verzuimpercentage.

Uitkeringen na ontslag

Het onderwijs is eigenrisicodrager voor de werkloosheid en 
middels de premie die schoolbesturen aan het Participatie-
fonds (PF) betalen worden de werkloosheidskosten collectief 
gedragen, mits voldaan wordt aan de complexe regelgeving van 
het PF met navenante administratieve inspanningen. In 2020 
en 2021 is de instroomtoets van het Participatiefonds steeds 
correct uitgevoerd en zijn de dossiers akkoord bevonden. Dit 
betekent dat er bij Orion in 2021 door OCW geen WW-lasten 
zijn ingehouden op de bekostiging.
Bij Orion is de instroom in de WW grotendeels te herleiden tot 
de tijdelijke aanstellingen die niet worden voortgezet, vaak 
doordat de doelgroep niet passend is gebleken. Met een goede 
begeleiding voor nieuwe medewerkers kan er al vroeg bij een 
dreigende uitstroom/ontslag een juiste doorstroom worden 
gestimuleerd. Verder is er extra aandacht voor duurzame inzet-
baarheid en van-werk-naar-werktrajecten. De stap naar een an-

dere baan is immers vaak gemakkelijker vanuit een werksituatie. 
Het Participatiefonds biedt ondersteuning om schoolbesturen 
op deze manier te helpen dit in hun organisatie te realiseren. 
Ook kunnen loopbaanbureaus hiervoor worden ingeschakeld.

Er is al lang sprake van dat het Participatiefonds gaat moder-
niseren. Dit is steeds uitgesteld, maar het zal nu echt per 1 
augustus 2022 geëffectueerd worden. Er wordt meer ingezet 
op duurzame inzetbaarheid en de administratieve lasten zullen 
worden verminderd doordat het reglement wordt versimpeld. 
De versimpeling van de regels betekent onder meer dat een 
schoolbestuur standaard een eigen bijdrage van 50% van de werk-
loosheidskosten gaat betalen en dat 50% zal worden vergoed 
vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) 
dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier 
verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen. Voldoet het 
ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en 
voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om 
het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek 
indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%. In deze 
gevallen is dat van toepassing:

•  bedrijfseconomisch gronden via UWV of vaststellingsovereen-
komst;

•  langdurige arbeidsongeschiktheid (ontslag via UWV);
•  ontbinding via kantonrechter;
•  niet verlengen tijdelijk contract van vervanger of zij-instromer;
•  participatiebaan.

In principe lopen de huidige tijdelijke contracten per 31 juli 
2022 af. Het nieuwe reglement zal gaan gelden voor de tijde-
lijke aanstellingen die op of na 1 augustus aflopen. Hoe groot de 
aanspraak op een werkeloosheidsuitkering zal zijn, is op dit 
moment nog niet in te schatten. Het is daarom lastig om de 
financiële gevolgen van deze verandering te overzien. 

Wachtgelders
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra 
(WEC) verplicht om hun vacatures met voorrang aan te bieden 
aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen wachtgelder. 
Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de afloop 
van een dienstverband bij Orion, een ontslaguitkering ont-
vangen. Op dit moment heeft Orion geen eigenwachtgelders 
aan wie Orion bij voorrang vacatures moet aanbieden.

Aanpak werkdruk
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden extra middelen ontvangen 
voor werkdrukverlaging. Iedere school krijgt de ruimte om 
deze middelen naar eigen inzicht in te zetten. Met het personeel 
wordt per schooljaar een plan gemaakt en dit wordt in de 
MR-vergadering van de school besproken en vastgesteld. 

0-8 dg 8-43 dg 43-366 dg >366 dg Totaal

2018 0,92% 0,60% 4,02% 1,83% 7,38%

2019 0,77% 0,69% 3,96% 2,83% 8,25%

2020 0,52% 0,42% 2,60% 2,42% 5,95%

2021 0,55% 0,54% 3,03% 1,14% 5,27%

Verzuimpercentage per categorie verzuimduur
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2 Verantwoording beleid 2.2 Personeel & professionalisering

In 2018-2019 was het ontvangen bedrag per leerling 155 euro, 
schooljaar 2019-2020 is het verhoogd naar 220 euro per leer-
ling. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er voor het eerst een 
bedrag per schoolsoort gehanteerd; voor het speciaal onder-
wijs is het bedrag aanzienlijk verhoogd tot 517 euro per leerling 
in schooljaar 2021-2022. Zo wordt rekening gehouden met het 
feit dat in het speciaal onderwijs meer personeel per leerling 
aanwezig is. 
In 2021 heeft Orion in totaal 631.395 euro aan werkdrukmid-
delen ontvangen. Een groot deel hiervan wordt door de scholen 
ingezet om extra formatie te financieren. Daarnaast wordt 
een deel benut voor ontspanning van personeel. Door met de 
teams over de inzet van de werkdrukmiddelen te praten, wordt 
ook meer gesproken wat er wel en niet (meer) door de teams 
wordt gedaan. Dit zou je als nietfinanciële maatregel kunnen 
beschouwen om de werkdruk te verminderen.

Prestatiebox
De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 
professionalisering van leraren en schoolleiders, en cultuur-
educatie. Binnen Orion worden de gelden van de prestatie-
box ten behoeve van onderwijs en ICT ingezet. De prestatiebox-
middelen zijn in schooljaar 2020-2021 voor het laatst beschikbaar 
gesteld. Deze middelen zijn vanaf 2021-2022 deels toege-
voegd aan het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid en 
deels aan de nieuwe subsidie professionalisering en begeleiding 
startende leraren en schoolleiders.
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Scholen

Op de plattegrond hieronder zijn de Orionscholen aangegeven.

2 Verantwoording beleid 
2.3 Huisvesting

Nieuw-WestNieuw-West

Westpoort
Noord

Centrum

Oost

ZuidoostZuidoost

Zuid

West

Westpoort
Noord

Centrum

Oost
Zuid

West

Brin School Adres Postcode Huur/eigendom

20WU Orion College Zuidoost Bijlmerdreef 1289-2 1103 TV Huur

20WV Drostenburg Drostenburg 1 1102 AM Eigendom

20WW Orion College Drostenburg Drostenburg 5B 1102 AM Eigendom

20XV Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen 98 1098 KB Eigendom

20YC Gerhardschool Valentijnkade 62 1095 JL Eigendom

20YD Mr. De Jonghschool Terpstraat 36 1069 TV Eigendom

20YN Van Detschool IJsbaanpad 7 1076 CV Eigendom

21EJ Orion College Amstel Wibautstraat 220-222 1097 DN Eigendom

21EJ-01 OC Amstel - nevenvestiging UTA Bok de Korverweg 4 1067 HR Huur

21EN Orion College Noord Beijerlandstraat 2 1025 NN Eigendom
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2 Verantwoording beleid 2.3 Huisvesting

Terug- en vooruitblik 

Uitbreiding Orion College Drostenburg en herinrichting 
Drostenburgcomplex
Om de groei in het leerlingenaantal bij Orion College Drosten-
burg 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 tweede helft van 2022 zal gestart worden 
met de bouw. Ook Drostenburg wordt bij de plannen betrok-
ken. In gezamenlijkheid is gekeken hoe het scholencomplex 
het best vormgegeven kan worden en waar de zorgpartners  
bereikbaar voor iedereen gepositioneerd kunnen worden. 
Het vso-gedeelte van Drostenburg wordt gerenoveerd en  
inhoudelijk (praktijk lokalen) bij Orion College Drostenburg 
getrokken. Hiertoe zal een flinke verbouwing van dit school-
gedeelte 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 ver-
traging 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 ruim 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 Jongh-
school is in 3 jaar tijd met een kleine 40 leerlingen gegroeid. 
Dat betekent dat alle ruimtes nu benut zijn en er eigenlijk alweer 
te weinig ruimte is voor alle activiteiten die in een schoolgebouw 
plaats moeten vinden. De logopedist, fysiotherapeut, Ouder 
kind adviseur, remedial teacher en SJSO-ers hebben daardoor 
geen vaste behandel- en gespreksruimtes, maar worden per dag 

flexibel ingedeeld in een van de beschikbare ruimtes. Er wordt 
creatief gepuzzeld om ervoor te zorgen dat iedereen naar be-
horen z’n werk kan doen, maar ideaal is het niet.

Van Koetsveldschool
Op de Van Koetsveldschool zijn in 2021 aanpassingen gedaan om 
het gebouw efficiënter te gebruiken en weer prettig leefbaar te 
maken. Ook hier is een extra lokaal gemaakt; de Van Koetsveld-
school is in 3 jaar tijd met 20 leerlingen gegroeid. Dit jaar staan 
ook nog werkzaamheden gepland, met name op het gebied van 
het traumasensitief inrichten van de klaslokalen (specifiek ont-
worpen kastenwanden in plaats van allemaal aparte kasten ver-
spreid door het klaslokaal, extra bergruimtes in de gangen en 
onder de trappen).

Gerhardschool
De Gerhardschool zal in de zomer van 2022 onder handen 
worden genomen waardoor de school een meer open en eigen-
tijds karakter zal krijgen. Ook worden er twee extra lokalen 
gerealiseerd; de Gerhardschool is in 3 jaar tijd met 30 leerlingen 
gegroeid.

Orion College Zuidoost
Op Orion College Zuidoost heeft het centrale deel van de 
school in 2021 een metamorfose ondergaan zodat het minder 
opvalt dat de school in een kantoorachtig gebouw zit. 

Orion College Amstel
Op Orion College Amstel is in 2021 van een grote overlegruimte 
een lokaal gemaakt. In 2022 zal in de gangen de mogelijkheid 
tot (samen)werkplekken voor leerlingen worden gerealiseerd.

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 gebruiks-
regels 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 
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wordt veel gebruik gemaakt van duurzaam materiaal zoals 
multiplex, pet vilt en marmoleum.

Onderhoud
Orion werkt met een meerjarenonderhoudsplan met momen-
teel een scope van 10 jaar. Doelstelling is om scholen te hebben 
die schoon, heel en veilig zijn en blijven, voor zowel de leerlingen 
als de medewerkers.

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 even-
tuele 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 nauwlettend in de gaten en 
stellen dit in samenwerking met Onderwijsbureau Meppel en 
de onderhoudspartijen bij, mocht dit nodig zijn.

2 Verantwoording beleid 2.3 Huisvesting
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Hoofdlijnen financieel beleid
 
In 2021 is een nieuw strategisch koersplan 2022-2025 ge-
schreven. De begroting 2021 was nog opgesteld op basis van 
het strategisch beleidsplan 2018-2021. Het strategisch beleids-
plan was samen met de realisatie van de begroting 2020 het 
uitgangspunt voor de begroting 2021-2025. De doelen uit het 
strategisch beleidsplan 2018-2021 zijn vertaald naar de school-
jaarplannen van de verschillende scholen. Daarmee vormt de be-
groting de financiële vertaling per kalenderjaar van de gestelde 
strategische doelen. De totale begroting van de stichting wordt 
gevormd door de diverse schoolbegrotingen en de boven-
schoolse begroting. Elke schooldirecteur stelt een eigen be-
groting op, waarin reeds rekening is gehouden met de keuzes die 
de school wil gaan maken. De bestuurder heeft de ingediende 
schoolbegrotingen besproken met de schooldirecteuren en de 
controller. De schooldirecteuren hebben hun eigen begroting 
besproken met hun MR, en de bestuurder heeft de totale be-
groting met de GMR en de Raad van Toezicht besproken.

Treasury 

Het beleid van Orion ten aanzien van belenen en beleggen is vast-
gelegd in het treasurystatuut. Het beleid is conform het voor-
schrift belenen en beleggen van het ministerie. In 2021 is het 
treasurybeleid conform het financieel beleidsplan van Orion uitge-
voerd. Een belangrijk uitgangspunt van het treasurybeleid is dat 
Orion te allen tijde moet kunnen beschikken over voldoende finan-
ciële middelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 
Orion heeft gedurende de verslagperiode geen beleggingen en 
leningen; ook wordt er geen gebruik gemaakt van derivaten.

De toename van de liquiditeit wordt met name verklaard door-
dat in 2021 afrekeningen ESF met betrekking tot voorgaande 
jaren zijn ontvangen. Daarnaast zijn NPO-middelen ontvangen 
welke niet volledig zijn besteed in 2021. In het verslagjaar 2021 
zijn geen liquiditeitsproblemen geweest. 
De rentelasten in 2021 bedragen € 25.262. In 2020 hebben de ban-
ken hun voorwaarden aangepast, waardoor Orion rente moet 
betalen over een deel van het banksaldo. Orion heeft daarom 
onderzocht of schatkistbankieren een goed alternatief zou zijn. 
Na bespreking in de auditcommissie is besloten de overstap te 
maken. Dit is op 13 december 2021 geëffectueerd. Bij schatkist-
bankieren is het niet mogelijk om een spaarrekening te koppelen.

Allocatie middelen

De uitgangspunten voor de verdeling van de middelen worden 
jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsproces zo nodig geac-
tualiseerd en bijgesteld. Deze uitgangspunten worden vervolgens 
besproken met de Raad van Toezicht en de schooldirecteuren. 
Op hoofdlijnen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•   De rijksvergoedingen materieel en personeel voor basisbekos-

tiging en zware ondersteuningsbekostiging, en de vergoeding 
voor personeels- en arbeidsmarktbeleid worden op school-
niveau geboekt; 

•   Van bovenstaande bekostiging werden in 2021 de volgende 
percentages afgedragen (totaal 14%);

•   Bijdrage staf en algemeen: 9,1%;
•   Bijdrage risico & innovatie: 3,0%;
•   Bijdrage ziektevervanging: 1,9% (solidariteitsbijdrage voor 

vervanging langdurig zieken), scholen krijgen hieruit budget 
voor extra formatie ter vervanging van langdurig zieken.

•  In de begroting 2022 is het totale afdrachtspercentage ver-
laagd naar 13%;

•   De rijksvergoedingen voor leerlingen met een ernstige meer-
voudige beperking en bekostiging wegens samenvoeging 
worden op schoolniveau geboekt;

•   Subsidies worden op schoolniveau geboekt;
•   De middelen vanuit de samenwerkingsverbanden worden 

op schoolniveau geboekt;
•   Loonkosten worden op schoolniveau beheerd;
•   Werkdrukmiddelen worden op schoolniveau ingezet; en
•   De bijdrage van de vso-scholen voor de Orion Werkstraat wordt 

op basis van een bedrag per leerling berekend.

