
1 
 

Onderwijs voor het leven 
Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amsterdam, 27 januari 2021 

Jaarplan, begroting 2021 
(op basis van het strategisch beleidsplan 2018-2021) 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inhoud 
 

 

 
1. Inleiding ............................................................................................................................... 3 

2. Strategisch meerjarenbeleidsplan 2018-2021 ......................................................................... 6 

2.1 Pijlers van het strategisch beleid......................................................................................... 6 

2.2 Ambities Orion voor 2021 .................................................................................................... 9 

2.3 Ordening speerpunten per kwaliteitsgebied voor het speciaal onderwijs...................... 11 

2.4 Uitwerking speerpunten 2021 met een koppeling naar de begroting ............................. 12 

3. Leerlingen ........................................................................................................................... 18 

4. Personeelsformatie ............................................................................................................. 19 

4.1 Algemeen ........................................................................................................................... 19 

4.2 Formatie Orion ................................................................................................................... 19 

4.3 Formatie per vestiging ....................................................................................................... 20 

5. Huisvesting ......................................................................................................................... 21 

6. Begroting ............................................................................................................................ 22 

6.1 Uitgangspunten .................................................................................................................. 22 

6.2 Algemene toelichting op de meerjarenbegroting ............................................................ 22 

6.3 Meerjarenbegroting ........................................................................................................... 24 

6.4 Baten .................................................................................................................................. 25 

6.5 Lasten ................................................................................................................................. 27 

6.6 Resultaat per kostenplaats ................................................................................................ 30 

6.7 Kasstroomoverzicht ........................................................................................................... 31 

6.8 Balans (pro forma) ............................................................................................................. 31 

6.9 Kengetallen ........................................................................................................................ 32 

7. Risicoanalyse ...................................................................................................................... 33 

 

 

  



3 
 

1. Inleiding 
 

Terugkijkend op 2020 hebben we maar 9 weken onderwijs gegeven zoals we dat gewend zijn om te 

doen. Vanaf maandag 16 maart waren de scholen gesloten en zijn we aan de slag gegaan met 

onderwijs op afstand en crisisopvang voor de kinderen van ouders met vitale beroepen en kinderen 

uit kwetsbare gezinnen. De SO-scholen zijn na de meivakantie, op maandag 11 mei, en de VSO-

scholen na het pinksterweekend, op dinsdag 2 juni weer gefaseerd opgestart. Vanaf die tijd werken 

we intensief samen met de GGD en met de afdeling onderwijs van de gemeente Amsterdam zodat 

we gezamenlijk beleid maken om zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Richtlijnen voor 

hygiëne in de scholen, 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij milde klachten, testbeleid, 

richtlijnen voor ventilatie in de scholen, etc. Na de zomervakantie zijn de scholen weer allemaal 

‘gewoon’ open, maar corona heeft nog steeds een grote invloed op het dagelijks reilen en zeilen. 

Zowel medewerkers als leerlingen zijn regelmatig afwezig in verband met klachten en/of in 

afwachting van een test en testuitslag en dat verstoort elke keer weer de dagelijkse routine in de 

school. Het telkens weer moeten anticiperen op afwezigheid van collega’s en leerlingen is 

ondertussen ‘routine’ geworden.  

 

2021 kan geen kopie worden van 2020 maar toch...  

De beleidsvoornemens voor 2020 zijn vanwege de corona-pandemie niet allemaal uitgevoerd zoals 

we willen. We gaan daarom in 2021 voortbouwen op wat we in 2020 ingezet hebben. Vooruitkijkend 

naar 2021 zien we nog steeds een toenemende vraag vanuit het reguliere onderwijs naar de 

expertise van Orion. Enerzijds zijn de leerlingenaantallen op onze scholen gegroeid, anderzijds ligt er 

een steeds groter aantal ondersteuningsvragen bij het Expertisecentrum naar trainingen en coaching 

van leerkrachten en schoolteams in het reguliere onderwijs. We zijn blij dat Orion bekend staat als 

een deskundige en betrouwbare partner zowel in Amsterdam als ook in de omringende 

samenwerkingsverbanden.  

 

Wat is het vergezicht?  

We ontwikkelen de scholen voor speciaal onderwijs van Orion tot expertisecentra voor de wijk en de 

stadsdelen waar niet alleen specialistisch onderwijs gegeven wordt maar waar elke school kan 

aankloppen voor ondersteuning. De medewerkers van Orion leveren een bijdrage aan vroege 

signalering van leer- en gedragsproblemen, aan het voorkomen van thuiszitters en onnodige 

schoolwisselingen. We ondersteunen de leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal 

basisonderwijs bij het bieden van maatwerk aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

die zo de mogelijkheid hebben in de eigen omgeving onderwijs te volgen.  

 

Samen op weg naar een gezamenlijk expertisenetwerk van regulier en speciaal onderwijs  

In 2020 is Orion in een aantal regio’s gestart om samen met de partners uit het regulier en speciaal 

onderwijs wijkgericht te gaan organiseren dat de expertise van het speciaal onderwijs, inclusief de 

SJSO-expertise, beschikbaar is in de scholen voor het reguliere onderwijs. In 2021 zal dit resulteren in 

een vergelijkbare aanpak in alle regio’s.  

 

De basis: excellente scholen en expertise delen  

We zijn van mening dat onze scholen excellent moeten blijven en/of worden omdat de kinderen die 

aangewezen zijn op het speciaal onderwijs het allerbeste verdienen! Het zijn namelijk de meest 

kwetsbare kinderen van de stad en zij kunnen alleen met zeer intensieve ondersteuning tot optimale 

ontwikkeling komen. Dat betekent dat we zeer kundig en betrokken personeel in onze scholen en in 

het Expertisecentrum willen hebben en veel aandacht moeten besteden aan personeelsbeleid.  
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Samen lerend  

In 2021 gaan we onze integrale onderwijs-zorgteams (onderwijs-, jeugdzorg- en zorgmedewerkers) 

verder professionaliseren, we zetten in op intensieve kennisdeling met als doel een nog effectievere 

samenwerking te bewerkstellingen.  

Ook gaan we steeds meer trainingen over traumasensitief onderwijs geven. Niet alleen in het 

speciaal onderwijs maar ook in het regulier onderwijs heeft men behoefte aan deze vorm van 

deskundigheidsbevordering.  

 

Onderwijs voor de toekomst  

In 2021 bouwen we onze pijler ‘onderwijs voor de toekomst in werken, wonen en welzijn’ verder uit. 

We zien te vaak dat onze leerlingen uitvallen als ze na het verlaten van het speciaal onderwijs 

zelfstandig hun weg moeten vinden in arbeid of het vervolgonderwijs. De doorgaande lijnen richting 

arbeid en vervolgonderwijs worden kansrijker voor onze leerlingen als we er in slagen om de 

overstap vanuit onze scholen goed te begeleiden. Dat betekent dat we in ons onderwijs veel meer 

aandacht gaan besteden aan de ontwikkeling van sociaal maatschappelijke competenties en dat we 

na de overstap de begeleiding van onze leerlingen voortzetten totdat een ‘zachte landing’ 

gerealiseerd is. We doen dit samen met onze jeugdzorgpartners, werkgevers, de gemeente, het VO 

en het MBO.  

