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Voorwoord
Een voorwoord schrijven tijdens de Corona-crisis is een ver-

vreemdende bezigheid. 

Op het moment van schrijven gaan we week vier in van de 

schoolsluiting. We hebben ons in de afgelopen weken vooral 

gefocust op de continuïteit van het onderwijs en op het fysie-

ke en emotionele welbevinden van de leerlingen. We bieden 

bij veel kinderen en gezinnen intensieve hulpverlening naast 

onze dagelijkse contacten van leerkrachten met kinderen en 

ouders (en naast de online onderwijsuren). Daarnaast bieden 

we op alle scholen noodopvang waar dat nodig is, samen 

met onze SJSO-partners. Niet alleen voor kinderen met ou-

ders in vitale beroepen maar ook voor kwetsbare kinderen 

waar thuisblijven risicovol voor is.

Alle Orion medewerkers zijn keihard aan het werk om ervoor 

te zorgen dat onze kwetsbare leerlingen zo min mogelijk 

achterstanden op lopen. En ondertussen maken we ook een 

bestuursverslag over 2019 en ben ik bezig met het schrijven 

van een voorwoord.

Wat heeft 2019 gekenmerkt? In 2019 hebben we de vraag 

naar de expertise van Orion zien toenemen. Enerzijds zijn 

de leerlingenaantallen op onze scholen gegroeid, anderzijds 

hebben we meer dan voorgaande jaren bij het Expertisecen-

trum opdrachten voor trainingen en coaching van leerkrach-

ten en schoolteams in het reguliere onderwijs gekregen. 

We zijn blij dat Orion bekend staat als een deskundige en 

betrouwbare partner zowel in Amsterdam als ook in de om-

ringende samenwerkingsverbanden. 

2019 was ook het jaar van de groeiende samenwerking met 

de partners uit het Amsterdamse speciaal onderwijs (Altra, 

de Bascule en Kolom). We hebben ons als speciaal onderwijs 

gezamenlijk nadrukkelijk geprofileerd als partners voor het 

reguliere onderwijs. We hebben in de beide Amsterdamse 

samenwerkingsverbanden een aantal themamiddagen met 

alle bestuurders georganiseerd over onze visie op expertise 

delen, inzetten op vroeg signaleren en interveniëren zodat 

schoolwisselingen voorkomen kunnen worden en kinderen 

met de juiste ondersteuning thuisnabij naar school kunnen 

blijven gaan. Tegelijkertijd helpt vroeg signalering ook om 

leerlingen ‘op tijd’ te verwijzen naar specialistische settingen 

indien dat noodzakelijk is voor hun ontwikkeling.

De samenwerking met de specialistische jeugdzorg in onze 

scholen is zeer succesvol. In 2019 hebben we onze integrale 

onderwijs-zorgteams verder geprofessionaliseerd. De jeugd-

hulpverleners zijn niet meer weg te denken uit onze scholen 

en maken dat we - bijna - geen uitvallers meer hebben uit 

onze scholen en dat we thuiszitters weer naar het onderwijs 

kunnen brengen.

We hebben in 2019 veel aandacht besteed aan ‘vinden, boei-

en en binden’ van personeel. In dit bestuursverslag is hier 

veel over terug te lezen. Ook in 2020 en de jaren erna blijven 

we dit doen. 

Met onze medewerkers, onze leerlingen en ouders zijn we 

erin geslaagd om van 2019 een succesvol jaar te maken. En 

ook al ziet de (onderwijs)wereld er in Corana-tijd heel anders 

uit, we zien 2020 met vertrouwen tegemoet.

Annette van der Poel, 

bestuurder
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1. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie 

Contactgegevens

 

Naam contactpersoon  Peter van Wingerden
Functie    Bestuurssecretaris
Telefoonnummer  06 – 83 15 04 08

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

Overzicht scholen Orion
Stichting Orion is het bevoegd gezag van negen Amsterdamse scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Op deze negen locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 

4 tot 20 jaar.

Brin School SO/VSO Cluster Doelgroep

20XV Van Koetsveldschool

www.koetsveldschool.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, ontwikke-

lingsproblemen en/of psychische of psychiatrische 

problematiek

20YD Mr. De Jonghschool

www.mrdejongschool.nl

SO 4 Voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikke-

lingsproblemen en/of psychische of psychiatrische 

problematiek

20YN Van Detschool

www.vandetschool.nl

SO 4 Pedologisch instituut voor leerlingen met ontwikke-

lingsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

20WV Drostenburg

www.drostenburg.nl

SO/VSO 3 Voor leerlingen met een chronische ziekte of licha-

melijke 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.

20WW Orion College Drostenburg

www.orioncollegedrostenburg.nl

VSO 3 Voor leerlingen met een chronische ziekte, lichame-

lijke beperking en/of internaliserende gedragspro-

blematiek.
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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. Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, 

zodat ze zichzelf en hun talenten leren kennen en ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen 

leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan 

in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school.

Toegankelijkheid & toelating
Om op één van onze scholen geplaatst te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband 

vereist. Het streven is dat de nieuwe leerlingen meteen kunnen instromen in de betreffende school, maar door plaatsgebrek 

in de specifieke doelklas kan er een wachttijd zijn. Om dit zoveel mogelijk op te vangen zijn er op verschillende van onze scho-

len 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 onderwijs nodig heeft, of met welke begeleiding de leerling terug 

kan keren naar een reguliere school.

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

De Orion Werkstraat is het overkoepelend opleidings- en bemiddelingsbureau voor alle Orion Colleges. In de Werkstraat 

worden leerlingen geholpen naar een vervolgopleiding, betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding en worden ze gecoacht 

in hun baan.

Het Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het 

speciaal onderwijs met de reguliere scholen. De adviseurs van het Expertisecentrum bieden ondersteuning op kind-, leer-

kracht- en schoolniveau  (www.expertisecentrumorion.nl).

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 de Stichting Orion is vastgelegd in het Gemeentelijk Toezichtkader op het Openbaar Primair Onderwijs.

Organisatiestructuur
Eind 2019 zag de organisatiestructuur van Orion er als volgt uit:

GMR

MR-en

Bestuurder

Raad van Toezicht Gemeenteraad

Stafbureau

Scholen 
Werkstraat 
Expertisecentrum
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Governance Code
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, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. 

De Code Goed Bestuur schrijft een verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht voor. Deze is bij Orion 

uitgewerkt in het two-tier principe: een bestuur met een Raad van Toezicht. De verdere uitwerking van de taken en bevoegd-

heden van de Raad van Toezicht, het bestuur en de directeuren is vastgelegd in het managementstatuut van Orion. 

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2019 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 Voor verdere informatie lees het ‘Bericht van de Raad van Toezicht’ in bijlage A.

Bestuur 
Per 1 september 2018 is als bestuurder benoemd Annette (A.P.M.) van der Poel. Zij is ook bestuurslid van het Jeugdfonds 

Sport Amsterdam.

Directieberaad
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 plan-

ning & controlcyclus, deels op basis van actualiteit. Afhankelijk van het onderwerp sluiten daarbij de betreffende deskundigen 

vanuit het stafbureau aan.

In 2019 heeft een aantal directeurswisselingen plaatsgevonden:

• Per 1 februari 2019 is Christel Schoenmaker begonnen als directeur van de Van Koetsveldschool. De oud-directeur Camil-

le van Ruth is na de overdracht per 1 maart bovenschoolse werkzaamheden gaan verrichten in het kader van kwaliteit en 

opleidingen vanuit het Orion stafbureau voor drie dagen per week.

• Ellen Starke is aan het eind van schooljaar 2018-2019 gestopt als directeur van Orion College Drostenburg en wordt 

daarna vanuit het Expertisecentrum Orion ingezet om in opdracht van het Samenwerkingsverband werkzaamheden ten 

behoeve van thuiszitters te coördineren. Haar directeursfunctie is aan het begin van schooljaar 2019-2020 overgenomen 

door Erik Scheerder.

• Tegelijkertijd is zijn directeursstoel op de Gerhardschool bezet door het duo Anouk van Houts en Astrid Louweret. 

• In december 2019 heeft Merel Eekman afscheid genomen als directeur van Orion College Zuidoost. Vanaf januari 2020 is 

Lilian Reding daar de nieuwe leidinggevende.

Overzicht directeuren 2019
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 beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied 

van HR, opleidingen, onderwijskwaliteit, communicatie, veiligheid, ICT en informatiebeveiliging. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe bureaus en/of adviseurs. Bij Onderwijsbureau Meppel zijn de financiële, 

personeels- en salarisadministratie, en de control- en huisvestingsfunctie ondergebracht. Het facilitair management wordt 

uitgevoerd door Van Mastwijk, en de verzuimcoördinatie door Ça va verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts werd de eerste helft 

van 2019 geleverd door de Arbo Unie, daarna door Van Altena & De Jongh. Het ICT-beheer is ondergebracht bij Cloudwise. De 

Functionaris Gegevensbescherming wordt sinds de zomer van 2019 ingehuurd bij Bouw & Van de Meerendonk.
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De coördinatoren van de Orion Werkstraat en het Expertisecentrum Orion zijn respectievelijk Jelka Bröcheler en Maaike van 

Bakkum. Ook zij maken onderdeel uit van het directieberaad van Orion.

Overzicht directeuren 2019

Speciaal onderwijs

20WV Drostenburg Jack Deen

20XV Van Koetsveldschool Camille van Ruth - tot 1 maart

Christel Schoenmaker-Hokke - vanaf 1 februari

20YC Gerhardschool Erik Scheerder - tot 1 augustus

Anouk van Houts en Astrid Louweret - vanaf 1 augustus

20YD Mr. De Jonghschool Dirk Koops

20YN Van Detschool Heleen Stoelinga

Voortgezet speciaal onderwijs

21EN Orion College Noord Margo van Els

20WU Orion College Zuidoost Merel Eekman - tot en met 31 december 2019

Lilian Reding - vanaf 1 januari 2020

21EJ Orion College Amstel Kelly van der Koelen

20WW Orion College Drostenburg Ellen Starke - tot 1 augustus

Erik Scheerder - vanaf 1 augustus

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap

Medezeggenschapsraden
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Vertegenwoordigers van personeel en ouders bespreken daarin de za-

ken 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) beraadslaagt 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 ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Voor verdere informatie lees het ‘Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad’ in bijlage B.
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1.2 Profiel

Missie & 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 hierin centraal.

Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

• verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte 

• psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen

De expertise van Orion wordt niet alleen in onze eigen scholen ingezet. Naast speciaal onderwijs scholen 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 Amster-

dam en omgeving op een, zoveel als mogelijk, thuisnabije schoollocatie. Orion deelt haar expertise met het reguliere onder-

wijs als het gaat over vroeg signaleren en op tijd passend ondersteuning te bieden aan leerlingen zodat schoolwisselingen 

(uitval, verwijzing naar speciaal onderwijs) voorkomen worden. 

Voorwaarde voor het delen van expertise is het 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. Daarom 

investeren wij in kwalitatief goed onderwijs en blijven wij het pedagogisch en didactisch klimaat van onze scholen verstevigen.  

Het leren en ontwikkelen van leerlingen op de Orion scholen wordt versterkt door de inzet van specialistische jeugdzorg in 

het speciaal onderwijs (SJSO). Hiermee wordt specialistische kennis vanuit de jeugdzorg binnen onze scholen ingezet ten be-

hoeve van de intensieve ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Deze inzet wordt bekostigd vanuit jeugdzorg geld en 

niet vanuit de onderwijsbekostiging. Samen met onze SJSO-partners werken we vanuit het principe één kind, één plan.

Als het gaat om het versterken van het pedagogische en didactisch klimaat is de implementatie van Traumasensitief On-

derwijs (TSO) een belangrijk speerpunt voor Orion. Vanuit onderzoek weten we dat een groot deel van de leerlingen in het 

speciaal onderwijs een forse hoeveelheid negatieve levenservaringen heeft meegemaakt (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 uitdaging. Meer dan 70% van de leerlingen die uiteindelijk in 

het speciaal onderwijs komen heeft al 2 of meer schoolwisselingen 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 ondersteuningsbehoeften worden leerlingen doorverwe-

zen. Dit gaat bij de leerling vaak gepaard met gevoelens van niet begrijpen, afwijzing, teleurstelling, boosheid, verdriet, ver-

warring, 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 gerapporteerd 

zijn. Ondanks dat veelvuldig een breed scala aan interventies wordt ingezet, lukt het niet deze leerlingen binnen het regulier 

onderwijs te behouden. 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 schoolwisselingen terug te dringen en daarmee leerlingenleed te besparen. 

Orion investeert in een antwoord: binnen het project ‘Traumasensitief Onderwijs’ wordt vanuit het Expertisecentrum Orion 

kennis, training en coaching ontwikkeld om het brede onderwijsveld te ondersteunen. 
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1.3 Visie in pijlers

Orion wil in Amsterdam en omgeving bekend staan als autoriteit op het gebied van speciale onderwijsbehoeften. Orion biedt 

speciaal onderwijs aan een leerlingenpopulatie van circa 1200 leerlingen en ondersteunt het regulier onderwijs bij passend 

onderwijs vraagstukken. 

In beleidsperiode 2018-2021 werkt Orion aan onderstaande speerpunten op vier pijlers: 

I - Speerpunten ‘Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn’
• Binnen Orion is er een doorlopend aanbod so-vso(-mbo).

• De vakoverstijgende leerlijnen hebben binnen ons onderwijsaanbod een vaste plek.

• Maatwerk in onderwijs met behulp van ICT.

• De zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot door te investeren op het eigenaarschap van de leerlingen.

• Het implementeren van een trauma-sensitief schoolklimaat op scholen (interen en extern) is een belangrijke taak van het 

Expertise Centrum van Orion

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

• Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving (extern).

• Partnerschap met ouders en leerlingen.  We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen leer-

• proces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun kinderen.

• De Orion Werkstraat investeert op intern en extern partnerschap ten behoeve van de arbeidstoeleiding van onze leerlingen.

III - Speerpunten ‘Samen lerend - leren van en met elkaar’
• Orion heeft een stevige kwaliteitscultuur.

• De kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling wordt gevoed door ‘Onderzoekend Orion’. 

IV - Speerpunten ‘De basis is en blijft op orde’
• 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.

• We komen optimaal tegemoet aan de zware ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen door te investeren in de pro-

fessionalisering van al ons personeel en door een goede afstemming met onze (keten)partners.  

• De leraren en ondersteuners van Orion doen ertoe. 

•  Orion heeft personeelsbeheer en -beleid, waarbij voorzien wordt in stimulerende arbeidsomstandigheden en een be-

heersbare werkdruk.