In 2021 bedroegen de bovenschoolse kosten € 3.233 K. Dit be-
treffen onder andere alle kosten van de kostenplaatsen Algemeen 
en Stafbureau, zoals Orion-brede scholing, bovenschoolse 
projecten (bijvoorbeeld vinden, boeien en binden personeel), 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening, de bezetting van het staf-
bureau, de kosten voor het administratiekantoor, verzekerings-
kosten, advieskosten, juridische kosten en arbo-kosten.

2 Verantwoording beleid 
2.4 Financieel beleid

Liquiditeitspositie einde jaar 2020 2021 Mutatie 
t.o.v. 2020

Kasgeld  1  1 0 

Schatkistbankieren  -  5.787  5.787 

Bunq Bank -  33  33   

Rekening courant *)  1.651  115  -1.536 

Spaarrekeningen  3.409 -  -3.409 

 Totaal  5.060  5.936  876 
 Ontwikkeling eind 2020 = 100% 100% 117%

Bedragen x € 1.000
*) Wordt aangehouden bij ING
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Onderwijsachterstandsmiddelen 

Om onderwijsachterstanden te bestrijden heeft Orion extra 
personele bekostiging ontvangen voor leerlingen die tot een 
culturele minderheid behoren, de zogenaamde CUMI-leerlingen. 
Deze middelen (minus 14% bovenschoolse afdracht) worden 
ingezet op de scholen waarvoor ze worden ontvangen. De 
scholen bepalen zelf waarvoor de middelen worden ingezet. 
De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra onder-
steuning in de groepen.

2 Verantwoording beleid 2.4 Financieel beleid
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2 Verantwoording beleid 
2.5 Risico’s en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem 

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem 
van Orion is vormgegeven in de planning & controlcyclus. In 
2021 is het document geactualiseerd, de vorige versie dateerde 
uit 2017. 
Bij Orion worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 
organisatie neergelegd. Iedere schooldirecteur stelt zijn eigen 
begroting op en is verantwoordelijk voor zijn eigen begroting. 
Voor de financiële verantwoording van de scholen wordt ge-
bruik gemaakt van een management-informatiesysteem met 
een verantwoordingsapp waarmee elke schooldirecteur zijn 
actuele financiële situatie maandelijks kan monitoren en op basis 
daarvan kan bijsturen. Ook de bestuurder heeft inzage in de 
exploitatie per school en kan op basis daarvan tot bijsturing 
komen. Middels het managementinformatiesysteem is er zowel 
op school- als op stichtingsniveau een actueel inzicht van de 
financiële situatie beschikbaar.
Vier keer per jaar bespreekt de bestuurder de financiële situatie 
per school met de desbetreffende schooldirecteur. Drie keer 
per jaar legt de bestuurder verantwoording af over de actuele 
stand van zaken aan de Raad van Toezicht, waarbij tevens een 
toelichting wordt gegeven op het verwachte resultaat van het 
lopende kalenderjaar en over de ontwikkeling van de risico’s en 
de eventueel getroffen beheersingsmaatregelen. Deze perio-
dieke verantwoording stelt de Raad van Toezicht in staat het 
toezicht op een goede wijze inhoud te geven. 

Risico’s en risicobeheersing
 
De risicoanalyse is gericht op het signaleren en beoordelen van 
risico’s en de financiële impact van deze risico’s, en wordt gebruikt 
om middellange beleidskeuzes in de meerjarenbegroting te 
onderbouwen. Deze wordt gepresenteerd in een risicomatrix. 
Een risico is een feit dat, of een ontwikkeling die in meer of 
mindere mate het bereiken van de doelen in de weg staat, dan 
wel de continuïteit bedreigt. Orion anticipeert met de genomen 
beheersmaatregelen op risico’s en verkleint daarmee de kans 
niet tijdig te kunnen inspelen op tegenslagen.
In het jaarplan bij de begroting 2022 zijn de risico’s geactuali-
seerd en nader toegelicht. Deze is besproken met de school-
directeuren en de Raad van Toezicht. 
Momenteel wordt onderzocht of we gebruik willen gaan maken 
van een iets ander model van de risicomatrix, waarin scenario’s 
en bandbreedtes worden meegenomen, om zo een nog betere 
beheersing van de risico’s te kunnen bewerkstelligen.
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Risico Kans dat 
het zich 
voordoet

Risico(-) / 
kans(+)

In  
begroting / 
prognose 
2021

Ontwikkelingen Beheers-
maatregel

Leidt maatregel 
tot gewenst 
resultaat?

Aanvullende 
toelichting

1.A Onderhouds-
voorziening: 
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 geactua-
liseerd 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 jaarver-
slaggeving.

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 Onderhouds-
voorziening: 
de dotatie 
moet wellicht 
per 2023  
op basis van 
componenten-
methode.

90% -2 a 3 ton nee Regelgeving 
jaarverslag gaat 
waarschijnlijk 
veranderen. Het is 
nog niet duidelijk  
of en hoe strikt de 
componentenme-
thode 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 geactuali-
seerd 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 jaarverslag-
geving.

Maatregel leidt 
ertoe dat Orion 
klaar is om de 
nieuwe regelge-
ving in te voeren.

Nog steeds 
geen landelijke 
besluit-
vorming;  
er is sprake 
van uitstel  
tot in ieder 
geval 2023.

2 Vanaf 1 
augustus 2022 
moet 
werkgever 
50% van de 
ww-kosten 
van oud-me-
dewerkers 
betalen.

100% pm nee De modernisering 
van het Participatie-
fonds zal 1 augustus 
2022 eindelijk zijn 
beslag krijgen. 
Vanaf dan moeten 
schoolbesturen in 
de meeste gevallen 
meer bijdragen aan de 
uitkeringskosten van 
oud-medewerkers.

Goede begelei-
ding nieuwe 
medewerkers, 
gesprekkency-
clus. En bij 
tweede spoor: 
inzetten op 
goede begelei-
ding 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 
ontslaggron-
den wordt het 
percentage 
verlaagd naar 
10%.

2 Verantwoording beleid 2.5 Risico’s en risicobeheersing

Risicomatrix bij de meerjarenbegroting 2022-2026
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2 Verantwoording beleid 2.5 Risico’s en risicobeheersing

Risico Kans dat 
het zich 
voordoet

Risico(-) / 
kans(+)

In  
begroting / 
prognose 
2021

Ontwikkelingen Beheers-
maatregel

Leidt maatregel 
tot gewenst 
resultaat?

Aanvullende 
toelichting

3 Lerarentekort 100% pm nee Begin schooljaar 
2021-2022 was er 9 
fte vacatureruimte 
op de Orion-scho-
len. 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 perso-
neel 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 budget-
plafond 
ingesteld met 
betrekking tot 
de huisves-
tingsaanvra-
gen van het 
Amsterdamse 
po en vo.

100% -2 a 3 ton nee In de zwembaden 
van zowel Drosten-
burg als de Van 
Koetsveldschool 
dienen extra 
onderhouds-werk-
zaamheden te 
worden gepleegd in 
verband met 
constructiefouten.

Aanvraag bij 
gemeente voor 
huisvestingspro-
gramma 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 budget-
plafond 
ingesteld met 
betrekking tot 
de huis-
vesingsaan-
vragen 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.
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3 Verantwoording financiën 
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële 
stand van zaken bij Orion. Het geeft de belangrijkste financiële 
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste 
paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, 
de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten 
en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de finan-
ciële positie van Orion aan bod.

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen
 

De realisatie 2020 en 2021 betreft het aantal leerlingen op 
teldatum 1 oktober. Het aantal leerlingen bij Orion groeit. Ten 
opzichte van 2020 is het leerlingenaantal per 1 oktober 2021 
gestegen met 64 leerlingen naar 1.332. Vorig jaar bedroeg de 
groei ten opzichte van 2019 al 65 leerlingen. Ten opzichte van 
1 oktober 2018 bedraagt de groei 171 leerlingen.
In verband met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel 
in het primair onderwijs, is in bovenstaande tabel vanaf 2022 de 
teldatum 1 februari gehanteerd.  Orion heeft geen ambitie om te 
groeien. Toch verwacht Orion nog een verdere stijging van het 
aantal leerlingen tot 1.374 op 1 februari 2023. Daarna gaan we 
vooralsnog uit van een stabilisering van de leerlingenaantallen.

FTE

In 2021 is het aantal fte ten opzichte van 2020 gestegen door 
een stijging van het leerlingaantal en door extra inzet voor het 
wegwerken van leerachterstanden als gevolg van corona. 
De stijging van de begrote formatie 2022 ten opzichte van 2021 
heeft enerzijds te maken met de nog verdere leerlingengroei en 
anderzijds met de extra inzet welke gefinancierd wordt uit de gel-
den van het Nationaal Programma Onderwijs. De NPO-gelden 
worden grotendeels ingezet met (deels ingehuurd) personeel. 
De NPO-gelden lopen tot en met de zomer van 2023. De be-
grote formatie loopt in 2023 en 2024 daarom terug.
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.
Inhuur wordt tot een minimum beperkt. Het gaat om inhuur van 
een verzuimcoördinator, een facilitair coördinator, ICT-onder-
steuners, de functionaris gegevensbescherming, de inhuur 
van zzp-ers op enkele scholen, en de inhuur van thuisdocen-
ten door het Expertisecentrum. In 2022 en in mindere mate in 
2023 stijgt de inhuur doordat vanuit de NPO-gelden mede-
werkers worden ingehuurd. Van de in 2021 uitgegeven 
NPOmiddelen (€ 647.645) ging 13,5% (€ 87.660) naar inhuur 
van personeel. Dit betrof inkoop van extra specialistische 
jeugdzorg, om de bezuiniging van de gemeente op de SJSO 
deels op te vangen.

Leerlingen  Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

Aantal leerlingen (so/vso)  1.268  1.332  1.376  1.374  1.374  1.374  1.374 

Aantal FTE  Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

 Bestuur / management  16,0  17,1  17,8  17,9  17,9  17,9  17,9 

 Onderwijzend personeel  198,8  196,0  207,2  201,1  197,5  197,0 196,9

 Ondersteunend personeel   156,6  166,4  171,6  165,8  165,9  165,9 165,9

 Totaal fte  371,4  379,6  396,6  384,8  381,3  380,8  380,7
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Baten en lasten

Staat van baten en lasten

Genormaliseerd resultaat 2021
In het resultaat van 2021 zijn onderstaande eenmalige/bijzon-
dere posten opgenomen.
•  Afrekening ESF 20172020 (€ 351.000);
•  Baten ESF 2021 (€ 402.000);
•  Niet bestede baten Nationaal Programma Onderwijs (€ 226.500).

Het resultaat exclusief bovenstaande posten is circa € 239.500 
positief. Dit is circa € 833.500 hoger dan begroot.

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2021 t.o.v. 
de begroting
Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt circa € 1.219.000 positief. 
Het positieve resultaat van 2021 ten opzichte van de begroting 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door 
•  Bovenstaande eenmalige/bijzondere posten;
•  De normaanpassingen van het ministerie;
•  Aanvullende subsidies voor het wegwerken van leerachter-

standen als gevolg van corona;
•  Hogere cao-loonsverhoging.

Baten
Zoals uit de volgende grafiek blijkt is Orion in belangrijke 
mate, te weten ongeveer 91,3%, afhankelijk van de overheid 
(ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan groten-
deels uit de rijksbijdragen vanuit OCW (86,2%). Bij inkomsten 
van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. 
Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal leerlingen 
en omdat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te 
beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen in de gaten te houden. Bij leerlingkrimp moeten tijdig 
noodzakelijke maatregelen genomen worden, hier is bij Orion 
echter geen sprake van.

De realisatie van de totale baten is 10,8% hoger dan de begroting.

3 Verantwoording financiën 
3.2 Baten, lasten en balans 

x € 1.000 Realisatie 
2020

Begroting
2021 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

Verschil 
2021 
t.o.v. 

begroting

Verschil 
2021

 t.o.v. 
2020

Baten

Rijksbijdragen  29.586  31.157  33.980  35.420  35.167  33.726  34.022  34.073  2.823  4.394 

Overige 
overheids-
bijdragen  
en subsidies

 1.727  699  1.995  960  927  566  422  422  1.296  268 

Overige baten  4.015  3.695  3.415  3.635  3.723  3.772  3.743  3.772  -282  -602 

Totaal baten  35.327  35.551  39.388  40.015  39.818  38.064  38.187  38.267  3.837  4.060 

Lasten

Personeelslasten  29.269  30.169  31.586  35.378  33.644  31.971  32.067  32.314  1.417  2.317 

Afschrijvingen  702  816  786  923  887  880  874  875 -30  83 

Huisvestings-
lasten

 2.474  2.267  2.521  2.395  2.378  2.372  2.373  2.375 253  47 

Overige lasten  2.448  2.873  3.251  3.424  2.864  2.587  2.589  2.600 378  803 

Totaal lasten  34.894  36.125  38.143  42.120  39.772  37.810  37.903  38.165  2.018  3.249 

Saldo  433  -574 1.245  -2.105  47  254 283  102  1.819  811 

Saldo financiële 
baten en lasten

 -14  -20  -25  -  -  -  -  -  -5  -11 

Totaal resultaat  419  -594 1.219 -2.105  47  254  283 102 1.813  800 
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3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 

De rijksbijdragen bestaan uit rijksbijdragen OCW, overige 
subsidies OCW en groeibekostiging vanuit samenwerkings-
verbanden. De rijksbijdragen komen 9,1% hoger uit dan de 
begroting. De hogere baten betreft voornamelijk: 
•  Normaanpassingen OCW ter dekking van de nieuw afgesloten 

cao (circa € 648.000);
•  Voor het wegwerken van leerachterstanden door corona is in 

2021 circa € 998.000 aanvullende subsidies Inhaal- en onder-
steuningsprogramma’s en Nationaal Programma Onderwijs 
ontvangen. Hier staan voornamelijk salariskosten tegenover. 