 

Boeien en binden van personeel  

In deze tijd van lerarentekorten zullen we als Orion een aantrekkelijke werkgever moeten zijn om 

personeel te boeien en te blijven binden voor het belangrijke werk dat ze doen, namelijk het bieden 

van speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zowel onze 

leerkrachten als ook ons onderwijsondersteunend personeel willen we graag behouden zodat we 

met stabiele teams aan onderwijsontwikkeling en innovatie kunnen blijven werken. In de komende 

vijf jaar zal circa 11% van de leerkrachten en de ondersteuners van Orion met pensioen gaan. We 

geven daarom de komende jaren veel aandacht aan werven, opleiden en begeleiden van nieuwe 

collega’s. Daarnaast investeren we in de secundaire arbeidsvoorwaarden voor personeel; denk 

hierbij niet alleen aan zaken zoals reiskostenvergoedingen maar ook aan mogelijkheden voor 

deskundigheidsbevordering en het bevorderen van combi-functies, bijvoorbeeld als leerkracht naast 

je werk in de school een dag voor het Expertisecentrum trainingen geven of als co-teacher ingezet 

worden. Ook het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers - op een andere school van 

Orion gaan werken - is een mogelijkheid voor personeel om zich te blijven ontwikkelen.  

 

Door op de reeds ingeslagen weg, dat wordt het motto voor 2021.  

In het volste vertrouwen dat we de goede kant op gaan! 

 

 

Annette van der Poel, 

Bestuurder Stichting Orion 
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2. Strategisch meerjarenbeleidsplan 2018-2021  
 

2.1 Pijlers van het strategisch beleid  
 

Alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of beperking, hebben recht op een 

onderwijsaanbod van hoge kwaliteit, dat de beste kansen biedt op brede ontwikkeling en duurzame 

maatschappelijke participatie. Regulier waar het kan, gespecialiseerd waar het moet. 

 

Passend onderwijs beweegt zich steeds meer in de richting van inclusiever onderwijs. Een doel dat, 

gezien het VN-verdrag1, ook logisch is: “special education as a service not as a place”. Hoe gaan we 

bijdragen aan het verwezenlijken van dit doel? Wat kunnen we daarin betekenen voor het regulier 

onderwijs en de samenwerkingsverbanden? Hoe organiseren we het samenwerken tussen het regulier 

en speciaal onderwijs? Maar ook: hoe geven we vorm aan gespecialiseerd onderwijs in meer 

ambulante en kortdurende trajecten? En hoe wordt, voor de meest complexe doelgroepen, 

beschikbaarheid van speciaal onderwijs in samenwerking met jeugdhulp en zorg geborgd? 

 

Orion is binnen de samenwerkingsverbanden voor PO en VO in Amsterdam en omstreken een 

onderwijspartner met kwalitatief hoogstaande onderwijsvoorzieningen voor de meest complexe 

doelgroepen met functies op het gebied van multidisciplinaire diagnostiek, gespecialiseerd 

onderwijs, arbeidstoeleiding en transferbegeleiding (nazorg), onderzoek en ontwikkeling, in 

samenwerking met onze partners in jeugdhulp en zorg. Daarnaast bieden de medewerkers van het 

Expertisecentrum Orion zich steeds nadrukkelijker aan als ondersteuners van het regulier onderwijs.  

 

Orion heeft in haar meerjarig strategisch beleidsplan zowel voor haar scholen als voor het 

Expertisecentrum speerpunten op vier pijlers geformuleerd:  

 Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn;  

 Samen passend - intern en extern partnerschap;  

 Samen lerend - leren van en met elkaar;  

 De basis is en blijft op orde.  

 

We vatten de pijlers en de speerpunten per pijler hieronder kort samen:  

 

I - Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn 

Om ervoor te blijven zorgen dat Orion dé plek is waar kinderen en jongeren met een zware 

ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst 

in wonen, werken en welzijn wil Orion extra investeren op een doorlopende leerlijn voor iedere 

doelgroep binnen Orion. Vakoverstijgende leerlijnen worden steviger neergezet waarbij er gekeken 

wordt naar de zelfredzaamheid en de talenten van de leerlingen. ICT wordt doelgericht ingezet om zo 

goed als mogelijk onderwijs op maat te bieden. We investeren in het eigenaarschap van de leerling 

ten aanzien van zijn leerproces, we vergroten daarmee de zelfredzaamheid van de leerling. 

Daarnaast zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat in en om de school. Dit doen we door al 

onze teams te trainen in het traumasensitief opvoeden en lesgeven en door onze leeromgeving veilig 

in te richten passend bij het gedachtengoed van traumasensitief onderwijs. 

 

Speerpunten ‘Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn’ 

1. Orion heeft een doorlopend aanbod SO – VSO – arbeidstoeleiding/vervolgonderwijs. 

                                                           
1 In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking geratificeerd. 
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2. De vakoverstijgende leerlijnen hebben binnen ons onderwijsaanbod een vaste plek. 

3. Maatwerk in onderwijs met behulp van ICT.  

4. De zelfredzaamheid van de leerlingen vergroten. 

5. De scholen van Orion werken aan een veilig traumasensitief schoolklimaat - veiligheid in en 

om de school. 

 

II - Samen passend - intern en extern partnerschap 

Orion gaat voor passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving, zowel voor de 

kinderen en jongeren op onze scholen als voor de kinderen en jongeren binnen het regulier basis en 

voortgezet onderwijs. Hier levert Orion op verschillende manieren haar bijdrage aan.  

 

De expertise van Orion wordt niet alleen in onze eigen scholen ingezet. We zien een toenemende 

vraag vanuit het regulier onderwijs in Amsterdam2 naar de expertise vanuit het speciaal onderwijs op 

ons af komen. De brede opdracht van het Expertisecentrum Orion om ondersteuning te bieden op 

Amsterdamse scholen, op kind-, leerkracht- en schoolniveau willen we samen met Kolom, de Levvel 

PI-scholen en Altra uitvoeren. Medewerkers van de vier organisaties voor speciaal onderwijs hebben 

afgesproken om in samenwerking hun expertise naar het reguliere onderwijs brengen, als antwoord 

op de vraag van de scholen voor regulier onderwijs om te voorkomen dat kinderen uitvallen en 

daardoor wellicht onnodige schoolwisselingen moeten meemaken. Waar nodig zal Viertaal 

aansluiten. Op deze wijze sluit Orion optimaal aan bij de nieuwe ondersteuningsplannen van de 

samenwerkingsverbanden Amsterdam Diemen (PO en VO).  

 

Om leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn 

werken we vanuit partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar en 

onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen 

leerproces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen.  

 

De samenwerking met de jeugdzorg vindt in onze scholen plaats; de specialistische jeugdzorg 

medewerkers, ouder-kind adviseurs en zorgmedewerkers worden meer en meer ervaren als 

integraal onderdeel van onze schoolteams. We blijven de komende jaren aandacht geven aan het 

verder professionaliseren van de integrale onderwijs-zorgteams in onze scholen. Vooral ouders en 

leerlingen ervaren deze beweging naar ‘één kind- één plan’ als zeer positief en effectief.  

 

Orion wil naast een goede interne doorstroom ook zorgen voor een goede doorstroom richting 

regulier onderwijs en richting de arbeidsmarkt. De participatiewetgeving maakt dat wij goed moeten 

blijven aansluiten bij de arbeidsmarkt en de gemeente. Deze ontwikkelingen maken dat de 

schooldirecteuren en de leidinggevenden van het Expertisecentrum en de Werkstraat een duidelijke 

afstemming van verantwoordelijkheden en activiteiten tussen de scholen, de gemeente en de 

arbeidsmarkt moeten maken. In ons curriculum is er expliciet aandacht voor de sociale- en 

werknemersvaardigheden van de leerlingen.  

 

Speerpunten ‘Samen passend - intern en extern partnerschap’ 

1. Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving. 

2. Verbinden onderwijs, jeugdzorg en zorg voor ieder kind in Amsterdam en omgeving. 

3. Samenwerking ouders.  

                                                           
2 Naast Amsterdam worden ook vanuit het SWV Amstelronde veel opdrachten verstrekt aan medewerkers van het 

Expertisecentrum Orion. We hebben een meerjarig contract met de scholen uit dit samenwerkingsverband afgesloten. 



