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Het bestuursverslag van 2020 kan niet anders beginnen dan 
met een terugblik op corona. Bij het opschrijven van deze 
tekst heb ik onder andere geput uit het onderzoeksverslag 
van het Kohnstamm Instituut naar de werkwijze op vier van 
onze scholen afgelopen jaar tijdens en na de perioden van 
lockdown.1  

We hebben als Orion begin maart zelf besloten om alle scholen 
te sluiten, nog voor het kabinetsbesluit viel: uitval door uit-
braak van COVID-19 klachten op scholen noodzaakten ons 
ertoe veiligheid als hoogste prioriteit te stellen. 
Alle ouders werden geïnformeerd, en de meeste ouders rea-
geerden in eerste instantie begripvol. Direct daarop speelde 
de vraag naar noodopvang, waarbij alle scholen aangaven 
dat, anders dan in het reguliere onderwijs, nagenoeg al hun 
leerlingen (vanzelfsprekend) voor noodopvang in aanmerking 
komen. De plaatsing op speciaal onderwijs is niet voor niets en 
veel van onze leerlingen hebben al te veel onderwijs disconti-
nuïteit achter de rug (schoolwisselingen, verzuim, uitval). Toch 
moesten we selecteren, dat was onontkoombaar, door schaars-
te aan menskracht en veilige opvangruimte die voldoet aan 
coronamaatregelen. 
De telefoon stond niet stil, zo geven scholen aan, ouders belden: 
‘ik red het niet’, ‘het gaat niet’, ‘ik kan dit niet.’ De beschikbaar-
heid van een device thuis of wifi was vaker niet dan wel aanwezig. 
Per direct werden inschattingen gemaakt: welke leerlingen 
naar de noodopvang laten komen, bij welke leerling volstaat 
regelmatig contact met de ouder(s), hoe thuis de schoolgang op 
afstand te monitoren en welke routes moeten we gaan lopen 
als we ons zorgen maken? Daarnaast de zorg en aandacht 
voor collega’s die zelf onder COVID-19 klachten gebukt gingen 
of die ziek vanuit huis doorwerkten.

Wat is er kneiterhard gewerkt dit hele jaar bij Orion. Alle leer-
lingen zijn binnen het onderwijs gehouden en de onderwijs-
gerichte samenwerking met ouders (educatief partnerschap) 
is sterker geworden. Ik wil hier benadrukken dat de samen-
werkingsverbanden en de gemeente hierin een belangrijke 
steun zijn geweest: zonder terughoudendheid zijn devices, 
wifi-aansluitingen, licenties thuis, middelen voor zomerscholen 
en extra noodopvang verstrekt. Ook de GGD-schoolartsen 
waren bereikbaar en beschikbaar om per situatie te adviseren. 
We werken allemaal aan hetzelfde doel, veiligheid voorop én 
zoveel als mogelijk onderwijs door laten gaan. 

Met behulp van dagelijks digitaal contact kwam de school op-
eens ook dagelijks bij de leerlingen thuis. Leerkrachten zagen 
hun leerlingen nu opeens iedere dag thuis, in hun kamer of 
woonkamer, en er was dagelijks contact met de ouder(s) en 
familie, zowel bij de start van de schooldag als bij de afsluiting 
ervan. Dit was een nieuwe situatie, die een aanmerkelijke  
verdieping in de samenwerking heeft gegeven. Samen zoeken 

Voorwoord
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naar de mogelijkheden thuis als het ging om een leerstructuur 
aanbrengen, ritme, pauzes en delen van het leerresultaat per 
dag. Voor ouders was de dagelijkse leerondersteuning raar en 
zwaar. Ouders kregen hierdoor wel een volledig zicht op het 
curriculum en de uitvoering daarvan: de vakken, de afwisseling, 
de samenhang en de benodigde specialistische steun daarbij. 
Leraren kregen zicht op de dagelijkse realiteit thuis en konden 
samen met ouders, zorgcoördinator en specialistische jeugd-
hulp (SJSO) steeds overleggen wat er nodig was om het welzijn 
van de leerlingen en hun leersituatie te ondersteunen. 
Dit lijkt wellicht te positief geformuleerd maar zo hebben we 
echt gewerkt in het afgelopen jaar! Zijn er ook negatieve kanten 
te belichten? Zeker wel, we hadden bijvoorbeeld onvoldoende 
mogelijkheden om voor alle kwetsbare kinderen noodopvang 
te organiseren. Veel van onze medewerkers zijn ook ouders en 
waren vanuit huis online les aan het geven terwijl ze onder-
tussen ook hun eigen kinderen thuis hadden. Ook was er 
soms verwarring die speelde bij professionals over het wel of 
niet bij gezinnen naar binnen gaan, gelet op de corona-richt-
lijnen. 

Als grootste verworvenheden en belangrijkste lessen wil ik de 
samenwerking met de ouders en het realiseren van afstands-

onderwijs thuis noemen. Onder druk van de eerste lockdown 
is een onderwijsgericht collegiaal samenwerken tussen ouders, 
school en hulpverleners tot stand gebracht, dat op die manier 
voordien niet bestond. Er is meer vertrouwen over en weer 
ontstaan, er is in de praktijk duidelijk geworden dat ook ouders 
in kwetsbare situaties of ouders die zelf belast zijn met proble-
matiek goed in staat waren met de juiste steun afstands-
onderwijs vorm te geven. 

De uitzondering hierop wordt gevormd door de zeer jonge 
kinderen en de zeer laag functionerende kinderen en jongeren: 
voor deze leerlingengroepen in onze scholen is afstands-
onderwijs verre van ideaal of nauwelijks uitvoerbaar gebleken. 
Continuïteit en herkenbaarheid van omgeving, leermiddelen 
en mensen blijkt noodzakelijk, wil je van een verantwoorde 
sociaal-emotionele ontwikkeling spreken, zonder risicovolle 
verstoringen. 

Verder hebben we gedurende dit jaar geleerd om digitaal te 
overleggen met ouders, in een oudergesprek maar ook het 
organiseren van complete ouderavonden met alle ouders in 
de meet. Deze verworvenheid gaan we niet meer kwijtraken, 
naast dat er op deze manier snelle communicatie en afstemming 
mogelijk is, scheelt het ook reistijd voor ouders en oppas-stress. 

De structuur van afstandsonderwijs, hybride werkvormen 
(deels school, deels thuis) en de aanpassingen van scholen aan 
coronamaatregelen, is op basis van de eerste lockdown goed 
tot stand gekomen en was een goede basis voor continuïteit 
van onderwijs en steun in de tweede lockdown. Tegelijkertijd 
merkten we dat spanningen thuis toe waren genomen: baanon-
zekerheid, voortgaand thuiswerken en soms COVID-19 klachten 
en quarantaines af en aan, zeker met meerdere kinderen in 
de schoolleeftijd, veroorzaakten stress en onzekerheid.

‘De rek is eruit’ hoorden we in de tweede lockdown vaak, van 
zowel ouders als ook van onze medewerkers. En ik kan dat 
heel goed begrijpen. Ik heb heel veel bewondering voor hoe 
we in dit extreem moeilijke jaar met elkaar samengewerkt 
hebben, en wil jullie daar allemaal enorm voor bedanken. 

Ook hebben we in 2020 afscheid genomen van drie leden van 
de Raad van Toezicht. Na acht jaar moesten Tom Rodrigues, 
voorzitter van de raad, en Roos Koole, voorzitter van de audit-
commissie, het stokje overgeven. Stefan van Hameren, lid van 
de auditcommissie, deed dit na 4 jaar. Ik wil hier mijn dank 
uitspreken voor al het werk dat zij voor Orion hebben verzet. 
Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwik-
keling die Orion de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. 

Annette van der Poel

Amsterdam, juni 2021
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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
Naam contactpersoon Peter van Wingerden
Functie   Bestuurssecretaris
Telefoonnummer  06 – 83 15 04 08

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.

1 Orion
1.1 Organisatie

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.
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Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen 
welkom is. Alle leerlingen van welke godsdienst of levens-
beschouwing 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 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 (www.expertisecentrumorion.nl) 
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 adviseurs van het Expertisecentrum 
bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau.

Toegankelijkheid en toelating

Om op een van onze scholen geplaatst te kunnen worden,  
is een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkings-
verband 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. 
Om dit zoveel mogelijk op te vangen zijn er op verschillende 
van onze scholen met geld van de Samenwerkingsverbanden 
Amsterdam-Diemen PO en VO instroomklassen gestart.
De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband 
heeft een geldigheid van één of meer schooljaren. Daarna 
wordt opnieuw bekeken of de leerling nog steeds speciaal onder-
wijs nodig heeft, of met welke begeleiding de leerling terug 
kan keren naar een reguliere school.

 Juridische structuur

Orion is een stichting en wordt bestuurd door een bestuur, 
bestaande uit één of meer bestuursleden, thans één bestuurder. 
De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuursleden 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 Stichting Orion is vastgelegd in het Gemeentelijk 
Toezichtkader op het Openbaar Primair Onderwijs.

Organisatiestructuur

Eind 2020 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 bevoegdheden 
van de Raad van Toezicht, het bestuur en de directeuren is vast-
gelegd in het managementstatuut van Orion. 

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 
de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad van Toezicht minimaal 
een maal per jaar overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van 
de gemeente. Hierbij komen onder andere de jaarrekening, de 
bedrijfsvoering, en de ontwikkelingen bij Orion aan bod. Aan 
beide overleggen neemt de bestuurder ook deel. De gemeente-
raad wordt met een jaarlijkse rapportage vanuit de gemeente 
op de hoogte gehouden over de stand van zaken bij het open-
baar primair en openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam. 

Raad van Toezicht

GMR

MR-en Scholen

Werkstraat

Expertisecentrum

Bestuurder

Stafbureau

Gemeenteraad

1 Orion 1.1 Organisatie
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond begin 2020 uit de volgende zes 
leden:
- De heer dr. T. Rodrigues, voorzitter
- Mevrouw drs. R.J. Koole
- Mevrouw drs. E. Overweter
- De heer drs. S. van Hameren
- De heer drs. R. Peeters
- De heer drs. N. van Tent

In het najaar hebben de heer Rodrigues en mevrouw Koole de 
raad na 8 jaar verlaten, en de heer Van Hameren na 4 jaar. Als 
nieuwe leden zijn benoemd de heer A. Tekin, mevrouw H. Elbers 
en de heer K. Taneja. Mevrouw Overweter heeft de heer Rodrigues 
opgevolgd als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Voor verdere informatie lees het ‘Bericht van de Raad van 
Toezicht’ in bijlage A.

(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 volgens 
de planning & controlcyclus, deels op basis van actualiteit.  
Afhankelijk van het onderwerp sluiten daarbij de betreffende 
deskundigen vanuit het stafbureau aan.

Overzicht directeuren 2020

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, Werk-
straat, Expertisecentrum, bestuurder, Raad van Toezicht en 
GMR). 
Naast een managementassistent en een bestuurssecretaris be-
schikt het stafbureau over deskundigheid op het gebied van HR, 
opleidingen, onderwijskwaliteit, communicatie, veiligheid, ICT 
en informatiebeveiliging. 

1 Orion 1.1 Organisatie

Speciaal onderwijs

20WV Drostenburg Jack Deen

20XV Van Koetsveldschool Christel Schoenmaker-Hokke

20YC Gerhardschool Anouk van Houts en 
Astrid Louweret

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
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe bureaus en/of 
adviseurs. Bij Onderwijsbureau Meppel zijn de financiële, 
personeels- en salarisadministratie, en de control- en huis-
vestingsfunctie ondergebracht. Het facilitair management 
wordt uitgevoerd door Van Mastwijk, en de verzuimcoördinatie 
door Ça va verzuimbegeleiding. Door Belastbaarheid.nu wordt 
vanaf 2020 de bedrijfsarts en een praktijkondersteuner geleverd. 
Het ICT-beheer is ondergebracht bij Cloudwise. De Functionaris 
Gegevensbescherming wordt ingehuurd bij BMGrip.

Horizontale dialoog

Orion heeft met verschillende groepen belanghebbenden te 
maken, allereerst intern. Op schoolniveau start dit met de 
leerlingen en hun ouders. Op verschillende scholen zijn leer-
lingen vertegenwoordigd in een leerlingenraad. De ouders 
participeren in de medezeggenschapsraad van de school. In de 
medezeggenschapsraad is ook de personeelsgeleding vertegen-
woordigd. Alle medezeggenschapsraden leveren in principe 
één ouder en één personeelslid aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). 

Voor de leden van de GMR, Raad van Toezicht, Directieberaad en 
Stafbureau wordt er twee keer per jaar een thematafel geor-
ganiseerd. Hierbij wordt een bepaald actueel inhoudelijk onder-
werp besproken en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. In 
verband met corona hebben er in 2020 helaas geen thematafels 
plaatsgevonden. Wel is er in december een digitale bijeen-
komst georganiseerd waarin afscheid is genomen van de afge-
zwaaide Raad van Toezicht- en GMR-leden.

1 Orion 1.1 Organisatie
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Missie en visie

Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam 
en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een 
veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun 
toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfred-
zaamheid van onze leerlingen centraal.
Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van onderwijs en  
begeleiding aan kinderen en jongeren met:
•  verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of   

een chronische ziekte;
•  psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

De expertise van Orion wordt niet alleen in onze eigen scholen 
ingezet. Naast scholen voor speciaal onderwijs heeft Orion een 
Expertisecentrum dat scholen, ouders/verzorgers en leerlingen 
in het regulier en speciaal basis-, en voortgezet onderwijs in 
Amsterdam en omgeving ondersteunt en adviseert. 

Orion ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan 
een passende onderwijsplek voor iedere leerling in Amsterdam 
en omgeving op een, zoveel als mogelijk, thuisnabije school-
locatie. Orion deelt haar expertise met het reguliere onderwijs 
als het gaat over vroegsignaleren en het op tijd passende onder-
steuning bieden aan leerlingen, zodat schoolwisselingen (uitval, 
verwijzing naar speciaal onderwijs) voorkomen worden. 

Voorwaarde voor het delen van expertise is het in huis hebben 
van expertise. Dat betekent voor Orion het hebben van goede en 
excellente scholen. Vanuit die positie kunnen medewerkers 
van Orion van waarde zijn voor het reguliere onderwijs. 

Het leren en ontwikkelen van leerlingen op de Orion scholen 
wordt versterkt door de inzet van specialistische jeugdzorg in 
het speciaal onderwijs (SJSO): specialistische kennis vanuit de 
jeugdzorg is op deze manier binnen onze scholen aanwezig 
en kan worden ingezet als onze leerlingen dat nodig hebben. 
Deze inzet wordt bekostigd vanuit jeugdzorggeld van de ge-
meente en niet vanuit de onderwijsbekostiging. In de scholen 
werken we samen met onze SJSO-partners vanuit het princi-
pe één kind, één plan.

Visie in pijlers

Orion wil in Amsterdam en omgeving bekend staan als auto-
riteit op het gebied van speciale onderwijsbehoeften. Orion 
biedt speciaal onderwijs aan een leerlingenpopulatie van ruim 
1200 leerlingen en ondersteunt het regulier onderwijs bij pas-
send onderwijs vraagstukken. 
Vanuit het strategisch beleidsplan “Onderwijs voor het leven; leren 
voor de toekomst in wonen, werken welzijn” werkt Orion in de 
beleids periode 2018-2021 aan onderstaande speerpunten op 
vier pijlers: 

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

1.   Binnen Orion is er een doorlopend aanbod so-vso(-mbo).
2.  De vakoverstijgende leerlijnen hebben binnen ons onderwijs-

aanbod een vaste plek.
3.   Maatwerk in onderwijs met behulp van ICT.
4.   De zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot.
5.  Het implementeren van een trauma-sensitief school klimaat 

op scholen (intern en extern).

II - Speerpunten ‘Samen passend - intern en extern partnerschap’
1.   Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving 

(intern).
2.  Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving 

(extern).
3.   Partnerschap met ouders en leerlingen. We benaderen 

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

4.  De Orion Werkstraat investeert op intern en extern partner-
schap ten behoeve van de arbeidstoeleiding van onze leerlingen.

III - Speerpunten ‘Samen lerend - leren van en met elkaar’
1.  Orion heeft een stevige kwaliteitscultuur.
2.  De kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling wordt gevoed 

door ‘Onderzoekend Orion’. 

IV - Speerpunten ‘De basis is en blijft op orde’
1.   Orion behoudt op alle terreinen de goede stevige basis die 

afgelopen jaren is opgezet. Onze basis in kwaliteitszorg,  
bestuur en beheer is én blijft op orde.

2.   We komen optimaal tegemoet aan de zware ondersteunings-
behoeften van onze leerlingen door te investeren in de profes-
sionalisering van al ons personeel en door een goede samen-
werking met onze (keten)partners. 

3.    De leraren en ondersteuners van Orion doen ertoe. 
4.   Orion heeft personeelsbeheer en -beleid, waarbij voorzien 

wordt in stimulerende arbeidsomstandigheden en een  
beheersbare werkdruk.

5.    Alle medewerkers van Orion handelen privacy-bewust.

1 Orion
1.2 Profiel
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Passend Onderwijs

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 samenwer-
kingsverbanden. 

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO
Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO bestaat 
uit 38 schoolbesturen met in totaal 240 scholen. Het is een 
vereniging waar alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen 
lid van zijn - zowel de besturen in het reguliere basisonderwijs 
(bao) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en 
het speciaal onderwijs (so). 
De Algemene Ledenvergadering (alle aangesloten schoolbe-
sturen) is de intern toezichthouder. Deze toezichttaak wordt 
actief ingevuld met deelname van zoveel mogelijk schoolbe-
stuurders 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 bestuur 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.

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 meerja-
rige overeenkomst voor afgesloten. Bovendien is een kleine 
10% van de leerlingen op onze so-scholen afkomstig uit dit 
samenwerkingsverband.