•  Voor schooljaar 2021-2022 is in 2021 arbeidsmarkttoelage 
NPO ontvangen ad circa € 1.059.000. Hier staan aanvullende 
salariskosten tegenover.

•  Hogere bijzondere bekostiging personeel voor beloning aan 
leraren in het vso die lesgeven aan leerlingen met uitstroom-
profiel vervolgonderwijs 20212022 (hier staan ook hogere 
lasten tegenover).

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn fors hoger 
dan begroot. De hogere baten vanuit de gemeente betreft 
voornamelijk:
• Afrekening ESF 2017 t/m 2020 (€ 351.000);
• Hogere baten ESF 2021 (€ 402.000);
•  Aanvullende subsidie Extra hulp voor de klas, voor het weg-

werken van leerachterstanden als gevolg van corona (circa  
€ 173.000). Hier staan ook aanvullende kosten tegenover.

• Hogere VLOA-subsidies en teambeurs;
•  Vergoeding Expertisenetwerk Zuidoost (Orion is penvoerder). 

Hier staat ook eenzelfde bedrag aan kosten tegenover.

De overige baten zijn 7,6% lager dan begroot. De lagere overige 
baten betreft voornamelijk: 
•  Begrote eenmalige uitkering participatiefonds (v)so voor 

herwaardering OOP-functies is reeds in de jaarrekening 2020 
verantwoord.

•  Door coronamaatregelen zijn minder losse offertes gereali-
seerd bij het Expertisecentrum.

Lasten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de lasten van de 
stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 83%, uit per-
soneelslasten.

 

De realisatie van de totale lasten is 5,6% hoger dan de begroting.

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (92,9%). 
De personele lasten zijn 4,7% hoger dan begroot. De hogere 
lasten betreft voornamelijk: 
•  Hogere inzet eigen personeel, hetgeen te maken heeft met het 

hogere leerlingaantal dan begroot. Hier staat extra groei-
bekostiging tegenover. De werkelijke inzet eigen personeel is 
5,7 fte hoger dan begroot. In 2021 is 10,7 fte formatie ingezet 
voor het wegwerken van leerachterstanden door corona 
(circa € 591.000). Hier staan aanvullende baten tegenover. 
Per saldo is dus de feitelijke netto inzet 5 fte lager dan de 
begroting. Dit betreft voornamelijk latere invulling van vaca-
tures door het lerarentekort.

•  De gemiddelde personeelslast (GPL) is hoger dan begroot 
doordat alle medewerkers van Orion een eenmalige net-
to-uitkering, ad € 500,- per fte, hebben gekregen in verband 
met het bijzondere coronajaar. Daarnaast is de GPL hoger 
door het onderhandelaarsakkoord CAO PO. In december is 
de loonsverhoging van 2,25%, met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2021, uitbetaald aan alle medewerkers van Orion. 
De eindejaarsuitkering is éénmalig verhoogd van 6,3% naar 
6,5%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 
was er nog geen nieuwe cao en daarom is voor de begroting 
uitgegaan van de destijds geldende cao. 

Verdeling baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheids- 
bijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

86,2%

8,7%

5,1%

82,8%

8,5%

2,1%
6.6%

Verdeling lasten

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
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•  Aanvullende arbeidsmarkttoelage NPO (€ 1.115.000). Alle 
medewerkers van Orion hebben in december een arbeids-
markttoelage ontvangen. Orion heeft hiervoor voor alle 
scholen met uitzondering van de Gerhardschool en de onder-
steunende diensten de subsidie Arbeidsmarkttoelage NPO 
ontvangen (€ 1.059.000 baten).

•   Niet begrote extra toelage leraren vso diplomagericht. Hier 
staan ook extra baten tegenover.

•   In de begroting is rekening gehouden met een nieuwe regeling 
voor vergoeding woon-werkverkeer. In 2021 is besloten om 
voorlopig de bestaande reiskostenregeling te blijven hanteren.

•   De kosten voor de inhuur van personeel vallen hoger uit 
door onder andere detacheringskosten voor inhuur ICT-ers 
en inhuur waar subsidies tegenover staan.

•  Er zijn in 2021 weinig kosten gemaakt voor outplacement/
ontslag.

De afschrijvingslasten zijn 3,7% lager dan begroot doordat 
investeringen later in 2021 hebben plaatsgevonden.  

De huisvestingslasten zijn 11,2% hoger dan begroot. Deze 
kosten bestaan vooral uit schoonmaakkosten (26,8%), dagelijks 
onderhoud (23,7%), energie en water (21,7%) en de dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening (20,7%).
De overschrijding betreft voornamelijk de hogere dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening als gevolg van actualisatie van het 
meerjarenonderhoudsplan. Ook zijn extra kosten gemaakt voor 
brandwerende werkzaamheden.

De overige lasten zijn 13,2% hoger dan begroot. De gereali-
seerde advieskosten met betrekking tot permanente uitbrei-
ding OC Drostenburg en advies inzake opknapplannen van een 
aantal scholen zijn hoger uitgevallen. In 2021 zijn aanvullende 
kosten voor Expertisenetwerk Zuidoost, de Zomerschool en 
noodopvang in verband met corona opgenomen. Voor al deze 
zaken zijn ook extra baten ontvangen.

In 2021 hebben de banken het saldo waarover rente betaald moet 
worden aangepast. Hierdoor heeft Orion meer rente moeten 
betalen over een deel van het banksaldo. Deze rentelasten 
waren grotendeels begroot. Eind december 2021 is Orion over-
gestapt op schatkistbankieren, hierdoor is vanaf 2022 geen 
negatieve rente meer verschuldigd. 

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2021 ten  
opzichte van 2020

Baten
De realisatie van de totale baten ligt 11,5% hoger dan in het 
kalenderjaar 2020.

De rijksbijdragen zijn 14,9% hoger dan in het kalenderjaar 
2020. De rijksbijdrage is in 2021 hoger door de indexering van 
de lumpsum en aanvullende subsidies voor het wegwerken 
van leerachterstanden als gevolg van corona. 

De overige overheidsbijdragen zijn 16,3% hoger dan in het 
kalenderjaar 2020. De hogere baten 2021 betreft met name 
de hogere afrekeningen van ESF-projectjaren. 

De overige baten liggen 15% lager dan in het kalenderjaar 
2020. In 2020 is een eenmalige uitkering participatiefonds (v)so 
voor herwaardering OOP-functies ontvangen en zijn vergoe-
dingen ontvangen voor gedetacheerde gedragswetenschap-
pers bij Levvel.

Lasten
De realisatie van de totale lasten zijn 9,3% hoger dan in het 
kalenderjaar 2020. 

De personele lasten zijn per saldo 7,9% hoger dan in het  
kalenderjaar 2020. In 2021 is meer formatie ingezet door toe-
name van leerlingen op diverse scholen en is extra formatie 
ingezet voor het wegwerken van leerachterstanden als gevolg 
van corona. De gemiddelde personeelslast is hoger door de 
cao-stijging en de arbeidsmarkttoelages in 2021. 

De afschrijvingslasten zijn 11,9% hoger dan in kalenderjaar 
2020. Dit betreft met name de afschrijvingen op ICT en de af-
schrijvingen op de interne opknapbeurten van de scholen.

De huisvestingslasten zijn 32,8% hoger dan in kalenderjaar 2020. 
Het verschil met kalenderjaar 2020 wordt vooral veroor-
zaakt door de hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

De overige lasten zijn 9,3% hoger dan in het kalenderjaar 
2020. De hogere overige lasten betreft voornamelijk hogere 
kosten voor zomerscholen en noodopvang. 
 
Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten 
ten grondslag:
•   De meerjarenbegroting is uitgewerkt t/m kalenderjaar 2026. 

Deze is opgesteld met inachtneming van de ambities uit het 
nieuwe strategische koersplan 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 leerlingen-
aantallen van 1 oktober 2021 en de prognose van de school-
directeuren voor de komende jaren. 

•   De baten in elke jaarbegroting worden jaarlijks geactualiseerd 
op basis van de meest recente telgegevens en bekostigings-
bedragen.

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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•   De NPO-middelen zijn tot en met juli 2023 opgenomen. Bij aan-
vang van schooljaar 2021-2022 is de uitvoering van een aantal 
NPO-plannen vertraagd. Bij het opstellen van de begroting 2022 
is er rekening mee gehouden dat een deel van de NPO-gelden 
in 2021 onbesteed zou blijven en derhalve in 2022 uitgegeven 
zal worden.

•   De afdracht van de scholen voor de kosten van staf en alge-
meen, innovatie en ziektevervanging (solidariteitsbijdrage 
voor vervanging van langdurig zieken) binnen Orion was tot en 
met 2021 14%, en is in 2022 13% en vanaf 2023 12,5%; 

•   In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met 
inflatie en prijsstijgingen.  
Uitgangspunt is dat caoaanpassingen en inflatie gecompen-
seerd worden door de jaarlijkse aanpassing in de bekostiging 
vanuit het ministerie van OCW. 

•   Orion heeft het uitgangspunt om een sluitende begroting te 
presenteren; bij uitzondering wordt hiervan afgeweken.

•   Orion staat voor een uitstekende kwaliteit van het onderwijs 
en de daarbij behorende (facilitaire) ondersteuning, zoals huis-
vesting en ICT. In zo’n excellent leerklimaat komen de kinderen 
tot bloei. 

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

•   Het negatieve resultaat 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de afboeking van de OCW-vordering. Naar verwachting 
zal door de vereenvoudiging van de bekostiging een actuele 
vordering op het ministerie van OCW gaan vervallen. Voor Orion 
is dit een bedrag van circa € 1,9 miljoen op 31-12-2021. Dit is 
meegenomen in het resultaat 2022 van de meerjarenbegroting.

 
Orion is in hoge mate afhankelijk van de overheid. De onvoor-
spelbaarheid van overheidsbeleid en regelingen heeft als gevolg 
dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaats-
vinden die het uitwerken en volgen van een strakke begroting 
moeilijker maakt. Zo is de afrekening van de bekostiging per 
schooljaar altijd achteraf en vaak pas in september bekend. In de 
meerjarenbegroting 2022-2026 is dit nader toegelicht.

 

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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Balans

Balans in meerjarig perspectief

x € 1.000  Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  5.199  6.288 7.838 7.166 7.019 6.463 5.901

Totaal vaste activa  5.199  6.288 7.838 7.166 7.019 6.463 5.901

Vlottende activa

Vorderingen  2.974  3.726 1.989 1.943 1.631 1.639 1.647

Liquide middelen  5.060  5.935 4.263 4.439 5.236 6.422 7.423

Totaal vlottende activa  8.035  9.661 6.252 6.382 6.867 8.061 9.070

Totaal activa  13.234 15.949 14.090 13.548 13.886 14.524 14.971

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve  6.870 8.193 6.628 6.741  6.995 7.278 7.381

Bestemmingsreserves  1.574 1.470 929 863 863  863 863

Totaal eigen vermogen  8.444 9.663 7.558 7.604 7.858 8.141 8.244

Voorzieningen  691  873 547  367  704 1.050 1.365

Langlopende schulden  -    -    -    -    -    -    -   

Kortlopende schulden  4.099 5.413 5.985 5.576 5.324 5.333 5.362

Totaal passiva  13.234 15.949 14.090 13.548 13.886 14.524 14.971

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 

Investeringen
x € 1.000

 Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

Gebouwen en terreinen  -    -   - - - - -

Inventaris kort  170  255 528 44 34  8 8

Inventaris lang  403  1.031 1.525  15  165  10  10 

ICT kort  412  193  218 84 345 145 188

ICT lang  71 170  108 38 155 118 64

Leermiddelen  35  113  94 34  34  37 44

Totaal investeringen  1.090 1.763 2.473 215 733  318 314

MVA in uitvoering -16 112 - - - - -
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De belangrijkste mutaties in de balansposten in het  
verslagjaar ten opzichte van het voorgaande kalender-
jaar zijn:
•  Het merendeel van de materiële vaste activa bestaat uit in-

ventaris en apparatuur (78,5%). Dit betreft voornamelijk ICT 
(tablets en touchscreens) en meubilair. De toename van de 
materiële activa is het gevolg van het feit dat in 2021 de af-
schrijvingen lager zijn dan de investeringen. In 2021 is vooral 
geïnvesteerd in interne opknapbeurten van de Mr. De Jongh-
school en de Van Koetsveldschool. 

•  De onderhoudsvoorziening is geactualiseerd, waardoor de 
dotatie is verhoogd in 2021. In 2021 is er € 522.500 gedo-
teerd aan de voorziening en is er circa € 386.600 onttrokken. 
De onttrekking betreft onder andere vervangen (nood)ver-
lichting, vervangen douchevloer, schilderwerkzaamheden in 
de scholen en renovatie van de gevel van de Van Koetsveld-
school.

•   Voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 
25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het onderwijs is 
een voorziening opgenomen. De voorziening wordt opge-
bouwd voor het personeel dat langer dan 5 jaar in dienst is. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met een ‘blijf kans’ van 
het personeel. In 2021 is aan deze voorziening € 23.500 gedo-
teerd en € 13.300 onttrokken.

•   De voorziening WW is gebaseerd op de thans bekende door 
het UWV verstrekte uitkeringen vermeerderd met geraamde 
WW-uitkeringen gedurende de resterende looptijd. Hier is 
geen rekening gehouden met eventuele bovenwettelijke uit-
keringen. Het is een voorziening voor de verwachte WW-kosten 
die voor eigen rekening kunnen gaan komen als werknemers 
die uit dienst zijn gegaan niet door de instroomtoets van het 
participatiefonds komen. In 2021 heeft geen onttrekking of 
dotatie plaats hoeven vinden.

•   In 2021 zijn een aantal medewerkers gaan sparen voor duur-
zame inzetbaarheid. Per saldo is in 2021 € 35.900 gedoteerd 
aan de voorziening duurzame inzetbaarheid.

•  Eind december 2021 is Orion overgestapt op Schatkistban-
kieren, hierdoor is er vanaf 2022 geen negatieve rente meer 
verschuldigd. 

•   De stijging van het eigen vermogen is een gevolg van het 
positieve resultaat in 2021. In 2021 is een bestemmingsreserve 
NPO opgenomen voor niet bestede middelen NPO 2021  
(€ 226.500). Deze middelen zullen in de komende jaren wor-
den ingezet voor het wegwerken van leerachterstanden als 
gevolg van corona.