8 
 

4. De Orion Werkstraat investeert op intern en extern partnerschap ten behoeve van de 

arbeidstoeleiding van onze leerlingen. 

 

III - Samen lerend - leren van en met elkaar 

Partnerschap vraagt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter 

doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig. 

 

Orion ziet de professionele ontwikkeling van ons onderwijsgevend en onderwijsondersteunend 

personeel als een continu aandachtspunt. Orion werkt aan een kwaliteitscultuur waarbinnen 

eenieder verantwoordelijkheid neemt en eigenaar is voor de kwaliteit van het onderwijs vanuit de 

opdracht die hij vervult. Kennisdeling en kennisontwikkeling gebeurt binnen de scholen, maar wordt 

ook bovenschools opgepakt. 

 

Speerpunten ‘Samen lerend - leren van en met elkaar’ 

1. Orion heeft een stevige kwaliteitscultuur. 

2. De kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling wordt gevoed door onderzoek en data.  

 

IV - De basis is en blijft op orde 

Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Het kwaliteitszorgsysteem van 

Orion staat. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen 

zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs, en deze zelfevaluaties 

worden gevalideerd door het geschoolde auditteam. Daarnaast vinden er jaarlijks 

tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en externe partners plaats en volgen de 

directeuren scholingen passend bij de beleidsontwikkelingen. 

  

Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de 

directies en de staffuncties met grote betrokkenheid, rolvast uitgevoerd. Directeuren zijn integraal 

verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en bedrijfsvoering op hun school. Orion is financieel 

gezond.  

 

Om de stevige basis op alle beleidsterreinen te behouden richt Orion zich de komende jaren op goed 

personeelsbeheer en -beleid, waarbij Orion voorziet in stimulerende arbeidsomstandigheden en een 

beheersbare werkdruk, zodat het aantrekkelijk is en blijft om bij ons te werken. Dit wordt een forse 

uitdaging in de komende jaren gezien het lerarentekort in Amsterdam.  

 

Wij verstevigen en verbreden de sociale en fysieke veiligheid op onze scholen onder andere door de 

implementatie van traumasensitief onderwijs. We komen optimaal tegemoet aan de zware 

ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen door te investeren in de professionalisering van al ons 

personeel en door een goede afstemming met onze (keten)partners.  

 

Speerpunten ‘De basis is en blijft op orde’ 

1. Orion behoudt op alle terreinen de goede stevige basis die afgelopen jaren is opgezet.  

2. Orion verstevigt het personeelsbeleid, zowel op het gebied van vinden als ook van boeien en 

binden van personeel. 

3. Alle medewerkers van Orion handelen privacy-bewust. 
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2.2 Ambities Orion voor 2021 
 
Wat waren de strategische speerpunten voor 2020 waar we in 2021 op voortbouwen: 

- Orion brengt expertise naar het reguliere onderwijs en biedt specialistisch onderwijs waar 
dat nodig is. 

- Orion werkt vanuit partnerschap met leerlingen, ouders, elkaar en ketenpartners. Vooral dat 
laatste maakt dat wij duurzame samenwerkingsrelaties aangaan om goede netwerken voor 
de meest kwetsbare leerlingen en ouders te kunnen organiseren zodat elk kind de beste 
kansen krijgt om zich op de best mogelijke wijze te ontwikkelen, ongeacht afkomst, 
mogelijkheden, achtergrond, beperking of thuissituatie.  

Wat betekenen deze ambities voor: 

Het Expertisecentrum Orion 

Voor het doorlopen van een goede en positieve schoolloopbaan is het essentieel dat een leerling de 
ondersteuning krijgt die het nodig heeft, op een plek die daar het best bij past. Het op tijd signaleren 
en in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen draagt bij aan betere 
ontwikkelperspectieven. Bovendien kan er dan ook meer preventief gehandeld worden, wat erin 
resulteert dat op termijn minder dure vormen van specialistisch onderwijs en specialistische 
jeugdhulp ingezet hoeven te worden. Om te zorgen dat de vroeg signalering plaats kan vinden is 
beschikbaarheid (en snelheid) van het Expertisecentrum Orion voor de vragen vanuit het regulier 
onderwijs heel belangrijk.  
 
Het Expertisecentrum Orion zal samen met de professionals van Kolom en de Levvel PI- scholen in de 
stadsdelen Zuidoost, West en Oost onderdeel gaan uitmaken van een expertisenetwerk voor de 
scholen uit die regio’s in het PO. De vragen van de scholen kunnen variëren van teamtrainingen over 
Traumasensitief onderwijs geven, tot coaching van leerkrachten met beelden, en co-teaching in 
‘lastige’ klassen. De medewerkers van het Expertisecentrum zijn daarbij werkzaam op onze eigen 
Orion-scholen en ook op BAO- en SBO-scholen in Zuidoost, Oost, Noord en West, en dan vooral op de 
scholen met een complexe doelgroep. Daarnaast blijven de medewerkers het Expertisecentrum ook 
werkzaam voor de scholen van het SWV PO Amstelronde (meerjarencontract) en voor het SWV VO 
Amsterdam Diemen. 
 
Vanaf 2021 zal het Expertisecentrum ook meer inzet gaan plegen bij de aanpak van de Amsterdamse 
thuiszittersproblematiek in zowel het PO als het VO. 
 

De Orion scholen 

Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan het behalen van maximale onderwijsresultaten (OR) 
voor kinderen 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 een goed systeem voor kwaliteitszorg met ambitie (KA), en deugdelijk 
financieel beheer (FB). Daartoe hanteren we de volgende ‘formule’: 
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Op onze Orion-scholen betekent maximale onderwijsresultaten halen dat we steeds op zoek blijven 
naar hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Het duiden van data op leerling-, groeps- en 
schoolniveau is hier een vast onderdeel van. De verschillende aspecten van kwaliteit zullen ook in 
2021 binnen Orion in samenhang worden aangepakt. Verschillende scholen gaan in 2021 op voor het 
oordeel goed van de inspectie en kunnen daarmee een aanvraag doen voor een beoordeling als 
Excellente school.  
 
Naast het behalen van maximale onderwijsresultaten binnen onze eigen scholen, door middel van 
diploma’s en doorstroommogelijkheden naar arbeid of vervolgonderwijs, hebben we ook een 
ambitie als het gaat om mogelijkheden creëren voor leerlingen om na een periode speciaal onderwijs 
terug te keren naar het reguliere onderwijs.  
Voor 2021 hebben we in het Samenwerkingsverband VO Amsterdam Diemen de ambitie 
geformuleerd om ondersteuning en expertise vanuit het voortgezet speciaal onderwijs op maat 
beschikbaar te maken voor de scholen voor voortgezet onderwijs. Orion gaat met een aantal VO-
scholen partnerschap afspreken langs drie routes; doorplaatsen van leerlingen, symbiose onderwijs, 
en samenwerken en kennis delen met het voortgezet onderwijs. 
We denken dat we binnen vier jaar met deze bewegingen, voor een derde tot de helft van het aantal 
leerlingen in het VSO met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, symbiose onderwijs met het 
reguliere voortgezet onderwijs kunnen organiseren of zelfs een overstap naar het reguliere onderwijs 
kunnen realiseren.  
 

Het convenant PrO-VSO-ROC is in 2020 met vier jaar verlengd. Dit betekent vanaf schooljaar 2021-
2022 meer mogelijkheden om binnen de structuur van het VSO een groter aantal opleidingen MBO- 
niveau 1 en 2 vorm te geven, inclusief diplomering. Leerlingen blijven ingeschreven bij Orion en onze 
leerkrachten verzorgen samen met leerkrachten uit het MBO het curriculum, de stagebegeleiding en 
de examinering. 
 