•  Alle medewerkers van Orion handelen privacy-bewust.
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1.4 Dialoog – Orion en omgeving

Intern – horizontaal toezicht
Orion heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken. Allereerst intern: op schoolniveau start dit met de leerlingen 

en hun ouders. Op verschillende scholen zijn leerlingen vertegenwoordigd in een leerlingenraad. De ouders participeren in 

de Medezeggenschapsraad van de school. In de Medezeggenschapsraad is ook een personeelsgeleding vertegenwoordigd. 

Alle medezeggenschapsraden leveren in principe één ouder en één personeelslid aan de Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad. 

Voor de leden van GMR, RvT, Directieberaad en Stafbureau wordt er twee keer per jaar een thematafel georganiseerd. Hierbij 

wordt een bepaald actueel inhoudelijk onderwerp besproken en is er ruimte om elkaar te ontmoeten.

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 samenwerkingsverbanden. Beide zijn verbonden partijen van Orion.

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO
Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO bestaat uit 45 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 primair onderwijs (het 

reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). 

De Algemene Ledenvergadering (alle aangesloten schoolbesturen) is de intern toezichthouder. Deze toezichttaak wordt actief 

ingevuld met deelname van zoveel mogelijk schoolbestuurders in commissies. Deze commissies zijn: kwaliteitscommissie, 

auditcommissie en de remuneratiecommissie. Orion maakt deel uit van de auditcommissie.

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO
Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor 

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet 

passend onderwijs. 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samen-

werkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Orion bekleedt in het bestuur de kwaliteitsze-

tel speciaal onderwijs.

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangen onze vso-scholen ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsver-

band VO Amsterdam-Diemen. Met deze middelen bieden de scholen ook extra ondersteuning aan individuele leerlingen. De 

doelmatige besteding van middelen wordt jaarlijks verantwoord aan het Samenwerkingsverband. 

Samenwerkingsverband Amstelronde PO
Orion heeft ook een nauwe samenwerking met SWV Amstelronde PO. Het Expertisecentrum Orion levert ondersteuning op 

alle 44 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Hier is een meerjarige overeenkomst voor afge-

sloten. Bovendien is een kleine 10% van de leerlingen op onze SO-scholen afkomstig uit dit samenwerkingsverband.

De Orion-scholen hebben ook een regionale functie. In 2019 is er onderwijs verzorgd aan leerlingen uit in totaal 39 samen-

werkingsverbanden Passend Onderwijs. Hiernaast staan deze vermeld met het aantal unieke leerlingen die op 1 oktober 2018 

en 2019 geteld zijn. 
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Vanuit de samenwerkingsverbanden PO:

En vanuit de samenwerkingsverbanden VO:

SWV code SWV-naam aantal %

1 PO2101 Stg. SWV PO Firesland 2101 1 0,1%

2 PO2305 Stg. Passend ond. PO NW Overijssel 1 0,1%

3 PO2601 SWV Utrecht PO 1 0,1%

4 PO2703 Stg. SWV Noord0Kennemerland PO 1 0,1%

5 PO2711 SWV Passend Inderwijs IJmond 1 0,1%

6 PO2806 SWV passend PO Rotterdam 1 0,1%

7 PO2902 SWV Passend PO Oosterscheldenregio 1 0,1%

8 PO2815 Stg Passend PO Haaglanden 2 0,3%

9 PO3003 Optimale Onderwijs KAns Breda e.o. 2 0,3%

10 PO2704 SWV Zuid-Kennemerland 4 0,6%

11 PO2709 Hilversum e.o. 4 0,6%

12 PO2401 Stg. Leerlingzorg P.O. Almere 6 0,8%

13 PO2705 SWV PO 27-05 Zaanstreek 8 1,1%

14 PO2710 SWV Passend Ond.Haarlemmermeer 12 1,7%

15 PO2706 SWV Waterland PO 15 2,1%

16 PO2604 Stg. Passenderwijs Regio Utrecht West 18 2,5%

17 PO2708 Amstelronde passend onderwijs 66 9,2%

18 PO2707 SWV Pas. Ond. Amsterdam/Diemen 575 80,0%

719 100,0%

SWV code SWV-naam aantal %

1 VO2002 SWV Groningen Ommelanden V(S)O 1 0,1%

2 VO2202 Cooperatie VO-22-02 ZO Drenthe 1 0,1%

3 VO2508 Stichting SWV Rivierenland 1 0,1%

4 VO2602 Stg.SWV V(S)O Eemland 1 0,1%

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

6 VO2810 SWV Koers VO Rotterdam 1 0,1%

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

8 VO2403 Stg SWV VO Lelystad 2 0,3%

9 VO2601 Stichting SWV Utrecht 2 0,3%

10 VO2701 Stg. SWV VO Kop v Nrd Holland 2 0,3%

11 VO2703 SWV Noord-Kennemerland VO/SVO 2 0,3%

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

13 VO2704 SWV VO Midden Kennemerland 3 0,4%

14 VO2401 Stg Leerlingzorg VO Almere 5 0,6%

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

16 VO2710 Qinas coop smw schbest Gooi UA 7 0,9%

17 VO2604 SWV VO Regio Utrecht West 12 1,5%

18 VO2706 Coop SWV PO VP Zaanstreek u.a. 18 2.3%

19 VO2702 SWV VO Waterland 20 2,5%

20 VO2709 STG VO SWV Amstellnd Meerlnd 52 6,6%

21 VO2708 Vereniging SWV VO Amsterdam 647 82,1%

788 100%
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Gemeente Amsterdam
Er is langs verschillende lijnen regulier contact met de Gemeente Amsterdam:

• Conform het toezichtkader van de gemeente vindt er jaarlijks in het voorjaar een gesprek met de wethouder plaats met 

de bestuurder en (een deel van) de RvT.

• Jaarlijks heeft de bestuurder en een deel van de RvT in het najaar een ambtelijk gesprek over onder andere de jaarreke-

ning, de bedrijfsvoering en de positie van en de ontwikkelingen bij Orion.

• Op verschillende beleidsterreinen (onder meer huisvesting, inzet specialistische jeugdzorg (SJSO), 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. Dit is de derde verbonden partij van 

Orion. De Federatie bestaat uit de acht openbare schoolbesturen voor basisonderwijs en het speciaal onderwijs in Amster-

dam. 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 belang-

rijkste overkoepelende waarde.

Breed Bestuurlijk Overleg
Orion participeert in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Het BBO is de vereniging van de schoolbesturen van het Primair 

Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Het BBO is een belangrijke partner van de gemeente bij de ontwikkeling 

en de uitvoering van het Onderwijs & Jeugdbeleid.

Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs
Orion is lid van de vereniging Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO), bestaande uit alle schoolbesturen voor 

voorgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De leden van de vereniging overleggen regel-

matig over gezamenlijke ontwikkelingen en wisselen informatie uit over projecten in de stad. 

Speciaal Onderwijs
Er is intensief contact met de drie andere besturen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in Amsterdam: Altra, De Bascule en 

Kolom, om samen een dekkend aanbod te bieden.

Samenwerkingspartners op de scholen
De scholen van Orion hebben een eigen netwerk met vaste partners die passen bij de leerlingpopulatie van de school. Op al 

onze scholen zijn SJSO-medewerkers aanwezig die specialistische jeugdhulp bieden. Deze zijn afkomstig van Altra, Cordaan, 

Groei & Glunder, MOC ’t Kabouterhuis, Opvoedpoli, Spirit/Bascule, Sports & Behaviour en Triversum. Per school wordt daar 

een keuze in gemaakt. 

Daarnaast levert het OuderKindTeam van de gemeente Amsterdam een OuderKindAdviseur op elke school. Ook zijn school/

jeugdartsen van de GGD, schooltandartsen, Veilig Thuis, Samen Doen, jeugdbescherming en voogdijzaken (JBRA en William 

Schrikker Groep), leerplichtambtenaar en buurtregiseur/wijkagent regelmatig in de scholen aanwezig. Hierna volgt een over-

zicht van de (overige) samenwerkings-partners per school:
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Drostenburg

Gerhardschool

Reade revalidatie, GGZ, maatschappelijk werk, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie

Cordaan SJSO (individuele begeleiding), zorggroepen en verpleegkundige zorg

Happy2Move naschoolse en vakantieopvang

Nifterlake dislocatie onderwijs RETT groep

Logopediepraktijk Venserpolder 1e lijns logopedie

C-enter 1e lijns fysiotherapie

Special Heroes sportaanbod

Only Friends naschoolse opvang met sport

MEE ondersteuning in de thuissituatie

Spirit / Bascule SJSO (GGZ)

Altra SJSO (jeugdhulp)

Sports & Behaviour SJSO (groeps- en individuele behandelingen)

Jongeren die het Kunnen naschoolse groepsbegeleiding

Bascule en Opvoedpoli kinderpsychiatrisch onderzoek en gezinsbegeleiding en behandeling

Lijn 5 en leger des Heils naschoolse dagbehandeling en gezinsbegeleiding

Fysiotherapiepraktijk fysiotherapie

Logopediepraktijk logopedie

Special Heroes sportaanbod

Art4elkaar, muziekschool en Mocca cultuur

EPJO misdaadpreventie

Bureau Halt voorlichting omtrent groepsvorming, middelengebruik en veiligheid in en om 

de school

Mr. De Jonghschool

Triversum SJSO (jeugdhulp en GGZ)

Altra SJSO (jeugdhulp)

Opvoedpoli SJSO (jeugdhulp en GGZ)

Fysiotherapiepraktijk Dagmar van Motman fysiotherapie

Paramedische Zorg Nederland logopedie

Skoolsupport (Carehouse) naschoolse behandeling

Special Heroes naschools sportaanbod

Urban Talent Academy sportaanbod

Concertgebouw, art4elkaar, muziekschool en Mocca cultuuraanbod

Lijn 5 en OC Middelveld naschoolse dagbehandeling
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Van Detschool

Cordaan SJSO (individuele begeleiding en GGZ)

Groei & Glunder SJSO (jeugdhulp) + naschoolse groepsbegeleiding

MOC 't Kabouterhui SJSO (jeugdhulp)

Spirit / Bascule SJSO (jeugdhulp)

Fysiotherapiepraktijk kinderfysiotherapie

Logopediepraktijk logopedie

Viertaal cluster 2 (DeTaalklas)

Spirit / Bascule kinderpsychiatrisch onderzoek en gezinsbegeleiding en behandeling

Leger des Heils gezinsbegeleiding

Mocca cultuur

Gezonde school gemeente Amsterdam

Bureau Halt voorlichting omtrent groepsvorming, middelengebruik en veiligheid in en om 

de school

Consorium Leren van Gedrag expertise deling

 

Van Koetsveldschool

Cordaan SJSO (individuele begeleiding en GGZ)

Groei & Glunder SJSO (jeugdhulp) + naschoolse groepsbegeleiding

MOC 't Kabouterhui SJSO (jeugdhulp)

Spirit / Bascule SJSO (jeugdhulp)

Fysiotherapiepraktijk kinderfysiotherapie

Logopediepraktijk logopedie

Viertaal cluster 2 (DeTaalklas)

Spirit / Bascule kinderpsychiatrisch onderzoek en gezinsbegeleiding en behandeling

Leger des Heils gezinsbegeleiding

Mocca cultuur

Gezonde school gemeente Amsterdam

Bureau Halt voorlichting omtrent groepsvorming, middelengebruik en veiligheid in en om 

de school

Consorium Leren van Gedrag expertise deling
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Orion College Zuidoost

Altra SJSO (jeugdhulp)

Cordaan SJSO (individuele begeleiding)

Spirit SJSO (jeugdhulp)

Bascule jeugd-GGZ

Jongeren die het Kunnen naschoolse groepsbegeleiding

Stichting MaDi ZO budgetteringslessen

Stichting Siriz voorlichting over onbedoelde/ongewenste zwangerschap

Scharlakenkoord preventielessen met betrekking tot loverboys

Gemeente Amsterdam - afdeling werk & reïntegratie jobcoach

Werkgeversservicepunt (WSP) ondersteuning bij het vinden van een baan

Amsta/Wijzer diagnostiek en opvoedingsondersteuning

Plus naschoolse opvang

Akwaaba zorg ambulante hulpverlening

Cura XL ambulante hulpverlening

EPJO misdaadpreventie

Philadelphia naschoolse groepsbegeleiding en opvoedingsondersteuning

Altra SJSO (jeugdhulp), Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Cordaan SJSO (individuele begeleiding), schoolverpleegkundigen

Opvoedpoli SJSO (GGZ)

Bascule kinderpsychiatrisch onderzoek en gezinsbegeleiding en behandeling

Philadelphia, Plus naschoolse opvang, begeleiding en behandeling

Gemeente Amsterdam - afdeling werk & reïntegratie jobcoach

Werkgeversservicepunt (WSP) ondersteuning bij het vinden van een baan

Amsta ondersteuning in de thuissituatie; sociale vaardigheidstraining en psycho-

diagnostisch onderzoek

Lijn5 naschoolse dagbehandeling

MEE ondersteuning in de thuissituatie

Spirit individuele begeleiding

Only Friends sportactiviteiten, schoolzwemmen, sportdag

Jongeren die het Kunnen naschoolse dagbehandeling

EPJO preventie, voorlichting

Qpido (Spirit) seksuele voorlichting

Sharlaken koord loverboys

Moneystart budgettering

Leger des Heils naschoolse dagbehandeling

De Waag, Emmi-training stop-denk-doe, agressieregulatie

Stichting Tamino scholing cultuureducatie

 

Orion College Noord



Bestuursverslag 201916

Orion College Amstel

Urban Talent Academy symbiose onderwijs

ROC van Amsterdam en ROC TOP MBO entree aanbod Handel & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Altra SJSO (jeugdhulp)

Cordaan SJSO (individuele begeleiding)

Opvoedpoli SJSO (jeugdhulp en GGZ)

Jongeren die het Kunnen naschoolse groepsbegeleiding

Stichting Je binnenstebuiten kunstzinnig- en cultureel educatieprogramma

Stichting Tamino muziekonderwijs

Spirit preventieve en curatieve aanbod op het gebied van gezonde seksuele ontwikkeling

Track The Talent werkveldoriëntatie door middel van bedrijfsbezoeken en snuffelstages

Stichting Be Aware voorlichting omtrent middelengebruik

Orion College Drostenburg

Altra SJSO (jeugdhulp)

Cordaan SJSO (individuele begeleiding), schoolvepleegkundigen

Spirit SJSO (jeugdhulp)