Algemene reserve
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene reserve 
en een bestemmingsreserve. In 2021 is de onderverdeling 
van de algemene reserve opgeheven. Orion acht het niet lan-
ger noodzakelijk dat de algemene reserve wordt opgesplitst 
in een deel bufferfunctie, financieringsfunctie en overig. Van-
af 2021 is er één post voor de algemene reserve. 

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve van Orion bestaat uit vier onderdelen: 
•  Frictiefonds: In 2021 is circa € 16.000 ontslaguitkering ont-

trokken aan het frictiefonds. Het frictiefonds is eind 2021  
€ 264.000.

•  Personeelsfonds: In 2020 is een eenmalige uitkering partici-
patiefonds (v)so voor herwaardering OOP-functies ontvangen 
ter dekking voor de extra kosten van het nieuwe loongebouw 
voor OOP voor drie schooljaren. In 2020 is voor de periode 
2021 t/m juli 2023 hiervoor een dotatie aan de bestemmings-
reserve personeelsfonds geboekt ad € 294.000. In 2021 is hier-
voor circa €114.000 onttrokken aan het personeelsfonds.

•  Innovatiefonds: In 2021 is € 200.000 onttrokken aan het in-
novatiefonds voor financiering traumasensitief onderwijs 
en aanpak thuiszitters. In 2022 zal eenzelfde bedrag voor 
deze projecten worden onttrokken aan het innovatiefonds. 

•   NPO: In 2021 is voor de niet bestede middelen vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs een bestemmingsreserve 
gevormd. Deze middelen zullen in de komende jaren worden 
ingezet voor het wegwerken van leerachterstanden als gevolg 
van corona. De dotatie aan de bestemmingsreserve NPO is 
circa € 226.500.

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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Resultaatbestemming
Na verwerking van bovenstaande beslissingen omtrent het 
exploitatieresultaat is de samenstelling van het eigen ver-
mogen als volgt:

Voor de uitgebreidere toelichting op de balans wordt verwezen 
naar de jaarrekening.

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn:
•   De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen 

vermogen verwerkt. 
•   In de materiële vaste activa zijn de investeringen en de af-

schrijvingen voor de komende jaren verwerkt. Voor een aantal 
scholen staat nieuwbouw op het programma. Dit laat echter 
nog wel even op zich wachten. Omdat we het belangrijk vinden 
dat onze leerlingen in een rijke en kwalitatief verzorgde leer-
omgeving les krijgen, zijn we bezig deze scholen een interne 
opknapbeurt te geven om deze tijd te overbruggen. Hiervoor 
zijn extra investeringen inventaris opgenomen in 2022. 

•   De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is geba-
seerd op het geplande onderhoud aan de schoolgebouwen 
in de komende jaren. Dit gebeurt op basis van de planning 
voor de komende 10 jaar, welke beoordeeld wordt tijdens de 
begrotingsgesprekken. Over de gehele periode is de jaarlijkse 
dotatie van € 510.000 toereikend om het geplande onder-
houd uit te voeren.

•   De verwachting is dat de kortlopende vordering op OCW in 
2022 vervalt als gevolg van de nieuwe bekostiging primair 
onderwijs per 1 januari 2023. De overige kortlopende vorde-
ringen en schulden blijven naar verwachting nagenoeg gelijk 
in de komende jaren.

•   Orion heeft geen langlopende schulden.
•   Er worden geen grote veranderingen verwacht in de finan-

cieringsstructuur van Orion. De financiële middelen bestaan 
voornamelijk uit publieke middelen en dit zal in de toekomst 
ook zo blijven. 

•   In 2022 en 2023 wil Orion een gedeelte van het innovatie-
fonds gaan inzetten voor het Expertisecentrum Orion. De aan-
pak van de Amsterdamse thuiszittersproblematiek po en vo 
en de verdere ontwikkeling van het traumasensitief onder-
wijs vragen ons inziens een investering om extra personeel in 
te kunnen zetten. Deze investering kan in latere jaren weer 
worden terugverdiend.

•   De bestemmingsreserve personeelsfonds is ter dekking van 
het nieuwe loongebouw voor OOP dat op 1 augustus 2020 is 
ingegaan. Vanuit het participatiefonds is in 2020 een eenmalige 
uitkering ontvangen welke dekking geeft voor de periode 
augustus 2020 t/m juli 2023. 

Eigen vermogen ( x € 1.000) 31-12-20 Onttrekking '21 Dotatie '21 31-12-21

Totaal algemene reserve  6.870 - 1.323 8.193

Bestemmingsreserve

Frictiefonds  280  -16  264 

Personeelsfonds 294  -114   180 

NPO -  226  226 

Innovatiefonds 1.000 -200 800

Totaal bestemmingsreserve 1.574  -330  226  1.470 

Totaal EV  8.444  -330  1.549 9.663

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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3 Verantwoording financiën 
3.3 Financiële positie

Kengetallen

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van 
Orion zijn onder andere solvabiliteit, liquiditeit, weerstands-
vermogen en rentabiliteit.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion in staat is om op lange 
termijn alle schulden te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft 
de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van 
het totale vermogen. Met een solvabiliteitsratio van 66,1% is 
het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval 
van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te 
voldoen.

Liquiditeit (current ratio)
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte 
termijn kan betalen. De liquiditeitsratio geeft de verhouding 
van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. 
De liquiditeit ligt boven de zelf gestelde norm en ruim boven de 
signaleringsgrens van de inspectie van 0,75 voor het funderend 
onderwijs. De liquiditeitsratio is iets gedaald ten opzichte van 
voorgaand boekjaar. Met een liquiditeitsratio van 1,78 is Orion 
in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt een steeds belangrijker ken-
getal. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate Orion 
in staat is om onverwachte risico’s met een financiële impact 
op te vangen. Dit wordt berekend door het eigen vermogen te 
delen door de totale baten. Het weerstandsvermogen blijft 
boven de minimumnorm die door Orion is gesteld en ligt ook 
boven de signaleringsgrens (5%) van de Inspectie van het On-
derwijs.

Rentabiliteit 
De rentabiliteit is hier opgevat als marge op de totale baten. 
Dit kengetal heeft een bandbreedte. Een negatieve waarde 
wijst erop dat de lasten hoger zijn dan de baten. Een te hoge 
positieve waarde duidt erop, dat de middelen onvoldoende 
worden ingezet in het jaar dat ze zijn ontvangen. Het resultaat 
is in 2021 boven de minimumnorm van Orion. 

Samenvatting vermogenspositie
De stichting heeft kalenderjaar 2021 afgesloten met een positief 
resultaat. De kengetallen worden beïnvloed door het exploita-
tieresultaat. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat 
Orion er financieel gezien gezond voor staat en voldoende in 
staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen. 
Met uitzondering van de rentabiliteit zijn de financiële kengetal-
len de komende jaren boven de daarvoor gestelde grenzen. 
Het begrotingstekort in 2022 vertaalt zich in een rentabiliteit 
die lager is dan de grens (0%), die hiervoor gesteld is door het 
bestuur. Oorzaken zijn onder het kopje “ontwikkelingen 
meerjarenbegroting” toegelicht.
 
 
Reservepositie

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.

Kengetal  Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026 

Signalering/ 
norm 

Solvabiliteit 2 
(EV+vrz)/TV

69,0% 66,1% 57,5% 58,8% 61,7% 63,3% 64,2% Ondergrens: 
<  0,30

Liquiditeit 
VA/KVV

 1,96  1,78  1,04  1,14 1,29  1,51  1,69  Ondergrens: 
<  0,75 

Weerstandsvermogen  
EV/TB

23,9% 24,5% 18,9% 19,1% 20,6% 21,3% 21,5%  <  5% 

Rentabiliteit 
EBIT/TB

1,2% 3,2% -5,3% 0,1% 0,7% 0,7% 0,3  %  >  0% 
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3 Verantwoording financiën 3.3 Financiële positie

Momenteel is het eigen vermogen van Orion boven de nieuwe 
signaleringswaarde. Het feitelijk publiek vermogen is in 2021 
vooral door incidentele baten gegroeid. Orion onderschrijft 
het standpunt van de Inspectie dat onderwijsgeld naar de 
leerlingen moet gaan en doelmatig besteed moet worden. In 
overleg met de RvT en de GMR zal Orion in 2022 extra blijven 
investeren in personeel, kwaliteit en huisvesting. Het doel is om 
het grootste deel van de investeringen te doen in personeel, 
maar gezien het lerarentekort kan dat lastig worden. De wil en 
de ambitie zijn er.

Naar verwachting zal door de vereenvoudiging van de bekos-
tiging een actuele vordering op het ministerie van OCW gaan 
vervallen. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekos-
tiging in het primair onderwijs gaat de bekostiging van de 
schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging 
per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt 
een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het school-
jaar (augustus t/m december) minder dan 5/12-deel van de 
totale bekostiging. Hierdoor heeft Orion in de administratie een 
vordering van 7,12% op OCW. Als de bekostiging per kalender-
jaar gaat worden berekend, dan vervalt deze vordering. Voor 
Orion is dit een bedrag van circa € 1,9 miljoen op 31-12-2021. 
Dit heeft als effect dat de vordering op OCW vervalt en het eigen 
vermogen daalt in 2022. Dit is meegenomen in het resultaat 
2022 van de meerjarenbegroting.

De herberekening van de onderhoudsvoorziening in het kader 
van de nieuwe landelijke regels die waarschijnlijk vanaf 2023 
zullen gelden (wijziging tijdshorizon en componentenmethode), 
zal een herlabeling van het eigen vermogen gaan betekenen. 
Als deze nieuwe regelgeving inderdaad ingevoerd gaat worden, 
zal de onderhoudsvoorziening verhoogd moeten worden en 
het eigen vermogen zal dan met eenzelfde bedrag verminderen. 
Dit is nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Bovenstaande wijzigingen zullen geen effect hebben op de 
financiële gezondheid van Orion, maar wel op de kengetallen 
die deze financiële gezondheid aangeven. 

Het wegvallen van de vordering op OCW heeft, evenals het 
verwerken van het groot onderhoud in de jaarcijfers, een fors 
effect op de toekomstige reserves van Orion, maar Orion 
heeft voldoende reserves opgebouwd om de komende jaren 
met vertrouwen tegemoet te treden.

Signaleringswaarde 
(x € 1.000)

 Realisatie 
2020 

 Realisatie 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Begroting 
2026

Normatief Publiek Vermogen  6.729  8.048 9.658 9.003 8.795 8.272 7.742

Feitelijk Publiek Vermogen  8.444 9.663  7.558 7.604 7.858 8.141 8.244

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 1.715 1.615 0 0 0 0 502
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In 2021 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 

Inleiding
Het jaar 2021 stond wederom voor een groot deel in het om-
gaan met covid. Ondanks de grote impact van de pandemie 
hebben alle betrokkenen bij Orion zich tot het uiterste inge-
spannen om de leerlingen goed onderwijs te bieden en in 
contact te blijven met alle leerlingen.
Orion mag trots zijn op het gegeven dat geen leerling uit zicht 
is geraakt, noodopvang is geboden waar nodig en het leren 
doorgang heeft kunnen vinden. Daarnaast is de samenwerking 
met partners en de gemeente nog verder geïntensiveerd en  
verdiept. Dit alles om de kinderen van Amsterdam zo goed 

 
 
 
 

mogelijk onderwijs te bieden in een veilige omgeving.
2021 is het laatste jaar geweest waarin er verder uitvoering 
gegeven is aan de Strategische Koers 2018-2021: Onderwijs 
voor het leven. Met volle overtuiging erkent de raad dat deze 
koers de juiste was en een stevige basis heeft gelegd voor de 
Strategische Koers 2022-2025: Goed en kansrijk onderwijs 
doen wij samen.
Orion heeft als missie goed en kansrijk onderwijs te bieden 
samen met anderen. Dit betekent dat de raad zowel oog heeft  
voor de onderwijskwaliteit als de relatie met de partners. Het is 
een belangrijk gegeven dat Orion nadrukkelijk een op samen-

Bijlage A 
Jaarverslag van de Raad van Toezicht

Naam Functie Van/tot Commissie (Neven)functie(s)

Esther Overweter voorzitter gehele jaar voorzitter  
remuneratiecommissie

-  Directeur Young in Prison (YiP, vanaf juni 2021)
-  Voorzitter examencommissie King nascholing 

(vanaf juni 2021)

René Peeters lid gehele jaar lid kwaliteitscommissie 
(per 2022)

-  Zelfstandig adviseur (Opmaat en Groei);
-  Onbezoldigd voorzitter hoofdbestuur Humanitas;
-  Lid ad interim CvB van de Haagse Scholen  

(vanaf 26 oktober 2021);
-  Lid Raad van Advies Onderwijsinspectie (tot 

oktober 2021); 
-  Landelijk bestuurlijk ambassadeur samenwerking 

onderwijs, jeugd en zorg (tot oktober 2021)

Niels van Tent lid gehele jaar voorzitter  
auditcommissie en lid 
remuneratiecommissie

- Partner Ebbinge BV;
-  Voorzitter RvC GGZ Interventie (tot april 2021);
-  Bestuurslid Stichting Theater De Omval (tot 

december 2021);
-  Bestuurslid Stichting Theater De Engelenbak  

(tot februari 2021)

Herke Elbers lid gehele jaar lid auditcommissie -  Algemeen directeur Raad voor de Kinder- 
bescherming;

-  Lid RvC Recreatie Noord-Holland;
-  Bestuurslid Stichting Ringeling-Ravoo;
-  Voorzitter RvT HVO Querido  

(vanaf september 2021)

Adnan Tekin lid gehele jaar lid kwaliteitscommissie 
(per 2022)

-  Voorzitter MBO-Raad;
-  Duo-voorzitter SBB (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven);
-  Lid RvT Stichting Serhat;
-  RvC adviesbureau Lysias;
-  Lid RvT Stichting Agora;
-  Voorzitter Adviescommissie Natuur van  

het Prins Bernhard Cultuurfonds

Krishna Taneja lid gehele jaar lid kwaliteitscommissie 
(per 2022)

-  Directeur Veiligheidsregio Noord Holland Noord;
-  Lid RvT Pro Persona;
-  Lid RvT CentraM;
-  Lid Algemeen Bestuur Peetersschool;
-  Lid RvT Cardea
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werking gerichte houding heeft en een belangrijke stem in 
het netwerk. Vernetwerkte samenwerking is een terugkerend 
thema tijdens de gesprekken tussen bestuurder en raad.
De Inspectie van het Onderwijs heeft Orion in 2021 bezocht in 
het kader van het vierjarig bestuurlijk toezicht. De inspectie 
heeft Orion de waardering Goed gegeven. De raad is hier zeer 
content mee en ziet het als erkenning voor de inzet van alle 
betrokkenen. Daarnaast heeft de inspectie de kwaliteit van 
het onderwijs op vier Orion-scholen beoordeeld; drie als 
goed en één als ruim voldoende. De raad stelt hiermee vast 
dat het aanbod op de scholen, het schoolklimaat, de praktijk-
vorming en de stage van goede kwaliteit zijn.
Orion streeft naar onderwijs dat zo nabij mogelijk geboden 
wordt, in de eigen buurt. Het groeien van de leerlingaantallen 
is geen doel, integendeel. Door het delen van de expertise 
van Orion met het reguliere onderwijs is het streven de leer-
lingen niet te verplaatsen. In de praktijk ziet de raad twee be-
wegingen: 1) toename van het aantal kinderen in het speciaal 
onderwijs en 2) toenemende vraag om inzet van de expertise 
buiten de Orion-scholen. Alle bij Orion betrokkenen, ook de 
raad, agendeert deze bewegingen op vele en diverse tafels. 
De raad ziet erop toe dat Orion de opdracht: Onderwijs voor 
het leven op een kwalitatief juiste en deugdelijke wijze vorm-
geeft. Hiermee streven we ernaar met alle betrokkenen bij te 
dragen aan de ontwikkeling van alle kinderen in Amsterdam.