De Orion Werkstraat 
De Werkstraat heeft voor schooljaar 2020-2021 een aantal subsidies toegekend gekregen om de 
leerlingen beter voor te bereiden op arbeid, als ook om de overgang van stages naar betaald werk 
beter te kunnen begeleiden; de zogenaamde Transferbegeleiding in te zetten. Met deze verbeterde 
vormen van begeleiding voorkomen we vroegtijdige uitval van onze leerlingen van de werkplek. 
Maximale onderwijsresultaten betekent voor de Werkstraat dat wij bij onze bestendigingsmetingen 
(een jaar na uitstroom en twee jaar na uitstroom) leerlingen op de werkvloer aantreffen die nog 
steeds succesvol aan het werk zijn.  
 
Het personeelsbeleid van Orion  
In de komende vijf jaar zal 11% van de leerkrachten en de ondersteuners die werkzaam zijn bij Orion, 
met pensioen gaan. We geven daarom in 2021 en de jaren daarna veel aandacht aan werven, 
opleiden en begeleiden van nieuwe collega’s. Maximale onderwijsresultaten kunnen halen betekent 
voor Orion dat er in 2021 op alle scholen nieuwe medewerkers rondlopen die ingewerkt worden of 
die in opleiding zijn. En dat alle scholen extra uren krijgen om nieuwe medewerkers te begeleiden, 
door het aanstellen van opleiders in de school/werkplekbegeleiders. 
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2.3 Ordening speerpunten per kwaliteitsgebied voor het speciaal onderwijs 
 

Speerpunten per pijler KG 

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

a) Orion heeft een doorlopend aanbod SO-vso- arbeidstoeleiding/vervolgonderwijs  OP1 

b) De vakoverstijgende leerlijnen hebben binnen ons onderwijsaanbod een vaste plek. OP1 

c) Maatwerk in onderwijs met behulp van ICT. OP1 

d) De zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot door te investeren op het 

eigenaarschap van de leerlingen. 

OR1 
OR2 

e) De scholen van Orion werken aan een trauma-sensitief schoolklimaat. SK1+SK2 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

f) Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving OP6 

g) Verbinden onderwijs, jeugdzorg en zorg voor ieder kind in Amsterdam en omgeving OP6 

h) Samenwerking ouders.  OP6 

i) De Orion Werkstraat investeert op intern en extern partnerschap ten behoeve van 

de arbeidstoeleiding van onze leerlingen. 

OP6 
OP7 

III. Samen leren – leren van en met elkaar 

j) Orion heeft een stevige kwaliteitscultuur. KA2 

k) De kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling wordt gevoed door onderzoek en 

data.  

KA2 

IV. De basis is en blijft op orde 

l) Orion behoudt op alle terreinen de goede stevige basis die afgelopen jaren is 

opgezet.  

Hele kader 

m) Orion verstevigt het personeelsbeleid, zowel op het gebied van vinden als ook van 

boeien en binden van personeel. 

KA2 

n) Alle medewerkers van Orion handelen privacy-bewust. KA3 

 

Legenda: 

Kwaliteitsgebieden (KG) 
 

OP Onderwijsproces KA Kwaliteitszorg en ambitie 
OP1 Aanbod  KA1 Kwaliteitszorg 
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding KA2 Kwaliteitscultuur 
OP3 Didactisch handelen KA3 Verantwoording 
OP5 Onderwijstijd OR Onderwijsresultaten 
OP6 Samenwerking OR1 Resultaten 
OP7 Praktijkvorming/stage OR2 Sociale en Maatschappelijke competenties 
OP8 Toetsing en afsluiting OR3 Vervolgsucces 
SK Schoolklimaat FB Financieel beheer 
SK1  Veiligheid FB1 Continuïteit 
SK2  Pedagogisch klimaat FB2 Doelmatigheid   

FB3 Rechtmatigheid 
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2.4 Uitwerking speerpunten 2021 met een koppeling naar de begroting 
 

 

 

Speerpunt Nr. Actie /Resultaat  Begroting 

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

a. e. k. 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. 

b. d. 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. 

 
 
 
 
 
 
Staande organisatie, niet apart 
begroot. 
 
 
 
Staande organisatie, niet apart 
begroot. 
 
 
 
 
 

a. i.  3.  Samen met de gemeente Amsterdam 
wordt de Transferbegeleiding om de 
overgang van school en stage naar werk 
/mbo vormgegeven.  
 

Subsidie van 36K voor schooljaar 
2020-2021 van het SWV VO 
Amsterdam-Diemen. 

Speerpunt Nr. Actie/ Resultaat  Begroting 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

f. g. 4. Orion geeft samen met Kolom, de Levvel 
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. 
 

SWV PO heeft hier 200K ter 
ondersteuning voor toegezegd; 
niet in de Orion-begroting. 
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f. g. 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. 
 

In begroting Expertisecentrum: 
LINK (204K). 
Daarnaast wordt vanuit het Orion 
innovatiefonds 100K aan de 
begroting van het Expertise-
centrum toegevoegd om de 
bijdrage aan de oplossing van de 
thuiszittersproblematiek in het 
Amsterdamse PO en VO verder op 
te kunnen zetten.  

f. g. 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.  
 

Vanuit het Orion innovatiefonds 
wordt 100K aan de begroting van 
het Expertisecentrum toegevoegd 
om het speerpunt van 
traumasensitief onderwijs nog 
beter en breder op de kaart te 
kunnen zetten; 
Daarnaast TSO + beeldcoaching 
door de trainers op basis van losse 
offertes; 
Advies kwaliteitssysteem op basis 
van offertes; 
Advisering SWV’s: detachering en  
Thuiszittersaanpak op offertebasis. 

f. g. 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.  
 

Staande begroting  
 
 

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

Gedeelde financiering met 
partners; begroot bij Orion 
Algemeen 45K. 

f. g.  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. 
 

Staande organisatie, niet apart 
begroot. 

f. g.  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 

Gemeente Amsterdam heeft 250K 
beschikbaar gesteld voor de pilot, 
Orion is penvoerder. 
Staande organisatie, niet apart in 
de Orion-begroting. Daarnaast 
inzet in natura vanuit de gemeente 
Amsterdam (schrijven van 
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Ouder Kind Teams in Zuidoost, de 
specialistische jeugdzorg instelling Levvel 
en de VVE Swazoom en leerplicht zijn 
onze partners bij deze beweging. 
 

projectplan en monitoring) en 
vanuit Met Andere Ogen 
(kennisnetwerk). 

f.g. 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. 

Niet apart begroot 

f. g.  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. 
 

Staande organisatie, niet apart 
begroot. 
Trainingen vanuit het 
Expertisecentrum op offertebasis. 

h. 13. Door de tevredenheidsonderzoeken bij 
ouders jaarlijks uit te zetten (in plaats van 
tweejaarlijks), kan frequenter 
geïnventariseerd 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.  

Staande organisatie, niet apart 
begroot. 

Speerpunt Nr. Actie / Resultaat Begroting 

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

j. 14. Om verder te kunnen bouwen aan een 
stevige kwaliteitscultuur zullen er MT-
trainingen, dan wel MT-
coachingstrajecten plaatsvinden 
(Drostenburg, Van Koetsveldschool, Van 
Detschool, OC Zuidoost) 
 

In staande begrotingen van de 
verschillende scholen 

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

Niet apart begroot. 

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

Staande organisatie, niet apart 
begroot (studiedagen). 
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Speerpunt Nr. Actie / Resultaat  Begroting 

IV. Basis is en blijft op orde 

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

Op schoolniveau in begroting 
deskundigheidsbevordering en 
leermiddelen. 

l. 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. 
 