Reade ergo- en fysiotherapie, maatschappelijk werk, logopedie en psychologi-

sche begeleiding in het kader van revalidatie

No Nonsens loverboys

Trimbos verslaving en middelen gebruik

Bureau Halt vuurwerk

Spirit - Qpido social media, sexting en grooming

Rots en Water groepstraining weerbaarheid

Semmi individuele weerbaarheidstraining

Gemeente Amsterdam - afdeling werk & reïntegratie jobcoach

Werkgeversservicepunt (WSP) ondersteuning bij het vinden van een baan

Open Scholengemeenschap Bijlmer symbiose onderwijs



•	 A	&	B	Garage
•	 Aanwezig	en	Bezig
•	 Action
•	 Adamfiets
•	 Ado	Bike
•	 Afstandsbediening	online
•	 Aktiesport
•	 Albert	Heijn
•	 Alicotex
•	 Amstelborgh/Borchland
•	 Amsterdam	Werkt
•	 AORC
•	 Apotheek	Oostzijde
•	 Art	Collection	International

•	 BCN	catering	Amsterdam	Arena
•	 Blokker
•	 BSO	Bilderdijkpark

•	 Cafe	de	Prins
•	 Combiwel	-	The	Matrix
•	 Cordaan
•	 Corendon	City	Hotel
•	 Cre8
•	 CVS	Autobanden

•	 De	Foodlovers	
•	 Deen
•	 Dennis	Papegaaien
•	 Dirk	vd	Broek	
•	 Donkergroen

•	 EFE	Supermarkt
•	 Emerald	Social	Return	Fund	
	 Amsterdam
•	 Evean	Verzorgingshuis	Henriette	
	 Roland	Holst

•	 Favori	Café	Restaurant
•	 Febo
•	 Firma	Sterk
•	 Flesseman
•	 Girls	Girls	schoonheidssalon

•	 Hairstylers
•	 Hema
•	 Holiday	INN
•	 Iambe
•	 IJkantine
•	 Intertoys

•	 Jongeren	die	het	Kunnen
•	 Jumbo

•	 Kapsalon	Roque	Razor
•	 Kids	Academy
•	 Koninkrijkszaken
•	 KPCN
•	 Kruidvat
	
•	 La	Place	
•	 Lady	Wishes

•	 MAS
•	 Mediamarkt	
•	 Meneer	Kebab
•	 Merci	Automaterialen
•	 MOC	‘t	Kabouterhuis
•	 Moda	Paris
•	 Monkey	Town

•	 Nova	Jeans	&	Jeans

•	 OBA
•	 Ons	Tweede	Thuis	-	Middelpolder

•	 Paliana	Catering
•	 Pantar
•	 Papa	Jones	Pizzaria
•	 PBAZO	Anansi
•	 Peek	&	Cloppenburg
•	 Philadelphia
•	 Pieter	Bas
•	 Plein	Games
•	 Plus	
•	 Praxis	

•	 SBO	Het	Spectrum
•	 Scandri	Sportstimulering
•	 School2work
•	 Siebel	Juweliers
•	 SK	Coaching	Sinan	Kelebek
•	 Slagerij	Kaddour
•	 Sloopcombinatie	Broekhof	en	
	 Schneider
•	 Steakhouse	Pizzaria	Noord
•	 Steakhouse	van	Woustraat
•	 Stichting	Dock
•	 Stichting	Rozazorg
•	 Stichting	Werkwijs
•	 Streetcornerwork

•	 Team	Kappers
•	 The	Candycorner
•	 The	Fight	Company
•	 Toekomst	Muziek
•	 Track	de	talent

•	 Unlimited	Bikes
•	 UTA

•	 Van	Detschool

•	 Vomar

•	 Wellant	College

•	 Xenos

•	 Youthside	Dynamo

•	 Zorgboerderij	de	Marsen
•	 Zorgboerderij	Stadshoeve

STAGEBEDRIJVENSTAGEBEDRIJVEN Samenwerkingspartners van de Orion Werkstraat

De Orion Werkstraat heeft contacten met circa 100 stagebedrijven op meer dan 150 locaties:
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De (overige) samenwerkingspartners van de Orion Werkstraat zijn:

Orion Colleges Werkstraat is bovenschools faciliterend aan de Orion-scholen

Pro en VSO Amsterdam Werkstraat werkt nauw samen met de scholen voor Pro en VSO 

Amsterdam-breed

HvA project Transferbegeleiding en Geld Gappie

Cordaan stage en uitstroom dagbesteding en beschut werk

Pantar stage en uitstroom beschut werk

Gemeente Amsterdam: W&R, sociaal werkkoepel, werk-

geversservicepoint (WSP), Jeugdzorg

jobcoaching, nieuwe beleidslijnen, project Transferbegeleiding

SWA - Scholings- en werktrajecten Amsterdam overkoepelend overleg stagecoördinatoren Amsterdam breed

Samenwerkingsverband VO subsidieverlener bovenschoolse projecten Transferbegeleiding 

en Geld Gappie

Youth4You project Geld Gappie

MaDiZo project Geld Gappie

Track the Talent snuffelstage traject

Stichting Philadelphia stage en uitstroom dagbesteding en beschut werk

Jambe stage en uitstroom dagbesteding en beschut werk

KPC Groep opleidingstrajecten docenten en certificering leerlingen

Urban Talent Academy stage

Woonzorgcentrum De Gooyer stageverlenende organisatie groepsstage

Jumbo stageverlenende organisatie groepsstage

Hema stageverlenende organisatie groepsstage

Praxis stageverlenende organisatie groepsstage

Doen In certificering veilig werken

SVH certificering horeca

Stichting MEE project Transferbegeleiding

ROC van Amsterdam Pro-ROC trajecten

ROC TOP Pro-ROC trajecten
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Expertisecentrum Orion
Het Expertisecentrum biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van 

een observatie, ondersteuning van de leerling, een klassenconsultatie, coaching on-the-job, beeldbegeleiding en intervisie be-

geleiding. Ook worden workshops, studiedagen of trainingen verzorgd, bijvoorbeeld in het kader van traumasensitief lesgeven.

De samenwerkingspartners zijn:

Samenwerkingsverband Amsterdam- Diemen PO
• Ondersteuning op 19 scholen op kind-, leerkracht- en schoolniveau (op offertebasis)

Samenwerkingsverband Amstelronde PO (Amstelveen – Aalsmeer – Kudelstaart – Uithoorn)
• Ondersteuning op alle 44 scholen in het SWV op kind-, leerkracht- en schoolniveau (meerjarige samenwerkingsovereen-

komst)

Samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen VO
•  Ondersteuning chronisch zieke leerlingen en leerlingen met internaliserende problematiek (meerjarige overeenkomst)

In het reguliere voortgezet onderwijs in Amsterdam is het sinds schooljaar 2015-2016 mogelijk om ondersteuning thuis 

aan te vragen voor langdurig, chronisch zieke leerlingen. Het gaat om leerlingen tussen 12 en 20 jaar die vanwege hun 

beperkte belastbaarheid niet in staat zijn om het reguliere onderwijsaanbod op school te kunnen volgen. Door het bieden 

van maatwerk wordt er voorkomen dat deze leerlingen afstromen en/of uitvallen. Adviseurs passend onderwijs voor lang-

durig zieke leerlingen (APOZ) coördineren deze ondersteuning vanuit Orion als uitvoeringsorganisatie en zijn verbonden 

aan het Expertisecentrum Orion. In 2019 is in totaal door 32 thuisdocenten 3390 uur onderwijs thuis aangeboden aan 73 

leerlingen.

• LINK, start maart 2019 (1-jarige projectovereenkomst, onlangs geëvalueerd en verlengd)

LINK is een specifieke setting bedoeld voor leerlingen om hun reguliere schoolgang weer te kunnen normaliseren. Deze 

is gericht op jongeren die niet meer naar school gaan vanwege angst- en/of stemmingsproblematiek. Het hoofddoel van 

de LINK is om jongeren weer op een positieve manier deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs en dit af te kunnen 

sluiten met een diploma. In 2019 hebben in totaal 13 leerlingen onderwijs genoten in de LINK.

• Intermediair VSO/VO in het kader van de thuiszittersproblematiek (start september 2019)

Detachering op basis van 24 uur per week.

Overige trajecten van het Expertisecentrum Orion:

• Heliomare – ondersteuning kwaliteitszorg (start september 2019)
Het Expertisecentrum Orion is gestart met een meerjarig begeleidingstraject bij Heliomare (speciaal onderwijs, diverse lo-

caties in Noord-Holland) betreffende het verbeteren van het kwaliteitsbeleid aan de hand van systeem van kwaliteitszorg 

van Orion.

• Zuidoost (Zonova) en Oost (STAIJ): projecten van ‘speciaal naar regulier’
Samen met Kolom en de Bascule.

• Hogeschool in Haarlem (start 2020) 
Het expertise centrum Orion is gevraagd om onderwijs te verzorgen op de Hogeschool Haarlem.
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• Beeldbegeleiding
In juli 2019 hebben 9 medewerkers van Orion de interne eenjarige post-HBO-opleiding Practitioner Beeldbegeleiding 

afgerond. Hiervan zijn 4 medewerkers werkzaam voor het Expertisecentrum. Het expertisecentrum heeft nu 5 gecer-

tificeerde beeldbegeleiders. Het streven is om deze duurzame vorm van begeleiding toenemend te kunnen toepassen 

bij ondersteuningsvragen vanuit het regulier onderwijs. Vanaf september 2019 zijn er 2 grote beeldbegeleidingstra-

jecten gestart binnen Amstelronde (naast een aantal ‘losse’ trajecten). Schooljaar 2020 start er een nieuwe eenjarige 

post-HBO-incompany-opleiding Practitioner Beeldbegeleiding. Hiervoor hebben 7 Orion medewerkers zich aange-

meld.

• Traumasensitief onderwijs (TSO)
Door leerkrachten én schoolteams kennis en handvatten te bieden krijgen getraumatiseerde kinderen een grotere kans 

zich optimaal te ontwikkelen. Orion heeft Traumasensitief Onderwijs als speerpunt voor al haar negen schoollocaties en 

investeert in interne en externe expertiseontwikkeling op dit gebied in combinatie met praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek. Het Expertisecentrum Orion biedt de Orion-scholen ondersteuning in de vorm van trainingen, teampresenta-

ties en coaching on-the-job voor het MT en in de klas. Ook zijn er op het gebied van traumasensitief onderwijs in 2019 elf 

externe opdrachten uitgevoerd.

Internationalisering
Binnen Orion wordt ook samenwerking met scholen in het buitenland gestimuleerd middels het ontwikkelen van projecten, 

activiteiten en uitwisselingen. Burgerschap 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. 

De leerling (en ook de medewerker) kan zich via internationalisering voorbereiden op deelname in de mondiale samenleving. 

Het biedt een bijdrage (in kennis, vaardigheden en houding) in de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevordert de 

sociale vorming. Orion hecht daarom aan internationale contacten zowel voor medewerkers als voor leerlingen.

Internationalisering vindt nog niet Orion-breed op alle scholen plaats maar er zijn wel verschillende initiatieven en projecten. 

In 2019 is het volgende gerealiseerd:

• In 2018 is er op Orion College Drostenburg middels een training en een tweedaags project met leerlingen op kleine schaal 

gestart met de methode 6Social. 6Social is een platform voor op passie gebaseerd leren, dat drie dingen samenbrengt 

die belangrijk zijn voor studenten en docenten: technologie (ICT), creativiteit en sociale kwesties In 2019 zijn twee leer-

krachten van Orion College Drostenburg en de ICT-coördinator van Orion naar Toronto en omgeving geweest om kennis 

op te doen over het 6Social-project. Het betrof een schoolbezoek en een onderwijsconferentie in Niagara Falls waarbij 

good practices en ervaringen zijn gedeeld en de overeenkomsten en verschillen in 6Social in het onderwijs in Canada en 

Nederland zijn uitgewisseld. 

De studiereis heeft een verdieping van de kennis met betrekking tot de werkwijze van 6social opgeleverd met concrete 

voorbeelden. De kernvraag die hierbij is beantwoord: hoe kan je leerlingen op weg helpen zonder zelf het antwoord of de 

richting al aan te geven. 

Er wordt bijvoorbeeld door leerlingen en leerkrachten gezamenlijk gebouwd aan een stad in Minecraft. Hierbij komen 

allerlei 6Social-aspecten aan bod en oefenen ook de docenten hun vaardigheden: goed kunnen communiceren, kunnen 

luisteren, zich in kunnen leven in een ander/ een situatie, bewust zijn van je eigen rol, kunnen presenteren, feedback 

geven en ontvangen.
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Dit schooljaar vindt 6Social in een beperkte vorm plaats in de Carrousel - de themamiddagen. Daarnaast is er een pro-

jectgroep gestart die een schoolbreed project voor het komende schooljaar gaat voorbereiden: in de startweek zal er één 

dag voor alle klassen een 6Social-dag worden georganiseerd met een vervolgtraject om meer klas doorbroken te gaan 

werken.

• In het kader van Burgerschap en met subsidie van de gemeente Amsterdam is een groep leerlingen en docenten op een 

culturele stedentrip naar Berlijn gegaan.

• Het Auditteam van Orion is in oktober op studiereis naar Schotland geweest. Er was een programma samengesteld 

waarmee in Glasgow en Edinburgh middels schoolbezoeken en lezingen is gekeken hoe in het Schotse onderwijs invulling 

gegeven wordt aan onder meer gedeeld leiderschap, kwaliteitsbeleid, eigenaarschap van leerlingen, de stimuleringsrol 

van de inspectie, ‘Een Kind Een Plan’, en inclusie. Het auditteam heeft de opgedane kennis vertaald in een aantal aanbeve-

lingen voor de korte en de lange termijn. Daarnaast hebben ze ook de Schotten van de nodige adviezen voorzien.

• Medewerkers van Orion College Noord hebben in het kader van een project via Erasmus + met Malta, Groot-Brittannië en 

Polen een werkbezoek afgelegd aan Malta en Polen. 

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van 

alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende 

landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is voor het verlenen van subsidie van belang dat er gewerkt wordt met 

methoden die uitgaan van ‘niet-formeel leren’. De doelstellingen die Erasmus+ Jeugd hiermee wil bereiken, zijn:

• competenties en vaardigheden vergroten;

• participatie stimuleren;

• inclusie en diversiteit stimuleren;

• kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren.

Bij dit project gaat het om de inzet van digitale middelen in het onderwijs, in het bijzonder het ontwikkelen van de pro-

gramma’s Optimusic en Omnidu. Deze programma’s bieden de mogelijkheid om op een andere manier, via zintuigen en 

beweging, lesmateriaal aan te bieden en te leren. Naast cognitieve vaardigheden als bijvoorbeeld het vergroten van de 

woordenschat en rekenoefeningen kunnen ook vaardigheden als beurtnemen, samenwerken, en communiceren geoe-

fend worden.