Toezichtskader
De raad volgt het toezichtskader van Orion en tevens de Code 
Goed Bestuur. De raad hanteert bij zijn opdracht tot toezicht het 
principe van meerzijdige informatievoorziening en gebruikt 
diverse en verschillende informatiebronnen en parameters.
Allereerst ontvangt de raad het Strategisch Meerjarenbeleids-
plan, het jaarplan inclusief de begroting, en de vier- en achts-
maandrapportage. In deze rapportages wordt gerapporteerd 
over onder meer:
•  Verzuim;
•  Leerlingenaantal;
•  Formatie;
•  Financiële cijfers;
•  Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen in 

het jaarplan;
•  Actuele ontwikkelingen.

In de rapportages worden de cijfers toegelicht, afwijkingen 
gemotiveerd en de context van de cijfers beschreven. Daar-
naast neemt de raad deel aan de thematafels die Orion orga-
niseert voor de GMR, directeuren en staf als ontmoetingsplek 
voor de toezichthoudende organen. Centraal tijdens de themata-
fels in 2021 heeft het koersplan 2022-2025 gestaan.
Ten derde voert de raad meerdere schoolbezoeken uit, alleen of in 
tweetallen. Tijdens de pandemie hebben ook enkele schoolbe-
zoeken online plaats gevonden. 

Organisatievorm
Er wordt gewerkt volgens het Raad van Toezicht model. Hier-
door is er een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur. 
De raad fungeert als werkgever, toezichthouder en sparring-
partner voor de bestuurder. Alle leden van de raad ontvan-
gen een vergoeding, deze bedraagt sinds 2021 40% van de 
maximale bezoldiging conform de WNT.

Werkwijze
De raad kent de volgende commissies:
•  Remuneratie;
•  Audit;
•  Kwaliteit (per 2022).

De remuneratiecommissie heeft het jaargesprek gevoerd met 
de bestuurder. Zoals gebruikelijk is dit schriftelijk voorbereid 
door de bestuurder. Terugkerende thema’s zijn voortgang op 
de doelstellingen, relatiebeheer, strategie, het gebruiken van de 
leden van de raad, de behoefte aan ondersteuning en deskun-
digheidsbevordering/professionalisering en de bezoldiging. 
De auditcommissie heeft in 2021 de vaste onderdelen uit de 
planning en controlcyclus besproken: vier- en achtmaands-
rapportage, bestuursformatieplan, managementletter, jaar-
rekening etc. Wat betreft het bestuursverslag 2020 heeft de 
auditcommissie geholpen om de tekst over de financiën sterker 
te verwoorden.
Ook heeft de auditcommissie ingezoomd op een aantal on-
derwerpen:
•  De onderhoudsvoorziening, in het licht van de te verwachten 

veranderende regels (tijdshorizon en componentenmethode), 
en wat dit doet met het eigen vermogen;

•  De nieuwe bekostigingssystematiek po in 2023, het wegvallen 
van de “eeuwigdurende” vordering op OCW, en wat dit doet 
met het eigen vermogen;

•  Nut en noodzaak van de buffer en financieringsfunctie en 
bestemmingsreserves;

•   Negatieve rente: door vragen van de auditcommissie is Orion 
eind 2021 overgestapt op schatkistbankieren, hetgeen circa 
25.000 euro per jaar scheelt;

•  Bij de bespreking van de begroting 2022 heeft de auditcom-
missie met het bestuur gekeken welk vermogen Orion verant-
woord kan aanhouden, en welk deel het verantwoord kan 
inzetten, in het licht van de gevolgen van de bovenste twee pun-
ten, de investeringsbehoefte in 2022, en de liquiditeitsprognose.

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe de Raad van Toezicht toeziet 
op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming en aanwending van de middelen die Orion heeft 
verkregen op grond van de Wet op de Expertisecentra. Een 
afvaardiging van de Raad neemt deel aan het Breed Bestuurlijk 
Overleg, een overleg voor en van raden van toezicht van on-
derwijsinstellingen in het po in Amsterdam. Deze bijeenkomst 

Bijlage A Jaarverslag van de Raad van Toezicht
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heeft door corona in 2021 niet plaatsgevonden.
Een afvaardiging van de raad spreekt jaarlijks met de Amster-
damse wethouder Onderwijs en haar ambtelijke collega’s. In 
2021 gebeurde dit online.
In 2021 heeft er een dialoog plaatsgevonden met de direc-
teur-bestuurder van het samenwerkingsverband Amsterdam 
Diemen PO. Het doel van deze dialoog was kennismaken en 
uitwisseling.
De raad hanteert zoals gezegd het principe van meervoudige 
informatievoorziening. 
De auditcommissie spreekt tweemaal per jaar met de accountant; 
bij de bespreking van de managementletter en bij de afronding 
van het bestuursverslag en de jaarrekening. De accountant 
komt af en toe in de vergadering van de voltallige raad; in 2021 
heeft dit niet plaatsgevonden.
De governancecode staat tijdens de zelfevaluatie op de agenda 
en is onderwerp van gesprek tijdens de agendavoorbereiding. 
Indien gewenst of nodig wordt de code (of een deel daarvan)
geagendeerd tijdens de vergadering van de raad.

Professionalisering
De leden van de raad hechten waarde aan ontwikkelen en leren. 
Enerzijds is dit gericht op de rol van toezichthouder, anderzijds 
op de specifieke ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. De 
individuele leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling.
De samenstelling van de raad is eind 2020 fors gewijzigd. Van-
wege de pandemie hebben veel vergaderingen helaas online 
moeten plaatsvinden. Dit heeft een vertraging opgeleverd in de 
gewenste en noodzakelijke kennismaking en samenwerking. 
Om deze reden heeft de zelfevaluatie, tussen twee lockdowns 
in, de vorm gehad van een uitgebreide en intensieve kennis-
making: een diner pensant. Hierbij hebben de leden zichzelf 
gepresenteerd en daarnaast ook kennisgemaakt met de direc-
teur-bestuurder van het samenwerkingsverband po. Deze 
bijeenkomst heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de teamvorming.

Het kalenderjaar 2021
De raad heeft de volgende activiteiten ondernomen:
•  4 reguliere vergaderingen plus agendacommissie;
•  Strategiesessie (benen op tafel);
•   Jaargesprek met de bestuurder (remuneratie);
•  Gesprek met de inspectie in het kader van het vierjaarlijks 

bestuurlijk onderzoek;
•  Schoolbezoeken: alle leden hebben 1 of meerdere scholen 

bezocht;
•  Thematafels, 1 online en 1 fysiek;
•  Gesprek met de wethouder;
•  4 auditcommissievergaderingen.

De volgende thema’s zijn aan de orde geweest:
•  Strategisch meerjarenbeleidsplan 2022-2025;
•  Vernetwerkte samenwerking, analyse van stakeholders;
•  De impact van de pandemie;
•  Managementstatuut, geactualiseerd;
•  Arbeidsmarkttoelage, instemming met een toelage voor iedereen;
•  Besteding NPO-middelen;
•  Vacatievergoeding RvT, inclusief benchmark;
•  Kwaliteitsbeleid;
•  Begroting;
•  Schatkistbankieren;
•  Privacy Audit;
•  Jaarrekening;
•   Meerjaren onderhoudsplan, meedenken over de gevolgen 

van de nieuw nog in te voeren systematiek;
•  Nieuwe bekostigingssystematiek (2023), verkenning van de 

impact.

Speciale aandacht heeft de nevenfunctie van de heer Peeters 
gehad; eind oktober 2021 is hij ad interim bestuurder geworden 
bij een schoolbestuur po in Den Haag. Om tot een goede af-
weging te komen over al of niet conflicterende belangen, is er 
grondig onderzoek gedaan en zijn diverse bronnen geraad-
pleegd. Na overleg met VTOI-NVTK, de PO-Raad en de accoun-
tant heeft de raad besloten dat de heer Peeters kan aanblijven, 
maar dan zonder deelname aan de besluitvorming. Overweging 
hierbij is dat het een relatief korte periode betreft en Den Haag 
en Amsterdam een ander voedingsgebied hebben. Daarnaast 
heeft de raad besloten dat als de interim-klus langer zal duren 
dan gepland, er in de vergadering van juni 2022 wederom een 
afweging zal worden gemaakt. De Inspectie van het Onderwijs 
en de Gemeente Amsterdam zijn na het besluit van de situatie 
op de hoogte gebracht.

De raad van toezicht als klankbord
Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarbij de bestuurder de 
individuele leden heeft gebruikt als klankbord. Voorbeelden 
hiervan zijn dilemma’s in samenwerking, toegang tot het net-
werk van RvT-leden en casuïstiek.
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Bijlage B 
Jaarverslag van de Gemeenschappelijke  
Medezeggenschapsraad

In 2021 was de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:

SO Personeelsgeleding Oudergeleding

Drostenburg Esther Niemans  
duo met  
Merijn Bartman (tot 1 augustus)

Daniëlle van der Wiel (tot 1 augustus)

Van Koetsveldschool Mariam Bakhuis-El Bouchaibi 
duo met  
Urmila Munshi (tot 1 augustus) 
Dunja Heyer (vanaf 1 augustus)

Tessa van Dorp

Mr. De Jonghschool Gerhilde van Zijverden  
duo met  
Maarten Groot 

Vacature

Gerhardschool Loubna Amri (vanaf 1 augustus) Kimo van den Berg

Van Detschool Marieke Breuring Marjolein van Mierlo

VSO

Orion College Noord Jack de Jong Roland van de Paverd
duo met 
Yvette Alberts (tot 1 augustus)

Orion College Zuidoost Jacqueline Derby (tot 1 augustus)
Lucie van Meijeren (vanaf 1 augustus) 

Orhan Tuncel (vanaf 1 september)

Orion College Amstel Sandra Esajas (vanaf 1 augustus)  Vacature

Orion College Drostenburg Paul Brassé Monique Dames (tot 1 augustus)

Voorzitter Esther Niemans

Ambtelijk secretaris Evelien Arends 

Agendacommissie Esther Niemans 
Marjolein van Mierlo (vanaf 1 maart) 
Evelien Arends  
Annette van der Poel, bestuurder Orion 
Peter van Wingerden, bestuurssecretaris

Commissie financiën Tessa van Dorp 
Loubna Amri
Maarten Groot 

Commissie personele zaken Marjolein van Mierlo
Jack de Jong
Paul Brassé
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Vergaderingen in 2021
In 2021 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad zeven keer met het bestuur bijeen, waarvan één (extra) 
bijeenkomst geheel gewijd was aan het nieuwe Functieboek 
van Orion. Daarnaast zijn er verschillende overlegmomenten 
in commissieverband geweest, zoals bijvoorbeeld over het 
jaarplan en de begroting, en over het functieboek.
De belangrijkste onderwerpen die in de GMR zijn besproken 
in 2021: 
•   Jaarplan en begroting 2021;
•  Evaluatie van de samenwerking met de Arbodienst Belast-

baarheid.nu;
•  Formatieplan 2021-2022;
•   Functieboek Orion 2021;
•  Nationaal Programma Onderwijs en de arbeidsmarkttoelage; 
•  De audit op Orion-scholen over onderwijs op afstand;
•  Jaarroosters 2021-2022;
•   Verkiezingen nieuwe leden GMR en MR-en;
•  Herbenoeming van twee RvT-leden;
•   4-maandsrapportage aan de Raad van Toezicht;
•  Strategisch beleidsplan Orion 2022-2025;
•  Bestuursverslag en jaarrekening Orion 2020;
•  Wijzigingen in het Medezeggenschapsstatuut Orion en de 

reglementen van de GMR/MR-en;
•  Orion en corona-maatregelen;
•   Vierjarig bestuursgericht toezicht van de Inspectie van het 

Onderwijs;
•   8-maandsrapportage aan de Raad van Toezicht.

Deskundigheidsbevordering
In 2021 werd in samenwerking met de AOb (Algemene Onder-
wijsbond) en met de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) 
scholing georganiseerd voor de GMR- en MR-leden. In maart 
werd een basiscursus medezeggenschap verzorgd door de 
AOb. In september was er een introductiecursus “starten in de 
(G)MR” van de VOO voor nieuwe (G)MR -leden en in november 
verzorgde de VOO een workshop over financieel beleid in  
het onderwijs en de Orion-begroting. De samenwerking met 
de nieuwkomer VOO is goed bevallen en de VOO zal in de  
toekomst dan ook vaker cursussen verzorgen voor Orion  
(G)MR-leden en andere belangstellenden.