Op schoolniveau in begroting 
deskundigheidsbevordering. 

m.  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 leerkracht te gaan doen.  
Ook gaan we op de scholen in gesprek 
over het anders organiseren van het 
onderwijs.  
 

We zetten in: 
70K voor de doorontwikkeling van 
de Brede Selectie (Griffel) van de 
Federatie (werven) (in 2021 100K);  
139K voor verbetering van de 
regeling reiskosten woon-werk 
vanaf 1 januari 2021;  
50K voor extra beloningen op 
Orion niveau; 10K per school voor 
extra beloningen op schoolniveau.  
Vanaf 2021-2022 een extra 
opleidingsplek per school (9 fte 
OOP) en begeleiding ervan (3,8 fte 
OP). 

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

In staande begroting 
Projectgroep ingesteld met uren 
vanuit de Gerhardschool voor 
bovenschoolse inzet op dit thema 
en uren vanuit het expertise 
centrum. 
 

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

In 2021 en 2022 is anderhalve ton 
begroot voor verdere 
professionalisering van het 
directieteam en extra 
ondersteuning voor de bestuurder. 
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l. m. 22. Continue aandacht voor de onderwijs-
kwaliteit en maximale onderwijs-
resultaten: 

 audits worden opgenomen in Trips; 

 audits worden volgens de principes 
van waarderende gespreksvoering 
gehouden, auditoren worden hierin 
geschoold; 

 elke school maakt jaarlijks een 
analyse van haar leerlingpopulatie 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 kwartaalgesprekken en het 
schoolverslag. 
 

Trips: 3K per school + 3K voor 
Orion Algemeen; 
Overig: staande begroting scholen. 

n. 23. Continue aandacht voor het privacy 
beleid. 
 

In begroting: 30K inhuur 
functionaris gegevensbescherming  

 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.  

Middelen vanuit OC&W plus extra 
subsidies vanuit gemeente 
Amsterdam aanvragen.  
 

 

De aandacht voor de speerpunten extern partnerschap en het behouden van de solide basis en 

kwaliteit van onze scholen en van het expertisecentrum passen bij de eerdergenoemde ambitie van 

Orion voor de nabije toekomst: Op de Orion-scholen wordt niet alleen specialistisch onderwijs 

gegeven, maar elke reguliere school kan ook aankloppen voor ondersteuning als het gaat om vroege 

signalering van leer- en gedragsproblemen, om het voorkomen van thuiszitters en onnodige 

schoolwisselingen.  
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Begroting 2021 
(op basis van het jaarplan 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 27 januari 2021 
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3. Leerlingen 
 

We merken dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft groeien. Ten opzichte van 2019 is 

het leerlingenaantal per 1 oktober 2020 gestegen met 65 leerlingen naar 1.271. Vorig jaar bedroeg 

de groei ten opzichte van 2018 al 44 leerlingen.  

Orion heeft geen ambitie om te groeien. Toch verwacht Orion een verdere stijging van het aantal 

leerlingen tot 1.331 op 1 oktober 2023. Daarna gaan we vooralsnog uit van een stabilisering van de 

leerlingenaantallen. 
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4. Personeelsformatie 
 

4.1 Algemeen 
De begrote formatie voor 2021 is circa 25 fte hoger dan de begrote formatie in 2020. De stijging 

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

scholen. De prognose voor de teldatum 1 oktober 2020 in de begroting 2020 was 1.252 leerlingen. In 

werkelijkheid zijn 1 oktober jl. 1.271 leerlingen geteld; als de noodlokalen bij OC Drostenburg op de 

teldatum gereed waren geweest (zie hoofdstuk 5, huisvesting), zouden dit er nog aanzienlijk meer 

zijn geweest. Daarnaast is het begrote aantal fte’s hoger omdat de gedragswetenschappers die 

zouden overgaan naar Levvel dit schooljaar toch nog in dienst zijn en tot de zomer 2021 via 

detachering bij Levvel gaan werken. Bovendien zijn extra opleidingsplekken in de begroting 

opgenomen.  

 

4.2 Formatie Orion 
Begrote formatie per beroepsgroep 

De totale formatie van Orion is in 2021 ten opzichte van 2020 verhoogd van 354,8 fte naar 379,6 fte. 

De groei bij directie heeft te maken met de aanpassing van het functieboek naar aanleiding van 

afspraken in de laatste cao. Hierin zijn vanaf 2021 ook adjunct-directeuren en deelschoolleiders 

opgenomen (4,6 fte). Voorheen waren dit teamleiders in een OP-schaal. De groei bij OP en OOP is bij 

4.1 Algemeen al geschetst. 

De daling van het aantal fte’s in 2022 heeft te maken met de overgang van de 

gedragswetenschappers; per 1 augustus 2021 gaan zij definitief over naar Levvel.  

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

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

  
Begrote formatie per formatietype  

● Inhuur wordt tot een minimum beperkt. Het gaat om inhuur van verzuim coördinator, facilitair 

coördinator, functionaris gegevensbescherming en inhuur van zzp-ers op enkele scholen. 

● De stijging van het aantal vacatures vanaf 2022 heeft er mee te maken dat er personeel met 

pensioen gaat. Ook zijn vanaf schooljaar 2021-2022 extra opleidingsplekken en de begeleiding 

hiervan begroot (totaal 12 fte). 

 
 

Oudere werknemers 

Bij Orion is ruim 11% van het personeelsbestand 62 jaar of ouder.  
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 4.3 Formatie per vestiging 
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5. Huisvesting  
 

De belangrijkste plannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in 2021 zijn: 

 

Uitbreiding Orion College Drostenburg: 

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

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

met de gemeente Amsterdam wordt gekeken naar permanente uitbreiding. Hier is ook budget voor 

ter beschikking gesteld. Ook Drostenburg wordt bij de plannen betrokken. In gezamenlijkheid wordt 

gekeken hoe het scholencomplex het best vormgegeven kan worden. 

Ter overbrugging zijn afgelopen herfstvakantie nog vier extra noodlokalen geplaatst voor Orion 

College Drostenburg, omdat de vraag nog steeds toeneemt. De bedoeling was dat deze in de zomer 

van 2019 al in gebruik genomen zouden worden. 

 

Uitbreiding Orion College Noord  

Er zijn schooljaar 2019-2020 vier extra noodlokalen geplaatst omdat Orion College Noord te vol was.  

Na de zomer van 2023 verhuist Orion College Noord naar een bestaand schoolgebouw aan de 

Schoenerstraat in Amsterdam Noord. 

 

Nieuwbouw voor de Van Detschool 

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

staat. We gaan de nieuwbouw voorbereiden. De planning is medio 2025. Om het huidige gebouw tot 

die tijd prettiger leefbaar te maken, en voor een goed imago en een prettige uitstraling zijn we bezig 

de school een extra opknapbeurt te geven.  

 

Mr. De Jonghschool is toe aan nieuwbouw 

De nieuwe huisvesting voor de Mr. De Jonghschool kan nog wel 10 jaar op zich laten wachten. Om de 

kinderen een aantrekkelijker leeromgeving te geven willen we de school in 2021 een extra 

opknapbeurt geven.  

 

Van Koetsveldschool 

De Van Koetsveldschool heeft een veranderende populatie en heeft interne verhuizingen gehad. Om 

het gebouw weer prettig leefbaar te maken, en voor een goed imago en een prettiger uitstraling zijn 

we bezig ook deze school een extra opknapbeurt te geven.  

 

Duurzaamheid 

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

Op de gebouwen van Orion College Drostenburg, Drostenburg, Van Koetsveldschool, Orion College 

Amstel en de Gerhardschool zijn in de afgelopen jaren zonnepanelen geplaatst. 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; dit 

heeft al plaatsgevonden op de Gerhardschool, Orion College Noord, de Van Detschool, de Mr. De 

Jonghschool, Orion College Zuidoost en het stafbureau. 