• In oktober is een groep van 16 personen uit het Amsterdamse onderwijsveld naar een internationaal congres over 

schoolverzuim geweest in Oslo. Ellen Starke – sinds schooljaar 2019-2020 vanuit Orion gedetacheerd naar het Samenwer-

kingsverband Amsterdam-Diemen VO om de aanpak van de thuiszittersproblematiek verder te ontwikkelen - was één van 

hen. De deelnemers kwamen uit verschillende organisaties om een breed draagvlak in de stad te krijgen voor vervolgac-

ties naar aanleiding van het congres: gemeente (onderwijs en jeugd), samenwerkingsverbanden (PO en VO), OKT, GGD 

en besturen voor speciaal onderwijs (Altra en Orion) waren vertegenwoordigd. Het bezoek had als doel om meer inzicht 

te krijgen in de oorzaken en de aanpak van schoolverzuim en om te leren van internationale voorbeelden. Daarnaast is 

het aanleiding geweest om de aanpak van schoolverzuim in de stad opnieuw onder de loep te nemen en gezamenlijk te 

werken aan oplossingen.

•  Vanuit Drostenburg is er contact met een partnerschool in Suriname. In 2017 hebben twee directeuren van Orion, Jack 

Deen (Drostenburg) en Camille van Ruth (toen: van Koetsveldschool) op de Mytylschool in Suriname een ‘audit’ uitge-

voerd met als doel om de kwaliteit van het speciaal onderwijs op de Mytylschool in Paramaribo te verbeteren. Op basis 

van deze audit is er een verbeterplan opgesteld. Doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het Speciaal onder-
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wijs voor leerlingen met een lichamelijke- of meervoudige beperking, waardoor zij een beter toekomstperspectief zullen 

krijgen. Onder een beter toekomstperspectief verstaan wij grotere kansen op de arbeidsmarkt, maar ook het ontwikkelen 

van vaardigheden op het gebied van ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en zelfredzaamheid.

Dit verbeterplan is aangeleverd bij de UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland) en goedge-

keurd als een van de veertig Twinningprojecten voor de periode 2018-2021. In november 2019 zijn twee medewerkers van 

Drostenburg voor de eerste keer naar Suriname geweest. Op grond van dit bezoek is het verbeterplan verder ‘gefinetuned’ 

en is er scholing voor leerkrachten geweest. Het vervolgbezoek in mei 2020 is in verband met de Coronacrisis afgelast. 

Het tijdpad van het project zal hierdoor bijgesteld worden. Wel komt de projectleider uit Suriname na de zomervakantie 

voor een maand stagelopen op Drostenburg om verder geschoold te worden op het gebied van ‘handelingsgericht werken’.

1.5 Maatschappelijke aspecten

Politieke impact en maatschappelijke aspecten
De oplopende werkdruk die in met name het primair onderwijs wordt ervaren heeft in 2019 een grote rol gespeeld in het 

landelijke debat rond het onderwijs. Deze werkdruk wordt mede veroorzaakt door het lerarentekort. In 2019 is in maart en 

november een dag gestaakt om hier aandacht voor af te dwingen. Concrete eis was structureel meer geld om de loonkloof 

tussen het PO en het VO te dichten. Hogere salarissen zorgen voor meer erkenning en waardering waardoor meer mensen 

kiezen voor een baan in het PO. Ook kiezen er dan meer jongeren voor een opleiding die leidt tot een baan in het PO.

Ook bij Orion is er die dagen gestaakt. Vanuit het bestuur wordt dit ondersteund; de salarissen zijn doorbetaald.

In de zomervakantie is Dirk Koops, directeur van de Mr. De Jonghschool, door de Volkskrant gevolgd in zijn jacht op nieuw 

personeel. Ook is hij in het kader van het lerarentekort geïnterviewd door het televisieprogramma Nieuwsuur.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het 

verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 

hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent 

dit dat alle scholen op 16 maart 2020 zijn gesloten. De sluiting heeft direct gevolgen gehad voor het lesgeven, wat digitaal en 

op afstand moest plaatsvinden. Direct na de sluiting is dit op korte termijn ingericht. De gemeente Amsterdam heeft Chrome-

books en internetaansluitingen beschikbaar gesteld voor kinderen die dat thuis niet hebben. Het heeft veel extra afstemming 

gevraagd met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. 

Op al onze scholen hebben we ook noodopvang aangeboden als dat nodig was, samen met onze SJSO-partners. Niet alleen 

voor kinderen met ouders in vitale beroepen maar ook voor kwetsbare kinderen waar thuisblijven risicovol voor is. En we 

zijn dit blijven doen, ook nadat de scholen weer (gedeeltelijk) zijn opgestart – het so vanaf 11 mei en het vso vanaf 2 juni. De 

gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te 

schatten. 

Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventuele uitval door ziekte zijn moeilijk in 

te schatten. Met de huidige informatie gaan we ervan uit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning 

voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. 

Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de scholen, en ook niet voor het 

Expertisecentrum Orion. Het zou zelfs kunnen zijn dat de tijdelijke sluiting van het onderwijs een groeiende vraag naar onze 

expertise bewerkstelligt. We voorzien dus geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Perso-

neel & 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.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

2.1.1 Leerlinggegevens
Orion heeft te maken met een groeiend leerlingenaantal. Het door DUO vastgestelde aantal leerlingen op 1 oktober 2018 

bedroeg 1.162. Op de groeitelling 1 februari 2019 waren 1.192 leerlingen aanwezig op de Orion-scholen, een toename van 30 

leerlingen. Op 1 oktober 2019 was sprake van een verdere stijging met 14 leerlingen naar 1.206. En op 1 februari 2020 waren 

1.272 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring aanwezig. Onderstaand een tabel met de leerlingaantallen per school 

van de afgelopen jaren:

In het verleden was altijd sprake van groei tussen 1 oktober en 1 februari, daarna verdere groei richting de zomervakantie en 

vervolgens weer daling van aantallen op 1 oktober onder het niveau van de 1 februaritelling ervoor. Bij de telling van 1 oktober 

2019 wordt deze trend voor het eerst doorbroken, zie ook de volgende grafiek:

School 1-okt-16 1-feb-17 1-okt-17 1-feb-18 1-okt-18 1-feb-19 1-okt-19 1-feb-20

20WU OCZuidoost 89 87 89 85 81 79 78 78

20WV Drostenburg 214 212 203 202 186 187 182 194

20WW OC Drostenburg 209 229 229 242 245 247 243 243

20XV Van Koetsveldschool 79 89 99 98 98 107 112 118

20YC Gerhardschool 83 97 92 99 89 93 86 100

20YD Mr. De Jonghschool 85 99 100 108 101 104 100 117

20YN Van Detschool 132 141 129 136 126 134 139 143

21EJ OC Amstel 88 86 102 101 108 112 127 142

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

Totaal Orion 1.118 1.177 1,160 1.192 1.162 1.192 1.206 1.272

Orion SO 557 602 583 604 563 588 583 637

Orion VSO 561 575 577 588 599 604 623 635

Orion Totaal 1.118 1.177 1.160 1.192 1.162 1.192 1.206 1.272
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Orion heeft SO- en VSO-scholen, voor cluster 3 en voor cluster 4 leerlingen. De 1.206 leerlingen van 1 oktober 2019 waren als 

volgt verdeeld:

SO/VSO

Orion SO

SO cluster 3

cluster3/cluster4

Orion VSO

VSO cluster 3

SO/VSO - cluster3/cluster4

Orion cluster 3

SO cluster 4

Orion totaal

Orion cluster 4

VSO cluster 4

Het SO laat nog wel de trend van hogere leerlingenaantallen zien op 1 februari en lagere op 1 oktober. Het VSO daarentegen 

blijkt sinds 1 oktober 2016 alleen maar te zijn gestegen. De eerste jaren voornamelijk op OC Drostenburg, de laatste tijd voor-

al op OC Amstel en OC Noord.

Orion SO cluster 3 jongens

jongens

so cl3

vso cl3

Orion VSO cluster 4 meisjes

meisjes

so cl4

vso cl4

De verdeling tussen jongens en meisjes voor heel Orion: Onderstaand de verdeling van jongens en meisjes bij Orion in het 

SO/VSO en cluster3/cluster4
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30% 36%
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27%37%

41%

21%
11%

27%

48%

77%

61% 66% 90% 85%

70% 64% 88%

73%63%
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1.200 1.200
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1.100 1.100

01-10-16 01-10-1601-10-17 01-10-1701-10-18 01-10-1801-10-19 01-10-19

Orion leerlingen op teldatum totaal Orion leerlingen op teldatum SO / VSO

Orion SO

Orion VSO
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TLV-categorie per leeftijdcategorie 1 oktober 2019
Het percentage TLV-categorie laag in het SO is in een jaar tijd van 68% naar 64% gegaan. Ook bij het VSO is sprake van een 

kleine daling van de lage TLV-categorie – van 89% naar 88%.

De meeste leerlingen krijgen een toelaatbaarheidsverklaring categorie laag. Schooljaar 2018-2019 zijn met het Samenwer-

kingsverband Amsterdam-Diemen PO de afspraken rond de criteria nog eens doorgelopen, hetgeen heeft geleid tot 15 tus-

sentijdse TLV-ophogingen. Dit is ook terug te zien in de onderstaande tabellen:

TLV-categorie per leeftijdcategorie 1 oktober 2018

De leerlingen van de Orion Colleges zijn naar de volgende bestemmingen uitgestroomd: 

Legenda

Overzicht certificaten en diploma’s 2019

<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%

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

2014-2015 13 14 0 2 29 12 0 2 6 20 0 12 7 0 19 1 10 15 2 28 26 36 24 10 96

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

D Dagbesteding (activiteitsgericht en arbeidsgericht)

A Arbeid (incl. MBO1 en beschut werk)

V Vervolgonderwijs (MBO 2, VMBO, Havo)

O Overig (verhuizing, detentie, etc.)

T Totaal

School Aantal certificaten Aantal 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

De leerlingen van de Orion Colleges hebben de volgende diploma’s en certificaten behaald:



SCHOLEN
Orion College Amstel, Orion College Drostenburg, 
Orion College Noord, Orion College Zuidoost

5	 HAVO	DIPLOMA’S
8 HAVO deelcertificaten

VMBO	TL	DIPLOMA’S
2 VMBO TL diploma’s
18 VMBO TL deelcertificaten

VMBO	KB/BB	DIPLOMA’S
2 VMBO KB Zorg & Welzijn
1 VMBO KB Techniek
1 VMBO KB Economie en ondernemen
1 VMBO BB Zorg & Welzijn
1 VMBO BB Techniek

17	 PRAKTIJKONDERWIJS	DIPLOMA’S

COGNITIEVE	VAKKEN
41 IVIO Nederlands NE1
19 IVIO Nederlands NE2
5 IVIO Nederlands NE3
1 IVIO Nederlands NE4
19 Rekenen en Wiskunde RW1
11 Rekenen en Wiskunde RW2
16 Engels EN1
6 Engels EN2
2 Engels EN3

BRANCHEGERICHTE	OPLEIDINGEN
Horeca
7 Diploma Assistent Horeca (ROC Entree)
7 Diploma Bedieningsassistent (SVH BAS)
5 Diploma Keukenassistent (SVH KAS)
3 Certificaat Werken in de Keuken (SVA2)
19 Certificaat Werken in de Keuken (SVA1)

Winkel, Retail en Logistiek
11 Diploma Assistent Verkoop/Retail (ROC Entree)
5 Certificaat Werken in de Winkel (SVA2)

VOOR	ONZE	GESLAAGDEN	

DIE	UITVLIEGEN	MET	
MEER	DAN	250	INNOVATIEVE	EN	PRAKTISCHE	

DIPLOMA’S!

10 Certificaat Werken in de Winkel (SVA1)
3 Certificaat Veilig werken 
 met de Electrische Pallettruck (EPT)
3 Schoolverklaring Winkel

Dienstverlening en Zorg
1 Diploma Assistent Dienstverlening en Zorg (ROC Entree)
9 Diploma Basisopleiding Schoonmaken (SVS)
8 Certificaat Werken in de schoonmaak (SVA1)
2 Certificaat Werken in een (zorg)instelling (SVA1)
2 Schoolverklaring Werken in een (zorg)instelling

Techniek / ICT-techniek
2 Diploma Assistent Bouwen, wonen en onderhoud 
 (ROC Entree)
2 Diploma Autotechniek (ROC Entree)
2 Certificaat Auto klein onderhoud
4 Certificaat Autoschoonmaak
3 Certificaat Praktijk Drone-piloot
6 Certificaat Lasersnijder

Groen
4 Certificaat Uitgevoerd onderhoudswerk
4 Schoolverklaring Groenvoorziening

Sport
2 Diploma Assistent Dienstverlening en Zorg 
 (Sport, ROC Entree) 
2 Certificaat Leider Sportieve Recreatie 2
7 Certificaat Jeugdsportbegeleider

Voortgezet speciaal onderwijs
ORION.NLORION

WERKSTRAAT.NL
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2.1.2 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 schoolklimaat, die 

worden ondersteund door een goed systeem voor kwaliteitszorg (met ambitie), een stevige kwaliteitscultuur en deugdelijk 

financieel beheer. Daartoe hanteren we onderstaande 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 le-

OP

KA

+

=

+

SK

OR

FB

veren van kwalitatief goed onderwijs (OP). Dat vraagt om passend personeelsbeleid dat ondersteunend is aan het realise-

ren 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 het integraal veiligheidsbeleid. Hier-

in is het beleid ten aanzien van sociale en fysieke veiligheid opgenomen.

Een integrale benadering van kwaliteit betekent ook dat de verschillende aspecten van kwaliteit in samenhang worden aan-

gepakt en dat de verschillende taak- en functiegroepen (rollen), die binnen Orion werken aan de kwaliteit van het onderwijs, 

elkaar kennen en versterken.
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Op welke manier heeft Orion zicht op onderwijskwaliteit?

Planmatig en cyclisch - data-ondersteund
Orion werkt op een planmatige, cyclische manier aan de onderwijskwaliteit van haar scholen. Daarbij wordt de 4D-syste-

matiek 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 documen-

ten staat beschreven in de planning & control-cyclus. In de cyclus staat tevens beschreven wie welk gesprek op welk moment 

heeft en welke data (inclusief norm) daar ten grondslag aan ligt.

Zelfevaluatie en interne audits ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’
Het centrale document van kwaliteitszorg binnen Orion is het ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ (verder: kwaliteitska-

der). 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 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.

Trips - Slim en efficiënt omgaan met data
Het belang van goed gebruik van de verschillende data is groot. Uit onderzoek blijkt dat het goed gebruikmaken van data 

bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Stichting Orion is zich hiervan bewust en maakt daartoe gebruik van Trips. Trips 

is een kunstmatig intelligent systeem dat koppelingen maakt met alle systemen waarin wij data verzamelen. Op deze manier 

kunnen wij snel en eenduidig data analyseren, vergelijkingen maken en effecten meten. Dit kan op het niveau van de leerling, 

de groep, de medewerker, het team, de school en het bestuur.