Verkiezingen 
In juni 2021 organiseerde de GMR verkiezingen voor de GMR 
en MR-en. Het resultaat van de verkiezingen is dat alle Orion 
scholen nu vertegenwoordigd zijn in de personeelsgeleding 
van de GMR. Er zijn nog drie vacatures in de GMR, alle in de 
oudergeleding. Het versterken van de banden met ouders 
van leerlingen en het enthousiasmeren van deze groep voor 
een plek in de GMR, maar ook in de MR-en, blijft een punt van 
aandacht voor de GMR.

Bijeenkomsten met de Raad van Toezicht en de directies
Ook dit jaar organiseerde het bestuur thematafelbijeenkomsten 
met de Raad van Toezicht en de directies van de Orion-scholen. 
In april werd deze online gehouden in verband met de toen 
geldende corona-maatregelen. Het strategisch beleid van Orion 
2022-2025 werd met elkaar besproken in themagroepen. In 
oktober kon men fysiek bij elkaar komen en zijn de deelnemers 
weer met elkaar in gesprek gegaan over de strategische koers 
2022-2025 van Orion.

Verdere terugblik op 2021
De covid-pandemie die startte in het jaar 2020 kende een 
langdurig vervolg met nieuwe, vaak meer besmettelijke varian-
ten. De wereldwijde impact van covid bleef daardoor onver-
minderd groot voor iedereen en het jaar 2021 werd afgesloten 
met een tweede lockdown. Het onderwerp ‘corona’ bleef 
daarmee een vast agenda-onderwerp voor de GMR. Het op-
volgen van het advies tot schoolsluiting met de mogelijkheid 
tot noodopvang voor ouders met cruciale beroepen en voor 
de meest kwetsbare kinderen bracht delicate dilemma’s met 
zich mee: de veiligheid en gezondheid van het personeel 
enerzijds en de nood van ouders en hun kwetsbare kinderen 
om aan het onderwijs zoveel mogelijk vorm te blijven geven 
anderzijds. De bestuurder en de GMR-leden achtten het beide 
van belang om goed met elkaar in gesprek te blijven over de 
gevolgen van de schoolsluitingen en aangepaste vormen van 
onderwijs op het personeel, ouders en de leerlingen. 
De verwachting is dat ook voor de langere termijn rekening 
gehouden moet worden met covid en de gevolgen ervan. We 
leren van opgedane ervaringen, en het online vergaderen is 
voor de GMR inmiddels gemeengoed geworden. Door de golf-
bewegingen van covid heeft de GMR, op één uitzondering na, 
het online vergaderen in 2021 voortgezet.
De GMR behandelt jaarlijks zowel vast terugkerende onder-
werpen, als onderwerpen die vanuit de actualiteit om de aan-
dacht vragen; ter discussie, ter besluitvorming of als actiepunt. 
Het overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar de 
GMR in 2021 aandacht heeft besteed, is hierboven weergegeven. 
Het komt daarbij voor dat actuele onderwerpen uit voorgaan-
de jaren soms kunnen uitgroeien tot vaste of terugkerende 
onderwerpen over een langere termijn.
Na een lang voortraject heeft de GMR zich kunnen buigen 
over de definitieve versie van het functieboek. Een functie-
boek met een generiek functiehuis dat meer perspectieven 
biedt voor loopbaanmogelijkheden. De GMR heeft een bijdrage 
geleverd aan de definitieve versie door deelname aan een 
klankbordgroep die feedback heeft geleverd over het functie-
gebouw.
Een ander onderwerp dat de voortdurende aandacht heeft 
van de GMR is het lerarentekort en de acties die Orion heeft 
ondernomen met samenwerkende partners om personeels-
beleid te ontwikkelen in meerjarenperspectief. De ambities 

Bijlage B Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
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van Orion om een excellente werkgever te willen zijn en hoe 
zij daar op de korte en langere termijn vorm aan wil geven, 
kan op waardering van de GMR rekenen. 
De GMR heeft geconstateerd dat de reglementen aangaande 
de medezeggenschap binnen Orion aan herziening toe waren en 
zij heeft daartoe een eerste aanzet gedaan met het opstellen van 
een aparte commissie Medezeggenschapsreglementen. 
Elke twee jaar vinden er (G)MR-verkiezingen plaats en 2021 
was een verkiezingsjaar. Met het uitschrijven van nieuwe ver-
kiezingen in het voorjaar voor zowel de GMR als de MR-en van 
alle Orion-scholen, is opnieuw gestreefd naar een volledige 
vertegenwoordiging van zowel personeelsleden als ouderleden. 
De GMR startte het schooljaar 2021-2022 door de verkiezingen 
met een vernieuwde samenstelling. Met oude leden die zijn 
herkozen, maar ook met nieuwe leden die gehoor hebben ge-
geven aan de oproep om zich verkiesbaar te stellen. Hoewel er 
nog steeds vacatures open staan, kan worden gesteld dat de 
GMR met een voldoende bezettingsgraad is gestart aan deze 
zittingsperiode met een gemotiveerde personeels- en ouder-
geleding. Het ontberen van een fysieke kennismaking voor 
nieuwe leden die zich na de verkiezingen, maar ook gedurende 
het jaar aansloten bij de GMR vroeg daarbij om enige aanpassing. 
De verwachting is dat een combinatie van zowel fysiek als  
online vergaderen de nieuwe norm zal gaan worden. 
In een tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn, zowel binnen 
als buiten Orion, acht de GMR het van blijvend groot belang 
dat geïnvesteerd wordt in scholing en korte communicatielijnen 
met de MR-en en de Raad van Toezicht en hier zal ook veel in 
geïnvesteerd blijven worden. Scholing en gezamenlijke thema-
bijeenkomsten zullen ook in 2022 worden georganiseerd. 
Een volledig jaaroverzicht 2021 is te verkrijgen bij de ambtelijk 
secretaris van de GMR, Evelien Arends: e.arends@orion.nl.

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Esther Niemans  Evelien Arends
Voorzitter GMR  Ambtelijk secretaris GMR
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Bijlage C 
Speerpunten 2021

Pijler 1: Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn

Speerpunt Actie/Resultaat

1. Elke school volgt de training Traumasensitief onderwijs (TSO)  
en waar van toepassing wordt er een verdieping gedaan.
Zo zorgen we voor een nog veiliger klimaat waardoor kinderen 
tot leren kunnen komen.

Vanuit de teambeurs PO van de gemeente Amsterdam hebben  
4 van onze scholen hier subsidie voor gekregen. De plannen  
voor de implementatie per school zijn gemaakt en worden 
momenteel uitgevoerd. 
Het Orion Event – de Orionbrede studiedag – stond geheel in  
het teken van TSO. ’s Ochtends was er een digitaal programma 
met een lezing van Mark Mieras. Op de scholen is hier in 
teamverband verder op ingezoomd.
Er is een eerste nieuwsbrief TSO voor Orionmedewerkers 
verschenen, en een nieuwe uitgave van het boek ‘Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen’ waarin ervaringen vanuit de 
Orion-scholen zijn verwerkt en waaraan onze TSO-specialisten 
Evelyne Offerman en Michiel Asselman een extra hoofdstuk  
hebben bijgedragen.

2 Op basis van de schoolstandaard sociale en maatschappelijke 
competenties wordt concreet invulling gegeven aan aanbod  
op de leerlijnen; zelfredzaamheid en actief burgerschap krijgen 
hiermee verder invulling.
-  Elke school beschikt over een bij haar doelgroep passende 

schoolstandaard met eindprofielen voor de sociale en 
maatschappelijke competenties (vakoverstijgende leerlijnen).

-  Het doorlopend onderwijsaanbod binnen Orion krijgt verder 
vorm door de inhoud van de vakoverstijgende leerlijnen 
(sociale en maatschappelijke competenties) op elkaar af  
te stemmen.

Deze beleidslijnen zijn in gang gezet. Scholen zijn bezig met  
de concrete invulling van de vakoverstijgende leerlijnen.

3. Samen met de gemeente Amsterdam wordt de Transfer- 
begeleiding om de overgang van school en stage naar werk /
mbo vormgegeven. 

Van pilot naar structurele vormgeving van de transferbegeleiding, 
samen met de gemeente Amsterdam – een medewerker van 
Orion is deels gedetacheerd bij de gemeente om deze werkwijze 
te kunnen uitbreiden. 
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Pijler 2: Samen passend – in- en extern partnerschap

Speerpunt Actie/Resultaat

4. Orion geeft samen met Kolom, de PI-scholen en Altra vorm aan 
passend onderwijs door in gezamenlijkheid een dekkend 
expertisenetwerk per regio te vormen voor het regulier 
onderwijs. Hiertoe wordt bekeken in welke combinatie het speciaal 
onderwijs samen met de SJSO per regio/stadsdeel vormgegeven 
gaat worden. Naast Zuidoost en West en zullen in 2021 ook in 
Noord en Oost starten.

Er zijn in Zuidoost (zie ook punt 10) en West structurele 
intensieve samenwerkingen aangegaan. In Noord (Innoord), 
Zuid (OOadA) gaat het om losse offertes en in Oost (STAIJ)  
gaat het om een detachering van 1 dag per week. 

5. Verdere ontwikkeling van onderwijs voor specifieke doelgroepen 
(thuisonderwijs en programma’s voor thuiszitters). In schooljaar 
2019-2020 zijn we gestart met een project voor thuiszitters, 
genaamd LINK. In 2021 zal het project verder geprofessionaliseerd 
en uitgebreid worden met thuiszitters vanuit het PO.

Het project LINK is opgenomen in de meerjarenbegroting  
van het SWV VO. 
Vanaf schooljaar 2021-2022 levert het Expertisecentrum aan 
het SWV PO een coördinator thuiszittersproblematiek.

6. Aanbod van het Expertisecentrum Orion:
Implementeren traumasensitief onderwijs Beeldcoaching; 
Ondersteuning/adviseren van besturen bij de inrichting 
kwaliteitssysteem; Advisering aan SWV VO over de samenwerking 
tussen regulier en speciaal onderwijs – op weg naar meer 
inclusief; Uitvoering geven aan thuiszittersaanpak. 

Hier is goed uitvoering aan gegeven.
Wat betreft de coördinatie en uitvoering geven aan de thuis-
zittersaanpak PO, dit is dit jaar opgestart. Er is een groeiend 
aantal thuiszitters en de thuiszitterspool (thuisdocenten) is 
uitgebreid. 

7. De samenwerking met veelsoortige professionals in het 
onderwijszorgteam (onderwijs, jeugdzorg zorg) blijft aandacht 
nodig hebben. Daarom blijven we inzetten op periodieke 
intensieve kennisdeling met als doel een meer effectieve 
samenwerking te bewerkstelligen. 

Door corona hebben geen specifieke kennisdelingsbijeen
komsten plaatsgevonden.

8. Kennis van het speciaal onderwijs wordt gedeeld tijdens het jaar- 
lijkse speciaal onderwijsevent. Georganiseerd door Orion samen met 
de SWV PO/VO, alle (V)SO-besturen en de gemeente Amsterdam.

Door Corona is het Speciaal Onderwijs Event dit jaar digitaal 
vormgegeven. 

9. AWBR, STWT en Orion en Kolom zullen in 2021 een ontwerp, 
visie en plan van eisen ontwikkelen voor een gezamenlijke 
inclusieve school in stadsdeel West. 

Is vertraagd, maar loopt.
Naam van deze school: De Vindplaats.

10. Pilot Zuidoost: Samenwerking Orion, Kolom, Zonova, Levvel, OKT: 
Expertise uit het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs 
brengen met als doelstelling om (zoveel als mogelijk) kinderen 
in de school en in de wijk te laten leren en ontwikkelen. De 
beide Ouder Kind Teams in Zuidoost, de specialistische 
jeugdzorg instelling Levvel en de VVE Swazoom en leerplicht zijn 
onze partners bij deze beweging.

Momenteel wordt dit op scholen op twee pleinen in Zuidoost 
vormgegeven, Huntum en Holendrecht. Op een derde plein is 
gestart met het maken van ‘de foto’ - de scholenanalyse. 
Vandaaruit wordt gekeken welke expertise er nodig is.

11. Ondersteuning en expertise vanuit het voortgezet speciaal 
onderwijs op maat beschikbaar maken voor de scholen voor 
voortgezet onderwijs. Orion gaat met een aantal scholen 
partnerschap afspreken langs drie routes, doorplaatsen, 
symbiose en samenwerken en kennis delen met het voortgezet 
onderwijs.

Ondanks Corona zijn er veel initiatieven geweest en ook online 
kennismakingsbijeenkomsten. In de ALV van het SWV VO is 
uitgesproken dat alle besturen dit een belangrijke ontwikkeling 
vinden in het kader van kansengelijkheid en op weg naar meer 
inclusief onderwijs. Met een aantal VO-scholen zijn afspraken 
gemaakt om de samenwerking te verstevigen- duurzaam 
partnerschap te ontwikkelen. 
Een en ander zal in 2022 verder uitgewerkt worden.  

12. Expertise delen: de leergang omgaan met een chronische 
aandoening, genaamd “Gewoon iets anders”, ontwikkeld door 
Orion Drostenburg en Reade wordt buiten Orion gedeeld, en 
medewerkers van Drostenburg bieden trainingen aan en helpen 
met de implementatie.

De leergang is gratis beschikbaar gesteld voor belangstellenden 
Begin februari 2022 heeft de regionale onderwijsprijs van 
Noord-Holland gewonnen. In mei 2022 gaan de 12 provinciale 
winnaars naar de landelijke uitreiking.

13. Door de tevredenheidsonderzoeken bij ouders jaarlijks uit te 
zetten (in plaats van tweejaarlijks), kan frequenter geïnventari-
seerd worden wat de behoeftes van de ouders zijn wat betreft 
de samenwerking met school, resulterend in een plan van 
aanpak Orion-breed of per school. 

Is uitgevoerd, met specifiek op corona gerichte vragen.