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

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

apparatuur wordt altijd ingezet op vervanging door de energiezuinige variant.  

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

leerlingen bewuster te maken van energieverbruik en energieverspilling.  
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6. Begroting 
 

6.1 Uitgangspunten 
 

Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn: 

● de meerjarenbegroting is uitgewerkt t/m kalenderjaar 2025. Deze is opgesteld conform de 

afspraken in het strategisch beleidsplan 2018-2021. Een bijstelling van het strategisch 

beleidsplan kan leiden tot een aanpassing in de meerjarenbegroting – in 2021 zal een nieuw 

strategisch beleidsplan 2022-2026 opgesteld worden. 

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

lasten in evenwicht te hebben. 

● De gehanteerde leerlingaantallen zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van 

1 oktober 2020 en de prognose van de schooldirecteuren.  

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

telgegevens en bekostigingsbedragen. 

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

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

aanpassing in de bekostiging vanuit het ministerie van OCW.  

 Orion had en heeft het uitgangspunt om een sluitende begroting te presenteren. 

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

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

kinderen tot bloei.  

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

 

6.2 Algemene toelichting op de meerjarenbegroting 
 

Orion staat er financieel goed voor. Dit vloeit voort uit het prudente financiële beleid dat de 

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

mogelijk maakt om als dit nodig is gerichte investeringen te doen.  

 

Voor 2021 is gekozen voor een negatief begrotingsresultaat met de volgende redenen:  

 

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

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

naar het reguliere onderwijs. Hierbij is Traumasensitief Onderwijs een belangrijk hulpmiddel. We 

kiezen er daarom voor om tot en met schooljaar 2021-2022 te investeren in extra personeel om dit 

breder in te kunnen zetten. Zo’n zelfde investering willen we doen voor de aanpak van de 

Amsterdamse thuiszittersproblematiek in het PO en het VO. 

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

investeringen ten laste brengen van dit fonds. Totaal gaat het in 2021 om 200K en in 2022 om 117K. 

Deze investeringen kunnen in latere jaren weer worden terugverdiend. 

 

2. Investeringen in personeel 

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

het belangrijk een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn.  

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

pensioengerechtigde leeftijd bereikt. We willen dan ook extra investeren in het vinden en behouden 

van personeel. Samen met de interne werkgroep Vinden, boeien en binden is een aantal 
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maatregelen bedacht, variërend van betere reiskostenregeling tot het creëren van opleidingsplekken 

om nieuwe talenten binnen te halen, en de begeleiding ervan.  

 

3. Investeringen in huisvesting 

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 

leeromgeving les krijgen, zijn we bezig deze scholen een interne opknapbeurt te geven om deze tijd 

te overbruggen.  

 

4. Stijgend leerlingenaantal 

Door de leerlingengroei op diverse scholen heeft een aantal scholen een negatief begrotingsresultaat 

in 2021. Dit wordt veroorzaakt door de T-1 financiering (je krijgt het geld voor de getelde leerling pas 

het (school)jaar erna). De meeste scholen hebben vanaf 2022 weer een positief begrotingsresultaat. 

Bij Orion College Drostenburg is dat pas in 2023 het geval, omdat de noodlokalen veel later zijn 

opgeleverd – na de teldatum 1 oktober 2020.  

 

Samenvattend 

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

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

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

kader daarvan wil Orion in 2021 extra investeren in personeel en huisvesting. Voor de jaren erna 

zullen aan de hand van het in 2021 te schrijven strategisch beleidsplan 2022-2025 keuzes gemaakt 

worden om aan de streefwaarde voor het eigen vermogen te voldoen. 
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6.3 Meerjarenbegroting 
 

Vanuit de verwachte leerlingenaantallen en de beschreven uitgangspunten is de volgende 

meerjarenbegroting opgesteld voor Orion in de periode 2021-2025.  
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6.4 Baten 
 

Algemeen 

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de 2e regeling bekostiging personeel 2020-2021.  

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn extra middelen voor werkdrukverlaging opgenomen. Voor 

het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn deze middelen verhoogd. De ophoging betreft 

vooralsnog geen structureel extra geld. De verhoging die in 2020-2021 en 2021-2022 wordt 

uitgekeerd, wordt gefinancierd vanuit het budget voor 2022-2023 en 2023-2024. Een gevolg van 

deze ‘kasschuif’ is, dat het bedrag per leerling in 2022-2023 en 2023-2024 zal terugvallen ten 

opzichte van 2021-2022. Dit is echter nog afhankelijk van politieke besluitvorming. Minister Slob 

heeft in dit kader aangegeven een volgend kabinet dringend te verzoeken om deze teruggang in de 

werkdrukmiddelen te voorkomen. Vooralsnog is in de Orion-begroting het bedrag per leerling in 

schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 verlaagd. De inzet op deze middelen blijft vooralsnog 

gehandhaafd. Dit heeft een negatief effect op het resultaat. 

 

De prestatieboxmiddelen zijn in schooljaar 2020-2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden 

beschikbaar gesteld. Er is nog geen indicatie over hoe de middelen in de toekomst worden ingezet. 

Wel is de verwachting dat het gehele bedrag behouden blijft voor de sector, maar het is onduidelijk 

hoe de bestedingsdoelen worden geformuleerd door OCW. Vooralsnog is voor de gehele 

begrotingsperiode rekening gehouden met de prestatieboxmiddelen o.b.v. de regeling schooljaar 

2020-2021. 

Er ligt een wetsvoorstel om de bekostiging in het primair onderwijs te vereenvoudigen. De volledige 

lumpsumbekostiging wordt vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld. Een beter inzichtelijk, 

minder complex en minder sturend bekostigingsmodel is het doel van deze vereenvoudiging.  

Met het wetsvoorstel verandert de manier van berekenen van het geld dat een schoolbestuur krijgt. 

Door deze andere berekeningssystematiek is de verwachting (aan de hand van beschikbaar gestelde 

rekentools) dat Orion vanaf 2023 minder geld krijgt, circa € 650.000. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt doordat de gemiddelde leeftijd van het personeel niet meer wordt meegewogen bij de 

bepaling van de hoogte van het budget. De meeste scholen van Orion hebben een hogere 

gemiddelde leeftijd dan het landelijk gemiddelde. 

Voor de eerste 3 jaren is er een overgangsregeling. Hierdoor krijgen scholen de tijd om hun uitgaven 

aan te passen aan de nieuwe situatie. In de begroting is rekening gehouden met onderstaande 

overgangsregeling: 

2023: -/- € 320.000 

2024: -/- € 430.000 

2025: -/- € 540.000 

Deze bedragen zijn nog niet per school verdeeld, maar bij Orion Algemeen neergezet. 

Als de Tweede en de Eerste Kamer beide akkoord zijn, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 

2023. 
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Baten per categorie 
Alle onderstaande bedragen maal 1.000 euro. 

 

 
 

 
 

3.1.1.1 OCW 

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

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

groei van de leerlingenaantallen. Vanaf 2023 is rekening gehouden met een lagere bekostiging in 

verband de nieuw in te voeren bekostigingssystematiek PO (zie 6.4). 

 

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 

Dit zijn de prestatieboxgelden en voor schooljaar 2020-2021 de toegekende lerarenbeurzen. 

 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

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

teldatum van 1 oktober en voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. 

 

 
 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 

De daling van de gemeentelijke bijdragen en subsidies wordt veroorzaakt doordat de gedrags–

wetenschappers sinds schooljaar 2020-2021 niet meer door de gemeente maar door Levvel worden 

vergoed. 