Op welke manier werkt Orion aan onderwijskwaliteit?
Er is zoveel als mogelijk Orion-breed vastgelegd zodat de scholen zich maximaal kunnen toeleggen op de daadwerkelijke 

uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de schoolspecifieke situatie. In ons integrale kwaliteitsbeleid wordt het Orion-bre-

de beleid, de procedures, de formats en de werkwijzen beschreven. De beschreven p&c-cyclus en de kwaliteitszorgcyclus 

van de school zijn richtinggevend voor het planmatig en cyclisch data-ondersteund werken aan de onderwijskwaliteit. Vanuit 

de 4D-systematiek (data, duiden, doelen, doen) wordt aan de hand van data de dialoog over onderdelen van het onderwijs 

gevoerd. Aan de hand van een gestelde norm wordt bepaald of we tevreden zijn en wat dat betekent voor de verdere ontwik-

keling van ons onderwijs. De verschillende data per school wordt elk jaar opgenomen en geduid in het schoolverslag en daar 

waar van toepassing meegenomen in de jaarplanning. Doelen worden opgesteld vanuit de data en in het perspectief van de 

koers (strategisch beleid en schoolplan).

De data die de audits opleveren worden op het niveau van de school en alle scholen als collectief geduid. Orion-brede doelen 

worden in de kaderbrief voor de begroting meegenomen, waardoor de financiële middelen ingezet worden ten behoeve van 

de vastgestelde kwaliteitsontwikkelingen.

Hoe legt Orion verantwoording af over de onderwijskwaliteit?
Het bestuur legt verantwoording af over de onderwijskwaliteit aan de gemeenteraad van Amsterdam, de Raad van Toezicht, 

de GMR, de Inspectie van het Onderwijs en derden door ofwel verslaglegging te doen in de 4- en 8 maandsrapportage, het be-

stuursverslag 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.

Om ons goed te kunnen verantwoorden over de kwaliteit van het onderwijs vinden we het voeren van de dialoog met onze 

belanghebbenden erg belangrijk. Vanuit dat perspectief hebben we een uitgebreid en intensief traject gevolgd voor het 

opstellen van ons huidige strategisch beleidsplan. Om te komen tot een gedegen herijking van het strategisch beleidsplan 

hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Hierbij is zowel input vanuit de organisatie als van buiten opgehaald. 
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Er zijn gespreksrondes met de teams, de directeuren, GMR en RvT geweest. Er zijn tevredenheidsonderzoeken onder ouders 

en externe partners afgenomen. Het hele kader voor goed onderwijs is geauditeerd door ons auditteam. Ook is de stand van 

zaken van de resultaten uit het voorgaande strategisch beleidsplan (2015-2020) bekeken. De afzonderlijke plannen van de 

Orion Werkstraat, het Expertisecentrum Orion en ICT zijn bekeken. En tot slot is gekeken naar de relevante landelijke beleids-

agenda’s en ontwikkelingen.

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 een externe vertrouwenspersoon ingehuurd vanuit ABC Onderwijsadvi-

seurs. Er zijn het afgelopen jaar 3 klachten/vragen bij de externe vertrouwenspersoon binnen gekomen. Van de 3 klachten/

vragen die zijn binnengekomen bij de externe vertrouwenspersoon kwamen twee klachten/vragen van medewerkers, één 

klacht/vraag kwam van een ouder. De externe vertrouwenspersoon heeft de twee klachten die vanuit medewerkers kwamen 

doorverwezen naar de bestuurder. Deze klachten zijn vervolgens naar tevredenheid in behandeling genomen en opgelost. De 

extern vertrouwenspersoon heeft de klacht van de ouder afgehandeld door hen door te verwijzen naar de OKA van de school.

In 2019 zijn vijf klachten van ouders behandeld door de Landelijke klachtencommissie onderwijs. Deze zijn allemaal afgerond. 

Eén klacht heeft geleid tot een claim van een ouder in verband met vermeende studievertraging; onze advocaat is bezig met 

de afhandeling hiervan. De verwachte claim is als verplichting in de balans opgenomen.

Doelen en resultaten
In het jaarplan Orion 2019 zijn doelen op vier speerpunten geformuleerd. Het gaat om onderstaande vier speerpunten. Per 

speerpunt wordt een beschrijving gedaan van de ontwikkelingen, resultaten en eventuele vervolgstappen.

1.  Doorlopend onderwijsaanbod

2.  Traumasensitief onderwijs

3.  Doorontwikkeling Werkstraat

4.  Strategisch personeelsbeleid

Doorlopend onderwijsaanbod
Alle scholen van Orion zijn bezig met het in kaart brengen van de leerlingenpopulatie aan de hand van de relevante kenmer-

ken van de doelgroep. Op basis van deze data wordt jaarlijks een analyse gemaakt en wordt bekeken wat dat betekent voor 

de inrichting van het onderwijs. Vier van de negen scholen hebben een profielbeschrijving van de eigen doelgroep, waarin op 

basis van de kenmerken van de doelgroep en een beschrijving van de verschillende eindprofielen (didactisch en sociaal maat-

schappelijk) wordt beschreven hoe zij het onderwijs hebben ingericht. Hier gaat het ook over de inrichting van de basison-

dersteuning, de extra ondersteuning en de intensieve ondersteuning. Met behulp van het doelgroepenmodel kan vervolgens 

voor iedere leerling de best passende leerroute bepaald worden.

Voor de vier vso-locaties is een werkplaats opgericht voor het ontwikkelen van een sociaal en maatschappelijke schoolstan-

daard. Hierbij richten we ons op de doelgroep die naar dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, beschutte werkplek, vrije 

arbeid of het ROC-niveau 1 uitstroomt. Bij elke leerroute definiëren wij wat een succesvolle overstap is voor de leerling op 

sociaal maatschappelijk gebied. Hierbij maken we gebruik van alle vakoverstijgende leerlijnen. Doel is dat we in relatie tot de 

kenmerken van de doelgroep en de uitstroombestemming keuzes maken in naar welke doelen we toewerken. Bij de eindpro-

fielen wordt er naast inhoudelijke doelen ook een beschrijving gedaan over de mate van ondersteuning op sociaal en maat-

schappelijk gebied. Streven is om deze standaard dit schooljaar opgesteld te hebben.

De so-locaties hebben op basis van de leerlijnen leren leren en sociaal gedrag een schoolstandaard, inclusief norm, opge-

steld. Bij de schoolstandaard is een beschrijving gedaan van de eindniveaus en de mate van ondersteuning (overgenomen uit 

het doelgroepenmodel). Een doorontwikkeling is om op basis van de specifieke doelgroep de verschillende vakoverstijgende 

leerlijnen (inclusief burgerschap) samen te voegen met de nadruk op het ontwikkelen van de executieve functies. 
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Traumasensitief onderwijs
Orion is trots met de ontwikkelingen die gemaakt worden op het gebied van traumasensitief onderwijs (TSO). Op basis van 

het onderzoek van Evelyne Offerman is er een presentatie gegeven aan de samenwerkingsverbanden Amsterdam-Diemen PO 

en VO. Uit het onderzoek blijkt dat meerdere schoolwisselingen kunnen leiden tot lagere schoolprestaties. Beide samenwer-

kingsverbanden hebben hierop in de ondersteuningsplannen de ambitie opgenomen om (zoveel als mogelijk) schoolwisselin-

gen te voorkomen. 

Als doorontwikkeling op de training is er een handboek TSO ontwikkeld waarmee een implementatietraject voor TSO op een 

school vorm gegeven kan worden. Het handboek is gepubliceerd op landelijk platform, in beheer van Orion, waarop kenni-

suitwisseling over TSO kan plaatsvinden.

Middels het Expertisecentrum zijn er in 2019 vier trainingen en zes presentaties over TSO op reguliere scholen gedaan. Tevens 

hebben er twee trainingen TSO op Orionscholen plaatsgevonden. Iedere Orionschool heeft TSO in haar ambitie (schoolplan 

2019-2023) opgenomen en ontwikkelt dit binnen haar eigen context. Verdere informatie hierover in de schoolplannen en 

schoolgidsen.

Doorontwikkeling Werkstraat
In 2019 zijn 16 Orion leerlingen geslaagd voor hun Praktijkdiploma. Ze zijn de eerste VSO-leerlingen die dit diploma hebben 

behaald in Nederland.

Dit diploma staat voor de weg die de Werkstraat ingeslagen is: leerlingen zo veel mogelijk bagage meegeven voor hun toe-

komst. Niet alleen op het gebied van werknemersvaardigheden, maar ook bekeken vanuit de randvoorwaarden die nodig zijn 

om een goed werknemer te kunnen zijn.

Daarvoor is afstemming binnen de teams nodig en tussen de scholen. Zo wordt er gewerkt aan het stageproces integreren in 

de kwaliteitszorgcyclus van de scholen, het ontwikkelen van een leerlijn loopbaanoriëntatie en het maken van één vakoverstij-

gende leerlijn maatschappelijke ontwikkeling.

Er is ook afstemming nodig binnen het stagecoördinatoren-netwerk en met de samenwerkingspartners in (beschutte en vrije) 

arbeid, vervolgonderwijs en dagbesteding met de gemeente als verbindend orgaan.

Hier is afgelopen jaar geïnvesteerd in trajecten om de vervolgstap voor leerlingen succesvol te laten verlopen. In 2019 zijn 

er door Orion twee subsidies succesvol aangevraagd, namelijk Geld Gappie (ten behoeve van financiële zelfredzaamheid) en 

Transferbegeleiding (coaching van leerlingen op alle levensgebieden). In 2020 worden deze trajecten opgestart.

Sterk Techniekonderwijs heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld waarmee we het aanbod aan techniekonderwijs willen ver-

stevigen door carrouselstages te ontwikkelen en ‘kluskunde’ om leerlingen meer zelfredzaam te maken en ze te interesseren 

voor een beroep in de techniek.

Daarnaast maakt de Werkstraat gebruik van de Impulsgelden die door de Rijksoverheid via de gemeente worden verstrekt als 

compensatie voor het beëindigen van de ESF gelden. In 2020-2021 wordt een nieuwe ESF-ronde opgestart waarin we weder-

om zullen participeren.

Strategisch personeelsbeleid
Kwalitatief goed onderwijs neerzetten voor onze speciale doelgroep, dat betekent meer dan het gewone doen voor onze 

leerlingen. Dat uitgangspunt vraagt ook meer dan het gewone doen voor onze medewerkers. Orion wil nadrukkelijk een aan-

trekkelijk werkgever zijn voor huidige en voor nieuwe medewerkers. Daarom hebben we gewerkt aan een plan voor buiten-

gewoon personeelsbeleid in het kader van vinden, boeien en binden. Dit onderwerp is verder opgenomen bij paragraaf 2.2 

Personeel & professionalisering.
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Ontwikkelingen

Ambities in schoolplannen 2019-2023
In 2019 zijn de nieuwe schoolplannen 2019-2023 op basis van het strategisch beleid 2018-2021 geschreven. Alle schoolplan-

nen zijn samen met de teams opgesteld. In de schoolplannen is voor iedere school een duidelijke koers (ambitie) beschreven. 

De ambitie is bewust niet ‘smart’ en met een meerjarenplanning geformuleerd. In de schoolverslag/jaarplannen wordt er van-

uit de huidige situatie (schoolverslag) met het vergezicht van het schoolplan (koers/ambitie) doelen voor het nieuwe school-

jaar opgesteld (jaarplan). De schoolplannen zijn op de verschillende websites en scholen op de kaart in te zien.

Data-ondersteund werken
Streven is dat al onze scholen met Trips gaan werken op een uniform vastgestelde wijze. Elke school zal hier zijn eigen tempo 

in aanhouden en koppelingen maken met het systeem. De uniforme wijze maakt het vervolgens mogelijk om er ook op bestuurs-

niveau data uit te genereren en die in te zetten in de verschillende onderdelen uit de planning & control-cyclus.

Doorontwikkeling van de interne audits 
De interne audits op ons ‘Kader voor goed onderwijs’ staat, des al niet te min zijn we toe aan een aantal doorontwikkelingen 

die van invloed zijn op ons kwaliteitsbeleid. Hieronder zullen we puntsgewijs worden beschreven.

• Normering interne audits
Onze normering is op dit moment gedetailleerd alle onderdelen hebben een even zware weging. In samenwerking met 

de kwaliteitskring zullen we een nieuwe normering opstellen. Dit maakt het mogelijk om kwaliteitsoordelen op het niveau 

van het gehele kader, een kwaliteitsgebied, een standaard en indicator te kunnen geven. Door het in gezamenlijkheid met 

de schoolbesturen uit de kwaliteitskring te doen maakt het voor ons mogelijk om op termijn een benchmark te kunnen 

doen. 

• Werkwijze interne audits
In de afgelopen drie jaar hebben we op elke school audits op het hele kader gedaan. De audits zijn op elke school op 

dezelfde wijze afgenomen. Hiermee komen we onvoldoende tegemoet aan de ontwikkeling van de scholen specifiek. Dit 

betekent dat we een werkwijze willen ontwikkelen waarbij we zowel tegemoetkomen aan de specifieke schoolontwikke-

ling als ‘vinger aan de pols houden’ vanuit de bestuurlijke opdracht die wij hebben. 

Bij de ronde interne audits in het voorjaar van 2020 worden de zelfevaluatie en de rapportage van de auditoren in de 

Trips-omgeving van de betreffende school gemaakt. 

• Professionalisering van de auditoren
Een andere normering en een werkwijze bij het auditeren vraagt om professionalisering van de auditoren. Enerzijds 

zullen de audits, afhankelijk van de specifieke schoolontwikkeling, om een verschillende insteek vragen. Anderzijds zal het 

aanspraak doen op het denken vanuit de formule, waarbij bevindingen en aanbevelingen gedaan worden in relatie tot 

elkaar. 

In 2019 zijn de auditoren van Orion op studiereis naar Schotland geweest. Hierbij is veel informatie opgehaald met be-

trekking tot vroegsignaleren en werken vanuit het principe één kind, één plan. Deze kennis zal ingezet worden in zowel 

het auditeren als de ontwikkeling binnen de eigen schoolorganisatie waar de auditor werkzaam is.