Alle samenwerkingsverbanden
Alle Orion-scholen hebben een regionale functie, de ene 
school meer dan de ander. In 2020 is er onderwijs verzorgd 
aan leerlingen uit in totaal 36 samenwerkingsverbanden  
Passend Onderwijs. Hieronder staan deze vermeld met het aan-
tal unieke leerlingen die op 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 
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 PO2711 SWV IJmond PO 1 0,1%

6 PO2806 SWV Rotterdam PO 1 0,1%

7 PO2815 SWV Haaglanden PO 1 0,1%

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

9 PO2812 SWV Duin- en Bollenstreek PO 2 0,3%

10 PO2401 Leerlingzorg Almere PO 4 0,5%

11 PO2704 SWV Zuid-Kennemerland PO 4 0,5%

12 PO2709 SWV Unita Hilversum e.o. 6 0,8%

13 PO2705 SWV Zaanstreek PO 7 0,9%

14 PO2710 SWV Haarlemmermeer PO 11 1,5%

15 PO2706 SWV Waterland PO 15 2,0%

16 PO2604 SWV Passenderwijs Regio Utrecht West 18 2,4%

17 PO2708 SWV Amstelronde PO 69 9,2%

18 PO2707 SWV Amsterdam-Diemen PO 603 80,7%

747

Vanuit de Samenwerkingsverbanden PO:

En vanuit de Samenwerkingsverbanden VO:

SWV-code SWV-naam Aantal %

1 VO2202 SWV Zuidoost Drenthe VO 1 0,1%

2 VO2508 SWV Rivierenland VO 1 0,1%

3 VO2602 SWV Eemland  V(S)O 1 0,1%

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

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

6 VO2703 SWV Noord-Kennemerland VO/VSO 2 0,3%

7 VO2704 SWV Midden-Kennemerland  VO 2 0,3%

8 VO2403 SWV Lelystad  VO 3 0,4%

9 VO2702 SWV West-Friesland  VO 3 0,4%

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

11 VO2401 Leerlingzorg Almere  VO 7 0,9%

12 VO2705 SWV Zuid-Kennemerland V(S)O 8 1,1%

13 VO2710 Qinas samenwerkende vo-schoolbesturen in het Gooi 8 1,1%

14 VO2604 SWV Regio Utrecht West  VO 12 1,6%

15 VO2706 SWV Zaanstreek  VO 21 2,8%

16 VO2707 SWV Waterland VO 27 3,6%

17 VO2709 SWV Amstelland en de Meerlanden  VO 52 7,0%

18 VO2708 SWV Amsterdam-Diemen  VO 632 84,6%

786

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 



14 Bestuursverslag 2020 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Gemeente Amsterdam

Naast de toezichthoudende rol van de gemeente is er langs ver-
schillende lijnen regulier contact met de Gemeente Amsterdam. 
Op verschillende beleidsterreinen zoals huisvesting, inzet specia-
listische jeugdzorg (SJSO) en schoolveiligheid is er regelmatig 
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 open-
bare schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs in Am-
sterdam. De doelstelling van de Federatie is te komen tot  
afstemming en besluitvorming op het gebied van stedelijk en 
landelijk onderwijsbeleid met betrekking tot de onderwerpen 
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 Onderwijs 
en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Het BBO is een belang-
rijke partner van de gemeente bij de ontwikkeling en de uitvoering 
van het Onderwijs & Jeugdbeleid. Het BBO heeft ook een belang-
rijke rol vervult in het bundelen van de informatie rond corona. 
De bestuurder van Orion heeft in 2020 wekelijks in de kerngroep 
corona overleg gehad met de wethouder onderwijs en de GGD.

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

Speciaal Onderwijs

In 2020 heeft de ambitie om vergaand samen te werken met 
Kolom, Altra en de Levvel PI-scholen geresulteerd in concrete 
plannen om de expertise van het speciaal onderwijs naar het 
regulier onderwijs te brengen. Zowel in Zuidoost als in West 
heeft Orion met Kolom en de Levvel PI-scholen een project-
structuur ingericht waarbij de gezamenlijk inspanning om 
daadwerkelijk handen toe te voegen aan reguliere basisscho-
len zeer gewaardeerd wordt door het regulier onderwijs en 
financieel ondersteund wordt door het Samenwerkingsver-
band PO (in de meerjarenbegroting). Door corona is een en 

ander wel vertraagd. In de andere delen van de stad zijn al wel 
voorbereidende gesprekken geweest maar zal verdere actie 
pas na corona plaatsvinden. 

Samen met Altra en Kolom is dit jaar de beweging van vso 
naar vo in het voortgezet onderwijs ook op gang gekomen. 
Wij hebben een medewerker van Orion gedetacheerd naar het 
Samenwerkingsverband VO die dit project onder haar hoede 
heeft. Er zijn ongeveer 20 scholen uit het reguliere onderwijs 
die zich aangemeld hebben om intensief samen te gaan werken 
met het vso om de doorplaatsing van leerlingen succesvol te 
maken. Onze pilot voor transferbegeleiding zal dan ook in de 
komende jaren verder uitgebreid worden - niet alleen voor 
Orion-leerlingen maar ook voor leerlingen van Altra en Kolom.

Het project LINK – thuiszittersaanpak – is gehuisvest in de  
Wereldboom, een school van Kolom. Na een positieve evaluatie 
is de subsidie vanuit het Samenwerkingsverband VO voor deze 
aanpak verlengd en in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Het project Geld Gappie is ook een voorbeeld van onze samen-
werking in het vso. Verderop in het bestuursverslag zal dit nog 
aan de orde komen, net als de samenwerking tussen speciaal 
onderwijs en specialistische jeugdhulp. De gezamenlijke be-
sturen voor speciaal onderwijs en de besturen van de beide 
samenwerkingsverbanden po en vo hebben intensief geparti-
cipeerd in een stuurgroep met de gemeente met als resultaat 
dat de SJSO onderdeel is geworden van de aanbesteding voor 
specialistische jeugdhulp, hetgeen betekent dat alle aanbie-
ders die gecontracteerd zijn door de gemeente Amsterdam 
een substantieel deel van hun lumpsum aan SJSO moeten 
gaan besteden. Een en ander zal in 2021 ingeregeld worden. 

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 specia-
listische jeugdhulp bieden. Elke Orion school heeft SJSO-partners 
gecontracteerd met expertise die passend is bij de doelgroep van 
de school; de SJSO-partners van Orion zijn Altra/Opvoedpoli, 
Cordaan, MOC ’t Kabouterhuis, Levvel, Sport & Behaviour,  
Triversum en Groei en Glunder. 
Ook hebben we een aantal partners die naschoolse behandeling 
op onze scholen organiseren, zoals Happy2Move, Jongeren 
Die het Kunnen, Philadelphia en Vesper. En partners die samen 
met ons zomerscholen organiseren: Sport & Behaviour, Tamino 
en Urban Talent Academie.
Daarnaast levert de gemeente Amsterdam vanuit de wijkteams 
een OuderKindAdviseur op elke school. Ook zijn school/jeugd-
artsen, leerplichtambtenaren, wijkagenten, schooltandartsen, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBRA, WSG en LdH) 
regelmatig in de scholen aanwezig. 

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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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 bijvoorbeeld een 
symbiose-relatie met de Open Scholengemeenschap Bijlmer 
als het gaat om het opleiden van onze leerlingen BB en BK, 
met de Praktijkschool Noord van Kolom als het gaat om diplo-
meren van onze praktijkleerlingen, en met Cordaan als het 
gaat om stageplekken voor onze leerlingen met uitstroom-
profiel dagbesteding.

Samenwerkingspartners van de Orion Werkstraat
De Orion Werkstraat heeft contacten met circa 100 stage-
bedrijven op meer dan 150 locaties.
Er wordt intensief samengewerkt met de gemeente, afdeling WPI, 
met welzijnsorganisatie MADI voor het project Geld Gappie, 
met MEE voor het project transferbegeleiding, en met Altra 
en Kolom in het kader van de doorontwikkeling van de route 
vso – pro – roc.

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 samen-
werkingspartners op het niveau van scholen en de SWV-en. 
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.

Er zijn meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met de Samen-
werkingsverbanden Amsterdam-Diemen zowel PO als VO. Orion 
biedt ondersteuning en thuisonderwijs aan chronisch zieke 
leerlingen en leerlingen met internaliserende problematiek. 
Daarnaast is er ook veel inzet voor de thuiszittersaanpak zowel 
bij het po als het vo. En er zijn projecten in diverse stadsdelen 
om de expertise van het speciaal onderwijs naar de reguliere 
basisscholen te brengen, samen met Kolom en de Levvel 
PI-scholen. Er worden trainingen Traumasensitief Onderwijs 
verzorgd op scholen in het SWV PO Amsterdam-Diemen als 
ook in SWV Amstelronde.

Internationale samenwerking

Binnen Orion wordt ook samenwerking met scholen in het 
buitenland gestimuleerd middels het ontwikkelen van projec-
ten, activiteiten en uitwisselingen. Onderwijs reikt verder dan 
onze landsgrenzen. Het in contact komen met andere mensen, 
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 en biedt ook een ander perspectief op het eigen denken 
en handelen. Internationalisering vindt niet Orion-breed op 
alle scholen plaats maar er zijn wel verschillende initiatieven 
en projecten. 

Door corona hebben er in 2020 weinig tot geen internatio-
naliseringsactiviteiten plaatsgevonden. Zo is in mei 2020 een 
bezoek van Drostenburg aan de partnerschool in Paramaribo in 
verband met de coronacrisis afgelast. Wel is er in 2020 wekelijks 
online contact geweest met de projectbegeleider in Suriname. 
Ook de stage van een maand die de projectleider uit Suriname 
op Drostenburg zou lopen om verder geschoold te worden op 
het gebied van handelingsgericht werken is door corona niet 
doorgegaan. 

De doelstelling van de samenwerking tussen Drostenburg en 
de Mytylschool Suriname is het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs waardoor de leerlingen een beter toekomst-
perspectief zullen krijgen: grotere kansen op de arbeids-
markt, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden op het 
gebied van ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en zelfredzaamheid. 
Bij de laatste evaluatie van de projectgroep heeft de directeur 
van de Surinaamse partnerschool aangegeven dat zij wezenlijke 
verschillen ziet in de manier waarop er nu naar kinderen gekeken 
en gewerkt wordt, ten opzichte van de start van de samen-
werking in 2017.
Op dit moment wordt bij UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinning-
faciliteit Suriname-Nederland) geprobeerd om het project 
met een jaar te mogen verlengen.

1 Orion 1.3 Dialoog – Orion en omgeving 
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COVID-19 – Onderwijs op afstand, 
noodopvang en sluiting

Tijdens de eerste lockdown die begon op 16 maart 2020 en 
duurde tot 11 mei (so) en 2 juni (vso), heeft Orion een snelle 
en effectieve samenwerking tussen school, ouders, zorg en 
de gemeente weten neer te zetten. Het is hiermee gelukt om 
geen enkele leerling uit het oog te verliezen. Mede met hulp 
van de gemeente was er, indien gewenst, voor elke leerling een 
device beschikbaar. Voor de leerlingen die dat nodig hadden 
werd er door elke school voorzien in een vorm van noodopvang. 
De noodopvang was beschikbaar voor leerlingen van ouders 
met vitale beroepen en voor leerlingen in een kwetsbare 
thuissituatie. In deze periode hebben alle scholen met hun 
medewerkers in rap tempo invulling gegeven aan het geven 
en inrichten van digitaal afstandsonderwijs, waarbij we de 
kwaliteit van het onderwijs zoveel als mogelijk hebben kunnen 
vasthouden. Dit heeft een enorme impuls in de digitale vaardig-
heden van zowel medewerkers als leerlingen met zich meege-
bracht. Deze onverwachte situatie heeft ervoor gezorgd dat 
er veel van en met elkaar geleerd is. 

Na de eerste lockdown heeft op elke school en in het directie-
beraad een evaluatie van deze periode plaatsgevonden ter 
voorbereiding op het moment dat de scholen weer gedeeltelijk 
of volledig zouden moeten sluiten. De periode van de tweede 
lockdown (15 december 2020 tot 8 februari 2021 (so) en  
2 maart 2021 (vso)) was de noodopvang weer beschikbaar 
voor de leerlingen uit dezelfde doelgroep als in de eerste lock-
down. Daarnaast werd er in het vso zo veel mogelijk fysiek les 
gegeven aan praktijkleerlingen en aan (pre-) examenleerlingen 
om toetsen voor te bereiden.

Financieel laat corona een divers beeld zien. Aan de ene kant 
zijn er meer kosten gemaakt, zoals voor hygiënemaatregelen: 
dispensers, handzeep, handgel en mondkapjes. Ook zijn er extra 
schoonmaakwerkzaamheden in de scholen uitgevoerd. En in het 
najaar van 2020 zijn CO2-meters geplaatst om de ventilatie  
in de klassen te kunnen monitoren. Er is circa € 90.000 uitge-
geven aan deze coronamaatregelen.
Daarnaast waren er in verband met thuisonderwijs extra 
chromebooks voor leerlingen nodig. Deze zijn deels door de 
gemeente Amsterdam ter beschikking gesteld, maar de scholen 
hebben zelf ook nog een flink aantal devices moeten aan-
schaffen.

Aan de andere kant konden door corona een aantal activitei-
ten geen doorgang vinden, denk aan schoolreisjes, maar ook 
aan bijvoorbeeld het Orion Event in de Meervaart. Hierdoor is 
juist minder geld uitgegeven. Ook zijn er extra activiteiten uit-
gevoerd die één op één met subsidies zijn vergoed zoals de 
zomerschool en extra inzet in verband met de noodopvang. 

Op het personele vlak zien we ook plussen en minnen. Er was 
bijvoorbeeld minder personeel voor vervanging nodig. Ander-
zijds zijn er bijvoorbeeld extra verpleegkundigen ingehuurd.

Voor het Expertisecentrum heeft corona in 2020 gezorgd voor 
vertraging bij de uitrol van bepaalde opdrachten en bij de  
acquisitie van nieuwe opdrachten. Voor de langere termijn  
liggen er extra kansen om expertise te brengen naar het  
regulier onderwijs, ook in het kader van de Nationaal Pro-
gramma Onderwijs.

Al met al levert corona geen gevaar op voor de continuïteit 
van Orion.

Politieke impact en maatschappelijke 
aspecten

De oplopende werkdruk die in met name het primair onder-
wijs wordt ervaren heeft ook in 2020 een grote rol gespeeld in 
het landelijke debat rond het onderwijs. Deze werkdruk wordt 
mede veroorzaakt door het lerarentekort. 

De vijf gemeenten met de meeste inwoners (G5) hebben in 
Den Haag gelobbyd voor extra geld om het lerarentekort  
terug te dringen. Dit heeft voor de Amsterdamse scholen in 
het primair onderwijs onder meer geresulteerd in een toelage 
voor leerkrachten voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 
2023-2024.

1 Orion 
1.4 Maatschappelijke aspecten



17Bestuursverslag 2020 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

In dit hoofdstuk verantwoordt Orion het gevoerde beleid op de 
volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel 
beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de 
verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten 
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 2019 bedroeg 1.206. Op de groeitelling 1 februari 2020 
waren 1.272 leerlingen aanwezig op de Orion-scholen, een 
toename van 66 leerlingen. Op 1 oktober 2020 is een vergelijk-
baar aantal leerlingen geteld, 1.268. En op 1 februari 2021 waren 
1.321 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring aanwezig. 
Onderstaand een tabel met de leerlingaantallen per school 
van de afgelopen jaren:

2 Verantwoording beleid 
2.1 Onderwijs & kwaliteit

School 1-okt.-17 1-feb.-18 1-okt.-18 1-feb.-19 1-okt.-19 1-feb.-20 1-okt.-20 1-feb.-21

20WU OC Zuidoost 89 85 81 79 78 78 77 78

20WV Drostenburg 203 202 186 187 182 194 187 184

20WW OC Drostenburg 229 242 245 247 243 243 240 253

20XV Van Koetsveldschool 99 98 98 107 112 118 113 116

20YC Gerhardschool 92 99 89 93 86 100 101 106

20YD Mr. De Jonghschool 100 108 101 104 100 117 111 126

20YN Van Detschool 129 136 126 134 139 143 157 162

21EJ OC Amstel 102 101 108 112 127 142 145 158

21EN OC Noord 117 121 128 129 139 137 137 138

Totaal Orion 1.160 1.192 1.162 1.192 1.206 1.272 1.268 1.321

Orion so 583 604 563 588 583 637 634 660

Orion vso 577 588 599 604 623 635 634 661

Orion totaal 1.160 1.192 1.162 1.192 1.206 1.272 1.268 1.321

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, 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 1.268 leerlingen van  
1 oktober 2020 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:
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Orion leerlingen op teldatum totaal
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Orion leerlingen op teldatum so / vso

totaal vsototaal so

Orion totaal 2020

Jongen
Meisje

316; 
25%

952; 
75%

Orion totaal 2019

Jongen
Meisje

322; 
27%

884; 
73%

so / vso

Orion so
Orion vso

634; 
50%

634; 
50%

Cluster 3 / Cluster 4

Cluster 3
Cluster 4

514; 
41%

754; 
59%

vso Cl 3
vso Cl 4

so / vso - 
Cluster 3 / Cluster 4

so Cl 3
so Cl 4

265; 
21%

145; 
11%

369; 
29%

489; 
39%
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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:

De meeste leerlingen krijgen een toelaatbaarheidsverklaring 
categorie laag. Schooljaar 2018-2019 zijn met het Samen-
werkingsverband Amsterdam-Diemen PO de afspraken rond 
de criteria nog eens doorgelopen, hetgeen heeft geleid tot 
TLV-ophogingen. Dit is ook terug te zien in de volgende tabellen:
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Orion Cluster 3

Jongen
Meisje

255; 
34%

499; 
66%

Orion Cluster 4

Jongen
Meisje

61; 
12%

453; 
88%

TLV-categorie per leeftijdscategorie 1 oktober 2018

TLV-categorie per leeftijdscategorie 1 oktober 2019

TLV-categorie per leeftijdscategorie 1 oktober 2020

<8 % >8 % SO % vso % Totaal %

1. Laag 83 58% 299 71% 382 68% 531 89% 913 79%

2. Midden 24 17% 51 12% 75 13% 26 4% 101 9%

3. Hoog 37 26% 69 16% 106 19% 42 7% 148 13%

144 100% 419 100% 563 100% 599 100% 1162 100%

<8 % >8 % SO % vso % Totaal %

1. Laag 107 67% 267 63% 374 64% 550 88% 924 77%

2. Midden 27 17% 70 17% 97 17% 35 6% 132 11%

3. Hoog 26 16% 86 20% 112 19% 38 6% 150 12%

160 100% 423 100% 583 100% 623 100% 1206 100%

<8 % >8 % SO % vso % Totaal %

1. Laag 88 50% 285 62% 373 59% 562 89% 935 74%

2. Midden 51 29% 80 17% 131 21% 36 6% 167 13%

3. Hoog 37 21% 93 20% 130 21% 36 6% 166 13%

176 100% 458 100% 634 100% 634 100% 1268 100%
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Het percentage leerlingen met een TLV-categorie midden en 
hoog is in het so in twee schooljaren van 32% naar 42% gegaan. 
Hieruit blijkt dat we meer leerlingen met een complexe pro-
blematiek in onze scholen hebben rondlopen. Bij het vso is de 
verhouding van de TLV-categorieën min of meer gelijk gebleven; 
dit hoeft echter niet te betekenen dat de problematiek niet 
zwaarder is geworden. 

Wat verder uit de tabellen naar voren komt is dat de groei van 
de jongste categorie leerlingen in het so substantieel hoger is 
dan die van de oudere kinderen. De groei van de leerlingen 
jonger dan 8 jaar is 22%, die van de leerlingen van 8 jaar en 
ouder bedraagt 9%. Wat dit betekent voor de grootte van onze 
so-scholen in de nabije toekomst en voor onze vso-scholen in de 
iets verdere toekomst, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

Met het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO 
onderzoeken we verder of we naar een vorm van volumebekos-
tiging kunnen overstappen. Hierdoor zou de administratieve 
last met betrekking tot de TLV-aanvragen aanzienlijk kunnen 
worden verminderd, en wordt het financiële meerjarenper-
spectief beter geborgd.