De belangrijkste bijdragen die hier begroot zijn in 2021, zijn de toeslag voor Amsterdamse 

leerkrachten in het kader van het lerarentekort (236K), de gymnastieklokaalvergoeding (213K), de 

subsidie aanvullende reiskosten (75K), ESF (62K) en de VLOA-subsidie, de bijdrage voor de inzet van 

cultuurdocenten, gymdocenten en conciërges (86K).  

 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 

De daling van de overige overheidsbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de ESF-baten 

in 2021 bij 3.2.1 zijn begroot. Dit was in 2020 121K.  
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3.5.1 Verhuur 

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

en de verhuur van het zwembad van Drostenburg.  

 

3.5.2 Detachering personeel 

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

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

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

Nifterlake / Ons tweede huis.  

In 2021 is het bedrag hoger omdat de gw-ers die over zouden gaan naar Levvel dit schooljaar nog via 

detachering bij Levvel werken. 

 

3.5.5 Ouderbijdragen 

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

Stadspas per kind). 

 

3.5.6 Overige (overige baten) 

In 2021 gaat het in totaal om 2.664K overige baten. Het grootste deel komt van de 

samenwerkingsverbanden, 2.155K, los van de groeibekostiging (3.1.3). 

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

scholen van het SWV Amstelronde (407K), thuisonderwijs voor het SWV Amsterdam-Diemen VO 

(thuisdocenten + coördinatie 394K), de voorziening LINK voor thuiszitters (204K), losse verkoop via 

offertes (300K) en overige overige baten (81K). 

De baten van de SO-scholen betreffen 363K groepsarrangementen van het SWV PO Amsterdam 

Diemen, 69K individuele arrangementen van het SWV PO Amstelronde, en 16K overige baten.  

Voor de VSO-scholen zijn voor groepsarrangementen 435K aan baten van het SWV VO Amsterdam 

Diemen opgenomen. Daarnaast (extra) ondersteuningsmiddelen 244K, en een bijdrage voor de inzet 

van de zorgcoördinatoren van 32K.  

 

6.5 Lasten 
 

Algemeen 

 

Eind oktober is een onderhandelaarsakkoord voor het openbreken en verlengen van de CAO PO 

2019-2020 afgesloten. De CAO PO 2019-2020 wordt met 2 maanden verlengd tot en met 31 

december 2020. Partijen zijn overeengekomen dat alle werknemers in het primair onderwijs een 

eenmalige toelage ontvangen van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze extra toelage is mogelijk 

doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de 

CAO PO 2019-2020. Er is nog geen nieuwe cao vanaf 1 januari 2021 afgesloten. In de salariskosten is 

vooralsnog alleen rekening gehouden met 0,65% structurele cao-loonstijging. 
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In het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 is voor de twee (kalender)jaren 2020 en 

2021 in totaal €10,6 miljoen per jaar (in totaal dus €21,2 miljoen) vrijgemaakt voor individuele 

scholingsrechten. Deze afspraak was al voor de eerste 7 maanden van 2020 (65,45%) verwerkt in de 

definitieve regeling bekostiging 2019-2020 en is nu met de ophoging van 1,638% volledig verwerkt in 

de bedragen van de tweede regeling bekostiging personeel 2020-2021. In de begroting is rekening 

gehouden met € 600 scholingskosten per fte in 2021 en vanaf 2022 weer € 500 per fte. 

 

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

tot de zomer ook nog het geval zijn. In de diverse schoolbegrotingen is hier rekening mee gehouden 

door extra schoonmaakkosten te begroten, en op sommige scholen is extra inzet van personeel 

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

 

Lasten per categorie 
Alle onderstaande bedragen maal 1.000 euro. 

 
 

 

Circa 84% van de totale lasten betreft personeelslasten. 

 

4.1.1 Salariskosten personeel in loondienst 

De stijging van de kosten na 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse extra trede die 

medewerkers in hun salarisschaal krijgen.  

De hogere kosten bij directie heeft te maken met de aanpassing van het functieboek naar aanleiding 

van afspraken in de laatste cao. Hierin zijn ook adjunct-directeuren en deelschoolleiders opgenomen 

(4,6 fte). Voorheen waren dit teamleiders in een OP-schaal. 

 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 

Dit betreft een dotatie aan de voorziening jubileum. 

 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 

Voor 2021 is 605K inhuur begroot. Het gaat om thuisdocenten die voor het Expertisecentrum werken 

(181K), medewerkers op zzp-basis op Orion College Drostenburg (2) en Orion College Noord (1) 

(totaal 147K), en de inhuur van een aantal Orion-brede ondersteunende diensten zoals de facilitair 

coördinator, de verzuim coördinator en de functionaris gegevensbescherming (totaal 276K). 
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4.1.2.3 Overige personele lasten 

In 2021 bedragen de overige personele lasten 958K. De grote posten zijn de Arbodienst (154K), 

mobiliteit (50K), en kosten voor personele activiteiten op scholen en centraal (80K). 

De grootste post betreft reiskosten (484K). Het gaat om dienstreizen (43K) en kosten woon-

werkverkeer (443K). Voor woon-werkverkeer is met ingang van 2021 een extra Orion-regeling 

begroot in het kader van het beleidsplan Vinden, boeien en binden van personeel (139K).  

 

 
 

De begrote afschrijvingslasten komen tot stand door alle bestaande activa in beeld te brengen en 

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

weergegeven. 

 
 

De investering in 2021 in inventaris kort betreft het aanpassen/oppimpen van 5 scholen, totaal 889K, 

in het kader van het creëren van een aantrekkelijke leeromgeving.  

 

 
 

4.3.1 Huur 

Dit betreft de huur van het stafbureau en de gymzaal van Orion College Zuidoost. 

 

4.3.3 Onderhoud en 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 

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

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

 

4.3.5 Schoonmaakkosten 

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

De piek van het budget in 2021 betreft voornamelijk advieskosten huisvesting in het kader van het 

oppimpen van de diverse scholen.  

 

4.4.4 Overige (overige lasten) 

De overige overige lasten zijn in 2021 hoger door een project sociaal maatschappelijke ontwikkeling 

van de Orion Werkstraat (40K), een sportproject op Drostenburg (17K) en een extra investering in de 

Griffel (30K), een initiatief voor een wervingsbureau van de Federatie voor openbaar onderwijs 

Amsterdam waar Orion aan meedoet. 

 

6.6 Resultaat per kostenplaats 
 

Uit wat hierboven beschreven is volgt onderstaande tabel met het resultaat per school/kostenplaats. 
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6.7 Kasstroomoverzicht 

 
 

 

6.8 Balans (pro forma) 
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6.9 Kengetallen 
 

 
 

De rentabiliteit is aan de lage kant als gevolg van het negatief begrote exploitatieresultaat in 2021. 
De overige kengetallen voldoen ruimschoots aan de norm.  
 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert vanaf dit jaar de ‘signaleringswaarde voor mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen’. In de meerjarenprognose komt het eigen vermogen van Orion vanaf 
2022 boven die signaleringswaarde. De inspectie vraagt om in samenspraak met de Raad van 
Toezicht en de GMR een bestedingsplan te maken en te kijken welk deel van de reserves doelmatig 
aangewend kunnen worden voor het onderwijs, en vanuit welke beleidsvisie. In 2021 zal Orion 
werken aan het volgende meerjarig beleidsplan (2022-2025). Hierbij zal de signaleringswaarde ook 
betrokken worden. 
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7. Risicoanalyse 
Risicomatrix bij de meerjarenbegroting 2021-2025  

 
  

risico/kans

kans dat het 

zich 

voordoet

risico(-) / 

kans(+)

in begroting / 

prognose
ontwikkelingen beheersmaatregel

leidt maatregel tot 

gewenst resultaat?

aanvullende 

toelichting

1.a

Onderhoudsvoorziening: 

de dotatie, op basis van 

een voortschrijdende 10 

jaars prognose moet 

wellicht per 2021 op basis 

van 20 jaars prognose

90% -192.000 nee

Het is de vraag of de in 

2018 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 Meppel dit 

bekeken en uitgerekend. 