• Resultaten interne audits
In het voorjaar van 2019 zijn op alle scholen interne audits gedaan. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel 

samengevat:
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Interne meting van onderwijskwaliteit 

Stand van zaken 2019

Legenda

Onderwijsproces OP1 OP2 OP3 OP5 OP6 OP8

aanbod zicht op ontw. didactisch onderwijstjid 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 kwaliteitscul-

tuur

verantwoording

Drostenburg G V V

Van Koetsveldschool G V G

Gerhardschool G G V

Mr. De Jonghschool G G G

Van Detschool V V V

Orion College Drostenburg G V V

Orion College Amstel G V V

Orion College Noord V V V

Orion College Zuidoost V V V

Onderwijsresultaten OR1 OR2 OR3

Resultaten sociale en maat. vervolgsucces

Drostenburg V V V

Van Koetsveldschool G V V

Gerhardschool V V V

Mr. De Jonghschool G V G

Van Detschool V VO V

Orion College Drostenburg V VO V

Orion College Amstel V V V

Orion College Noord V V V

Orion College Zuidoost V VO V

VO verbeteropdracht
V voldoet aan basiskwaliteit
G voldoet aan basiskwaliteit 

+ goede kwaliteit eigen 

aspecten
- niet geauditeerd
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Korte toelichting op de verbeteropdrachten in bovenstaand overzicht:
• Orion College Drostenburg heeft de verbeteropdracht voor “OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding” opgenomen in het 

eigen jaarplan 2019-2020. 

• Orion College Zuidoost heeft de verbeteropdracht voor zowel “OP1 Aanbod” als “OP3 Didactisch handelen” opgenomen in 

het eigen jaarplan 2019-2020. De school wordt hierin ondersteund door de kwaliteitsmedewerker van Orion.

• Drie scholen hebben een verbeteropdracht op “OR2 Sociale en maatschappelijke competenties”. De VSO-locaties ontwik-

kelen samen met de Werkstraat Orion een sociale en maatschappelijke standaard. De Van Detschool heeft de verbeterop-

dracht opgenomen in het eigen jaarplan 2019-2020. De school wordt hierin ondersteund door de kwaliteitsmedewerker 

van Orion.

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

De Gerhardschool (20YC) is op verzoek van het bestuur bezocht voor een kwaliteitsonderzoek naar het oordeel ‘Goed’. 

De Gerhardschool had dit nodig om een hernieuwde aanvraag excellent te kunnen doen. De Gerhardschool heeft in januari 

2020 het predicaat excellent ontvangen voor het thema eigenaarschap bij professionals en autonomie bij leerlingen.

Overzicht kwaliteitsoordeel Van Detschool door inspectie van het onderwijs (d.d. 17-10-2019)

Inspectie 
In kalenderjaar 2019 zijn twee van onze scholen bezocht door de inspectie van het onderwijs voor een geheel kwaliteitsonder-

zoek. De Van Detschool (20YN) is bezocht in het kader van een risico op onderwijsresultaten. De school heeft een voldoende 

oordeel ontvangen met een herstelopdracht op kwaliteitszorg. De herstelopdracht is inmiddels aangeleverd bij de inspectie 

van het onderwijs.

V

G

V

G

onderwijsproces

schoolklimaat

V

V

onderwijsproces

schoolklimaat

G

G

onderwijsresultaat

kwaliteitszorg en ambitie

V

O

onderwijsresultaat

kwaliteitszorg en ambitie

G

G

Overzicht kwaliteitsoordeel Gerhardschool door inspectie van het onderwijs (d.d. 11-07-2019)
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In het kader van stelselonderzoek door de inspectie van het onderwijs heeft er op de Van Koetsveldschool op 5 maart 2019 

een themaonderzoek plaatsgevonden naar kwetsbare groepen in het stelsel. Dit onderzoek is naar tevredenheid verlopen, er 

is echter geen rapportage van opgesteld.

Tot slot zijn er uit de resultatenbevraging 2019 geen risico’s naar voren gekomen.  

Visitatie
In 2019 heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Orion is voornemens om bij het opstellen van het nieuwe strate-

gisch beleidsplan visitatie door de PO Raad te laten plaatsvinden aan de hand van het regiemodel. Ook wordt gedacht aan 

een audit door collega-auditoren uit de kwaliteitskring. 
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2.2 Personeel & professionalisering

Ontwikkelingen

Personeel
Het aantal fte’s ten opzichte van voorgaande jaren is gestegen. Op 31 december 2019 is 356,32 fte in dienst bij Orion, een 

groei van 8,5%. Met name in OOP (een aantal starten als ondersteuner met doorgroei (Marnix academie en deeltijd pabo of 

worden zij-instromer met versneld Pabotraject).

Leeftijdsopbouw
Hieronder is de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) op 1 oktober 2019 per school weergegeven. De GGL wordt per school 

berekend op basis van de leeftijd en de aanstellingsomvang van de docenten. De lumpsum houdt er rekening mee dat ouder 

personeel meestal meer verdient dan jonger personeel. Daarvoor wordt de GGL in de lumpsum PO meegenomen.

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

aantal mannen is zelfs iets afgenomen ten opzichte van 

voorgaande jaren.

De leeftijdscategorieën voor alle medewerkers over heel Orion laten het volgende beeld zien. Zoals uit de grafiek blijkt, is 56% 

van de medewerkers ouder dan 45 jaar. De verdeling is ongelijk over de verschillende leeftijdscohorten, de meeste medewer-

kers zijn in de leeftijdscategorie van 55+ werkzaam.

fte’s 2017 2018 2019

DIR 13,0 13,2 12,8

OP 189,4 188,6 194,1

OOP 120,4 126,6 149,3

totaal 322,8 328,4 356,2

aantal 2019 %fte 2017 %fte 2018 %fte 2019

man 91,00 22,08% 23,17% 20,22%

vrouw 359,00 77,92% 76,83% 79,78%

brin naam school GGL

20WU OC Zuidoost 47,09

20WV Drostenburg 45,19

20WW OC Drostenburg 45,18

20XV Van Koetsveldschool 44,50

20YC Gerhardschool 36,69

20YD Mr. de Jonghschool 39,54

20YN Van Detschool 40,73

21EJ OC Amstel 46,07

21EN OC Noord 45,01

GGL op 1 oktober 2019
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Vinden, boeien en binden
Onze samenleving verandert voortdurend. Binnen het onderwijs hebben we onder andere 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 onze goed voorbereiden op de toekomst. 

Het houdt in dat we actief moeten inzetten op het behouden van medewerkers en op het werven van nieuwe medewerkers 

die vandaag en morgen bij ons passen. Orion wil nadrukkelijk een aantrekkelijk werkgever zijn voor huidige en voor nieuwe 

medewerkers. Daarom is er naast een algemene meerjarenvisie, gewerkt aan een plan voor buitengewoon personeelsbeleid 

in het kader van vinden, boeien en binden. In 2019 is een eerste stap gezet om beleid te vormen op dit thema en zal verder 

worden uitgewerkt in 2020. 

Wat is er al in 2019 gedaan?
Orion heeft in 2019 ingezet op het ‘vinden, boeien en binden’ van personeel.

In het kader van het vinden van personeel zijn het afgelopen jaar verschillende acties ondernomen. Hierbij is steeds de inten-

tie om de belangen ook voor de andere (V)SO-besturen in Amsterdam te behartigen. In de praktijk is vooral nauw samenge-

werkt 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. Op dit moment 

zijn vijf studenten op Orion scholen werkzaam en zijn drie studenten na het behalen van hun diploma direct bij Orion in 

dienst getreden. Voor het komende cursusjaar hebben zich al weer enkele studenten aangemeld.  

Pabo-studenten kregen al jaren geen toestemming meer om in het (V)SO stage te lopen.

De contacten die het afgelopen jaar gelegd zijn met de Hogeschool Leiden, Inholland Haarlem en de iPabo Amsterdam heb-

ben 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 naamsbekendheid van onze scholen en het overbrengen van speci-

aal onderwijs expertise 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 ook aspirant lid geworden van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA).

Bij de NOA zijn onder andere de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten en de Academie voor Lichame-

lijke Opvoeding aangesloten. Allemaal partners waarvan de studenten voor Orion van betekenis kunnen zijn.

Om ervoor te zorgen dat studenten binnen Orion professionele begeleiding kunnen krijgen zijn dit jaar drie personeelsleden 

met de opleiding werkplekbegeleider (WPB) en zijn twee personeelsleden met de opleiding schoolopleider (SO) gestart. Beide 

opleidingen worden verzorgd door de NOA.
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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.  

Ook is er geïnvesteerd in de secundaire arbeidsvoorwaarden voor personeel; denk hierbij aan de uitgebreide reiskosten-

vergoedingen maar ook aan extra mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en het bevorderen van combi-functies, 

bijvoorbeeld als leerkracht naast het werk in school een dag voor het Expertisecentrum trainingen geven of als co-teacher 

ingezet worden op een andere school in het regulier onderwijs. Verder hebben de kerstbonus structureel verhoogd van 50 

euro naar 100 euro per medewerker. 

Bij goed werkgeverschap hoort een goede zorg voor alle medewerkers zodat zij plezierig kunnen werken in een gezonde wer-

komgeving bij een werkgever die er alles aan doet om de medewerkers fit en vitaal te houden. Desondanks kunnen medewer-

kers ziek worden. Een helder en adequaat verzuimbeleid ondersteunt de leidinggevende en de medewerker hierbij.

In 2020 zal op basis van breed gedragen input (input uit bijvoorbeeld de bijeenkomst nieuwe medewerkers, de gehouden 

teamsessies op scholen, het werkplezier onderzoek medewerkers en het directeurenoverleg) gewerkt worden aan een actuele 

notitie die als uitgangspunt kan dienen voor het personeelsbeleid van de komende jaren. 

Verzuimbegeleiding
De doelstelling om het ziekteverzuim ten opzichte van 2018 te verlagen is niet behaald. Het verzuimpercentage van Orion 

over 2019 is uitgekomen op 8,2%. In 2018 was het verzuimpercentage bij Orion 7,3%. Landelijk lag het ziekteverzuimpercen-

tage in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in 2018 op 7,0%. De landelijke cijfers over 2019 zijn nog niet 

bekend. De situatie voor Orion is in de grafieken hierna weergegeven.

De verschillen in ziekteverzuim per afdeling hebben verschillende oorzaken. Ook heeft een zieke medewerker in een klein 

team een andere effect op de cijfers dan in een zieke medewerker in een groter team. Het gaat altijd om verzuimbegelei-

ding op maat. 
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Deze grafiek maakt duidelijk dat het verzuimpercentage en de verzuimduur omhoog gaan naarmate de leeftijd oploopt. 

Verzuimpercentage per categorie verzuimduur

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

bepalen echter 90% van het verzuimpercentage.

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

2017 0,63% 3,32% 0,63% 3,36% 7,94%

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

2019 0,77% 3,96% 0,69% 2,83% 8,21%

Onderverdeling leeftijds- en functiecategorie
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Arbodienstverlening
Per september 2019 is de overstap gemaakt naar een andere arbodienst. Helaas is al zeer snel geconstateerd dat beide 

organisaties niet bij elkaar passen. De arbodienst kon in de praktijk (qua capaciteit en kwaliteit) de gemaakte afspraken niet 

waarmaken. Ondanks dat we vooraf een zorgvuldig traject hebben gelopen, bleek in de praktijk dat de inzet en organisatie 

van de verzuimbegeleiding niet aansloot bij met de manier waarop Orion wenst te werken. 

De werkgroep verzuim heeft snel en zorgvuldig geacteerd en is in staat geweest om op korte termijn een nieuwe arbodienst 

te vinden. In samenspraak met de GMR is gekozen voor arbodienst Belastbaarheid.nu.

Vanaf januari 2020 starten we met een beleid dat meer gericht is op preventie en de juiste begeleiding voor de medewerkers 

en met ondersteuning hierbij voor leidinggevenden.

Verzuimpercentage afgelopen 3 jaar
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Er is een lichte stijging te zien (behalve bij DIR), bij OP en bij OOP. Bij het OOP is deze stijging vanaf 2017 zichtbaar. 

Transitie jeugdzorg
De Gemeente Amsterdam heeft voor de komende jaren beleid ontwikkeld om specialistische jeugdhulp in het speciaal onder-

wijs mogelijk te maken. Binnen deze overeenkomst is afgesproken dat de jeugdzorg medewerkers die nu 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. Verder is in de planning opgenomen dat de gedrags-

wetenschappers en sociotherapeuten overgaan naar een zorgpartij in augustus 2020. Het is een zorgvuldig proces waarbij 

met de medewerkers die het betreft persoonlijke gesprekken gevoerd worden. Hierbij is zowel het belang van de individuele 

medewerkers maar ook het belang van Orion gediend. Er worden op maat afspraken gemaakt met de zorgaanbieders en de 

medewerkers.

Uitkeringen na ontslag
• Wat zijn in het verslagjaar de kosten voor uitkeringen na ontslag?

Het onderwijs is eigenrisicodrager voor de werkloosheid en middels de premie die schoolbesturen aan het Participatie-

fonds (PF) betalen worden de werkloosheidskosten collectief gedragen, mits is voldaan aan de complexe regelgeving van 

het PF met navenante administratieve lasten. In 2019 is een aantal oude dossiers over voorgaande jaren door het Partici-

patiefonds alsnog 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. De totale uitkeringslasten 

die door OCW in 2019 zijn ingehouden op de bekostiging bedragen 48.891 euro.
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• Welke maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten 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 werksituatie. 

Het Participatiefonds biedt ondersteuning om expertise 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. Het Participatiefonds gaat moder-

niseren. Er wordt meer ingezet op duurzame inzetbaarheid en de administratieve last wordt verminderd. Dit laatste betekent 

dat een schoolbestuur standaard een eigen bijdrage van 50% betaalt van de werkloosheidskosten en dat 50% wordt vergoed 

vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft 

hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen. Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het regle-

ment en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een 

verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

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 ontvangen. Op 

dit moment heeft Orion geen eigenwachtgelders aan wie Orion bij voorrang vacatures moet aanbieden.

Aanpak werkdruk
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden extra middelen ontvangen voor werkdrukverlaging. Iedere school krijgt de ruimte om 

deze middelen naar eigen inzicht in te zetten. Met het personeel wordt per schooljaar een plan gemaakt en dit wordt in de 

MR-vergadering van de school besproken en vastgesteld . 

In 2018-2019 was het ontvangen bedrag per leerling 155 euro, schooljaar 2019-2020 is het 220 euro per leerling. Vanaf 

schooljaar 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 rekening gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs 

meer personeel per leerling aanwezig is waarvoor wat aan de werkdruk moet worden gedaan. 

In 2019 heeft Orion in totaal 214.193 euro aan werkdrukmiddelen ontvangen. Een groot deel hiervan wordt door de scholen 

ingezet om extra formatie te financieren. Daarnaast wordt een deel benut voor ontspanning van personeel (circa 25%). 

Niet-financiële maatregelen om werkdruk te verminderen zijn niet getroffen.

Prestatiebox
De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders, en cultuureducatie. 