Uitstroombestemming

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

OC Noord OC Zuidoost OC Amstel OC Drostenburg Totaal

Jaren D A V O T D A V O T D A V O T D A V O T D A V O T

2015-
2016 14 25 0 11 50 3 6 2 1 12 0 15 9 0 24 1 14 11 4 30 18 60 22 16 116

2016-
2017 15 8 0 7 30 3 8 2 0 13 0 9 9 0 18 0 14 15 0 29 18 39 26 7 90

2017-
2018 5 6 14 2 27 2 13 1 0 16 0 14 8 4 26 0 20 15 0 35 7 53 38 6 104

2018-
2019 7 2 7 0 16 2 3 8 2 15 0 14 24 1 39 1 5 53 9 68 10 24 92 12 138

2019-
2020 11 5 6 2 24 4 6 5 1 16 0 18 15 1 34 0 15 30 14 59 15 44 56 18 133

Overzicht uitstroombestemmingen vso 2020

D Dagbesteding (activiteitsgericht en arbeidsgericht)

A Arbeid (incl. mbo-1 en beschut werk)

V Vervolgonderwijs (mbo-2, vmbo, havo)

O Overig (verhuizing, detentie, etc.)

T Totaal

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit
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Zichtbaar is dat onze vso-scholen een breed palet aan uit-
stroombestemmingen hebben, en dat er ondanks corona in 
schooljaar 2019-2020 vergelijkbare aantallen leerlingen zijn 
uitgestroomd als het schooljaar ervoor.

Diplomering

Vanuit de ambitie om al onze leerlingen met een diploma op 
zak uit te laten stromen voor succesvolle participatie in de 
maatschappij, zijn er in 2020 twee ontwikkelingen die hier een 
positieve impuls aan hebben gegeven.

 Diploma praktijkonderwijs
“Leerlingen in het praktijkonderwijs willen net als andere leer-
lingen laten zien wat zij kunnen. Daarom krijgen zij voortaan 
ook een diploma”, aldus minister Slob. Omdat in het praktijk-
onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een 
schooldiploma. Aan het schooldiploma kunnen bijvoorbeeld 
branchecertifi caten en praktijkverklaringen worden toegevoegd. 

In de regio Noord-Holland is het uitgangspunt van de geza-
menlijke scholen voor praktijkonderwijs dat alle leerlingen die 
zijn toegelaten tot het praktijkonderwijs een diploma kunnen 
behalen, ondanks hun grote variatie in mogelijkheden, vaardig-
heden en competenties. 

Samen met een aantal vso-scholen en alle praktijkscholen in 
Amsterdam hebben tien medewerkers van Orion de assessoren-
training gevolgd om een praktijkexamen te mogen afnemen. 
In samenwerking met verschillende praktijkscholen hebben 
onze leerlingen het volwaardige praktijkexamen afgenomen. 
In 2020 hebben alle in totaal 29 leerlingen van onze vso-locaties 
het praktijkexamen behaald.

Diploma mbo-1 – entree opleidingen
Uit onderzoek bleek dat te veel van onze leerlingen zonder 
diploma op zak zich aanmeldden bij entree-opleidingen. Door 
een stevigere samenwerking tussen de roc’s en de Orion Col-
leges zijn er in 2020 meer leerlingen in het pro-roc traject  
geplaatst en met een mbo-1 diploma uitgestroomd. In totaal zijn 
er 33 mbo-1 diploma’s en 2 mbo-2 diploma’s behaald. In 2021 
zal er nog meer geïnvesteerd worden in trajecten die naar een 
mbo-1 of mbo-2 diploma moeten leiden.

In totaal hebben de leerlingen van de Orion Colleges de afgelo-
pen twee jaar de volgende diploma’s en certificaten behaald:

In vergelijking met 2019 zien we een halvering van het aantal 
behaalde certificaten. Door de gevolgen van corona - school-
sluitingen, ‘halve groepen’, uitval docenten en uitval stages - 
konden leerlingen zich onvoldoende voorbereiden op het beha-
len van vakcertificaten zoals schoonmaak, werken in de keuken 
en dergelijke. Die examens waren evenals de IVIO-examens 
uitgesteld tot na de zomer, maar konden in het najaar van 
2020 ook niet worden afgenomen. 

Het aantal diploma’s is juist verdubbeld ten opzichte van 2019. 
Het diploma wordt over een langere tijd opgebouwd, en de  
diplomering kon wel plaatsvinden. Door de hierboven be-
schreven ontwikkelingen waren het er aanzienlijk meer, ook 
omdat Orion College Zuidoost dit jaar voor het eerst meedeed 
aan het diploma praktijkonderwijs.

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 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 certificaten en diploma’s 2020

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit
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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 Stichting Orion haar 
kwaliteitsbeleid opgesteld. Hierin worden de verschillende 
rollen, instrumenten en processen die betrekking hebben op 
de kwaliteit van het onderwijs beschreven.

Het kwaliteitsbeleid van Stichting 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 in de breedste zin van het 
woord. Maximale onderwijsresultaten zijn het gevolg van een 
goede inrichting van het onderwijsproces en het schoolkli-
maat, die worden ondersteund door een goed systeem voor 
kwaliteitszorg (met ambitie), een stevige kwaliteitscultuur en 
deugdelijk financieel beheer. Daartoe hanteren we onder-
staande formule:

Door deze integrale aanpak heeft het kwaliteitsbeleid duidelijke 
consequenties voor de hieronder genoemde beleidsdomeinen:

Een stevige kwaliteitscultuur met ambitie (KA), waarbinnen 
iedere professional van Orion zijn rol kan pakken voor het leve-
ren van kwalitatief goed onderwijs (OP). Dat vraagt om passend 
personeelsbeleid 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 (Financieel Beheer) ondersteunt 
de ambities die Orion en de scholen geformuleerd hebben in 
respectievelijk het strategisch beleid als de verschillende 
schoolplannen.

Veiligheid is basis voor leren en werken (School Klimaat), 
daartoe werkt Orion vanuit een integraal veiligheidsbeleid. 
Hierin is het beleid ten aanzien van sociale en fysieke veilig-
heid 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?

I  -  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 
geëvalueerd. Daarbij wordt gewerkt met een strategisch  
beleidsplan, schoolplannen, schoolverslagen en jaarplannen. 
Het proces voor het opstellen en vaststellen van deze docu-
menten staat beschreven in de planning & control-cyclus. In de 
cyclus staat tevens beschreven wie welk gesprek op welk  
moment heeft en welke data (inclusief normen) daaraan ten 
grondslag liggen.

In kalenderjaar 2020 zijn zowel het kwaliteitsbeleid als de 
planning en control-cyclus van Orion geactualiseerd. Op hoofd-
lijnen zijn de documenten hetzelfde gebleven. Op de website 
van Stichting Orion zijn deze in te zien. 

II  -  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 richting data-ondersteund werken 
aan regie op onderwijskwaliteit. Concreet betekent dit dat 
elke school de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in 
beeld heeft, daar jaarlijks analyses op maakt en de relatie legt in 
wat dat betekent voor de inrichting van het onderwijs. Daar-
naast heeft de school in twee standaarden – een didactische en 
een sociaal maatschappelijke - gedefinieerd wat succesvolle 
eindprofielen zijn voor de verschillende uitstroombestem-
mingen. Om te kunnen monitoren of we de juiste dingen doen 
en die ook goed doen, maken we gebruik van Trips. Trips is een 
managementinformatiesysteem waarbij koppelingen gemaakt 
worden met alle programma’s waarin wij data verzamelen. 
We streven ernaar dat al onze scholen op een uniform vastge-
stelde wijze met Trips gaan werken. Per kwaliteitsgebied wordt 
gedefinieerd welke data nodig zijn om te kunnen bepalen of  
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we onze normen behalen. De uniforme wijze maakt het ver-
volgens mogelijk om ook op bestuurs niveau data te genere-
ren en die in te zetten in de verschillende onderdelen uit de 
planning & control-cyclus. 

In 2020 zijn Orion College Noord, Orion College Zuidoost,  
de Mr. De Jonghschool en de Van Detschool gestart met het 
koppelen van data aan Trips. Orion College Amstel, Orion  
College Drostenburg, en de Gerhardschool hebben al eerder 
koppelingen gemaakt. De Van Koetsveldschool zal begin 2021 een 
start maken. In 2021 zal er tevens een verfijningsslag gemaakt 
worden waarbij het data-landschap van de onderwijsdata in 
kaart gebracht wordt. Op basis hiervan kunnen er conclusies 
aan verbonden worden om de verschillende bron systemen 
eenduidiger, efficiënter, en vollediger in te kunnen richten.

III  -   Zelfevaluatie en interne audits ‘Kwaliteitskader voor 
goed onderwijs’

Het centrale document van kwaliteitszorg binnen Orion is het 
‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ (verder: kwaliteits-
kader). 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 vorm van het kwaliteitshandboek 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 
gebeurt.

Als belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid hebben we 
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 individuele 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 Orion-kwaliteitsformule 
en aangevuld met specifieke expertises op verschillende 
deelgebieden. Audits kunnen, indien nodig, ook op afstand 
plaatsvinden.

In het voorjaar van 2020 is er volgens de vaste cyclus geaudi-
teerd op de standaarden Kwaliteitszorg en ambitie (KA1), 
Kwaliteitscultuur (KA2), Verantwoording (KA3), Resultaten (OR1), 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) en Vervolg-
succes (OR3). Vanwege de eerste lockdown als gevolg van  
COVID-19 hebben we twee scholen niet kunnen auditeren. 
Het overzicht op de volgende pagina laat op de kwaliteits-
gebieden Onderwijsproces en Schoolklimaat de resultaten 
van de interne auditmeting zien van 2019, aangezien deze  
onderdelen in 2020 niet aan bod zijn gekomen. Ook zijn bij de 
standaarden Kwaliteitszorg en ambitie en Onderwijsresul-
taten de resul taten van de interne metingen van Orion College 
Amstel en de Mr. De Jonghschool van 2019 weergegeven. Voor 
de overige scholen staan de resultaten van de interne meting 
van 2020 in de tabel opgenomen.
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Onderwijsproces OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6
Aanbod Zicht op ontw. Didactisch Onderwijstijd Samenwerking Toetsing

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

Schoolklimaat SK1 SK2 SK3
Veiligheid Pedagogisch Ouderbetrokken

Drostenburg G G G
Van Koetsveldschool G G 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 - - -
Orion College Noord V V V
Orion College Zuidoost V V V

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 KA2 KA3
Kwaliteitszorg Kwaliteitscultuur Verantwoording

Drostenburg G V 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 V V
Orion College Noord G V V
Orion College Zuidoost G V V

Onderwijsresultaten OR1 OR2 OR3
Resultaten Sociale en maat. Vervolgsucces

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

Interne meting onderwijskwaliteit  Stand van zaken 2020

VO Verbeteropdracht

V (Basis)kwaliteit

G Basiskwalteit + goede 
kwaliteit eigen aspecten

- Niet geauditeerd

2 Verantwoording beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit
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Korte toelichting op de interne verbeteropdrachten in  
het overzicht
•  De verbeteropdrachten bij kwaliteitsgebied ‘Onderwijsproces’ 

op Orion College Drostenburg en Orion College Zuidoost zijn 
inmiddels op de scholen uitgevoerd, echter nog niet opnieuw 
geauditeerd.

•  De verbeteropdrachten bij de standaard ‘Vervolgsucces’ op 
de Van Koetsveldschool en Orion College Zuidoost gaan beide 
over het uitvoeren van trendanalyses. Deze verbeterop-
drachten zijn opgenomen in de jaarplannen 2020-2021 van 
de betreffende scholen.

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 worden ten behoeve 
van de vastgestelde kwaliteitsontwikkelingen.

Aan de hand van gestelde normen wordt bepaald of we tevreden 
zijn en wat dat betekent voor de verdere ontwikkeling van ons 
onderwijs. De verschillende data per school wordt elk jaar op-
genomen 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 is terug te vinden in het strategisch beleidsplan van Orion 
en in de schoolplannen van de verschillende scholen.

Interne meting van de kwaliteitscultuur – werkplezier
In het kader van een stevige kwaliteitscultuur ten behoeve 
van maximale ontwikkeling van onze leerlingen heeft Orion 
op de scholen ook een meting gedaan naar de beleving van 
het werkplezier van het personeel op de scholen en onder de 
bovenschoolse teams. Elke school/elk team heeft de eigen  
resultaten ontvangen, besproken binnen het team en er con-
clusies aan verbonden.
In de volgende tabel zijn alle data van de verschillende onder-
zoeken geclusterd naar een algemeen percentage. Per vraag 
is een schaal van 1-5 gebruikt waarbij een 1 zeer ontevreden 
weergeeft en de 5 staat voor zeer tevreden. Per vraag is in de 
eerste kolom de mate van ontevredenheid weergegeven.  
Orion hanteert hierbij een norm voor score 1 en 2, dat deze 
kleiner of gelijk aan 10% moet zijn. In de tweede kolom achter 
de vraag is de mate van tevredenheid weergegeven, waarbij 
Orion de norm hanteert dat de score 4 en 5 groter of gelijk 
aan 75% moet zijn. Orion-breed is het responspercentage van 
89%. Een mooi percentage, maar net niet onze norm van 90%.
 

Korte toelichting op de resultaten in bovenstaand overzicht
In het jaarplan (2020) van Orion is veel aandacht voor het 
boeien en binden van personeel. Hiertoe is de notitie vinden, 
boeien en binden van personeel opgesteld. Zowel onze leer-
krachten als ook ons onderwijsondersteunend personeel willen 
we graag behouden, zodat we met stabiele teams aan onder-
wijsontwikkeling en innovatie kunnen blijven werken. Orion 
streeft naar een optimale werkomgeving voor kwalitatief, vrolijk 
en vitaal personeel. Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij op 
Orion-niveau de norm op de verschillende onderdelen (ruim-
schoots) behalen. Het merendeel van onze medewerkers 
geeft hiermee aan met plezier bij ons te werken. Echter behalen 
we nog niet de norm op de onderdelen erkenning, aanmoediging 
en vooruitgang. Dat betekent dat we, zoals beschreven in de 
notitie, de gesprekken tussen leiding en medewerker meer 
ontwikkelings-/toekomstgericht willen inrichten en invullen. 
Dat we meer doelgerichte aandacht willen hebben voor deskun-
digheidsbevordering en meer mogelijkheden willen bieden 
voor een verscheidenheid aan loopbaanpaden. In hoofdstuk 
2.2 – Personeel & professionalisering is hier meer over te lezen.

Hoe legt Orion verantwoording af over de onderwijs-
kwaliteit?
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 
verslaglegging te doen in de 4- en 8-maandsrapportage, het 
bestuursverslag en/of de schoolgidsen. Het bestuursverslag 
en de schoolgidsen worden gepubliceerd op ‘scholen op de 
kaart’, de websites en in het Internet Schooldossier van de 
Inspectie van het onderwijs.

Werkplezier Orion - Respons 89%

Vraag score 1-2  
norm <10%

score 4-5 
norm >75%

1 Verwachting 5% 76%

2 Middelen 6% 79%

3 Beste doen 4% 80%

4 Erkenning 10% 73%

5 Persoon belangrijk 5% 81%

6 Aanmoediging 9% 70%

7 Mening 6% 77%

8 Visie 3% 83%

9 Collega’s 6% 77%

10 Veilig 5% 85%

11 Verhaal 2% 90%

12 Vooruitgang 10% 71%

13 Leren 6% 75%
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Inspectie

Overzicht van actuele oordelen van de Inspectie van 
het Onderwijs

 Geen (volledige) kwaliteitsonderzoeken in 2020 
In kalenderjaar 2020 zijn geen volledige kwaliteitsonderzoeken 
door de Inspectie van het onderwijs op onze scholen gedaan. 
De opbrengstgegevens 2020, zoals aangeleverd bij de Inspectie 
van het Onderwijs, hebben geen risico’s laten zien. 

Gerhardschool tweede excellent predicaat
   Trots zijn wij om te vermelden dat de Gerhardschool op  
20 januari 2020 voor de tweede maal het predicaat excellent 
heeft mogen ontvangen. De school heeft het predicaat ont-
vangen op het profiel ‘Eigenaarschap bij professionals en auto-
nomie bij leerlingen leidt tot maximale (onderwijs)opbreng-
sten.’ Het rapport is na te lezen op de website van de school.

Stelselonderzoek naar mogelijke veranderingen in de 
leerlingenpopulatie binnen het vso
Orion College Noord is op 13 februari 2020 bezocht in het kader 
van een stelselonderzoek naar mogelijke veranderingen in de 
leerlingenpopulatie. Bij een stelselonderzoek ontvangt de 
school geen oordeel van de inspectie. 

Nieuwe contactinspecteur
Per 18 juni 2020 hebben wij door een verschuiving bij de  
Inspectie van het onderwijs, een nieuwe contactinspecteur 
toegewezen gekregen: drs. B. Molema heeft de taak van  
mw. L. Boomsma overgenomen.

Aanvraag excellent Orion College Amstel
Orion College Amstel heeft in september een vernieuwde 
aanvraag ingediend voor het predicaat excellent. De school 
streeft ernaar om excellente school te blijven op het gebied 
van het schoolklimaat. Het schoolklimaat is veilig, positief en 
ondersteunend, zowel voor de leerlingen als voor de mede-
werkers en samenwerkingspartners. De school ziet dit als één 
van de belangrijkste ‘tools’ om tot goed onderwijs te komen 
en de missie te bereiken. In verband met corona zijn de jury-
bezoeken tot na de zomervakantie 2021 uitgesteld. 

Herstelopdracht Van Detschool
 In het kader van de herstelopdracht naar aanleiding van het 
inspectiebezoek in 2019 heeft de Van Detschool in december 
2019 documentatie aangeleverd bij de inspectie. Door de wis-
seling van de contactinspecteur is een reactie hierop langer 
dan gewenst blijven liggen. Op 19 november 2020 heeft er 
middels een digitale bijeenkomst afstemming met de contact-
inspecteur plaatsgevonden. Vanuit de school is duidelijk ge-
maakt (in gesprek en in documenten) dat zij drukdoende zijn 
met het opzetten van de analyses voor de resultaten en daar-
mee de verantwoording. Hiervoor zijn standaarden ontwik-
keld voor zowel sociaal gedrag als leren leren. In april 2021 is  
een vervolgoverleg geweest waarin de verantwoording voor 
resultaten, analyses en conclusies is voltooid.

School Datum Oordeel inspectie OP,SK, OR, KA Excellent

Orion College Noord 21 januari 2014 Basistoezicht

Orion College Zuidoost 15 juli 2016 Basistoezicht

Orion College Drostenburg 19 oktober 2017 Voldoende V, V, V, G

Orion College Amstel 19 oktober 2017 Goed V, G, V, G ja

Drostenburg 19 oktober 2017 Voldoende G, G, V, V

Van Koetsveldschool 19 oktober 2017 Goed G, G, G, G ja

Mr. De Jonghschool 13 september 2018 Goed G, G, G, G ja

Gerhardschool 11 juli 2019 Goed G, G, G, G ja

Van Detschool 17 oktober 2019 Voldoende V, V, V, O

ja Predicaat Excellente school
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COVID-19 monitor door de Inspectie van het Onderwijs 
Zowel voor als na de zomervakantie van 2020 heeft de Inspectie 
van het Onderwijs verschillende belrondes gehouden om een 
beeld van het onderwijs tijdens COVID-19 te kunnen vormen. 
Drostenburg, Orion College Drostenburg en Orion College 
Zuidoost hebben hieraan deelgenomen. De gegevens van de 
onderzoeken zijn benut als input voor de Staat van het Onder-
wijs van 2021.
Daarnaast hebben de nieuwe en vorige contactinspecteur, 
mede in het kader van de overdracht en ter kennismaking, op 
18 juni 2020 een fysiek bezoek gedaan aan de Mr. De Jongh-
school. De school heeft tijdens dit bezoek een mooi beeld 
kunnen schetsen van hoe zij (de kwaliteit van) het onder wijs 
tijdens de eerste lockdown vorm heeft gegeven.