Keuzes zijn onderbouwd op 

basis geactualiseerd MJOP.

Maatregel leidt ertoe 

dat Orion klaar is om 

de nieuwe 

regelgeving in te 

voeren.

Nog steeds geen 

besluitvorming; er is 

sprake van uitstel 

tot in ieder geval 

2023

1.b

Onderhoudsvoorziening: 

de dotatie, moet wellicht 

per 2021 op basis van 

componentenmethode

80% -2 a 3 ton nee

Regelgeving jaarverslag 

gaat waarschijnlijk 

veranderen. Het is nog 

niet duidelijk of en hoe 

strikt de 

componentenmethode 

zal moeten worden 

toegepast. Er is een 

grote kans dat de eerste 

extra dotatie niet via 

het resultaat hoeft te 

verlopen, maar als een 

directe mutatie van het 

eigen vermogen mag 

worden gedaan.

In 2020 heeft Meppel dit 

bekeken en uitgerekend. 

Keuzes zijn onderbouwd op 

basis geactualiseerd MJOP.

Maatregel leidt ertoe 

dat Orion klaar is om 

de nieuwe 

regelgeving in te 

voeren.

Nog steeds geen 

besluitvorming; er is 

sprake van uitstel 

tot in ieder geval 

2023

2

Vanaf 1 augustus 2021 

moet werkgever 50% van 

de ww-kosten van oud-

medewerkers betalen

100% pm nee

Goede begeleiding nieuwe 

medewerkers, 

gesprekkencyclus. Daarnaast 

zorgen dat instroomtoets 

Participatiefonds in orde is.

Nog niet bekend; op 

basis van 

ervaringsgegevens zal 

in 2022 een bedrag in 

de begroting worden 

opgenomen.

Bij goede 

instroomtoets 

Participatiefonds 

wordt 50% verlaagd 

naar 10% bijdrage 

ww-kosten.

3

De verwachte 

leerlinggroei bij OC 

Drostenburg blijft uit

20% -600.000 nee

De noodlokalen worden 

november 2020 

opgeleverd.

Sturen op extra instroom 

leerlingen richting 1 oktober 

2021.

Nog niet bekend; 

streven is 270 

leerlingen op 1 

oktober 2021 (groei 

van 25 leerlingen).

Er is een vertraging 

van anderhalf jaar 

opgelopen door 

vergunningen en 

tegenstand in de 

buurt.

risico
's
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Verwijderde onderwerpen uit de Risico- en kansenmatrix bij de RvT 8maandsrapportage 2020 

 

risico/kans

kans dat het 

zich 

voordoet

risico(-) / 

kans(+)

in begroting/ 

prognose
ontwikkelingen beheersmaatregel

leidt maatregel tot 

gewenst resultaat?

Reden verwijdering 

uit Risicomatrix

2.a

Bij ontslagverlening 

bestaat het risico dat het 

Participatiefonds (PF) de 

claim van het UWV niet 

overneemt en Orion de 

(aanvulling op) de 

uitkeringen moet betalen

100% -36.664 ja

Door zorgvuldige 

dossiervorming wordt het 

risico zo klein mogelijk 

gehouden. Inhuur 2 dagen 

verzuimbegeleiding. Er is een 

voorziening gevormd die 

jaarlijks wordt beoordeeld

ja, in 2020 geen 

claims van het PF

Bedrag staat op de 

balans

2.c

De Wet normalisering 

rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) per 1 

januari 2020 heeft effect 

voor de werkgever

100% -200.000 ja

Vanuit HR goede begeleiding 

van werk naar werk; inhuur 2 

dagen verzuimbegeleiding; 

200.000 euro per jaar 

opgenomen in 

meerjarenbegroting voor 

ontslaguitkeringen, 

transitievergoedingen en 

outplacement

ja, in 2020 hooguit 

50.000 euro 

uitkeringskosten etc.

Opgenomen in de 

meerjarenbegroting

3a Lerarentekort 100% pm ja

Door vergrijzing heeft 

Orion komende 5 jaar te 

maken met een 

personeelsverloop van 

11% (personeel 62 jaar 

en ouder)

Directeuren stimuleren 

eerder meer personeel aan 

te nemen; waar mogelijk is 

extra vacatureruimte in de 

begroting opgenomen; 

Binnenhalen studenten en 

stagiairs; maatregelen 

bedenken om zij-instromers 

aan te trekken en te binden

ja, schooljaar 2020-

2021 niet of 

nauwelijks vacatures

Opgenomen in de 

meerjarenbegroting

3.b Lerarentekort 100% pm ja

Schoolbesturen zijn in 

overleg met de 

gemeente over 

oplossingen voor het 

lerarentekort door het 

verbeteren van 

scundaire 

arbeidsvoorwaarden

Extra geld voor Vinden, 

boeien en binden

ja, schooljaar 2020-

2021 niet of 

nauwelijks vacatures

Opgenomen in de 

meerjarenbegroting

3.c Lerarentekort 100% pm nee

Door marktwerking 

vragen nieuwe 

medewerkers een hoger 

salaris; roept weerstand 

op bij bestaand 

personeel

Lobbyen voor betere CAO, 

zeker voor het vso.

ja, 1e stap bereikt: 

structurele toelage 

diplomagericht vso

Opgenomen in de 

meerjarenbegroting

4
Nieuwe 

bekostigingssystematiek
80% -654.198 nee

Er zijn plannen om de 

bekostigingssystematiek 

te vereenvoudigen. Het 

wordt een 

boekjaarbekostiging, 

belangrijkste verschil is 

dat de gemiddelde 

gewogen leeftijd wordt 

losgelaten

Regelgeving volgen
niet van toepassing, 

regelgeving is leidend

Vanaf 2023 

opgenomen in de 

meerjarenbegroting 

(met een 

overgangsregeling 

van 4 jaar)

6.a

Corona: leerkrachten die 

in de risicogroep vallen 

dienen te worden 

vervangen

80% -1 a 2 ton nog niet

Voorlopige inschatting: 

het gaat om gemiddeld 

0,5 fte per school

Extra werven en eventueel 

inhuur van docenten; 

opnemen in begroting 2021

ja, schooljaar 2020-

2021 niet of 

nauwelijks vacatures

Opgenomen in de 

begroting

6.b
Corona: extra materiële 

kosten
80% - circa 1 ton nog niet

Extra schoonmaak, 

desinfectie-middelen, 

energie, ICT

Opnemen in begroting 2021
Opgenomen in de 

begroting

7 REC-gelden 95% 300.000 nee
Stap voor stap blijven duwen 

op afwikkeling/vereffening.

ja, uitkering kan nog 

in 2020 plaatsvinden

In december 2020 

ontvangen

8
Opvolger ESF-subsidie VSO-

arbeidsgericht
90% 105.100 nog niet

Er is landelijk 8,5 milj. 

beschikbaar voor 

schooljaar 2020-2021

In contact blijven met de 

gemeente Amsterdam en het 

LECSO

ja, beschikking 

105.100 euro voor 

schooljaar 2020-2021

Opgenomen in de 

begroting

9
Extra groei van het 

Expertisecentrum
80% 300.000 ja

Groei in Zuidoost, West 

en Oost, mogelijk ook 

groei in andere stads-

delen; groei mbt trauma-

sensitief onderwijs en 

thuiszitters

Impulsmaatregel: 

Innovatiegelden in begroting 

2021 (200.000 euro) en 2022 

(115.000 euro) tbv verdere 

ontwikkeling traumasensitief 

en thuiszitters

Opgenomen in de 

meerjarenbegroting

kan
sen

risico
's