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.
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brin locatie adres postcode huur/eigendom

20WU OC Zuidoost Bijlmerdreef 1289-2 1103 TV Huur

20WV Drostenburg Drostenburg 1 1102 AM Eigendom

20WW OC 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 OC Amstel Wibautstraat 220-222 1097 DN Eigendom

21EN OC Noord Beijerlandstraat 2 1025 NN Eigendom

2.3 Huisvesting

2.3.1 Locaties
De negen Orionscholen zijn op de plattegrond hieronder aangegeven.
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2.3.2  Terugblik huisvesting 2019

Ingebruikneming Orion College Amstel
In de kerstvakantie van 2018 op 2019 is Orion College Zuid verhuisd naar de Wibautstraat en heeft daar het voormalige pand 

van de school voor banketbakkers betrokken, De Berkhoff. In 2018 is het pand door de gemeente Amsterdam verbouwd en is 

er onder andere een schooldeel met een prachtige nieuwe gymzaal bijgebouwd. Op 12 september 2019 is de school officieel 

geopend door de wethouder onderwijs van Amsterdam, Marjolein Moorman. In de hal van de school is een muur voorzien 

van een grote, over twee verdiepingen lopende, fresco-schildering van Cor Dik uit 1956. Deze wordt in twee fases met sub-

sidie van de gemeente Amsterdam geheel gerestaureerd. Na de verhuizing is de naam van de school veranderd in Orion 

College Amstel.

Uitbreiding Orion College Noord 
Orion College Noord is te vol en er blijven aanmeldingen komen. We hebben met de gemeente onderzocht of uitbreiding 

mogelijk is. Dit bleek door de monumentale status van het gebouw niet te kunnen. De gemeente wilde graag meedenken over 

verhuizing naar een ander schoolgebouw in Noord, en in 2023 is er een geschikt gebouw beschikbaar aan de Schoenerstraat. 

Om die periode te overbruggen zijn in de herfst van 2019 noodlokalen op het schoolplein van de Beijerlandstraat geplaatst.

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

binnen de school de werkpleinen omgebouwd tot klaslokaal. Samen met de gemeente Amsterdam wordt gekeken naar per-

manente uitbreiding. We zijn in overleg geweest met de leden van de VVE en de gemeente om te bekijken of wij de ruimte van 

het gezondheidscentrum bij de school kunnen betrekken. Dit lijkt zeker op korte termijn niet het geval. Om de leerlingengroei 

op te vangen zijn we al ruim een jaar bezig om nog een aantal extra noodlokalen te plaatsen. We zijn hierover druk in overleg 

met de gemeente, het stadsdeel en de buurt. Er is onlangs - maart 2020 - bezwaar aangetekend tegen de afgegeven omge-

vingsvergunning waardoor er wederom vertraging is ontstaan.

Ondertussen denken we ook na over een permanente oplossing waarbij de twee scholen, Drostenburg en Orion College Dros-

tenburg, meer samen gaan werken. Onderzocht wordt daarom of de uitbreiding integraal kan worden aangepakt. 

2.3.3 Ontwikkelingen huisvesting 2019

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

Nieuwbouw voor de Van Detschool
De gemeente heeft aangegeven dat er nieuwbouw voor de Van Detschool op de Zuidas gepland staat. We gaan de nieuw-

bouw voorbereiden. De planning is medio 2025. Om het gebouw tot die tijd prettig leefbaar te maken, en voor een goed 

imago en een prettige uitstraling willen we de school in 2020 een extra opknapbeurt geven. 

De Mr. De Jonghschool is toe aan nieuwbouw
De gemeente heeft aan Orion gevraagd om te onderzoeken of nieuwbouw samen met de Bascule een mogelijkheid is. Het 

gaat dan over een locatie die multifunctioneel is – denk hier aan de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) in 

West. De planning is nog niet bekend. Om het gebouw prettig leefbaar te maken, en voor een goed imago en een prettige 

uitstraling willen we de school in 2020 een extra opknapbeurt geven. 

Van Koetsveldschool
De Van Koetsveldschool heeft een veranderende populatie en heeft interne verhuizingen gehad. Om het gebouw weer prettig 

leefbaar te maken, en voor een goed imago en een prettige uitstraling willen we de school in 2020 een extra opknapbeurt 

geven.
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2.3.4 Duurzaamheid

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

Op de gebouwen van Orion College Drostenburg, Drostenburg, Van Koetsveldschool en Orion College Amstel zijn in de afge-

lopen jaren zonnepanelen geplaatst. Bij de Gerhardschool zullen in 2020 zonnepanelen geplaatst worden. In 2019 zijn bij alle 

scholen de appendages in de cv-ruimtes geïsoleerd om warmteverlies te beperken. In het afgelopen jaar is op de Gerhard-

school, Orion College Noord en gedeeltelijk bij de Van Detschool LED-verlichting geplaatst, waar mogelijk in combinatie met 

aanwezigheidsdetectie. In 2020 staan de Mr. De Jonghschool, Orion College Zuidoost en het stafbureau in de planning met 

betrekking tot het plaatsen van LED-verlichting.

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

correct instellen van de bedrijfstijden van de installaties. Bij vervanging van apparatuur wordt altijd ingezet op vervanging 

door de energiezuinige variant. 

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

maken van energieverbruik en energieverspilling.
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2.4 Financieel beleid

Hoofdlijnen financieel beleid 
De visie en missie van Orion zijn vertaald naar een strategisch beleidsplan. Het strategisch beleid en de realisatie van de 

begroting 2019 zijn het uitgangspunt voor de begroting 2020-2024. De doelen uit het strategisch beleidsplan 2018-2021 zijn 

vertaald naar de schooljaarplannen van de verschillende scholen.

De hoofdlijnen van het financieel beleid zijn vastgelegd in de begroting 2020-2024. 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 bovenschoolse 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. 

Met de directeuren is vier keer per jaar overleg over de financiële stand van zaken. Drie keer per jaar legt de bestuurder 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de financiële stand van zaken. Verder ziet de RvT toe op de naleving van 

wettelijke voorschriften door de bestuurder.

De Raad van Toezicht is mede op basis van de accountantscontrole van mening dat de middelen op een rechtmatige en doel-

matige wijze zijn aangewend. 

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 2019 is het treasurybeleid conform het financieel beleidsplan van 

Orion uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt van het treasurybeleid 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, ook wordt er geen gebruik gemaakt van derivaten.

Minimaal een keer per jaar rapporteert de bestuurder aan de auditcommissie en de Raad van Toezicht over de uitvoering van 

het treasurybeleid. 

De toename van de liquiditeit wordt verklaard door de eenmalige bijzondere bate eind 2019 en de normaanpassingen OCW, 

Liquiditeitspositie einde jaar 2018 2019 mutatie t.o.v. 2018

Kasgeld 3 2 -1 -36%

Rekening courant *) 400 1.869 1.469 367%

Spaarrekening ING 238 238 - 0%

Spaarrekening Rabo 3.172 3.172 - 0%

Spaarrekening ABN-AMRO 502 3 -500 -99%

Totaal 4.316 5.284 968 22%

Ontwikkeling eind 2018=100% 100% 122%

Bedragen x € 1.000,-  

*) Wordt aangehouden bij ING, Rabo en ABN-AMRO
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waarvan de kosten in 2020 volgen. Daarnaast zijn veel baten van de Samenwerkingsverbanden eind 2019 vooruit ontvangen 

voor schooljaar 2019/2020.

In het verslagjaar 2019 zijn geen liquiditeitsproblemen geweest. 

De rentebaten in 2019 bedragen € 237,-. 

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. Er zijn geen 

beleggingen, leningen of derivaten. 

Allocatie middelen
De uitgangspunten voor de verdeling van de middelen worden jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsproces zo nodig geactua-

liseerd 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 basisbekostiging en zware ondersteuningsbekostiging, en de vergoe-

ding voor personeels- en arbeidsmarktbeleid worden op schoolniveau geboekt; 

• Van bovenstaande bekostiging worden de volgende percentages afgedragen (totaal 14%):

• Bijdrage staf en algemeen: 9,1 %;

• Bijdrage risico & innovatie: 3,0 %;

• Bijdrage ziektevervanging: 1,9 % (solidariteitsbijdrage voor vervanging langdurig zieken);

• De rijksvergoedingen voor leerlingen met een ernstige meervoudige 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;

• De bijdrage van de VSO-scholen voor de Orion Werkstraat wordt op basis van een bedrag per leerling berekend;

• Scholen krijgen vanuit Algemeen budget voor extra formatie ter vervanging van langdurig zieken.

In 2019 waren de bovenschoolse kosten € 2.992 K. Dit betreffen onder andere alle kosten van de kostenplaatsen Algemeen en 

Stafbureau, zoals Orion-brede scholing, bovenschoolse projecten (bijvoorbeeld vinden, boeien en binden personeel), dotatie 

aan de onderhoudsvoorziening, de bezetting van het stafbureau, de kosten voor het administratiekantoor, verzekeringskosten, 

advieskosten, juridische kosten, Arbo-kosten enzovoort.

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 mid-

delen worden voornamelijk ingezet voor extra ondersteuning in de groepen.
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2.5 Risico’s en risicobeheersing

Interne 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 gebruik gemaakt van een managementinformatiesysteem, waarmee elke schooldirecteur zijn actuele financiële 

situatie 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 het resultaat aan de Raad van Toe-

zicht, waarbij tevens een toelichting wordt gegeven op het verwachte resultaat van het lopende kalenderjaar. Daarnaast 

wordt over de ontwikkeling van de risico’s en de eventueel getroffen beheersingsmaatregelen tweemaal per jaar gerap-

porteerd aan de Raad van Toezicht. Deze periodieke verantwoording stelt de Raad van Toezicht in staat het toezicht op 

goede wijze inhoud te geven.

Momenteel zijn er geen concrete plannen voor aanpassingen van het risicobeheersingssysteem.

Risico’s en risicobeheersing 
De risicoanalyse is gericht op het signaleren en beoordelen van risico’s en de financiële impact van deze risico’s, en 

wordt gebruikt om middellange beleidskeuzes in de meerjarenbegroting te onderbouwen. Deze wordt gepresenteerd in 

een risicomatrix. Een risico is een feit dat, of een ontwikkeling die in meer of mindere mate het bereiken van de doelen 

in de weg staat, dan wel de continuïteit bedreigt. Orion anticipeert met de genomen beheersmaatregelen op risico’s en 

verkleint daarmee de kans niet tijdig te kunnen inspelen op tegenslagen. Orion neemt in de risicomatrix ook kansen op 

die in de meerjarenbegroting nog niet zijn opgenomen.

In het jaarplan bij de begroting 2020 zijn de risico’s geactualiseerd en nader toegelicht. Deze is besproken met de 

schooldirecteuren en de Raad van Toezicht. 
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Risicomatrix bij de begroting 2020

risico/kans kans dat het 

zich voordoet 

risico(-)/

kans (+)

in begroting ontwikkelingen beheersmaatregel aanvullende 

toelichting

1.a

Onderhoudsvoor-

ziening: de dotatie, 

op basis van een 

voortschrijdende 

10 jaars prognose 

moet wellicht per 

2021 op basis van 

20 jaars prognose

100% -220.000 nee Het is de vraag op 

de in 2018 ingevoer-

de termijn van 10 

jaar voldoende is 

om de voorziening 

op voldoende peil 

te houden. Omdat 

voor de diverse 

locaties op (rede-

lijk) korte termijn 

nieuwe huisvesing 

wordt verwacht, 

zijn de financiele 

cosequenties nog 

niet helemaal te 

overzien. 

In 2020 gaat Meppel 

dit verder bekijken 

en uitrekenen. 

Keuzes worden dan 

onderbouwd op 

basis geactualiseerd 

MJOP

jaarlijks vanaf 

2021

1.b

Onderhoudsvoor-

ziening: de doatie, 

moet wellicht per 

2021 op baia van 

componentenme-

thode

80% -220.000 nee Regelgeving jaarver-

slag waarschijnijk 

veranderen. Het is 

nog niet duidelijk 

of en hoe strikt de 

componentenme-

thode zal moeten 

worden toegepast. 

Er is een grote kans 

dat de extra dotatie 

niet via het resultaat 

hoeft te verlopen, 

maar als een directe 

mutatie van het ei-

gen vermogen mag 

worden gedaan.

Regelgeving volgen 

en toepassen; er is 

nauw contact met 

de accountant mbt 

de ontwikkelingen

jaarlijks vanaf 

2021
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2.a

Bij ontslagverlening 

bestaat het risio 

dat het Participa-

tiefonds de claim 

van het UWV niet 

overneemt en Orion 

de (aanvulling op) 

de uitkeringen moet 

betalen. 

100% pm ja Door zorgvuldige 

dossiervorming 

wordt het risico 

zo klein mogelijk 

gehouden. Extra 

inhuur verzuim-

manager. Er is een 

voorziening ge-

vormd die jaarlijks 

wordt beoordeeld.

2.b

De Wet nitmalise-

ring rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) 

per 1 januari 2020 

heeft effect voot de 

werkgever

100% pm ja Vanuit HR goede 

begeleiding van 

werk naar werk; 1 

dag extra ver-

zuimbegeleiding; 

225.000 euro per 

jaar opgenomen in 

meerjaren begro-

ting voor uitkerin-

gen en transitiever-

goedingen

3.a

Lerarentekort 100% pm je Door vergrij-

zing heeft Orion 

komende 5 jaar 

te maken met een 

persooneelsverloop 

van 11%

Directeuren sti-

muleren eerder 

meer personeel 

aan te nemen; waar 

mogelijk is extra 

vacatureruimte in 

de begroting opge-

nomen; Binnenha-

len studenten en 

stagiars; maatrege-

len bedenken om 

zijinstromers aan 

te trekken en te 

binden

3.b

Lerarentekort 100% pm ja Extra geld voor 

vinden, boeien en 

binden; in 2020 

265.000 euro, vanaf 

2021 363.000 euro, 

vanaf 2022 300.000 

euro structureel 

extra begroot.

3.c

Lerarentekort 100% pm nee Door marktwerking 

vragen nieuwe 

medewerkers een 

hoger salaris; roept 

weerstand op bij 

bestaand personeel

Lobbyen voor bete-

re CAO, zeker voor 

het vso.
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risco/kans kans dat het 

zich voordoet

risico (-)/kans (+) in be-

groting

ontwikkelingen beheersmaatregel aanvullende

toelichting

4

Nieuwe 

bekostigings-

systematiek

80% -462.246 nee Er zijn plannen om 

de bekostigings-

systematiek te 

vereenvoudigen. 

Het wordt een 

boekjaarbekosti-

ging. Belangrijkste 

verschil is dat de 

gemiddelde gewo-

gen leeftijd word 

losgelaten.