Compact vierjaarlijks onderzoek door de Inspectie van 
het Onderwijs
Tot slot kunnen wij mededelen dat de Inspectie van het Onder-
wijs op 9 december 2020 een compacte variant van het vier-
jaarlijks bestuurlijk onderzoek bij Orion heeft uitgevoerd. Orion 
zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een re-
gulier vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen. Vanwege 
COVID-19 heeft de Inspectie van het Onderwijs echter besloten 
het aantal reguliere bezoeken op locatie te beperken. Op basis 
van analyse van de beschikbare informatie is het onderzoek bij 
Orion beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het 
bestuur. Van het bezoek heeft de inspectie een beknopt verslag 
opgesteld, waarin geen oordeel wordt gegeven.2  

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 Onder-
wijsadviseurs. 

Er zijn het afgelopen jaar drie klachten c.q. vragen bij de externe 
vertrouwenspersoon binnengekomen, twee van medewerkers, en 
één van een ouder. De externe vertrouwenspersoon is door 
de medewerkers en ouder voornamelijk gebruikt als spar-
ringpartner. Beide medewerkers waren al in gesprek met de 
eigen schooldirectie, waar de klachten c.q. vragen vervolgens 
naar tevredenheid zijn behandeld en opgelost. De klacht van 
de ouder is eveneens door de directie van de betrokken 
school opgepakt en naar tevredenheid behandeld en opgelost.
In 2020 is er één klacht bij de Landelijke klachtencommissie 
onderwijs ingediend. Voordat deze klacht van een medewerker 
in behandeling is genomen, is deze weer ingetrokken. 

Een klacht uit 2019 die heeft geleid tot een claim van een ouder 
in verband met vermeende studievertraging van haar kind is 
door de rechter in februari 2021 niet gehonoreerd. In afwachting 
van een mogelijk hoger beroep staat de claim nog als ver-
plichting op de balans.

Onderwijsresultaten

Zie www.scholen opdekaart.nl voor de onderwijsresultaten van 
de scholen.

Speerpunten en resultaten in 2020

In het jaarplan 2020 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 of de doelen al dan niet 
(of deels) behaald zijn. Hieronder worden vijf ontwikkelingen 
uitgebreider beschreven.

Sociale en maatschappelijke competenties vso
Zoals opgenomen in het bestuursverslag 2019 hadden drie 
scholen een interne verbeteropdracht op “OR2 Sociale en 
maatschappelijke competenties”. Hierop is besloten dat de 
vso-locaties samen met de Orion Werkstraat een sociale en maat-
schappelijke standaard (inclusief leerlijn) gaan ontwikkelen. 

Op basis van de definiëring van een ‘succesvol’ eindprofiel per 
uitstroomrichting wordt er een leerlijn ontwikkeld waarin alle 
relevante doelen uit de verschillende vakoverstijgende leerlij-
nen zijn opgenomen. Om opbrengstgericht aan de sociaal 
maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen 
werken hebben we een schoolstandaard ontwikkeld waarin 
per fase en per leerroute een set doelen wordt opgenomen. 
De normen hiervoor dienen nog te worden vastgesteld. Het 
ontwikkelen van deze doelen zal middels de traumasensitieve 
benadering gestimuleerd worden.

‘Geld Gappie’, zonder schulden 19 worden!
Als onderdeel van de sociaal maatschappelijke competenties, 
ontwikkelen wij aanbod ter voorbereiding op de financiële 
zelfredzaamheid van onze leerlingen. Na het 18e levensjaar 
neemt het aantal jongeren dat in de schulden komt explosief 
toe. Dat komt onder andere omdat jongeren niet precies we-
ten wat er allemaal verandert als ze 18 jaar worden en wat ze 
daarvoor moeten regelen om dit in goede banen te leiden.  
De verantwoordelijkheid om jongeren deze vaardigheden bij  
te leren ligt primair bij de ouders. Als ouders deze verant-
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woordelijkheid moeilijk kunnen overdragen of zelf niet onder 
controle hebben, is het moeilijk voor hen om hun kinderen de 
noodzakelijke financiële vaardigheden bij te brengen. Hierdoor 
verschuift de verantwoordelijkheid voor het aanleren van finan-
ciële vaardigheden meer en meer naar het onderwijs, waar 
het veelal versnipperd en incidenteel wordt aangeboden. Dit 
project wil een structureel antwoord formuleren op boven-
staande geschetste probleem. We willen de jongeren leren en 
helpen om duurzaam economisch zelfstandig te zijn.

Dat gaan we doen door financiële zelfredzaamheid een struc-
tureel onderdeel uit te laten maken van ons onderwijscurri-
culum. Van daaruit worden leerlingen die het nodig hebben 
intensief begeleid. 

In kalenderjaar 2020 hebben we een leerlijn financiële zelfred-
zaamheid ontwikkeld, die in 2021 geïmplementeerd zal worden. 
Bij alle vso-locaties van Orion en praktijkschool De Dreef van 
Kolom heeft er een selectieprocedure plaatsgevonden onder 
leerlingen die 17,5 jaar werden en zijn er 15 leerlingen gekop-
peld aan een ‘geldgappie’, een financiële coach. De ‘geldgappie’ 
begeleidt en ondersteunt de leerling bij de noodzakelijke stap-
pen die de jongere moet zetten op het moment dat hij 18 jaar 
wordt.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt het Orion LOB-traject 
ingevoerd. Dit loopbaantraject is gericht op enerzijds het 
structureren van losse programma’s die al op de Orion 
vso-scholen bestaan, anderzijds is het traject gericht op het 
vergroten van eigenaarschap en intrinsieke motivatie van de 
leerling. Leerlingen leren over hun talenten, wat ze belangrijk 
vinden, welke sectoren goed bij ze passen en ze leren aan  
welke vaardigheden ze moeten werken om hun doelen te  
behalen. Door goed na te denken over wat bij je past vergroot 
de leerling zijn kansen op een mooie, passende plek op de 
arbeidsmarkt. In 2020-2021 wordt leerjaar 1 van het LOB-traject 
geïmplementeerd. In de andere leerjaren lopen bestaande 
LOB-onderdelen door, zoals Track The Talent, het assessment 
en het Life Skills leerlingevent. Daarnaast wordt het LOB-aan-
bod in de leerlijn sociale en maatschappelijke competenties 
opgenomen.

Transferbegeleiding
In januari 2020 zijn we gestart met de pilot Transfercoaching. 
Het doel van de pilot is het bieden van begeleiding aan kwets-
bare jongeren bij de overgang van pro/vso/entree onderwijs 
naar een opleiding of werk en het onderzoeken hoe deze bege-
leiding er het beste uit kan zien. De pilot wordt gefinancierd door 
het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen en uit de 
regionale VSV-middelen. De uitvoering ligt bij Stichting Orion, 
MEE, Jongeren Die het Kunnen en de gemeente Amsterdam. 

Onderzoek naar de pilot vindt plaats binnen de Kenniswerk-
plaats Jeugd Amsterdam-Amstelland (KeTJA-A), de project-
leiding van het onderzoek ligt bij de Hogeschool van Amster-
dam (HvA). Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van 
ZonMW en cofinanciering vanuit de gemeente Amsterdam. 
In de periode van januari - maart 2020 zijn we gestart met het 
informeren van de betrokken zorgcoördinatoren en mentoren 
over deze pilot. Tegelijkertijd zijn ook de coaches van MEE gese-
lecteerd en nader geïnformeerd over de werkwijze. Er is voor 
gekozen om de scholen één voor één op te starten. We zijn 
gestart op Orion College Zuidoost. Samen met de mentoren 
zijn selectiecriteria voor participatie aan de pilot verkend. De 
mentoren hebben de leerlingen klassikaal voorgelicht over het 
traject. De leerlingen hebben zelf aan kunnen geven interesse 
te hebben en/of zijn ze individueel benaderd. Voor de zomer-
vakantie zijn we met 7 leerlingen gestart. Eind december 2020 
hebben we een tussenstand opgemaakt. Hieruit komt naar 
voren dat er veel enthousiasme en belangstelling op de scholen 
maar vooral van de leerlingen is voor dit traject. Het traject is 
op maat en daarmee gericht op de individuele leerling. Door 
de beperkingen die COVID-19 met zich mee heeft gebracht is 
het idee van een speeddate tussen coach en leerling ontstaan. 
De leerling wordt hiermee in de gelegenheid gesteld een keuze 
te maken uit de verschillende coaches. Dit is als zeer waardevol 
ervaren. Met onderstaande interventies willen we het traject 
in 2021 verstevigen:
-   Methodiekbeschrijving en kennisdeling met de coaches;
  - Diversiteit van de coaches; 
  - Rollen en taken beschrijven en beleggen; en
  - Voortzetting intervisie.

Traumasensitief Onderwijs
Als het gaat om het versterken van het pedagogische en didac-
tisch klimaat is de implementatie van Traumasensitief Onderwijs 
(TSO) een belangrijk speerpunt voor Orion. Vanuit onderzoek 
weten we dat een groot deel van de leerlingen in het speciaal 
onderwijs een fors aantal negatieve levenservaringen heeft 
meegemaakt (bij 77% vier of meer). Vanuit de impact die dit 
heeft, en tegen de achtergrond van kwetsbare thuissituaties, 
ontwikkelen die leerlingen fors probleemgedrag. Het vinden 
van een passende aanpak op school is daarbij een grote uit-
daging. Meer dan 70% van de leerlingen die uiteindelijk in het 
speciaal onderwijs komen heeft al 2 of meer schoolwisselin-
gen meegemaakt voordat ze op de passende onderwijsplek 
terecht kwamen. 

Iedere schoolwisseling kan worden opgevat als een potentieel 
negatieve levenservaring. Vanuit extreem gedrag, incidenten, 
verstoord oudercontact, een tijdelijke plaatsing en/of een te 
grote ondersteuningsbehoefte worden leerlingen doorver-
wezen. Dit gaat bij de leerling vaak gepaard met gevoelens van 
niet begrijpen, afwijzing, teleurstelling, boosheid, verdriet, 
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verwarring, eenzaamheid, angst voor herhaling en een gebrek 
aan vertrouwen in wat een nieuwe school te bieden heeft. Uit 
het onderzoek blijkt dat de eerste signalen van problematiek 
al vroeg in de basisschoolleeftijd of zelfs daarvoor gerappor-
teerd zijn. Ondanks dat veelvuldig een breed scala aan inter-
venties wordt ingezet, lukt het niet deze leerlingen binnen het 
regulier onderwijs te houden. Een opeenstapeling aan wisselingen 
gaat bij de vso-leerlingen gepaard met afstroom in niveau.

Vanuit de visie van Traumasensitief Onderwijs is het actief en 
adequaat anticiperen op vroege signalen van een bedreigde 
of verstoorde ontwikkeling kansrijk om het aantal schoolwis-
selingen terug te dringen en daarmee leerlingenleed te be-
sparen. Orion investeert in een antwoord: binnen het project 
Traumasensitief Onderwijs wordt vanuit het Expertisecentrum 
Orion kennis, training en coaching ontwikkeld om het onder-
wijsveld te ondersteunen, zowel binnen de scholen van Orion 
als daarbuiten. 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door het zoeken naar mogelijk-
heden voor training en schoolontwikkeling in tijden van lock-
down en beperkende corona maatregelen. Ondanks de uitda-
gingen en de aanpassingen die gedaan zijn in intensiteit en 
vorm, is er in de gehele stichting betrokkenheid, beweging en 
zijn er concrete stappen gezet in het ontwikkelen van een 
traumasensitief onderwijsklimaat.
Traumasensitief Onderwijs bestaat binnen Orion uit vier pijlers, 
te weten: 
1. Onderzoekend Orion;
2. Interne kwaliteitsontwikkeling & implementatie;
3. TSO als vliegwiel voor onderwijsinnovatie; en
4. TSO op de kaart. 

We beschrijven hieronder de opbrengsten ten aanzien van de 
interne kwaliteitsontwikkeling en implementatie die in 2020 
behaald zijn. Ook wordt kort ingegaan op de resultaten van 
Onderzoekend Orion.
De verschillende scholen van Orion en het Expertisecentrum 
zijn hieronder ingedeeld in drie verschillende fases van ont-
wikkeling. 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?

In mei 2020 is voor vier locaties (OC Noord, OC Zuidoost, 
Drostenburg, Gerhardschool) een intensief programma ont-
worpen met een looptijd van twee jaar, met ingang van augustus 
2020. Er wordt een keer in de zes tot acht weken schoolcoaching 
geboden waarbij samen met de kartrekkers van de school in-
houd van training en verdere kennisontwikkeling wordt ont-
wikkeld. Alle geboden activiteiten sluiten aan bij waar de 

school staat en waar de grootste ontwikkelpunten liggen. De 
activiteiten op deze locaties lopen uiteen van voorbereiding 
op teamtraining, teamtraining, tot visieontwikkeling en het 
ontwikkelen van gemeenschappelijke taal die terug te lezen is 
in de schoolgids en de website. Het meenemen en betrekken 
van alle medewerkers staat op iedere locatie centraal. 

Naast bovengenoemde vier scholen dragen we bij aan een 
volgende fase van ontwikkeling op scholen die al eerder zijn 
getraind (Van Detschool, Mr. De Jonghschool). Hierbij staan 
centraal de gezonde organisatie, het verbinden van TSO met 
de meldcode en het leerklimaat, met executieve functies en 
leren leren, inrichting en time-in, verbreden van de olievlek 
van good practices naar anderen in de school. 

Begin schooljaar 2020-2021 heeft de train de trainer ‘Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen’ plaatsgevonden waaraan  
40 werknemers van verschillende Orion-scholen en van het 
Expertisecentrum hebben deelgenomen. Hierdoor is de moge-
lijkheid tot ontwikkeling en expertisedeling op de eigen locatie 
vergroot en zijn meer mensen toegerust om de kennis over 
TSO naar buiten toe uit te dragen. 

In 2020 heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden met de 
bestuurder van Orion en de directeur van het Expertisecen-
trum om TSO binnen Orion te bestendigen en een gezamen-
lijke koers te bepalen: TSO vormt de basis van het onderwijs-
klimaat op alle Orion-scholen. De duurzame ontwikkeling van 
een TSO-klimaat neemt 5-7 jaar in beslag. 

Vanuit TSO zet Orion ook in op praktijkgericht onderwijsonder-
zoek binnen de Orion-scholen: Onderzoekend Orion. In 2020 
zijn twee internationale publicaties ingediend vanuit het eigen 
praktijkonderzoek. Het ene artikel, vanuit het eigen Target 4 
onderzoek, is een overzichtsartikel over de prevalentie van 
Adverse Childhood Experiences bij leerlingen met ernstige 
gedrags- en sociaal emotionele problemen in het Speciaal  
Onderwijs.3 Het tweede artikel is ingediend in samenwerking 
met het NRO-consortium waar Orion deel van uitmaakt, wat 
een overzichtsstudie is naar bevorderende en belemmerende 
factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs.4 
Daarnaast is een vakgroepartikel ingediend bij een Nederlands-
talig onderwijstijdschrift over ervaringen van scholen in Neder-
land met het ontwikkelen van een traumasensitief onderwijs-
klimaat.5
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2 Verantwoording beleid 
2.2 Personeel & professionalisering

Ontwikkelingen

Personeel
Het aantal fte’s ten opzichte van voorgaande jaren is gestegen. 
Op 31 december 2020 is 376,9 fte in dienst bij Orion, een groei van 
5,78% ten opzichte van 2019. Met name bij het onderwijs-onder-
steunend personeel (OOP) waarvan een aantal is gestart als 
ondersteuner met doorgroei naar leerkracht (Marnix Academie 
en deeltijd pabo, of zij-instromer met versneld pabo-traject). 
In de functiecategorie directie is een toename waar te nemen 
doordat de functie van adjunct-directeur/deelschoolleider is 
toegevoegd aan het functieboek van Orion. Hierdoor is een 
aantal teamleiders (functiecategorie OP) benoemd als adjunct- 
directeur of deelschoolleider (totaal 4,6 fte). 

Het verschil in de verdeling man/vrouw blijft groot, het percen-
tage mannen is een klein beetje toegenomen ten opzichte van 
2019 maar blijft nog achter bij 2017.

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

Bij Orion is 56,5% van de medewerkers ouder dan 45 jaar. In 
de verdeling is een verschuiving te zien van meer ondersteu-
nend personeel in de lagere leeftijdscategorieën naar meer 
onderwijzend personeel in de hogere leeftijdscategorieën. 
Dit is voor een groot deel te verklaren door de doorstroom-
mogelijkheden die geboden worden om bevoegde leerkracht 
te worden. 
Het cohort met de meeste medewerkers betreft de leeftijds-
categorie van 55+.

Vinden, boeien en binden
Onze samenleving verandert voortdurend. Dit is een beginzin 
uit het bestuursverslag 2019. We hadden niet kunnen ver-
moeden dat we in 2020 in de greep van een pandemie terecht 
zouden komen. 

De verspreiding van het coronavirus, COVID-19, zorgt voor 
aanzienlijke verstoring van de dagelijkse en geplande bedrijfs-
voering. In februari 2020 zijn we gestart met voorlichting over 
handen wassen, afstand houden en zorgen dat er dispensers 
en routepijlen op de werkvloer aanwezig waren. En al snel 
werd wendbaarheid, onderwijs op afstand en hybride onder-
wijsvormen de dagelijkse realiteit. 

Dit heeft teweeggebracht dat niet alle HR-beleidsvoornemens 
geïmplementeerd konden worden. Grotendeels zal in 2021 het 
beleid verder worden voortgezet wat was bedoeld en deels is 
ingezet in 2020.

Het actief inzetten op het vinden en behouden van medewerkers 
blijft ook, of beter gezegd, is juist bij onderwijs op afstand en 
in turbulente tijden van groot belang. Binnen het onderwijs 
hebben we verder nog steeds te maken met vergrijzing en 
een lerarentekort. 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  
behouden van medewerkers en op het werven van nieuwe me-
dewerkers die vandaag en morgen bij ons passen. Orion wil 
nadrukkelijk een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige 
en voor nieuwe medewerkers. Daarom is er naast een alge-
mene meerjarenvisie, gewerkt aan een plan voor buitenge-
woon personeelsbeleid in het kader van vinden, boeien en 
binden. In 2020 is een aantal stappen gezet om beleid te vor-
men op dit thema en dit wordt verder uitgewerkt in 2021. 