Bijlage C Speerpunten 2020
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Pijler 3: Samen lerend – leren van en met elkaar

Speerpunt Actie/Resultaat

14. Om verder te kunnen bouwen aan een stevige kwaliteitscultuur 
zullen er MT-trainingen, dan wel MT-coachingstrajecten 
plaatsvinden.

De leergang leiderschap en veranderen is gestart in 2021,  
in het kader van een herregistratie-traject voor schoolleiders.

15. Orion neemt deel aan NRO-onderzoek “Traumasensitief 
Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in 
scholen” ter ondersteuning aan de implementatie van trauma-
sensitief onderwijs binnen het onderwijs in Nederland.

Is uitgevoerd. Met dit onderzoek is mede een handboek TSO 
ontwikkeld. Ook zijn door het NRO-consortium waar Orion aan 
deelneemt twee vakgroep-artikelen gepubliceerd in Nederland-
se tijdschriften.

16. Kennisdeling (bij elkaar kijken, intervisie, studiebijeenkomsten) 
tussen de Orion-scholen wordt gefaciliteerd.

De intentie is er, door corona is de uitvoering niet structureel 
van de grond gekomen. Toch zijn er verschillende online en ook 
fysieke bijeenkomsten geweest – zowel op directieniveau als 
ook voor zorgco’s, auditoren, en bijvoorbeeld LO-leerkrachten. 

Bijlage C Speerpunten 2020
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Pijler 4: Basis is en blijft op orde

Speerpunt Actie/Resultaat

17. Vanuit de doelstelling dat alle medewerkers van Orion deskun-
dig zijn met het gebruik van ICT in het onderwijs (21e-eeuwse 
vaardigheden beheersen) wordt op verschillende niveaus op 
maat scholing aangeboden en onderwijsmiddelen aangeschaft.

Is door corona versneld.

18. Orion College Zuidoost en Orion College Noord zullen het 
pedagogisch klimaat verstevigen door in te zetten op Positive 
(school) Behaviour Support (PBS) en traumasensitief onderwijs.

Heeft ondanks corona doorgang gevonden.

19. Vanuit het thema vinden, boeien en binden is er veel aandacht 
voor zowel werven als behouden van personeel.
In het kader van het lerarentekort is het van belang om als 
Orion de komende jaren proactief te zijn als het gaat om 
personeelsbeleid.
Naast aandacht voor het werven en behouden van personeel 
kijken we ook of we de werktijdfactor nog verder kunnen 
verhogen (Orion leerkrachten hebben gemiddeld al een 
aanstelling van 0,82 fte) en of we onze onderwijsondersteuners 
kunnen stimuleren en faciliteren om een opleiding tot leer-
kracht te gaan doen. 
Ook gaan we op de scholen in gesprek over het anders 
organiseren van het onderwijs. 

Het thema vinden, boeien en binden heeft in 2021 hoog op de 
agenda gestaan. En met resultaat. Er valt op dat Orion in 
vergelijking met andere Amsterdamse schoolbesturen weinig 
vacatures heeft. Orion heeft een laag ziekteverzuim.
Het doel om 7% medewerkers in opleiding in opleiding te 
hebben wordt ook gehaald.
Het anders organiseren van het onderwijs doen we met onze 
vaste partners – Tamino, S&B, UTA (verruiming van het 
curriculum).

20. Vanuit het thema vinden van personeel: aansluiten bij de 
opleidingsinstituten om stagiaires en zij-instromers te interesse-
ren voor werken in het speciaal onderwijs – liefst bij Orion.

Er is een stijgende lijn wat betreft het aantal zij-instromers.
Er is een opleidingscoördinator geworven.
Er zijn contacten met HvA en InHolland samen met Kolom, Altra 
en de PI- scholen.

21. Behouden en borgen van kwaliteit van de bedrijfsvoering, 
financiën en onderwijs door continuering P&Ccyclus waarin 
kwartaalgesprekken tussen bestuur en budgethouders een 
belangrijke bouwsteen zijn.

Het werken met de verantwoordingsapp wordt door iedereen 
als positief beoordeeld.
De kwartaalgesprekken zijn een vaste waarde geworden in de 
P&C-cyclus.

22. Continue aandacht voor de onderwijskwaliteit en maximale 
onderwijsresultaten:
- audits worden opgenomen in Trips;
-  audits worden volgens de principes van waarderende 

gespreksvoering gehouden, auditoren worden hierin ge-
schoold;

-  elke school maakt jaarlijks een analyse van haar leerlingpopu-
latie en bepaalt wat dat betekent voor de inrichting van het 
onderwijs;

-  Trips wordt door elke school gevuld middels een standaard 
aantal koppelingen (data) ten behoeve van de kwartaalge-
sprekken en het schoolverslag.

In het voorjaar heeft een auditronde plaatsgevonden, deels 
digitaal.
Auditoren hebben een scholing waarderend auditen gehad.
De doorontwikkeling van het gebruik van Trips is in volle gang.

23. Continue aandacht voor het privacybeleid. Sinds begin 2021 hebben we naast de ingehuurde Functionaris 
Gegevensbescherming een (interne) Security Officer (de 
directeur met ICT in zijn portefeuille). Samen met de bestuurs-
secretaris hebben zij een maandelijks overleg.

24. Extra middelen inzetten om onderwijsachterstanden, opgelopen 
door corona-maatregelen waardoor de continuïteit van het 
onderwijs onder druk is komen te staan, in te kunnen lopen. 

Er is op alle scholen een plan gemaakt voor de inzet van de 
NPO-middelen. De uitvoering loopt. Op sommige scholen is de 
uitvoering wat vertraagd op gang gekomen maar uiteindelijk is 
men nu overal bezig zoals gepland. In het schoolverslagjaarplan 
wordt hier door de scholen verantwoording afgelegd.

Bijlage C Speerpunten 2020



67Bestuursverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Bijlage D 
Nevenfuncties en verbonden partijen

Nevenfuncties bestuurder
Annette van der Poel is ook bestuurslid van het Jeugdfonds Sport 
Amsterdam en van Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam.

Verbonden partijen
Orion beschouwt als verbonden partijen:
•  Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen
•  Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen
•  Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam
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2. Passiva 31 december 2021 31 december 2020

2.1 Eigen vermogen  9.663.186 8.443.819

2.2 Voorzieningen 872.819  691.118 

2.4 Kortlopende schulden  5.413.233  4.098.764 

Totaal passiva  15.949.238  13.233.701 

A.1.1  Balans per 31 december 2021 (na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa 31 december 2021 31 december 2020

1.2 Materiële vaste activa  6.288.036  5.198.794 

Totaal vaste activa  6.288.036  5.198.794 

1.5 Vorderingen  3.725.714  2.974.455 

1.7 Liquide middelen  5.935.488  5.060.452 

Totaal vlottende activa  9.661.202  8.034.907 

Totaal activa  15.949.238  13.233.701 



73Financieel jaarverslag 2021 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

A.1.2  Staat van baten en lasten over 2021  

3. Baten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

3.1 Rijksbijdrage OCW  33.980.379  31.157.457  29.586.166 

3.2 Overige overheidsbijdragen  1.994.965  699.041  1.726.621 

3.5 Overige baten  3.412.405  3.694.722  4.014.582 

Totaal baten  39.387.749  35.551.221  35.327.369 

4. Lasten

4.1 Personeelslasten  31.586.119  30.168.990  29.269.325 

4.2 Afschrijvingen  785.551  815.822  702.273 

4.3 Huisvestingslasten  2.520.900  2.267.415  2.474.365 

4.4 Overige lasten  3.250.554  2.872.955  2.447.946 

Totaal lasten  38.143.123  36.125.182  34.893.909 

Saldo baten en lasten  1.244.626  573.962-  433.460 

5 Financiële baten en lasten  25.258-  20.000-  14.118-

Netto resultaat  1.219.367  593.962-  419.342 
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A.1.3  Kasstroomoverzicht

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten  1.244.626  433.460 

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen  783.876  702.273 

- Mutaties voorzieningen  181.701  319.944-

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen  751.260  59.311 

- Kortlopende schulden  1.314.469  10.645-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties  2.773.412  864.455 

Ontvangen interest  4  162 

Betaalde interest  25.262-  14.280-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  2.748.154  850.337 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa  1.873.118  1.073.677

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.873.118-  1.073.677-

Mutatie liquide middelen  875.036  223.340-

Beginstand liquide middelen  5.060.452  5.283.792 

Mutatie liquide middelen  875.036  223.340-

Eindstand liquide middelen  5.935.488   5.060.452 
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Grondslagen
 
De activiteiten van Stichting Orion bestaan uit het geven van 
openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs.

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslag-
geving Onderwijs. In deze regeling is vastgesteld dat de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) 
van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangedui-
de uitzonderingen. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van 
een verslaggevingsperiode gelijk aan het betreffende kalender-
jaar. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het be-
stuur heeft daarin de effecten van de coronapandemie meege-
wogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere 
conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen 
en schulden opgenomen tegen de nominale waarde.
 
Vergelijking met voorgaand jaar: de gehanteerde grondslagen 
van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende 
cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 
rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
 
Schattingen: de opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen alsme-
de van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggen-
de veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn 
opgenomen in hele euro’s.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte 
methode. De toelichting vloeit voort uit de toelichting op de 
afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet 
apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa 
en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-
prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast per-
centage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening 
verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. De 
grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving 
van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 1.000,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-  Gebouwen 2,5% van de aanschafwaarde.

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-  Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde;
  ICT 16,7% en 25% van de aanschafwaarde.

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
- Onderwijsleerpakket 12,5% van de aanschafwaarde.

Vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kost-
prijs zijn gelijk aan de nominale waarde. De vorderingen worden 
verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden be-
paald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van 
de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd 
uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit 
het verschil tussen werkelijke baten en lasten.

Toelichting behorende bij de jaarrekening
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve NPO
Het Ministerie van OCW heeft onder de noemer Nationaal 
Programma Onderwijs een subsidie beschikbaar gesteld voor 
het herstel van het onderwijs en het compenseren van onder-
wijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis. De bekostiging 
wordt als lumpsumbekostiging ontvangen en verantwoord. 
De bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs is 
gevormd uit de nog niet bestede middelen van deze subsidie.

Personele reserve (Frictiefonds)
Het frictiefonds is een fonds voor de uitvoering van onder an-
dere het sociaal plan. In 2021 is 16K onttrokken.

Personele reserve (Personeelsfonds)
In 2020 is een eenmalige uitkering participatiefonds (v)so 
voor herwaardering OOP-functies ontvangen ter dekking 
voor de extra kosten van het nieuwe loongebouw voor OOP 
voor de komende drie jaren. In 2020 is voor de periode 2021 
t/m 2023 hiervoor een dotatie aan de bestemmingsreserve 
personeelsfonds geboekt ad 293K.

Overige reserve (Innovatiefonds)
Het innovatiefonds is een fonds voor innovatie.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, 
met uitzondering van voorzieningen ter zake van personeel 
en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen 
de berekende contante waarde. Een voorziening wordt eerst 
gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vor-
men van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde 
van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de inge-
schatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconterings-
voet. De werkelijke jubileumuitkeringen worden ten laste van 
deze voorziening gebracht.

De voorziening overig personeel is gebaseerd op de thans  
bekende door het UWV verstrekte uitkeringen t/m december 
2021 vermeerderd met geraamde WW-uitkeringen geduren-
de de resterende looptijd. Hier is geen rekening gehouden 
met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Het is een voorzie-
ning voor de verwachte WW-kosten die voor eigen rekening 
gaan komen doordat de ontslagen niet door de instroomtoets 
van het Participatiefonds komen. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op 
basis van de ingediende verlofplanning van een personeels-
lid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. 
Dit saldo wordt contant gemaakt tegen het geldende disconto-
percentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt 
verlofplanningen gemaakt op basis van de regeling duurzame 
inzetbaarheid. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhouds-
planning van de komende 10 jaar. De dotatie is op basis van 
de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. 
Periodiek wordt de planning geactualiseerd. Jaarlijks wordt  
bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling Jaarverslag-
geving Onderwijs is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen 
voor het toepassen van de methode van kostenega lisatie voor 
de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangs-
regeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen van de voor-
ziening groot onderhoud.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking  
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling 
en wordt gefinancierd door afdrachten aan een pensioen
uitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per 
ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad 
van 102,8% (beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting 
wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioen-
uitvoerderbenadering”. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van 
baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen ver-
plichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 
van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toe-
komstige premies. De stichting heeft daarom de pensioen-
regeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuit-
voerderbenadering” en heeft alleen de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening ver-
antwoord.

Toelichting behorende bij de jaarrekening
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toege-
kende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW-subsidies en 
(gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden 
toegekende overige bijdragen. De baten worden toegerekend 
aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij 
betrekking hebben. De lasten worden bepaald met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in 
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting behorende bij de jaarrekening
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A.1.4  Toelichting op de balans per 31 december 2021 

1. Activa

1.2 Materiële vast activa

Mutaties 2021

Aanschaf-
waarde 
per 31 
december 
2020

Afschrij-
vingen  
tot en met 
31 
december 
2020

Boek-
waarde 
per 31 
december 
2020

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Afschrij-
vingen 
desinves-
teringen

Aanschaf- 
waarde 
per 31 
december 
2021

Afschrij-
vingen tot 
en met 31 
december 
2021

Boek-
waarde 
per 31 
december 
2021

1.2.1 Gebouwen 
en 
terreinen

 1.201.307  203.161-  998.146  -  -  27.121  -  1.201.307  230.281-  971.025 

1.2.2 Inventaris 
en 
apparatuur

 8.186.039 4.194.444-  3.991.595  1.649.341  13.473  700.156  11.798  9.821.907 4.882.803-  4.939.105 

1.2.3 Overige 
vaste 
bedrijfs-
middelen

 777.008  575.476  201.533  113.275 -  56.599-  -  890.283  632.074  258.209 

1.2.4 MVA in 
uitvoering 
en vooruit-
betalingen

 7.520  -  7.520  112.177 -  -  -  119.697  -  119.697 

Materiële  
vaste 
activa 10.171.874 

 
4.973.081-  5.198.794  1.874.793  13.473-  783.876-  11.798 

 
12.033.194 

 
5.745.158-  6.288.036 

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair en ICT-middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5     Vorderingen 

31 december 2021 31 december 2020

1.5.1 Debiteuren  338.727  606.790

1.5.2 Vorderingen OCW  1.826.919  1.711.346

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden  1.009.216  244.040 

De vordering Overige overheden bevat per 31 december 2021 een post van € 192.598 met een looptijd langer dan een jaar.