FTE’s 2017 2018 2019 2020

DIR 13 13,2 12,8 16,8

OP 189,4 188,6 194,1 197,2

OOP 120,4 126,6 149,3 162,9

Totaal 322,8 328,4 356,2 376,9

Aantal 
2020

% FTE 
2017

% FTE 
2018

% FTE 
2019

% FTE 
2020

Man 98 22,08% 23,17% 20,22% 22,62%

Vrouw 362 77,92% 76,83 79,78% 77,38%
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2 Verantwoording beleid 2.2 Personeel & professionalisering

Wat is er in 2020 gedaan?

Orion heeft in 2020 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 nog niet zo groot, dit kan in de komende jaren wel 
oplopen en blijft aandacht vragen. Een combinatie van stappen 
voortkomend uit het noodplan en de gewenste beleidsacties 
voor Orion heeft geresulteerd in de volgende acties:

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. In de praktijk is vooral nauw samen-
gewerkt met Altra.

Voor het vinden van personeel zijn de opleidingsscholen voor 
pabo en lerarenopleidingen een belangrijke bron. De activitei-
ten zijn daarom gericht geweest op het vergroten van de kennis 
over het speciaal onderwijs onder docenten en studenten van 
deze opleidingen en het bevorderen van de mogelijkheid 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. 

Tegelijkertijd is er nu meer aandacht voor zij-instromers. Zij 
starten in een ondersteunende functie en kunnen na het beha-
len van de toelatingseisen in dienst komen als leraar, waarna het 
opleidingstraject in 2 jaar wordt afgerond. Op dit moment zijn er 
5 zij-instromers in dienst en 7 ondersteuners die de deeltijd 
pabo-opleiding volgen. We merken dat het aanbod groeit. Zowel 
voor deeltijdstudenten als voor zij-instroomtrajecten. 

Pabo-studenten kregen al jaren geen toestemming meer om 
in het (v)so stage te lopen. De contacten die in de afgelopen 
jaren zijn gelegd met de Hogeschool Leiden, Inholland Haarlem 
en de iPabo Amsterdam hebben opgeleverd dat studenten 
met ingang van het volgend studiejaar hun stage ook weer in het 
(v)so in mogen vullen. Alle aandacht is erop gericht om deze 
toezegging ook van de pabo-opleiding van de Hogeschool van 
Amsterdam te krijgen.

Samen met Altra richt Orion zich op het vergroten van de naams-
bekendheid van onze scholen en het overbrengen van expertise 
van het speciaal onderwijs bij de opleidingsscholen en hun 
studenten. Er is een begin gemaakt met het verzorgen van 
presentaties en gastlessen, het verzorgen van een minor en het 
afvaardigen van vertegenwoordigers tijdens stagemarkten.
Orion is aangesloten bij de Nieuwe Opleidingsschool Amster-
dam (NOA). Bij de NOA zijn onder andere de Hogeschool van 
Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten en de Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding aangesloten. Allemaal partners 
waarvan de studenten voor Orion van betekenis kunnen zijn.

Om ervoor te zorgen dat studenten binnen Orion professio-
nele begeleiding kunnen krijgen zijn vorig jaar drie perso-
neelsleden begonnen met de opleiding werkplekbegeleider 
(WPB) en zijn twee personeelsleden met de opleiding school-
opleider (so) gestart. Beide opleidingen worden verzorgd 
door de NOA.
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 ruimte in de formatie beschikbaar is voor interne bege-
leiding op de scholen.
De verrichte inspanningen zullen pas op langere termijn 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. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Ook is er geïnvesteerd in de secundaire arbeidsvoorwaarden 
voor personeel; denk hierbij aan de uitgebreide reiskosten-
vergoeding maar ook aan extra mogelijkheden voor deskun-
digheids-bevordering 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 andere school in het regulier onderwijs. 
Verder is de kerstbonus structureel verhoogd van 50 euro 
naar 100 euro per medewerker en eenmalig in het coronajaar 
naar € 200 per medewerker. Gedurende het afgelopen kalender-
jaar is ook steeds aandacht geweest voor de bijzondere positie 
van alle medewerkers die af en aan op afstand hebben gewerkt. 
Een hart onder de riem door middel van een kaartje, een bon, 
en cadeautjes met een persoonlijke boodschap. 

In 2020 is op basis van breed gedragen input uit bijvoorbeeld de 
bijeenkomst nieuwe medewerkers, de gehouden teamsessies 
op scholen, het werkplezieronderzoek medewerkers, en het 
directeurenoverleg gewerkt aan een actuele notitie Vinden, 
boeien en binden van personeel, die als uitgangspunt dient 
voor het personeelsbeleid van de komende jaren. 
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Verzuimbegeleiding

Bij goed werkgeverschap hoort een goede zorg voor alle mede-
werkers 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 
ondersteunt de leidinggevende en de medewerker 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 de 
praktijkondersteuner, de medewerker en de leidinggevende 
aanwezig zijn. De terugkoppelingen zijn vaak dezelfde dag nog in 
te zien door medewerker en leidinggevende. Er zijn korte lijnen 
waardoor er snel geschakeld kan worden met betrekking tot 
welke acties genomen kunnen worden, gericht op mogelijkheden 
en terugkeer naar werk. De arbodienst wordt ook ingezet voor 
preventieve spreekuren; hier is veelvuldig gebruik van gemaakt 
bijvoorbeeld bij angst ten aanzien van Covid-19 besmetting. 

Eind 2020 heeft een eerste evaluatie van de arbodienst plaats-
gehad bij medewerkers en directeuren. Hieruit is naar voren 
gekomen dat men over het algemeen zeer tevreden is over de 
dienstverlening. In 2021 zal een vervolg aan deze evaluatie 
gegeven worden.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2020 historisch gedaald. 
Het ligt voor de hand dat het deels te maken heeft met de 
coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken 
waardoor er minder andere griepvormen zijn overgedragen. 
Maar ook de werkwijze van de nieuwe arbodienst lijkt een posi-
tieve werking op de verzuimcijfers te hebben. 

De doelstelling om het ziekteverzuim in 2020 ten opzichte van 
2019 te verlagen is dan ook ruimschoots behaald. Het verzuim-
percentage van Orion over 2020 is uitgekomen op 5,9% (ten 
opzichte van 8,2% in 2019). 

Landelijk lag het ziekteverzuimpercentage in het speciaal basis-
onderwijs en het speciaal onderwijs in 2019 op 6,7%. De lande-
lijke cijfers over 2020 zijn deels bekend - we wachten nog op 
de cijfers over het laatste kwartaal. 
De verschillen in ziekteverzuim per afdeling hebben diverse oor-
zaken. Ook heeft een zieke medewerker in een klein team een 
ander effect op de cijfers dan een zieke medewerker in een 
groter team. Er is in 2020 een aantal langdurige verzuimtra-
jecten afgerond, deze medewerkers zijn aan het eind van 2020 
en begin 2021 uitgestroomd. Dit zal in 2021 andere verzuim-
cijfers laten zien. 

 

De bovenstaande grafiek geeft aan dat de categorie onderwij-
zend personeel een hoger verzuimpercentage heeft over de 
afgelopen 5 jaren dan de andere functiecategorieën. Hier ligt 
een relatie met de zwaarte van de taak en de alertheid die 
gevraagd wordt voor de klas.

De gemiddelde verzuimduur is gestegen ten opzichte van 
2019 van 19 naar 25 dagen. Er is in 2020 een aantal langdurige 
verzuimtrajecten afgerond, deze medewerkers zijn aan het 
eind van 2020 en begin 2021 uitgestroomd. 
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De meldingsfrequentie voor heel Orion lag in 2020 op 0,94 
tegenover 1,41 in 2019:

In 2020 was het nulverzuim 48% tegen 38% in 2019. Landelijk 
lag het in 2019 op 45% voor speciaal basisonderwijs/speciaal 
onderwijs. Op het percentage nulverzuim kunnen we invloed 
uitoefenen evenals op de meldingsfrequentie. Op de verzuim-
duur is minder invloed uit te oefenen. Als er meer medewer-
kers niet verzuimen betekent dit ook iets voor de vitaliteit van 
de schoolorganisatie. Meer inzetten op preventief naast cura-
tief beleid levert hieraan een positieve bijdrage. Een goede 
samenwerking tussen leidinggevenden en de arbodienst als ook 
overkoepelend verzuimbeleid binnen Orion draagt hieraan bij. 
Op dit moment zitten we in een transitiefase van medisch- 
naar gedragsmodel. Deze overgangsfase vraagt verschillende 
interventies op verschillende niveaus (beleid, leidinggevenden 
en medewerkers). In de notitie Vinden, boeien en binden van 
personeel is hier ook ruim aandacht voor.

De meeste ziekmeldingen betreffen het korte en middellange 
verzuim. Het lange en zeer lange verzuim (totaal 10% van de 
ziektegevallen) bepalen echter 85% van het verzuimpercentage.

Transitie jeugdzorg

De Gemeente Amsterdam heeft beleid ontwikkeld om specialis-
tische jeugdhulp in het speciaal onderwijs mogelijk te maken. 
Binnen deze ontwikkeling is afgesproken dat de jeugdzorg 
medewerkers die binnen de stichtingen voor speciaal onderwijs 
werken, overgaan naar jeugdhulpinstellingen. Volgens planning 
is in 2019 een eerste transitie van maatschappelijk deskundigen 
overgegaan naar het Ouder Kind Team. In de planning was op-
genomen dat de gedragswetenschappers en sociotherapeuten 
per augustus 2020 zouden overgaan naar een zorgpartij. Ter voor-
bereiding hiervan is een zorgvuldig proces gelopen met de 
medewerkers die het betreft. Er zijn gesprekken gevoerd met alle 
medewerkers en hieruit is Levvel (voorheen Spirit en Bascule) 
als zorgpartij naar voren gekomen. Voor het schooljaar 2020-2021 
is voor de optie gekozen om de betreffende medewerkers vanuit 
een detacheringsconstructie vanuit Orion voor Levvel op de scho-
len te laten werken. In 2021 zullen gesprekken gevoerd wor-
den over het vervolg van deze constructie zowel in het belang 
van de individuele medewerkers maar ook in het belang van 
Orion om ze zo veel mogelijk aan de school te binden. 

Uitkeringen na ontslag

Wat zijn in 2020 de kosten voor uitkeringen na ontslag?  
De totale uitkeringslasten die door OCW in 2020 zijn ingehouden 
op de bekostiging bedragen 4.222 euro. Het onderwijs is eigenrisico-
drager voor de werkloosheid en middels de premie die school-
besturen aan het Participatiefonds (PF) betalen worden de werk-
loosheidskosten collectief gedragen, mits is voldaan wordt aan 
de complexe regelgeving van het PF met navenante adminis-
tratieve inspanningen. In 2019 is een aantal oude dossiers over 
voorgaande jaren alsnog bij het Participatiefonds ingediend. 
Er is zo goed mogelijk getracht om aan de complexe regelgeving 
te voldoen met wat er in de personeelsdossiers aanwezig was 
om de kosten zoveel te beperken. Dit is grotendeels gelukt.  
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2020 0,52% 0,42% 2,60% 2,42% 5,95%
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In 2019 en 2020 is de instroomtoets van het Participatiefonds 
steeds correct uitgevoerd en zijn de dossiers akkoord bevonden. 
Dit betekent dat er geen WW-lasten voor rekening van Orion komen 
over de uitstroom van medewerkers in deze kalenderjaren.

 Welke maatregelen worden genomen om werkloosheids-
kosten in de toekomst te voorkomen?   
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 zal er extra aandacht zijn voor duurzame 
inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten. Immers de stap 
naar een andere baan is veelal gemakkelijker vanuit een werk-
situatie. Het Participatiefonds biedt ondersteuning om exper-
tise in te schakelen en schoolbesturen op deze manier te helpen 
dit in hun organisatie te realiseren. Onderzoek of dit iets kan 
opleveren voor Orion is opgestart.

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 met 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 perso-
neel wordt per schooljaar een plan gemaakt en dit wordt in de 
MR-vergadering van de school besproken en vastgesteld. 

In 2018-2019 was het ontvangen bedrag per leerling 155 euro, 
schooljaar 2019-2020 is het 220 euro per leerling. Vanaf school-
jaar 2020-2021 wordt er voor het eerst een bedrag per schoolsoort 
gehanteerd, voor het speciaal onderwijs wordt het bedrag 
aanzienlijk verhoogd tot 488 euro per leerling. Zo wordt reke-
ning gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs meer 
personeel per leerling aanwezig is. 

In 2020 heeft Orion in totaal 394.257 euro aan werkdrukmid-
delen ontvangen. Een groot deel hiervan wordt door de scholen 
ingezet om extra formatie te financieren (bijvoorbeeld extra 
vakleerkrachten voor bijvoorbeeld gym en muziek, en extra 
onderwijsondersteuners). 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 door de 
teams moet worden gedaan. Dit wordt weer gebruikt tijdens het 
vaststellen van het werkverdelingsplan, en zou je als niet-fi-
nanciële maatregel kunnen beschouwen om de werkdruk te 
verminderen. 

Uit een landelijke tussenevaluatie is gebleken dat de meeste 
leraren de werkdrukmiddelen inderdaad als werkdrukverla-
gend beschouwen. Door de positieve tussenevaluatie zijn de 
werkdrukmiddelen daarom structureel verhoogd en is de regeling 
verlengd tot en met schooljaar 2024-2025.

Prestatiebox

De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 
professionalisering van leraren en schoolleiders, en cultuur-
educatie. Binnen Orion worden de gelden van de prestatiebox 
ten behoeve van onderwijs en ICT ingezet. In 2019 is onder 
andere op alle scholen een ICT-scan onder de medewerkers 
uitgevoerd en op basis van de uitkomsten is er per school een 
plan van aanpak (een scholingsplan) gemaakt. In 2020 is ingezet 
op het faciliteren en professionaliseren van leerkrachten bij het 
geven van online lessen. 

2 Verantwoording beleid 2.2 Personeel & professionalisering
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Scholen

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 61 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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Terug- en vooruitblik 

Uitbreiding Orion College Drostenburg en herinrichting 
Drostenburgcomplex
In 2020 zijn met de directeuren en teams van Drostenburg  
en Orion College Drostenburg, samen met bureau M3V /  
De Mevrouwen en ondersteuning vanuit Onderwijsbureau 
Meppel, flinke stappen gezet met de planvorming voor een 
herinrichting van het scholencomplex op Drostenburg. In de 
loop van 2021 zal een architect gekozen worden.

Ter overbrugging zijn voor Orion College Drostenburg in de 
herfstvakantie van 2020 nog drie extra noodlokalen geplaatst, 
wat het totaal aan tijdelijke lokalen op zeven brengt. 

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. In 2021 wordt een begin gemaakt met de planvorming 
voor de inrichting van dat schoolgebouw.

Nieuwbouw voor de Van Detschool
De gemeente heeft in 2019 aangegeven dat er nieuwbouw 
voor de Van Detschool op de Zuidas gepland staat. We gaan de 
nieuwbouw voorbereiden. De planning was medio 2025, maar 
het zou zo maar eens een paar jaar later kunnen worden. Om 
het huidige gebouw tot die tijd prettiger leefbaar te maken, en 
voor een aantrekkelijke leeromgeving en een prettige uitstraling 
zijn we in 2020 begonnen met een extra opknapbeurt. Dit 
wordt in 2021 verder afgerond.

Nieuwbouw voor de Mr. De Jonghschool
Ook voor de Mr. De Jonghschool staat nieuwe huisvesting ge-
pland. Dit kan echter nog wel 10 jaar op zich laten wachten. 
Om de kinderen een aantrekkelijker leeromgeving te geven 
met een prettige uitstraling zijn we ook hier begonnen met 
een extra opknapbeurt. 

Van Koetsveldschool
De Van Koetsveldschool heeft te maken met een veranderende 
populatie en er hebben interne verhuizingen plaatsgevonden. 
Ook voor deze school zijn plannen gemaakt om het gebouw 
weer prettig leefbaar te maken. In de zomer van 2020 is een 
eerste grote opknapbeurt uitgevoerd. Vanaf 2021 zal het plan 
verder worden afgerond. 

Orion College Zuidoost
De school is gevestigd in een kantoorpand. Dit is niet alleen 
de uitstraling aan de buitenkant, maar voelt ook zo vanbin-
nen. Er zijn plannen gemaakt om Orion College Zuidoost meer 
de uitstraling van een school te geven waarbij de traumasen-
sitieve leeromgeving zal worden verbeterd en ook de herken-
baarheid van de identiteit en achtergrond van de meerder-
heid van de leerlingen zal worden meegenomen.

Brandvoorzieningen
Om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen 
zijn in 2020 op 7 scholen aanpassingen gedaan met betrek-
king tot de brandwerende voorzieningen. Het ging hierbij om 
het herstellen van de bouwkundige brandwerende scheidin-
gen, zoals het dichtzetten van brandwerende scheidingen bo-
ven systeemplafonds, het dichtzetten van leidingdoorvoeren 
en het aanbrengen van de juiste brandwerende beglazing. 
Om een goed beeld te krijgen van de eerder uitgevoerde 
brandscheidingen, zijn er eerst brandscans uitgevoerd, en op 
basis hiervan zijn er offertes aangevraagd. In de praktijk is 
echter gebleken dat er veel meer hersteld diende te worden, 
waardoor de kosten ver zijn overschreden. De totale kosten 
bedroegen 185K, de totale overschrijding bedroeg 97K. 

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 zonnepa-
nelen geplaatst. Ook zijn bij alle scholen de appendages in de 
cv-ruimtes geïsoleerd om warmteverlies te beperken. Daar-
naast wordt zo veel mogelijk ledverlichting geplaatst, waar 
mogelijk in combinatie met aanwezigheidsdetectie; dit heeft 
al plaats gevonden 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 meest energiezuinige variant. 

Orion is tevens bezig met het opzetten van eenvoudige ge-
bruiksregels om ook het personeel en de leerlingen bewuster 
te maken van energieverbruik en energieverspilling. Ook is er 
op de Van Koetsveldschool een pilot rond educatieve afval-
scheiding gestart. Dit wordt in 2021 op alle scholen ingevoerd.
 

2 Verantwoording beleid 2.3 Huisvesting
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2 Verantwoording beleid 
2.4 Financieel beleid

Hoofdlijnen financieel beleid
 
De visie en missie van Orion zijn vertaald naar het huidige 
strategisch beleidsplan 2018-2021. Het strategisch beleids-
plan is samen met de realisatie van de begroting 2020 het uit-
gangspunt 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 
begroting 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 begroting 
op, waarin reeds rekening is gehouden met de keuzes die de 
school zelf 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 
vastgelegd in het treasurystatuut. Het beleid is conform het 
voorschrift belenen en beleggen van het ministerie. In 2020 is het 
treasurybeleid conform het financieel beleidsplan van Orion 
uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt van het treasury-
beleid is dat Orion te allen tijde moet kunnen beschikken over 
voldoende financiële 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 afname van de liquiditeit wordt met name verklaard doordat 
in 2020 veel is geïnvesteerd. In het verslagjaar 2020 zijn geen 
liquiditeitsproblemen geweest. De rentelasten in 2020 bedragen 
€ 14.118. In 2020 hebben de banken hun voorwaarden aange-
past, waardoor Orion rente moet betalen over een deel van het 
banksaldo. De spaarrekening ING en de rekening courant ING 

worden zo beheerd, dat steeds voldoende liquide middelen 
op de rekening courant ING beschikbaar zijn. De gelden op de 
overige spaarrekeningen worden in principe niet aangesproken. 