1.5.7 Overige vorderingen  42.109  42.892 

     Overige overlopende activa  508.743  369.386 

1.5.8 Overlopende activa  508.743  369.386 

Totaal Vorderingen  3.725.714  2.974.454 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van de bovenstaand genoemde vordering op Overige overheden.

1.7 Liquide middelen

31 december 2021 31 december 2020

1.7.1 Kasmiddelen  1.002  945 

1.7.2 Banken  5.909.486  5.059.508 

1.7.4 Overig  25.000  - 

 5.935.488  5.060.452

2.1 Eigen vermogen

Mutaties 2021

Boekwaarde per  
31 december 2020

Bestemming 
resultaat

Overige mutaties Boekwaarde per  
31 december 2021

2.1.1 Algemene reserve  6.870.167  1.322.976  -  8.193.143 

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek  1.573.652  103.609-  -  1.470.043 

 8.443.819  1.219.367  -  9.663.186 

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Mutaties 2021

Boekwaarde per  
31 december 2020

Bestemming 
resultaat

Overige mutaties Boekwaarde per  
31 december 2021

Personele reserve  573.652  130.106-  -  443.546 

Bestemmingsreserve NPO  -  226.497  -  226.497 

Overige reserve  1.000.000  200.000-  -  800.000 

 1.573.652 103.609-  - 1.470.043

A.1.4  Toelichting op de balans per 31 december 2021 
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2021

Boekwaarde 
per 31 
december 
2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Boekwaarde 
per 31 
december 
2021

Kortlopende 
deel < 1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel  209.827  59.359  13.278  -  255.908  20.303  235.605 

Jubilea  173.162  23.509  13.278-  -  183.393  20.303  163.090 

Duurzame inzetbaar-
heid

 -  35.850  -  -  35.850  -  35.850 

Overig personeel  36.665  -  -  -  36.665  -  36.665 

2.2.3 Overige voorzieningen  481.291  522.500  165.667  -  616.911  838.124 -

Onderhoud  481.291  522.500  165.667  -  616.911  838.124 -

 691.118  581.859  178.945-  -  872.819  858.427  235.605 

Het kortlopende deel van de onderhoudsvoorziening betreft het onderhoud dat in de meerjarenonderhoudsplanning staat 
gepland voor 2022. De stand van de voorziening op 31 december 2021 is lager dan het kortlopende deel. Rekening houdend 
met het feit dat het onderhoud verspreid over 2022 plaatsvindt en de voor 2022 geplande dotatie, wordt de voorziening ultimo 
2021 als toereikend beschouwd.

2.4        Kortlopende schulden 

31 december 2021 31 december 2020

2.4.3 Crediteuren  1.085.386  444.209 

2.4.7.1      Loonheffing  1.733.993  1.194.427 

2.4.7.2      Omzetbelasting  328  0-

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen  994  67.303 

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  1.735.315  1.261.730 

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen  399.812  350.655 

2.4.9 Overige kortlopende schulden  40.662  64.433 

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt  118.245  108.900 

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld  939.400  865.118 

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen  903.484  596.333 

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente  81.112  379.514 

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig  109.817  27.872 

2.4.10 Totaal overlopende passiva  2.152.058  1.977.737 

Totaal kortlopende schulden  5.413.233  4.098.764 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

A.1.4  Toelichting op de balans per 31 december 2021 
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2.5      Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Vorderingen

Huurcontracten Jaarbedrag
Jaarbedrag

excl servicekosten

Huurder Pand Huurcontract tot  

Stichting Cordaan Archimedesplantsoen 98 1 augustus 2024  32.000  32.000 

Stichting Reade Drostenburg 1 1 januari 2033  136.000  78.000 

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurcontracten
Jaarbedrag

incl BTW
Jaarbedrag

excl servicekosten

Huurder Pand Huurcontract tot  

Emerald Social Return 
Fund Amsterdam NV

Bijlmerdreef 1289 1 juli 2023  360.000  261.000 

Emerald Social Return 
Fund Amsterdam NV

Bijlmerdreef 1289,  
2e etage

1 juli 2023  101.000  77.000 

Overige contracten
Jaarbedrag

incl BTW

Leverancier Inzake Contract tot  

CSU B.V. Schoonmaak 1 oktober 2022  515.000 

De Vrije Energie  
Producent

Elektra 1 januari 2026  120.000 

De Vrije Energie  
Producent

Gas 1 januari 2026  193.000 

Onderwijsbureau Meppel Administratiekantoor 1 januari 2024  283.000 

Ricoh Business Center /
BNP Paribas

Kopieerders 1 januari 2023  96.000 

Huurgaranties ING

Bedrag 

Borgsom huur Orion College Zuidoost Bijlmerdreef 78.428

De verplichting inzake het huurcontract met Emerald Social Return Fund Amsterdam NV m.b.t. Orion 
College Zuidoost wordt (voor het deel zonder de servicekosten) volledig vergoed door de Gemeente 
Amsterdam. Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw aangevraagd/toegekend in het kader van de huisves-
tingsplannen. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans 
getoonde posten of het resultaat.

A.1.4  Toelichting op de balans per 31 december 2021 
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum
Totaalbedrag 
toewijzing (€)

Ontvangen 
in 2021

Geheel 
uitgevoerd  

en afgerond

Nog niet 
geheel  

afgerond

Subsidie lerarenbeurs/
studieverlof

DL/B/110284 22-09-2020  31.664  - x

Subsidie lerarenbeurs/
studieverlof

2021/2/17150872 20-08-2021  20.265  20.265 x

Subsidie zij-instroom 2021/2/1754672 20-01-2021  20.000  20.000 x

Subsidie zij-instroom 2021/2/17214999 20-10-2021  20.000  20.000 x

Subsidie zij-instroom 2021/2/17334150 22-11-2021  20.000  20.000 x

Subsidie zij-instroom 2021/2/17495763 21-12-2021  20.000  20.000 x

Subsidie extra ondersteuning 
leerlingen na thuisonderwijs 
tijdens coronacrisis/inhaal- en 
ondersteuningsprogramma 
20-21 tijdvak 2

IOP241479PO 16-10-2020  108.900  - x

Subsidie extra ondersteuning 
leerlingen na thuisonderwijs 
tijdens coronacrisis/inhaal- en 
ondersteuningsprogramma 
20-21 tijdvak 4

IOP441479PO 09-06-2021  117.900  117.900 x

Toekenning subsidieaanvraag 
impuls en innovatie bewegings-
onderwijs

IIB210299 13-12-2021 85.000 15.034 x

 443.729  233.199 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

Model G, Overzicht doelsubsidies OCW 

G2-A  Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag Ontvangen  
t/m

Lasten  
t/m

Stand  
begin

Ontvangen 
in

Lasten  
in

Te 
verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 31-12-21

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B  Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen  
t/m

Lasten  
t/m

Stand  
begin

Ontvangen 
in

Lasten  
in

Stand 
ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 2021

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 

3              Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW  32.425.856  29.617.256  28.347.021 

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies  363.169  277.013  290.429 

 Totaal rijksbijdragen via OCW  32.789.025  29.894.269  28.637.450 

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband  1.191.354  1.263.188  948.716 

Totaal rijksbijdragen  33.980.379  31.157.457  29.586.166 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies  1.749.057  686.691  1.530.989 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen  245.908  12.350  195.632 

 1.994.965  699.041  1.726.621 

3.5 Overige baten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

3.5.1 Verhuur  362.341  386.220  335.395 

3.5.2 Detachering personeel  634.222  617.548  537.302 

3.5.4 Sponsoring  -  -  100 

3.5.5 Ouderbijdragen  12.340  26.500  15.425 

3.5.6 Overig  2.403.502  2.664.454  3.126.360 

 3.412.405  3.694.722  4.014.582 
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4 Lasten

4.1 Personele lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen  22.313.333  21.099.891  20.749.205 

4.1.1.2 Sociale lasten  3.946.096  3.731.500  3.831.040 

4.1.1.3 Pensioenlasten  3.499.577  3.309.263  3.060.872 

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen  29.759.006  28.140.655  27.641.116 

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen  59.359  25.000  28.896 

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst  1.146.333  701.374  896.391 

4.1.2.3      Overig  706.460  958.499  727.031 

4.1.2.4      Scholing/opleiding  341.366  365.725  266.473 

4.1.2 Overige personele lasten  2.253.518  2.050.598  1.918.791 

4.1.3 Af: Uitkeringen  426.405-  22.262-  290.582-

 31.586.119  30.168.990  29.269.325 

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Gemiddeld aantal FTE 380 371

4.2 Afschrijvingen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

4.2.2.1 Gebouwen   27.121  27.121  27.121 

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur  700.156  723.568  619.497 

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket  56.599  65.133  55.655 

 783.876  815.822  702.273 

Boekresultaat desinvesteringen  1.675  - 

 785.551  815.822  702.273 

4.3 Huisvestingslasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

4.3.1 Huur  85.618  75.000  64.609 

4.3.3 Onderhoud  598.424  521.315  730.289 

4.3.4 Water en energie  547.846  516.250  517.924 

4.3.5 Schoonmaakkosten  676.606  759.050  753.223 

4.3.6 Heffingen  43.280  34.300  39.466 

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen  522.500  335.000  335.000 

4.3.8 Overige huisvestingslasten  46.626  26.500  33.854 

 2.520.900  2.267.415  2.474.365 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 
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4.4 Overige lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten  1.263.996  1.255.225  1.070.631 

4.4.2.1      Inventaris en apparatuur  62.840  44.100  53.886 

4.4.2.2      Leermiddelen  636.922  610.480  526.026 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen  699.762  654.580  579.911 

4.4.4 Overig  1.286.796  963.150  797.404 

 3.250.554  2.872.955  2.447.946 

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening  29.175  28.188 

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten  16.577  11.495 

 

Accountantslasten  45.752  39.683 

5 Financiële baten en lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

5.1 Rentebaten  4  -  162 

5.5 Rentebaten  25.262-  20.000-  14.280-

 25.258-  20.000-  14.118-

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 
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A.1.7   Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteit

Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Amsterdam Diemen

Vereniging Gemeente Amsterdam 4

Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Amsterdam Diemen

Vereniging Gemeente Amsterdam 4

Federatie Openbaar Primair 
Onderwijs Amsterdam

Coöperatieve Vereniging Gemeente Amsterdam 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienst-
betrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functiever-
vulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
(bedragen in €)

Gegevens 2021 A.P.M. van der Poel

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenver-
goedingen

127.117

Beloningen betaalbaar op termijn    22.095

Subtotaal 149.212

Individueel toepasselijk bezoldigings-
maximum       

163.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag      

0

Bezoldiging 149.212

Bedrag van de overschrijding 0

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2020 in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenver-
goedingen

123.868

Beloningen betaalbaar op termijn 20.229

Subtotaal 144.097

Individueel toepasselijk bezoldigings-
maximum       

157.000

Totaal bezoldiging 2020 144.097

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctiona-
rissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze ver-
antwoording is opgesteld op basis van de Regeling. Bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Orion van toe-
passing is.        
  
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepas-
sing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2021 een bezoldigings-
maximum van € 163.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of  
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 
12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de 
duur van de opdracht als voor het uurtarief.   
  
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de com-
plexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:   
      
Gemiddelde totale baten  6   
 Gemiddeld aantal leerlingen 1   
Gewogen aantal onderwijssoorten 2   
 Totaal aantal complexiteitspunten 9
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2021 E.L. Overweter E.L. Overweter R.H.M. Peeters N.C. van Tent H.B.P Elbers A. Tekin K. Taneja

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functie-
vervulling 2021 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging      9.780 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520

Individueel toepasselijk 
bezoldigings maximum      24.450 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300

-/- Onverschuldigd betaald  
en nog niet terugontvangen 
bedrag      

0 0 0 0 0 0

Bezoldiging 9.780 0 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520

Bedrag van de overschrijding 0 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functie-
vervulling 2020 1/9-31/12 1/1-31/8 1/1-31/12 1/1-31/12 1/10-31/12 1/10-31/12 1/11-31/12

Bezoldiging 2.567 3.800 4.200 5.325 1.050 1.050 700

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum       7.850 10.467 15.700 15.700 3.946 3.946 2.617

2.  Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen 
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)  
        

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.   
 
3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT       
         
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging 
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.        
   

A.1.8  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
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Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurder 
A.P.M. van der Poel

Toezichthouders 
Mevr. E.L. Overweter

Dhr. drs. R.H.M. Peeters

Dhr. drs. N.C. van Tent

Mevr. mr. drs. H.B.P. Elbers

Dhr. A. Tekin

Dhr. K. Taneja

Bestemming van het resultaat

€ 1.322.976 wordt toegevoegd aan de  
algemene reserve

€ 130.106- wordt onttrokken aan de  
bestemmings reserve personeel

€ 226.497 wordt toegevoegd aan de  
bestemmings reserve NPO

€ 200.000- wordt onttrokken aan de  
bestemmings reserve overig (Innovatiefonds)
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Algemene gegevens  
  
Bestuursnummer  41479
Naam instelling  Stichting Orion
  
KvK-nummer  34191464
Statutaire zetel  Amsterdam
Adres  Bijlmerdreef 1289-2
Postadres  Postbus 22222
Postcode  1100 CE
Plaats  Amsterdam
Telefoon  020-3460340
E-mailadres  info@orion.nl
Website  www.orion.nl
  
Contactpersoon  A.P.M. van der Poel
Telefoon  020-3460340
E-mailadres  info@orion.nl
  

  
BRIN-nummers   20WU Orion College Zuidoost 
  20WV Drostenburg 
   20WW Orion College Drostenburg 
   20XV  Van Koetsveldschool 
   20YC  Gerhardschool 
   20YD  Mr. De Jonghschool 
   20YN  Van Detschool 
   21EJ  Orion College Amstel 
   21EN  Orion College Noord 

Gegevens over de rechtspersoon
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
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