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 worden de volgende percen-
tages 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.

•   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 het SWV 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 2020 waren de bovenschoolse kosten € 3.018 K. Dit betreffen 
onder andere alle kosten van de kostenplaatsen Algemeen en 
Stafbureau, zoals Orion-brede scholing, bovenschoolse projec-
ten (bijvoorbeeld vinden, boeien en binden personeel), dotatie 
aan de onderhoudsvoorziening, de bezetting van het stafbureau, 
de kosten voor het administratiekantoor, verzekeringskosten, 
advieskosten, juridische kosten, en arbo-kosten.

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.

2019 2020 Mutatie 
t.o.v. 2019

Kasgeld  2  1  -1 

Rekening courant *)  1.869  1.651  -218 

Spaarrekening ING  238  238  -   

Spaarrekening Rabo  3.172  3.168  -4 

Spaarrekening ABN-AMRO  3  3  0 

 Totaal  5.284  5.060  -223 
 Ontwikkeling eind 2019 = 100% 100% 96%

Bedragen x € 1.000
*) Wordt aangehouden bij ING, Rabo en ABN-AMRO
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2.5 Risico’s en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem 

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem 
van Orion is vormgegeven in de planning & control-cyclus. 
Verantwoordelijkheden worden hierbij 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 managementinformatiesysteem 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. Momenteel zijn er 
geen concrete plannen voor aanpassingen van het risicobeheer-
singssysteem.

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 meerjarenbe-
groting 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 daar-
mee de kans niet tijdig te kunnen inspelen op tegenslagen.

In het jaarplan bij de begroting 2020 zijn de risico’s geactuali-
seerd en nader toegelicht. Deze is besproken met de school-
directeuren en de Raad van Toezicht. 
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Risico/kans Kans dat 
het zich 
voordoet

Risico(-) / 
kans(+)

In  
begroting / 
prognose

Ontwikkelingen Beheers-
maatregel

Leidt maatregel 
tot gewenst 
resultaat?

Aanvullende 
toelichting

1.A Onderhouds-
voorziening: 
de dotatie, op 
basis van een 
voortschrij-
dende 10 jaars 
prognose 
moet wellicht 
per 2023 op 
basis van 20 
jaars prognose.

90% -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 conse-
quenties nog niet 
helemaal te 
overzien.

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 
jaarverslaggeving.

Maatregel leidt 
ertoe dat Orion 
klaar is om de 
nieuwe regel-
geving in te voeren.

Nog steeds 
geen landelijke 
besluitvorming 
m.b.t. 1.b; er is 
sprake van 
uitstel tot in 
ieder geval 
2023.

1. B Onderhouds-
voorziening: 
de dotatie 
moet wellicht 
per 2023 op 
basis van 
componen-
tenmethode.

80% -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 
jaarverslaggeving.

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

Nog steeds 
geen landelijke 
besluitvor-
ming; 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 Goede begelei-
ding nieuwe 
medewerkers, 
gesprekkency-
clus. 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 
Participatie-
fonds wordt 
percentage 
verlaagd naar 
10%.

3 De verwachte 
leerlinggroei 
bij OC 
Drostenburg 
blijft uit.

20% -600.000 nee De noodlokalen zijn 
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 vergun-
ningen en 
tegenstand in 
de buurt.

Risicomatrix

Risicomatrix Orion bij de meerjarenbegroting 2021-2025 - geactualiseerd t.b.v. bestuursverslag 2020
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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
 

Het aantal leerlingen bij Orion groeit. Ten opzichte van 2019 is 
het leerlingenaantal per 1 oktober 2020 met 62 leerlingen ge-
stegen naar 1.268. Orion heeft geen ambitie om te groeien en 
wil juist het reguliere onderwijs helpen bij vroegsignalering, 
waardoor meer leerlingen met behulp van expertise uit het 
speciaal onderwijs in het regulier kunnen blijven. Toch ver-
wacht 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.

FTE

In 2020 is het aantal fte ten opzichte van 2019 gestegen door 
een stijging van het leerlingaantal. Voor de stijging van het 
leerlingaantal naar 1.322 op 1 oktober 2021 zijn de scholen 
formatief al ingericht. 

Ten opzichte van 2019 is de totale formatie van Orion in 2020 
gegroeid van 351,5 fte naar 371,4 fte.

De groei bij bestuur/ management heeft te maken met de 
aanpassing van het functieboek naar aanleiding van afspraken 
in de laatste cao. Hierin zijn ook adjunct-directeuren opgenomen. 
Tot augustus 2020 waren dit teamleiders in een OP-schaal. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn extra opleidingsplekken en 
de begeleiding hiervan begroot (totaal 12 fte). De daling van 
het aantal fte’s in 2022 heeft mede te maken met de overgang 
van de gedragswetenschappers; per 1 augustus 2021 gaan zij 
definitief over naar Levvel. 

Bij Orion is ruim 11% van het personeelsbestand 62 jaar of ouder, 
waardoor vanaf 2022 vacatures zijn opgenomen ter vervanging 
van personeel dat met pensioen gaat. Inhuur wordt tot een 
minimum beperkt. Het gaat om inhuur van verzuimcoördinator, 
facilitair coördinator, functionaris gegevensbescherming en 
inhuur van zzp-ers op enkele scholen.

Leerlingen  Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Aantal leerlingen  1.206  1.268  1.322  1.326  1.331  1.331  1.331 

Aantal FTE  Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

 Bestuur / management  12,9  16,0  17,8  17,8  17,8  17,8  17,8 

 Onderwijzend personeel  194,5  198,8  201,8  202,7  201,6  201,5  201,5 

 Ondersteunend personeel   144,0  156,6  155,9  151,1  149,9  149,8  149,8 

 Totaal formatie (excl. payroll)  351,5  371,4  375,5  371,5  369,3  369,1  369,1 
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3 Verantwoording financiën 
3.2 Baten, lasten en balans 

Baten en lasten

Staat van baten en lasten

Genormaliseerd resultaat 2020
In het resultaat van 2020 zijn onderstaande eenmalige posten 
opgenomen.
•   Eenmalige aanvullende bijzondere bekostiging OCW ter com-

pensatie van de eenmalige uitkering vanuit de cao 2019-2020 
in februari 2020 (€ 274.000). In 2019 is circa € 700.000 ontvangen 
voor deze eenmalige uitkering. Deze bate moest worden ver-
werkt in het resultaat van 2019;

•  Eenmalige uitkeringen naar aanleiding van nieuwe CAO po 
(-/- € 936.000);

•  Eenmalige bate in verband met ontbinding REC BovenAmstel, 
saldo is uitgekeerd aan de betreffende besturen voor speciaal 
onderwijs (€ 335.000);

•  Eenmalige uitkering participatiefonds (v)so voor herwaardering 
OOP-functies (€ 341.000);

•  Teruggave uitkeringskosten DUO voorgaande jaren (€ 34.000);
•  Teruggave afdracht WhK 2018 en 2019 (€ 14.000); en
•   Vrijval claim uit 2016 (€ 32.000).
Het resultaat exclusief bovenstaande posten is circa €325.000 
positief. Dit is circa €759.000 hoger dan begroot.
        

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2020 t.o.v. 
de begroting
Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt circa € 419.000 positief. 
Het positieve resultaat van 2020 ten opzichte van de begroting 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door: 
• Bovenstaande eenmalige posten;
• De normaanpassingen van het ministerie;
•   Hogere bijdragen vanuit het samenwerkingsverband (groei-

bekostiging en zorgarrangementen); en
• Hogere cao-loonsverhoging.

Baten
Zoals uit de volgende grafiek blijkt is Orion in belangrijke mate, 
te weten ongeveer 88,7%, afhankelijk van de overheid (ministerie 
en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijks-
bijdragen vanuit OCW (83,8%). Bij inkomsten van de overheid 
speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de in-
komsten 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  
 

x € 1.000  Realisatie 
2019 

Begroting 
2020

Realisatie 
2020

Begroting
2021 

Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Verschil 
2020 
t.o.v. 

begroting

Verschil 
2020

 t.o.v. 
2019

Baten

Rijksbijdragen  27.331  27.881  29.586  31.157  32.042  32.071  32.305  32.555  1.705  2.255 

Overige 
overheids-
bijdragen  
en subsidies

 1.918  1.176  1.727  699  601  596  503  374  551  -191 

Overige baten  2.710  2.813  4.015  3.695  3.105  3.048  2.996  3.006  1.201  1.305 

Totaal baten  31.959  31.870  35.327  35.551  35.748  35.715  35.803  35.935  3.457  3.369 

Lasten

Personeelslasten  25.857  27.085  29.269  30.169  30.006  30.038  30.209  30.318  2.184  3.412 

Afschrijvingen  691  662  702  816  818  741  747  775  40  11 

Huisvestings-
lasten

 2.009  1.988  2.474  2.267  2.161  2.155  2.156  2.143  486  465 

Overige lasten  2.616  2.570  2.448  2.873  2.706  2.701  2.674  2.675  -123  -168 

Totaal lasten  31.174  32.305  34.894  36.125  35.691  35.636  35.786  35.911  2.588  3.720 

Saldo  785  -435  433  -574  57  79  18  23  869  -352 

Saldo financiële 
baten en lasten

 0  1  -14  -20  -20  -20  -20  -20  -4  -1 

Totaal resultaat  785  -434  419  -594  37  59  -2  3  865  -352 
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in de gaten te houden. Bij leerlingkrimp moeten tijdig noodza-
kelijke maatregelen genomen worden, hier is echter bij Orion 
geen sprake van.

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

De rijksbijdragen bestaan uit rijksbijdragen OCW, overige 
subsidies OCW en groeibekostiging vanuit samenwerkings-
verbanden. De rijksbijdragen komen 6,1% hoger uit dan de 
begroting. De hogere baten betreft voornamelijk: 
•  Normaanpassingen OCW ter dekking van de nieuw afgesloten 

cao 2019-2020;
•   Eenmalige aanvullende bijzondere bekostiging (v)so naar 

aanleiding van de nieuwe cao 2019-2020;
•   Extra middelen voor werkdrukverlaging (v)so vanaf school-

jaar 2020-2021;
•  Bijzondere bekostiging personeel voor beloning aan leraren 

in het vso die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs 2020-2021 (hier staan ook hogere lasten 
tegenover);

•   Hogere baten voor studieverlof; en
•   De groeibekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden is 

hoger als gevolg van de hogere tussentijdse groei op 1 februari. 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn 46,9% hoger 
dan begroot. De hogere bate vanuit de gemeente betreft 
voornamelijk: 
• Niet begrote vergoeding betreffende de noodopvang en op-
vang kwetsbare kinderen in verband met corona;
• Niet begrote vergoeding zomerschool;
• Niet begrote vergoeding voor toelage Amsterdamse leraren;
• Afrekening restauratie Fresco op Orion College Amstel; en
• Hogere VLOA-subsidies en teambeurs.
Tegenover deze baten staan ook extra lasten.

De overige baten zijn 42,7% hoger dan begroot. De hogere 
overige baten betreft voornamelijk: 
•  Meer toekenning van aanvullende arrangementen en tussen-

tijdse TLV-omzettingen vanuit de samenwerkingsverbanden 
(circa € 370.000);

•   Eenmalige bate in verband met de ontbinding van REC  
BovenAmstel (€ 335.000);

•  Hogere baten detachering als gevolg van enerzijds cao-stijging 
en anderzijds de latere overgang van de gedragsweten-
schappers naar Levvel. Hier staan ook extra personeelslasten 
tegenover;

•   Eenmalige uitkering participatiefonds (v)so voor herwaar-
dering OOP-functies (€ 341.000). Hiervan is € 294.000 gere-
serveerd voor de schooljaren tot en met 2022-2023 middels 
een dotatie aan de bestemmingsreserve personeelsfonds;

•   Teruggave afdracht WhK 2018 en 2019 (€ 14.000); en
•   Vrijval claim uit 2016 (€ 32.000).

Lasten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de lasten van 
de Stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 84%, uit 
personeelslasten.

 

De realisatie van de totale lasten is 8,0% hoger dan de begroting.

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (96,6%). 
De personele lasten zijn 8,1% hoger dan begroot. De hogere 
lasten betreft voornamelijk: 
•  Hogere inzet eigen personeel heeft te maken met het hogere 

leerlingaantal dan begroot. Hier staat extra groeibekostiging 
tegenover. 

•  De gemiddelde personeelslast is hoger dan begroot door de 
cao-loonsverhoging en eenmalige cao-uitkeringen. Ten tijde 
van het opstellen van de meerjarenbegroting was er nog geen 
nieuwe cao. In de begroting was rekening gehouden met 3% 
loonsverhoging. De werkelijk afgesproken loonsverhoging 
bedroeg 4,5%. Daarnaast zijn eenmalige cao-uitkeringen uitge-
keerd in boekjaar 2020, waarvoor de hogere baten grotendeels 
(conform regelgeving) in boekjaar 2019 waren opgenomen. 

83,9%

7%

2%
7,1%

Verdeling lasten

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Verdeling baten

3.1 Rijksbijdragem
3.2 Overige overheids- 
bijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
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7,1%

83,8%

11,3%

4,9%
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•  Niet begrote extra toelage Amsterdamse leraren en toelage 
leraren vso diplomagericht. Hier staan ook extra baten tegen-
over.

•   De kosten van de inhuur van personeel vallen hoger uit door 
onder andere hogere kosten inhuur docent Urban Voetbalschool 
en vanaf juni detacheringskosten voor inhuur ICT-onderhoud.

•  Hogere kosten voor arbodienst dan begroot. 
•   Er zijn nagenoeg geen kosten gemaakt voor outplacement/

ontslag.

De afschrijvingslasten zijn 6,1% hoger dan begroot als gevolg 
van hogere ICT-investeringen. Deze houden grotendeels verband 
met de aanschaf van extra devices in verband met corona en 
thuisonderwijs.

De huisvestingslasten zijn 24,4% hoger dan begroot. Deze 
kosten bestaan vooral uit schoonmaakkosten (30,4%), dagelijks 
onderhoud (29,5%), energie en water (20,9%) en dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening (13,5%).

De overschrijding betreft met name hogere kosten voor 
brandwerende werkzaamheden, hogere kosten onderhouds-
contracten en hogere schoonmaakkosten als gevolg van corona. 

De overige lasten zijn 4,8% lager dan begroot. Door corona 
heeft het Orion Event niet plaatsgevonden en zijn ook de kosten 
voor projecten lager dan begroot. De kosten voor ICT-onder-
houdscontracten zijn lager doordat vanaf juni 2020 ICT-per-
soneel wordt ingehuurd middels detachering. In 2020 zijn niet 
begrote kosten gemaakt voor de restauratie Fresco, Zomer-
school en kosten voor noodopvang in verband met corona. 
Voor al deze zaken zijn extra baten van de gemeente ontvangen, 
zie 3.2 overheidsbijdragen. 

De financiële lasten zijn niet begroot. In de loop van 2020 
hebben de banken hun voorwaarden aangepast, waardoor 
Orion rente moet betalen over een deel van het banksaldo. 
Deze rentelasten waren niet begroot.

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2020 ten  
opzichte van 2019

Baten
De realisatie van de totale baten ligt 10,5% hoger dan in het 
kalenderjaar 2019.

De rijksbijdragen zijn 8,3% hoger dan in het kalenderjaar 
2019. De rijksbijdrage is in 2020 hoger door de indexering van 
de lumpsum en de hogere groeibekostiging vanuit de samen-
werkingsverbanden als gevolg van de hogere tussentijdse 
groei van het leerlingenaantal. 

De overige overheidsbijdragen zijn 10% lager dan in het  
kalenderjaar 2019. In 2020 is tot en met juli een vergoeding 
voor gedragswetenschappers ontvangen vanuit de gemeente 
Amsterdam, terwijl deze vergoeding in 2019 het gehele jaar is 
ontvangen. 

De overige baten liggen 48,1% hoger dan in het kalenderjaar 
2019. De overige baten zijn in 2020 hoger door meer toege-
kende zorgarrangementen en tussentijdse TLV-omzettingen 
vanuit het SWV en omdat er meer medewerkers gedeta-
cheerd zijn bij derden. Dit betreft vanaf augustus 2020 onder 
andere de gedetacheerde gedragswetenschappers bij Levvel.

Lasten
De realisatie van de totale lasten zijn 11,9% hoger dan in het 
kalenderjaar 2019. 

De personele lasten zijn per saldo 13,2% hoger dan in het 
kalenderjaar 2019. In 2020 is meer formatie ingezet door toe-
name van leerlingen op diverse scholen in 2020. De gemiddelde 
personeelslast is hoger door de cao-stijging en de eenmalige 
uitkeringen in 2020. 

De afschrijvingslasten zijn in lijn met kalenderjaar 2019. 

De huisvestingslasten zijn 23,2% hoger dan in kalenderjaar 
2019. Het verschil met kalenderjaar 2019 wordt vooral veroor-
zaakt door de kosten voor brandwerende werkzaamheden 
en de hogere schoonmaakkosten, die voor een groot deel toe 
te schrijven zijn aan corona.

De overige lasten zijn 6,4% lager dan in het kalenderjaar 2019. 
De lagere overige lasten betreft voornamelijk lagere kosten voor 
ICT-onderhoudscontracten en lagere kosten voor activiteiten. 

Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten 
ten grondslag:
•  De meerjarenbegroting 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 2022-2025 opgesteld worden.

•  De gehanteerde leerlingaantallen zijn gebaseerd op de leer-
lingenaantallen van 1 oktober 2020 en de prognose van de 
schooldirecteuren voor de komende jaren.

•   De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van 
de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de komende jaren. 

•   In de meerjarenbegroting wordt verder geen rekening ge-
houden met inflatie en prijsstijgingen. Uitgangspunt is dat 
inflatie gecompenseerd wordt door de jaarlijkse correctie in 
de bekostiging vanuit het ministerie van OCW.

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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•   Naar aanleiding van de verwachte stijging van leerlingen-
aantallen is bij verschillende scholen hiervoor extra formatie 
opgenomen evenals baten groeibekostiging.

•  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 begrotings-
resultaat. Bij Orion College Drostenburg is dat pas in 2023 
het geval, omdat de noodlokalen veel later dan verwacht zijn 
opgeleverd (na de teldatum 1 oktober 2020) en er wel reeds 
personeel voor de extra groepen in dienst is. 

•   Orion heeft de komende jaren te maken met een flinke uit-
stroom van personeel dat de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. Daarom wil Orion extra investeren in het vinden en 
behouden van personeel. 

•   In de meerjarenbegroting is de Transitie Jeugdzorg verwerkt. 
De overgang van de gedragswetenschappers van Orion 
naar zorgaanbieder Levvel zal uiteindelijk in augustus 2021 
zijn beslag krijgen. Hiermee komt een eind aan de detache-
ringsconstructie.

•   De afschrijvingskosten zijn meegenomen op basis van de 
door de scholen en bovenschools management geplande 
investeringen.

•    Orion staat voor een uitstekende kwaliteit van het onder-
wijs 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.

•   Orion streeft er te allen tijde naar om een sluitende begroting 
te presenteren. Orion vindt investeringen in huisvesting en 
personeel nu dermate urgent dat het ervoor kiest om in 
2021 overschrijdingen te financieren uit de reserves. Gezien 
de financiële positie van Orion kan dit ook. 

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 2021-2025 is dit nader toegelicht.
 

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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Balans

Balans in meerjarig perspectief

Investeringen  Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Gebouwen en terreinen  23  -   

Inventaris kort  79  170  1.079  29  33  13  13 

Inventaris lang  447  403  45  15  165  10  10 

ICT kort  339  412  56  367  148  398  131 

ICT lang  71  181  139  49  102  56 

Leermiddelen  35  35  151  45  34  34  37 

Totaal investeringen  922  1.090  1.513  595  429  557  247 

x € 1.000  Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  4.827  5.199  5.896  5.672  5.360  5.170  4.641 

Totaal vaste activa  4.827  5.199  5.896  5.672  5.360  5.170  4.641 

Vlottende activa

Vorderingen  3.034  2.974  2.992  2.947  2.887  2.890  2.897 

Liquide middelen  5.284  5.060  3.880  4.157  4.174  4.505  5.201 

Totaal vlottende activa  8.318  8.035  6.872  7.104  7.061  7.395  8.097 

Totaal activa  13.145  13.234  12.767  12.776  12.420  12.564  12.738 

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve  6.021  6.870  6.589  6.856  6.983  6.981  6.984 

Bestemmingsreserves  2.003  1.574  1.261  1.031  964  964  964 

Totaal eigen vermogen  8.024  8.444  7.850  7.887  7.946  7.944  7.948 

Voorzieningen  1.011  691  610  672  295  430  587 

Langlopende schulden  -    -    -    -    -    -    -   

Kortlopende schulden  4.109  4.099  4.307  4.217  4.179  4.190  4.203 

Totaal passiva  13.145  13.234  12.767  12.776  12.420  12.564  12.738 

3 Verantwoording financiën 3.2 Baten, lasten en balans 
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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 (76,7%). Dit betreft voornamelijk ICT 
(tablets en touchscreens) en meubilair. De toename van de 
materiële activa is het gevolg van het feit dat in 2020 de af-
schrijvingen lager zijn dan de investeringen. In 2020 is vooral 
geïnvesteerd in tablets in verband met thuisonderwijs als 
gevolg van corona. Bij de Van Koetsveldschool, de Van Det-
school en de Mr. De Jonghschool is in de zomervakantie 2020 
gestart met een interne opknapbeurt van de scholen. Er is 
minder geïnvesteerd in zonnepanelen, omdat twee gebouwen 
uiteindelijk minder geschikt waren dan verwacht. 

•    De afname van de voorzieningen betreft met name hogere 
onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening dan de dotatie 
aan de onderhoudsvoorziening. In 2020 is er € 200.000  
gedoteerd aan de voorziening voor binnenonderhoud en is 
er € 586.609 onttrokken. De onttrekking betreft onder andere 
renovatie kozijnen, vervangen plafondplaten en veel schilder-
werkzaamheden in de scholen. De dotatie voor de voorziening 
buitenonderhoud bedraagt € 135.000, en er is € 60.175 ont-
trokken. De onttrekking betreft met name buitenschilderwerk-
zaamheden.

•    De voorziening jubilea bedraagt € 550,- per fte in vaste dienst 
aan het eind van het jaar. In 2020 is er aan de voorziening 
jubilea € 28.896 gedoteerd en er is € 37.056 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 2020 heeft geen onttrekking of 
dotatie plaats hoeven vinden.

•    De liquide middelen zijn met name gedaald door groot onder-
houd en investeringen. 

•    De stijging van het eigen vermogen is een gevolg van het 
positieve resultaat in 2020.

Algemene reserve
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene reserve 
en een bestemmingsreserve. De algemene reserve bestaat 
uit een buffer- en financieringsreserve. In 2009 is door het 
bestuur op basis van een risicoanalyse de hoogte van de buffer 
vastgesteld als een percentage van de reguliere rijksbijdrage 
en de overige baten. Op basis hiervan is de bufferreserve 
eind 2020:

Daarnaast bestaat een reserve voor de financieringsfunctie.

In 2020 waren de investeringen hoger dan de afschrijvingen. 
Dit betreft met name investeringen in meubilair en ICT. De  
financieringsreserve was ultimo 2019 € 500.000. Er is circa  
€ 387.000 aan de financieringsreserve onttrokken. Daarnaast 
heeft een dotatie ad € 587.000 aan de financieringsreserve 
plaatsgevonden in verband met de geplande investeringen in 
2021. De financieringsreserve is eind 2020 € 700.000.

De overige algemene reserve is de restpost.

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve van Orion bestaat uit drie onderdelen: 
•   Frictiefonds: In 2020 is circa € 26.000 ontslaguitkering ont-

trokken aan het frictiefonds. Het frictiefonds is eind 2020 
€ 280.000.

•   Personeelsfonds: In 2020 is € 697.000 onttrokken aan het in 
2019 gevormde personeelsfonds. Dit betreft de onttrekking 
voor de eenmalige cao-uitkeringen in februari 2020. In 2020 is 
€ 294.000 gedoteerd voor extra kosten OOP voor de school-
jaren tot en met 2022-2023 naar aanleiding van eenmalige 
uitkering van het Participatiefonds.

•   Innovatiefonds: In 2020 heeft geen onttrekking of dotatie 
plaatsgevonden. In 2021 zullen naar verwachting kosten voor 
Expertisecentrum Orion onttrokken worden aan het innovatie-
fonds. 

De totale onttrekking in de bestemmingsreserve in 2020 be-
droeg € 723.000 en de totale dotatie € 294.000.

Resultaatbestemming
Na verwerking van bovenstaande beslissingen omtrent het 
exploitatieresultaat is de samenstelling van het eigen vermogen 
als volgt:

Bufferfunctie (x €1.000) Totaal Buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6%  29.586  3.728 

Overige baten 6,4%  5.741  367 

Totaal  35.327  4.095 

Financieringsfunctie 
(x €1.000)

Investeringen Afschrijvingen Saldo

Gebouwen en terreinen  -    27  -27 

Inventaris en apparatuur  1.055  619  435 

Leermiddelen  35  56  -21 

Totaal  1.090  702  387 
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Eigen vermogen ( x € 1.000) 31-12-19 Onttrekking '20 Dotatie '20 31-12-20

Algemene reserve

Bufferfunctie  3.740  355  4.095 

Financieringsfunctie  500  -387  587  700 

Overig  1.781  293  2.075 

Totaal algemene reserve  6.021  -387  1.236  6.870 

Bestemmingsreserve

Frictiefonds  306  -26  280 

Personeelsfonds  697  -697  294  294 

Innovatiefonds  1.000  1.000 

Totaal bestemmingsreserve  2.003  -723  294  1.574 

Totaal EV  8.024  -1.110  1.529  8.443 

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 meerjareninvesteringen 

en de afschrijvingen 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 kwalita-
tief verzorgde leeromgeving les krijgen, zijn we bezig deze 
scholen een interne opknapbeurt te geven om deze tijd te 
overbruggen. Hiervoor zijn extra investeringen inventaris 
kort opgenomen in 2021. In 2022 en 2024 zijn voornamelijk 
vervangingsinvesteringen tablets gepland.

•   De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is  
gebaseerd op het geplande onderhoud aan de schoolge-
bouwen in de komende 10 jaar, welke wordt beoordeeld  
tijdens de begrotings-gesprekken. Over de gehele periode is de 
jaarlijkse dotatie van € 335.000 toereikend om het geplande 
onderhoud uit te voeren.

•   De verwachting is dat de kortlopende vorderingen en schulden 
in de komende jaren nagenoeg gelijk zullen blijven.

•   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 2021 en 2022 wil Orion een gedeelte van het innovatie-
fonds gaan inzetten voor het Expertisecentrum Orion.  
De aanpak van de Amsterdamse thuiszittersproblematiek 
po en vo en de verdere ontwikkeling van het Traumasensitief 
Onderwijs vragen ons inziens een investering om extra per-
soneel in te kunnen zetten. Deze investering kan in latere 
jaren weer worden terugverdiend.
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3 Verantwoording financiën 
3.3 Financiële positie

Kengetal  Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Signalering/ 
norm 

Solvabiliteit 2 (EV+vrz)/TV 68,7% 69,0% 66,3% 67,0% 66,4% 66,7% 67,0% Ondergrens: 
<  0,30

Liquiditeit VA/KVV  2,02  1,96  1,60  1,68  1,69  1,76  1,93  Ondergrens: 
<  0,75 

Weerstandsvermogen  
(EV-MVA)/TB

10,0% 9,2% 5,5% 6,2% 7,2% 7,7% 9,2%  <  5% 

Rentabiliteit EBIT/TB 2,5% 1,2% -1,6% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%  >  0% 

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 is 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 69% is het eigen 
vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van op-
heffing 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 liquiditeits¬ratio van 1,96 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 Onderwijs.

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 2020 in lijn met de minimumnorm van Orion. 

Samenvatting vermogenspositie
De stichting heeft kalenderjaar 2020 afgesloten met een positief 
resultaat. De kengetallen worden beïnvloed door het exploitatie-
resultaat. 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. 

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.

Momenteel is het eigen vermogen van Orion boven de nieuwe 
signaleringswaarde. De reservepositie van de stichting moet in 
verhouding zijn tot de verwachte ontwikkelingen in de toe-
komst en de af te dekken risico’s. 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 GMR zal in 2021 extra geïnvesteerd worden in personeel  

Signaleringswaarde 
(x € 1.000)

 Realisatie 
2019 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2021 

 Begroting 
2022 

 Begroting 
2023 

 Begroting 
2024 

 Begroting 
2025 

Normatief Publiek Vermogen  6.046  6.729  7.464  7.277  6.991  6.832  6.337 

Feitelijk Publiek Vermogen  8.024  8.444  7.850  7.887  7.946  7.944  7.948 

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 1.978 1.715 386 609 956 1.112 1.611 
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3 Verantwoording financiën 3.3 Financiële positie

en huisvesting. Dit betekent dat in 2021 de reservepositie zal 
dalen. 

Voor de jaren erna zullen in het in 2021 te schrijven strategisch 
beleidsplan 2022-2025 keuzes gemaakt worden om aan de 
streefwaarde voor het eigen vermogen te voldoen.

Voor de toekomst zijn er twee ontwikkelingen die van invloed 
zijn op het eigen vermogen en de signaleringswaarde van alle 
po-schoolbesturen in Nederland:
•  Rekenvoorschriften voor de inrichting van de voorziening 

groot onderhoud (componentenbenadering); en
•   Vereenvoudiging van de rijksbekostiging van OCW. 

Naar verwachting zullen bovenstaande punten in 2023 inge-
voerd gaan worden. Deze ontwikkelingen worden echter niet 
meegenomen in de nieuwe signaleringswaarde van OCW 
voor mogelijke bovenmatige reserves.

De herberekening van de onderhoudsvoorziening zal een her-
labeling van het eigen vermogen gaan betekenen. Naar ver-
wachting zal de onderhoudsvoorziening verhoogd moeten 
worden en met eenzelfde bedrag zal dan het eigen vermogen 
verminderd worden.

Daarnaast zal naar verwachting door de vereenvoudiging van 
de bekostiging een actuele vordering op het ministerie van 
OCW gaan vervallen. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van 
de bekostiging 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 schooljaar 
(augustus t/m december) minder dan 5/12-deel van de totale 
bekostiging. Hierdoor heeft Orion in de administratie een vor-
dering van 7,12% op OCW. Als de bekostiging per kalenderjaar 
gaat worden berekend, dan vervalt deze vordering. Voor Orion 
is dit een bedrag van circa € 1,7 mln. op 31-12-2020 (landelijk 
gaat het om € 450-500 mln.). 

Een dergelijk bedrag zal naar verwachting in 2023 van de balans 
verdwijnen waarmee ook het eigen vermogen met hetzelfde 
bedrag zal afnemen. 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 reserves van Orion. Desondanks heeft Orion vol-
doende reserves opgebouwd om de komende jaren met ver-
trouwen tegemoet te treden.
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In 2020 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 

Bijlage A 
Jaarverslag van de Raad van Toezicht

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

Tom Rodrigues Voorzitter -  Zelfstandig bestuursadviseur (TRConsult) Voorzitter  
remuneratiecommissie

Tot 1 september 2020

Roos Koole Lid -  Zelfstandig adviseur/coach (Koole Coaching  
& Kwaliteit);

-  Voorzitter RvT Stichting VierTaal;
-  Procesbegeleider Rijksacademie voor 

Financiën, Economie en Bedrijfsvoering;
-  Bestuurslid Organisatie Leids Amateur festival 

(OLAF)

Voorzitter auditcommissie Tot 1 september 2020

Esther Overweter Lid / voorzitter -  Bestuurder Stichting Juzt (tot april 2020); 
-  Bestuurslid Young in Prison (tot december 

2020)

Lid / voorzitter 
remuneratiecommissie

Gehele jaar, 
voorzitter vanaf  
1 september 2020

Stefan van 
Hameren

Lid -  Hoofd Governance, Risk & Compliance 
Koninklijke Bibliotheek;

-  Lid RvT Anna van Rijn College (Nieuwegein);
-  Penningmeester Stichting Jazzin’Woerden

Lid auditcommissie Tot 1 november 2020

René Peeters Lid -  Zelfstandig adviseur (Opmaat en Groei);
-  Onbezoldigd voorzitter hoofdbestuur 

Humanitas;
-  Lid Raad van Advies Onderwijsinspectie; 
-  Landelijk bestuurlijk ambassadeur  

samenwerking onderwijs, jeugd en zorg

Gehele jaar

Niels van Tent Lid -  Partner Ebbinge BV;
-  Voorzitter RvC GGZ Interventie;
-  Bestuurslid Stichting Theater De Omval;
-  Bestuurslid Stichting Theater De Engelenbak

Lid auditcommissie Gehele jaar

Herke Elbers Lid -  Algemeen directeur Raad voor de  
Kinderbescherming;

-  Lid RvC Recreatie Noord-Holland;
-  Bestuurslid Stichting Ringeling-Ravoo

Vanaf 1 oktober 2020, 
benoemd door 
de gemeenteraad d.d.     
4 november 2020

Adnan Tekin Lid -  Voorzitter MBO-Raad; 
-  Duo-voorzitter SBB (Samenwerkings-

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

Prins Bernhard Cultuurfonds

Vanaf 1 oktober 2020, 
benoemd door 
de gemeenteraad d.d.     
4 november 2020

Krishna Taneja Lid -  Directeur Veiligheidsregio Noord Holland 
Noord;

-  Lid RvT Pro Persona;
-  Lid RvT CentraM;
-  Lid Algemeen Bestuur Peetersschool;
-  Lid RvT Cardea

Vanaf  
1 november 2020, 
benoemd door 
de gemeenteraad d.d. 
25 januari 2021
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Vergaderingen en informele bijeenkomsten
Ieder jaar bepaalt de Raad van Toezicht een aantal aandachts-
punten voor het komende jaar. Hier wordt zowel tijdens de for-
mele als informele bijeenkomsten extra aandacht aan besteed. 

In 2020 waren de belangrijkste aandachtspunten: 
•  Corona en de impact op Orion: de leerlingen en hun gezinnen, 

de professionals en het onderwijs;
•   Het vertalen van de aangescherpte strategie naar concrete 

acties;
•  Verkennen van verdere netwerksamenwerking rondom het 

kwetsbare kind;
•   Het daarin meenemen en positioneren van de eigen organi-

satie; en
•   Het realiseren van een succesvolle wisseling van drie leden 

van de RvT.

Het jaar 2020 is gedomineerd door de impact van corona. 
Veel aandacht is gegaan naar het blijvend realiseren van onder-
wijs voor de meest kwetsbare gezinnen en kinderen. Hierbij is 
uiteraard ook aandacht geweest voor de professionals van Orion. 
Het voornemen de gesprekken met relevante stakeholders te 
voeren, het organiseren van de dialoogtafel met partners en de 
thematafels met de medewerkers van Orion is maar ten dele 
ten uitvoer gekomen. 

Vergaderingen 
In 2020 heeft de Raad van Toezicht vier keer formeel vergaderd. 
In de vergaderingen zijn onder meer de volgende besluiten 
genomen:
•  De RvT heeft het bestuursformatieplan voor schooljaar 

2020-2021 goedgekeurd;
•  Het bijgewerkte rooster van aftreden van de RvT-leden is vast-

gesteld en de vacatievergoedingen voor 2020 en verder zijn 
vastgesteld;

•  De RvT heeft de jaarstukken van 2019 goedgekeurd en onder-
tekend; en

•  De RvT heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd en onder-
tekend.

Daarnaast kwamen er meerdere andere onderwerpen aan 
bod. De belangrijkste zijn:
•  Nadere verkenning en bepaling van de strategische koers met 

als pijlers: het ontsluiten van de expertise van Orion buiten 
de scholen van Orion en de vernetwerkte samenwerking;

•  Kwaliteit van het onderwijs; inhoudelijke en financiële rappor-
tages na 4 en 8 maanden van het kalenderjaar;

•  De samenwerking binnen SJSO en het belang hiervan voor 
de kwetsbare kinderen;

•   Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke 
verplichtingen, de code voor goed bestuur, en de afwijkingen 
van die code;

•  Het toezien 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 Expertise-
centra;

•  Het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan 
de toezichthouder; en

•  De werving- en selectieprocedure ten behoeve van de 3 zetels 
die medio 2020 in de raad zouden ontstaan - dit in samenwer-
king met de medezeggenschap. 

De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Toezicht 
bestaan enerzijds uit de reguliere P&C-onderwerpen (begroting, 
bestuursformatieplan, bestuursverslag etc.) en anderzijds wordt 
de agenda bepaald op basis van de thema’s die spelen binnen de 
stichting en de aandachtspunten die door de Raad van Toezicht 
samen met de bestuurder geformuleerd zijn. Jaarlijks passeren 
alle beleidsterreinen de revue (strategie, kwaliteit, veiligheid, 
personeel, huisvesting, bedrijfsvoering).

De auditcommissie heeft in 2020 vier keer vergaderd. Deze ver-
gaderingen betroffen reguliere vergaderingen over financiële 
stukken (bestuursformatieplan, jaarrekening, vier- en achtmaands-
rapportage, managementletter van de accountant, begroting).

De remuneratiecommissie heeft in 2020 een positief functio-
neringsgesprek met de bestuurder gevoerd. 

Naast formele vergaderingen hebben er in 2020 informele bijeen-
komsten met de bestuurder over de koers plaatsgevonden, helaas 
als gevolg van corona veel minder dan gepland en gewenst. 

Ook heeft in februari 2020 de jaarlijkse zelfevaluatie van de 
Raad van Toezicht plaatsgehad. 

Dit jaar zijn de Raad van Toezichtleden helaas niet in tweetallen 
op werkbezoek geweest op de verschillende Orionscholen, en 
ging ook het Orion Event in de Meervaart niet door.

In september 2020 heeft het toezichthoudende gesprek met 
onderwijswethouder mevrouw Moorman plaatsgevonden. 
Dit was een constructief gesprek met veel waardering voor 
Orion waarin wederom duidelijk werd dat Orion een belang-
rijke positie heeft in het Amsterdamse netwerk.

Van de drie vertrokken leden van de raad, Tom Rodrigues, 
Roos Koole en Stefan van Hameren, heeft Orion door de corona-
maatregelen eind 2020 op digitale wijze afscheid genomen. 
Het was een geslaagde bijeenkomst, maar hun jarenlange inzet 
voor Orion had een mooier en grootser slot verdiend.

Bijlage A Jaarverslag van de Raad van Toezicht
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Bijlage B 
Jaarverslag van de Gemeenschappelijke  
Medezeggenschapsraad

In 2020 was de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:

SO Personeelsgeleding Oudergeleding

Drostenburg Esther Niemans duo met  
Merijn Bartman

Daniëlle van der Wiel

Van Koetsveldschool Urmila Munshi duo met  
Mariam Bakhuis-El Bouchaibi

Tessa van Dorp

Mr. De Jonghschool Gerhilde van Zijverden duo met  
Maarten Groot 

Vacature

Gerhardschool Vacature Kimo van den Berg
vanaf 1 december 2020

Van Detschool Marieke Breuring Marjolein van Mierlo

VSO

Orion College Noord Jack de Jong Jeroen Lisser
tot 1 december 2020

Orion College Zuidoost Jacqueline Derby
vanaf 1 december 2020 

Vacature

Orion College Amstel Jetse Smith Monique Potuyt 
tot 1 augustus 2020

Orion College Drostenburg Paul Brassé Monique Dames

Voorzitter Esther Niemans

Ambtelijk secretaris Hans Versteegh  
tot 1 december 2020 
Evelien Arends  
vanaf 1 december 2020

Agendacommissie Esther Niemans
Monique Potuyt  
tot 1 augustus 2020 
Hans Versteegh  
tot 1 december 2020 
Evelien Arends  
vanaf 1 december 2020
Annette van der Poel,  
bestuurder Orion
Peter van Wingerden,  
bestuurssecretaris

Commissie financiën Esther Niemans, Tessa van Dorp,  
Daniëlle van der Wiel en  
Hans Versteegh (secretaris)

Commissie personele zaken Marieke Breuring, Paul Brassé,  
Merijn Bartman en  
Maarten Groot
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Vergaderingen in 2020
In 2020 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
vijf keer met het bestuur bijeen. Daarnaast zijn er verschillende 
overlegmomenten in commissie verband geweest.

De belangrijkste onderwerpen die in de GMR zijn besproken:
•  Jaarplan en begroting 2020
•   Arbodienst 
•   Bestuursformatieplan 2020-2021
•  Transitie Jeugdzorg
•  Functieboek
•   4-maandsrapportage aan de Raad van Toezicht
•   Bestuursverslag Orion 2019
•  Orion en corona maatregelen
•   Noodplan lerarentekort Amsterdam
•   Extra middelen vso-diplomagericht
•   8-maandsrapportage aan de Raad van Toezicht
•   Reiskostenregeling
•   Begroting en jaarplan 2021
•  Evaluatie passend onderwijs

Bijeenkomsten met Raad van Toezicht en de directies
Als gevolg van de corona crisis werden de geplande thematafel- 
bijeenkomsten met de Raad van Toezicht en de directies in 
april en oktober afgelast.

Deskundigheidsbevordering
In 2020 werd weer in samenwerking met de AOb-scholing voor 
GMR, alle MR-en en overige belangstellenden georganiseerd: 
in februari een basiscursus medezeggenschap, in december 
(online) over financieel beleid en de Orion begroting 2021.

Vooruitblik 2021
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van 
COVID-19 en de wereldwijde pandemie die het veroorzaakte. 
De eerste lockdown op de scholen in maart waarin snel moest 
worden overgeschakeld op onlineonderwijs, vroeg ook om aan-
passing van de werkwijze en de jaarplanning van de GMR. Wat 
altijd zo vanzelfsprekend was, zoals het organiseren van de thema-
tafels, het volgen van scholing of het afscheid van afzwaaiende 
GMR-leden en Raad van Toezichtleden bij afsluiting van het 
schooljaar 2019-2020, werd uitgesteld of er moest een alternatief 
voor worden gevonden. Van fysiek vergaderen werd het online 
vergaderen. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar zette GMR 
haar voorbereidingen, werkgroep bijeenkomsten en vergade-
ringen verder online voort. 

Fysiek of online, de GMR behandelt jaarlijks zowel vast terugke-
rende onderwerpen, als onderwerpen die vanuit de actualiteit 
om de aandacht vragen; ter discussie, ter besluitvorming of als 
actiepunt. Het overzicht van de belangrijkste onderwerpen 

waar de GMR in 2020 aandacht aan heeft besteed, is hierboven 
weergegeven. Het komt daarbij voor dat actuele onderwerpen 
uit 2020 of zelfs uit voorgaande jaren soms kunnen uitgroeien tot 
vaste of terugkerende onderwerpen over een langere termijn. 
In december werd het jaar 2020 afgesloten met een tweede 
lockdown. Waar een jaar geleden nog niemand had gehoord 
van corona, wordt dit voor de GMR in 2021 mogelijk een terug-
kerend onderwerp van gesprek vanwege de brede impact ervan 
op het personeel, de leerlingen en hun ouders.

In 2021 zal het functieboek, dat zijn voltooiing nadert, de volledige 
aandacht krijgen van de GMR. Het functieboek is vernieuwd 
om de functies binnen Orion te herzien en te herwaarderen. 
Het moet meer recht gaan doen aan de verschillen in scholings-
niveau van het personeel binnen één functie en meer perspec-
tieven gaan bieden voor opschaling. 

Het landelijk lerarentekort is mede aanleiding geweest tot het 
ontwikkelen van een plan voor buitengewoon personeels-
beleid waarin niet alleen actief wordt ingezet op het werven 
van geschikt personeel, maar ook op het behouden van het 
personeel. Met het plan vinden, boeien, binden, wil Orion zich 
als een aantrekkelijke werkgever manifesteren. De GMR is 
nauw betrokken bij dit onderwerp. Ook wil de GMR in 2021 meer 
aandacht gaan vragen op het gebied van onderwijsinnovatie in 
het speciaal onderwijs, om als onderwijsaanbieder beter te 
kunnen inspelen op de vraag en behoeften van de leerlingen in 
het licht van de huidige dynamiek van de maatschappij. 

Het jaar 2021 is weer een verkiezingsjaar voor de GMR en MR-en 
van de Orion scholen. Nieuwe aspirant-leden en zittende leden, 
zowel personeel als ouders, kunnen zich (opnieuw) kandidaat 
stellen voor een zittingsperiode van twee jaar.

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 het bestuur, de MR-en en de Raad van Toezicht en hier zal 
blijvend in worden geïnvesteerd.

(Online) scholing en als het mogelijk is de gezamenlijke thema-
bijeenkomsten, zullen ook in 2021 worden georganiseerd.

Tot slot hebben wij in december 2020 afscheid genomen van 
Hans Versteegh, ambtelijk secretaris van de GMR. Wij danken hem 
voor zijn goede werk voor de GMR gedurende de afgelopen 15 jaar.

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Mw. E. Niemans  Mw. E. Arends
Voorzitter GMR   Ambtelijk secretaris GMR

Bijlage B Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
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Bijlage C 
Speerpunten 2020

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

Speerpunt 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.

De plannen voor de implementatie per school zijn gemaakt.  
Er zijn 4 teambeurzen aangevraagd bij de gemeente Amsterdam 
en gehonoreerd (totaal 97K voor 2 schooljaren vanaf  
2020-2021). 
De uitvoering van de plannen is iets vertraagd vanwege de 
corona-crisis, maar met veel creativiteit hebben er in de 
verschillende teams toch trainingsdagen plaatsgevonden.

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.

-  Op Orion College Drostenburg wordt project 6Social geïmple-
menteerd in de leerlijn sociaal emotioneel & burgerschap.

Deze beleidslijnen zijn in gang gezet, maar nog niet volledig 
geïmplementeerd. Scholen zijn bezig met de concrete invulling 
van de vakoverstijgende leerlijnen.

3. Samen met de gemeente Amsterdam wordt een doorlopende 
leerlijn ‘financiële zelfredzaamheid’ ontwikkeld (Geld Gappie). 
Met als onderliggend doel om zoveel als mogelijk schulden  
te voorkomen.

Het project is gestart. Planning is iets vertraagd vanwege de 
corona-crisis.

4. Samen met de gemeente Amsterdam wordt de Transfer-
begeleiding om de overgang van school en stage naar werk 
vormgegeven. In 2020 gaan we hiermee van start.

Het project is gestart, maar de planning is wegens corona iets 
vertraagd.
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Pijler 2: Samen passend – in- en extern partnerschap

Speerpunt Resultaat

5. Social schools wordt in het kader van ouderbetrokkenheid en 
communicatie met ouders op een aantal scholen geïmplemen-
teerd. De ambitie is dat alle Orion-scholen eind 2020 met  
Social Schools werken.

Loopt volgens planning.

6. Orion geeft samen met Kolom, de Bascule en Altra vorm aan 
passend onderwijs door in gezamenlijkheid een dekkend 
expertisenetwerk te vormen voor het regulier onderwijs. 
Hiertoe wordt in 2020 bekeken in welke combinatie het speciaal 
onderwijs per stadsdeel vormgegeven gaat worden. We starten 
in 2020 in Zuidoost, West en Oost.

Dit project heeft door de corona-crisis vertraging opgelopen. 
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt in 
Zuidoost, en de data voor Nieuw-West en Oost zijn gepland. 
Inmiddels is er ook in Noord een overleg geweest om tot een 
planning te komen. 

7. 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 2020 zal het project verder geprofessionali-
seerd worden.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden in april 2020. Zeer 
positieve resultaten en het project is gecontinueerd en gaat 
verder uitgebreid worden. Voor Orion betekent dit extra inzet 
van personeel.

8. Het externe aanbod van het Expertisecentrum Orion wordt 
uitgebreid met Traumasensitief Onderwijs (TSO), beeldcoaching, 
ondersteuning/advies aan schoolbesturen bij de inrichting van 
hun kwaliteitssysteem en advisering samenwerkingsverbanden 
i.v.m. dreigende thuiszitters.

In de corona-periode is de opdracht bij Heliomare gewoon 
doorgegaan – alle audits en de advisering ten behoeve van het 
verbeterplan hebben allemaal (deels online) plaatsgevonden. 
Met een positief resultaat: in september heeft de inspectie 
Heliomare bezocht en beide scholen hebben een voldoende 
beoordeling gekregen. 
Ook de werkzaamheden/ advisering bij het Samenwerkings-
verband Amsterdam-Diemen VO hebben doorgang kunnen 
vinden en liggen op koers.

9. De versterking van het onderwijszorgteam (de onderwijsprofes-
sionals, de SJSO-medewerkers en de ouder-kind-adviseurs 
vanuit het OKT) behoeft aandacht. Daarom zetten we in 2020  
in op intensieve kennisdeling met als doel een meer effectieve 
samenwerking te bewerkstelligen.

De stuurgroep en inhoudelijke werkgroep SJSO hebben 
doorgang kunnen vinden en de kennisdelingsbijeenkomst is op 
een ludieke manier (via een podcast) vormgegeven.
In september is de werkgroep weer gestart met het maken van 
een plan voor de kennisdelingsbijeenkomsten (webinars) in 
schooljaar 2020-2021. 

10. Kennis van het speciaal onderwijs wordt gedeeld tijdens het 
jaarlijkse speciaal onderwijsevent met het thema 'Leerling aan 
zet'. Georganiseerd door de Samenwerkingsverbanden po/vo, 
alle (v)so besturen en de gemeente Amsterdam.

Het onderwijsevent is door de corona-crisis afgelast.

11. AWBR, STWT en Orion zullen in 2020 een ontwerp, visie en plan 
van eisen ontwikkelen voor een gezamenlijke school in stads-
deel West (IKC).

Is vertraagd. Inmiddels zijn afspraken voor een stuurgroep 
gepland en is er een programma van eisen opgesteld wat in  
de stuurgroep verder besproken gaat worden.

12. Orion gaat in 2020 in het stadsdeel Zuidoost samen met 
Zonova, Kolom en de Levvel PI-scholen aan de slag om expertise 
uit het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs te 
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 jeugd-
zorg instellingen Levvel en Altra, VVE Swazoom en leerplicht  
zijn onze partners bij deze beweging.

We zijn op 7 september gestart. Er wordt specialistische 
jeugdzorg en expertise vanuit het speciaal onderwijs ingezet in 
basisscholen in Zuidoost. We zijn gestart op één plein waar  
twee scholen staan. En plein twee start begin 2021.

13. 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.

Geen acties uitgezet.

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

Speerpunt Resultaat

14. Laatste deelnemers aan de scholing voor gedragswetenschap-
pers tot orthopedagoog-generalist zullen de opleiding afronden.

Loopt volgens planning.

15. Om verder te kunnen bouwen aan een stevige kwaliteitscultuur 
zullen er MT-trainingen, dan wel MT-coachingstrajecten 
plaatsvinden (Drostenburg, Van Koetsveldschool, Van Det-
school).

Drostenburg MT heeft een leergang leiderschapsexpeditie 
gedaan.
Van Detschool is in september gestart met een externe 
deskundige die samen met het MT en het team een plan voor 
verbetering onderwijskwaliteit gaat maken en uitrollen.
Van Koetsveldschool heeft een bijna vernieuwd MT en gaat nu 
ook starten met MT-coachingstraject.
Ook OC Zuidoost is gestart in het nieuwe schooljaar. 

16. Europese uitwisseling en kennisdeling: voortzetting Erasmus+ 
project, gericht op het creëren van passend onderwijs voor zeer 
moeilijk lerende vso-leerlingen met Polen in 2020.

Vertraagd door corona.

17. 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.

Loopt.

18. De opleiding tot beeldcoach wordt binnen Orion aangeboden. 
De beeldcoaches worden binnen en buiten Orion ingezet.

De opleiding is door corona een half jaar later gestart, en wordt 
in juni 2021 afgerond. Inzet beeldcoaches loopt op diverse 
scholen.

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

In corona-tijd moeilijker uitvoerbaar.

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

Speerpunt Resultaat

20. 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.

In de afgelopen periode is hier een enorme sprong gemaakt. 
Medewerkers van Orion hebben in korte tijd erg veel geleerd 
– zijn intensief ondersteund bij het onder de knie krijgen van 
digitale vaardigheden. We hebben extra middelen aangeschaft. 
Nu we steeds meer hybride-onderwijs geven op de scholen zijn 
er nog meer devices voor leerlingen aangeschaft zodat 
leerlingen ook thuis een chromebook kunnen gebruiken. 

21. Orion College Zuidoost en Orion College Noord zullen het 
pedagogisch klimaat verstevigen door in te zetten op PBS en 
Traumasensitief Onderwijs.

Hoofdzaak is Traumasensitief Onderwijs, en de elementen van 
PBS komen daarin terug.

22. 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. 

De projectgroep Vinden, boeien en binden heeft een meerja-
renprojectplan gemaakt dat we begin april met directeuren en 
staf zouden bespreken op een 24 uurs sessie in Bergen. Deze 
24 uurssessie werd door corona verplaatst naar 1 en 2 oktober, 
maar heeft toen wederom niet plaats kunnen vinden. Wel is het 
projectplan op 2 oktober in een ingelast directieberaad via Meet 
besproken.

23. 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.

Contacten met opleidingsinstituten lopen.

24. 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.

De Q-gesprekken in maart hebben geen doorgang kunnen 
vinden in verband met corona. De intelligente lockdown was 
net ingegaan en de scholen waren voor de eerste keer gesloten. 
Iedereen was druk met andere belangrijker dingen. In mei, 
september en december zijn de Q-gesprekken wel gewoon 
doorgegaan, deels fysiek, deels digitaal.

25. 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  
geschoold;

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

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

In de eerste maanden van 2020 zijn er presentaties van de 
ontwikkeling die Trips en Orion in gang hebben gezet als het 
gaat over rapportages over onderwijskwaliteit gegeven in Lecso 
verband, bij de po-Raad en binnen Orion.
De ontwikkeling werd enthousiast ontvangen en e.e.a. wordt nu 
verder geïmplementeerd, zowel intern bij Orion als ook in 
opdracht bij andere schoolbesturen.

26. Trips wordt door het Expertisecentrum gevuld middels een 
aantal koppelingen ten behoeve van de kwartaalgesprekken en 
het jaarverslag om de ambitie van het brengen van expertise 
naar het regulier inzichtelijk te maken (vraag en aanbod).

Is nog onder constructie.

27. De overdracht van jeugdzorg en jeugd-GGZ-professionals  
naar een zorgaanbieder in de zomer van 2020 zorgvuldig 
afgehandeld in het kader van SJSO.

De totstandkoming van de nieuwe arbeidsovereenkomsten van 
de gedragswetenschappers bij Levvel verliep stroef. Er is besloten 
om tot de zomer van 2021 met detacheringsovereenkomsten te 
werken, en meer tijd te nemen om e.e.a. verder uit te werken.

28. Continue aandacht voor het privacybeleid – de nulmeting AVG 
heeft plaatsgevonden in september 2019 – aandachtspunten worden 
in 2020 gemonitord en waar nodig worden processen aangepast.

In werking.

Bijlage C Speerpunten 2020



59Bestuursverslag 2020 Stichting Orion Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Bijlage D 
Nevenfuncties, verbonden partijen en noten

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

Noten
1  SJSO en COVID-19.  
Binsbergen, M.H. & Lourens, J.M.P. Amsterdam: Kohnstamm 
Instituut.

2  Deze rapportage is gepubliceerd op de website van de Inspectie 
van het Onderwijs (vul in: 41479).

3  Prevalence and Type of Adverse Childhood Experiences in 
Students with Emotional Behavioral Disorders Receiving 
Special Education: A Systematic Review  
Evelyne C.P. Offerman, Michiel W. Asselman, Petra E. Helmond, 
Geert Jan J.M. Stams and Ramón J.L. Lindauer

4  Facilitators and Barriers in the Implementation of Trauma-in-
formed Approaches in Schools: A Scoping Review  
Rianne Wassink - de Stigter, MSc., Roel Kooijmans, Drs., Michiel 
Asselman, Drs., Evelyne Offerman, MSc., Wendy Nelen, MSc., 
Petra Helmond, Dr.

5   Aan de slag met Traumasensitief Onderwijs! Ervaringen van 
scholen in Nederland met het ontwikkelen van een trauma-
sensitief onderwijsklimaat  
Rianne Wassink-de Stigter, Evelyne Offerman, Michiel Asselman, 
Wendy Nelen, Afra de Berk, Jolanda Buijze & Petra Helmond
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Orion 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Orion te Amsterdam gecontroleerd. 
Naar ons oordeel:

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Orion op 31 december 2020 en 
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Orion zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:

bestuursverslag;
overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op 
grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.



566654500/AM/1232 5

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 

of fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn;
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Utrecht,           Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
Flynth Audit B.V. 

S. van der Veer AA
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