Regelgeving volgen De gemiddelde 

leeftijd van de 

Orion-docenten is 

hoger dan het lan-

delijk gemiddelde; 

het ingangsjaar is 

nog niet bekend; 

de berekening is 

op basis van peil-

datum 1 oktober 

2017; risico is 

jaarlijks.

5

De verwachte 

leerlinggroei 

bij OC Dros-

tenburg blijft 

uit.

20% -600.000 nee Personeel herplaat-

sen binnen Orion

Jaarlijks vanad 

2022, in 2021 circa 

50%

6

De groei in 

het SO zet 

verder door

50% pm nee Vooraf opstartfi-

nanciering voor 

nieuwe klassen 

regelen met SWV’s 

conform situatie 

2019

7

REC-gelden* 50% 250.000 nee Stap voor stap 

blijven duwen op 

afwikkeling/veref-

fening. 

De kans dat het 

in 2020 komt is 

50% (50% 2019); 

i.v.m. risico op 

een claim zal het 

geld (deels) wor-

den geparkeerd 

(i.v.m. hoofdelijke 

aansprakelijkheid 

bestuurder)

8

Compensate 

DUO verschil 

salarisverho-

ging 2,5 <-> 

3%

80% 123.000 nee De bonden willen 

minimaal een 

structurele sala-

risverhoging van 

3%; in de perso-

nele bekostiging is 

momenteel ruimte 

voor 2,5%

n.v.t. Normaliter wordt 

dit door DUO ge-

compenseerd
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9

Opvolger 

ESF-subsidie 

VSO-arbeids-

gericht

90% pm nee Er is landelijk 8,5 

miljoen beschik-

baar voor school-

jaar 2020-2021, 

verdeling is nog 

niet gemaakt

In contact blijven 

met de gemeente 

Amsterdam en het 

LECSO

10

Extra groei 

van het 

Expertisecen-

trum 

50% pm nee Groei in Zuidoost, 

West en Oost zit al 

wel in de begro-

ting, maar mogelijk 

ook groei in andere 

stadsdelen

11

Extra bijdra-

ge van de 

gemeente 

Amsterdam 

voor reis-en 

parkeerkos-

ten

50% pm nee Schoolbesturen 

zijn in overleg met 

de gemeente over 

oplossingen voor 

het lerarentekort 

van secundaire ar-

beidsvoorwaarden

In gesprek blijven 

met de gemeente 

Amsterdam

4) Bij de laatste versie van het model voor de inschatting van de hoogte van de bekostiging in de nieuwe systematiek is het 

verschil opgelopen tot 654.198 negatief.
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3.Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van 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 pa-

ragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie 

van Orion aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs groeit. Ten opzichte van 2018 is het leerlingenaantal per 1 oktober 2019 geste-

gen met 44 leerlingen naar 1.206. Voor het eerst is het totale leerlingenaantal op 1 oktober hoger dan op de datum van de 

groeitelling van hetzelfde jaar; op 1 februari 2019 waren er namelijk 1.192 leerlingen aanwezig op de Orion-scholen. 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 verwacht Orion in 2020 een verdere 

stijging van het aantal leerlingen tot 1.252 op 1 oktober 2020. Dit heeft voornamelijk te maken met de (verlate) oplevering van 

de noodlokalen bij Orion College Drostenburg in de zomer van 2020. Na 2020 gaan we vooralsnog uit van een stabilisering 

van de leerlingenaantallen.

FTE

In 2019 is het aantal fte gestegen ten opzichte van 2018 door een stijging van het leerlingaantal. Voor de stijging van het 

leerlingaantal naar 1252 op 1 oktober 2020 zijn de scholen formatief al ingericht. Per 1 augustus 2020 gaan de gedragsweten-

schappers over naar een zorgaanbieder in het kader van de transitie jeugdzorg. De daling van het aantal fte’s in 2021 heeft 

enerzijds met die transitie te maken en anderzijds wordt de daling veroorzaakt door verwachte uitstroom van een aantal 

langdurig zieken. 

realisatie 

2018

realisatie 

2019

begroting 

2020

begroting 

2021

begroting 

2022

begroting 

2023

begroting 

2024

aantal leerlingen 1.162 1.206 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252

Aantal FTE realisatie 

2018

realisatie 

2019

begroting 

2020

begroting 

2021

begroting 

2022

begroting 

2023

begroting 

2024

bestuur/manage-

ment

13,2 12,9 12,9 12,7 12,3 11,6 11,0

onderwijzend 

personeel

188,6 194,5 204,2 202,6 203,8 203,8 204,0

ondersteunend 

personeel

126,6 144,0 134,3 122,3 120,6 120,7 121,0

totaal formatie 

(excl.payroll)

328,4 351,5 351,4 337,6 336,7 336,1 336,0
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 

Staat van baten en lasten

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. de begroting
Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 785.369 positief. Het positieve resultaat van 2019 ten opzichte van de begroting 

wordt in belangrijke mate veroorzaakt door: 

• De normaanpassingen van het ministerie;

• De eenmalige bijzondere bekostiging naar aanleiding van het Convenant Aanpak lerarentekort die begin november 2019 

is gesloten;

• Hogere bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband (groeibekostiging en zorgarrangementen).

x € 1.000 Realisa-

tie 2018

Begro-

ting 

2019

Realisa-

tie 2019

Begro-

ting 

2020

Begro-

ting 

2021

Begro-

ting 

2022

Begro-

ting 

2023

Begro-

ting 

2024

Verschil 

2019 

t.o.v. 

begro-

ting

Verschil 

2019 

t.o.v. 

2018

BATEN

Rijksbijdragen  25.889  26.021  27.331  27.881  28.936  29.570  29.578  29.672  1.310  1.442

Overige over-

heidsbijdragen en 

subsidies

 1.424  1.768  1.918  1.176  369  349  349  349  150  494

Overige baten  1.952  1.572  2.710  2.813  2.347  2.374  2.374  2.370  1.138  758 

TOTAAL BATEN  29.265  29.361  31.959  31.870  31.652  32.294  32.302  32.391  2.598  2.694 

LASTEN

Personeelslasten  24.630  25.059  25.857  27.085  26.742  27.243  27.362  27.518  798  1.227

Afschrijvingen  566  576  691  662  671  683  632  635  115  125 

Huisvestingslasten  1.819  1.780  2.009  1.988  1.876  1.873  1.858  1.857  229  190

 Overige lasten  2.432  2.239  2.616  2.570  2.375  2.394  2.408  2.376  377  184 

TOTAAL LASTEN  29.447  29.654  31.174  32.305  31.665  32.193  32.260  32.387  1.520  1.727 

SALDO  -182  -293  785  -435  -12  101  42  4  1.078  967 

Saldo financiële 

baten en lasten

 1  4  0  1  1  1  1  1  -4  -1

TOTAAL RESULTAAT  -181  -289  785  -434  -12  101  42  5  1.074  966

Staat van baten en lasten
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Baten 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de Stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 91,5%, afhankelijk van de overheid 

(ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (circa 85%). Bij inkomsten 

van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal 

leerlingen en omdat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling 

van het aantal leerlingen in de gaten te houden. Hierdoor moeten tijdig noodzakelijke maatregelen genomen worden.

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

De rijksbijdragen bestaat uit rijksbijdragen OCW, overige subsidies OCW en groeibekostiging vanuit Samenwerkingsverban-

den. De rijksbijdragen komen 5 % hoger uit dan de begroting. De hogere baten betreft voornamelijk: 

• Eind 2019 is de personele bekostiging aanzienlijk verhoogd. Dit betrof een normaanpassing over de schooljaren 18/19 

en 19/20 en een eenmalige bijzondere bekostiging van € 99 per leerling. Beide hogere baten zijn grotendeels ter dekking 

van de nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging vanaf 1 januari 2020 ad 4,5%). Daarnaast is een eenmalige uitkering over-

eengekomen van € 875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) en een eenmalige uitkering van 33% van het brutosalaris 

van januari 2020. Omdat deze hogere salariskosten in boekjaar 2020 vallen en de hogere baten (conform regelgeving) 

in boekjaar 2019 horen, ontstaat er hierop een positief effect in de jaarrekening 2019. In boekjaar 2020 zal een negatief 

effect ontstaan. Het positieve effect in de jaarrekening 2019 is circa € 700.000. 

• Hogere bijzondere bekostiging leerlingen met een ernstige meervoudige beperking.  

• De overige subsidies OCW zijn hoger door hogere baten voor studieverlof en niet begrote subsidie zij-instroom.

• De groeibekostiging vanuit de Samenwerkingsverbanden is hoger als gevolg van de hogere tussentijdse groei van het 

leerlingenaantal. 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn 8,5 % hoger dan begroot. Vanuit de gemeente is een niet begrote vergoeding 

voor de restauratie van het Fresco in de nieuwe school van Orion College Amstel ontvangen. Hier staan ook (even hoge) kos-

ten tegenover. 

De overige baten zijn 72,4 % hoger dan begroot. De hogere overige baten betreft voornamelijk: 

• Fors meer toekenning van aanvullende arrangementen en tussentijdse TLV-omzettingen vanuit het SWV    

(circa € 764.000). 

• Hogere verhuurbaten van het zwembad van Drostenburg en ook meer ruimtes verhuurd.

• Meer medewerkers gedetacheerd naar Samenwerkingsverbanden en de Brede Selectie. Hier staan ook extra personeels-

lasten tegenover.

• Hogere doorbelasting van thuisdocenten. Hier staan ook extra inhuurkosten tegenover.

Verdeling baten

3.1 Rijksbijdrage

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5 Overige baten

6%

8,5%

85,5%



Bestuursverslag 201954

Verdeling lasten

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

6,4%

2,2,%

8,4%

82,9%

Lasten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de lasten van de Stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 83%, uit perso-

neelslasten.

De realisatie van de totale lasten is 5,1 % hoger dan de begroting.

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (92,2 %). Hierbij is het aandeel van de salariskosten van Onderwijzend 

Personeel (incl. uitkeringen) het grootst, te weten 61 %. Het aandeel van de salariskosten directie bedraagt ongeveer 5,1 % en 

het aandeel van Onderwijsondersteunend personeel bedraagt ongeveer 26,9 %.

De personele lasten zijn 3,2% 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 onderwijzend personeel is in lijn met de begroting. 

• De kosten van de inhuur van personeel vallen hoger uit door niet begrote inhuur voor project telefonie, meer inhuur 

thuisdocenten (hier staan ook hogere baten tegenover) en meer vervanging als gevolg van een hoger ziekteverzuim dan 

begroot. 

• Bij de personele lasten wordt ook rekening gehouden met de voorziening jubilea. In 2019 is aan deze voorziening € 48.427 

gedoteerd en is € 23.900 onttrokken.

•  Hogere kosten voor arbodienst dan begroot. 

De afschrijvingslasten zijn 20 % hoger dan begroot. Als gevolg van hogere ICT-investeringen eind 2018 en hogere investeringen 

in 2019 zijn de afschrijvingen hoger dan begroot. Daarnaast is in 2019 een aanvullende afschrijvingslast opgenomen in ver-

band met afboeken boekwaarde van oude touchscreens die buiten gebruik zijn gesteld (€ 19.112).

De huisvestingslasten zijn 12,9 % hoger dan begroot. Deze kosten bestaan vooral uit de dotatie aan de onderhoudsvoorzie-

ning (15,4%), energie en water (23,2%), huur (4,3%), schoonmaakkosten (29,3%) en dagelijks onderhoud (24,3%).  

De overschrijding betreft voornamelijk hogere kosten dagelijks onderhoud door onvoorziene kosten (onder andere niet be-

grote ontruimingskosten oude locatie OC Amstel) en hogere schoonmaakkosten door tariefstijging en extra werkzaamheden 

voor dieptereiniging en glasbewassing. 
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De overige lasten zijn 16,8 % hoger dan begroot. De hogere overige lasten betreft voornamelijk: 

• Hogere advieskosten (€ 125.000, onder andere voor interim facilitair management en advies inzake BTW);

• Hogere kosten voor controles subsidies (€ 32.000);

• Hogere kosten voor ICT-onderhoudscontracten (€ 36.000);

• Hogere verbruik onderwijsleerpakketten (€ 47.000);

• Niet begrote kosten voor restauratie Fresco (€ 72.000, hier staan ook hogere baten tegenover).

De financiële baten zijn door een blijvend lage rentestand ook in 2019 nagenoeg nihil.

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. 2018

Baten
De realisatie van de totale baten ligt 9,2 % hoger dan in het kalenderjaar 2018. De rijksbijdragen zijn 5,6 % hoger dan in het 

kalenderjaar 2018. De rijksbijdrage is in 2019 hoger door de indexering van de lumpsum, bijzondere bekostiging leerlingen 

met een ernstige meervoudige beperking en de eenmalige bijzondere bekostiging.  De overige overheidsbijdragen zijn 34,7 

% hoger dan in het kalenderjaar 2018. Vanaf augustus 2018 wordt een vergoeding voor gedragswetenschappers ontvangen 

vanuit de gemeente Amsterdam, waardoor in 2018 maar 5 maanden zijn vergoed en in 2019 het gehele jaar. Daarnaast is in 

2019 vanuit de gemeente een vergoeding voor restauratie Fresco ontvangen. 

De overige baten liggen 38,8% hoger dan in het kalenderjaar 2018. De overige baten zijn in 2019 hoger door meer toegekende 

zorgarrangementen en tussentijdse TLV-omzettingen vanuit het SWV (€ 522.000) en er zijn meer medewerkers gedetacheerd 

bij derden.

Lasten
De realisatie van de totale lasten zijn 5,9 % hoger dan in het kalenderjaar 2018. 

De personele lasten zijn per saldo 5,0 % hoger dan in het kalenderjaar 2018. De hogere personeelslasten zijn vooral gelegen 

door de hogere inzet personeel door toename van leerlingen op diverse scholen in 2019. De kosten van inhuur zijn in vergelij-

king met kalenderjaar 2018 lager uitgevallen, doordat vanaf schooljaar 2019-2020 de inhuur tot een minimum is beperkt.

De afschrijvingslasten zijn 22,0 % hoger dan in kalenderjaar 2018. Eind 2018 is fors geïnvesteerd in ICT (met name tablets en 

touchscreens), waardoor de afschrijvingslasten ten opzichte van 2018 zijn toegenomen in 2019. 

De huisvestingslasten zijn 10,5 % hoger dan in kalenderjaar 2018. Het verschil met kalenderjaar 2018 wordt vooral veroor-

zaakt door hogere kosten voor onderhoud en schoonmaakkosten.  

De overige lasten zijn 7,6 % hoger dan in het kalenderjaar 2018. De hogere overige lasten betreft voornamelijk: 

• Hogere kosten voor controles subsidies (€ 24.000);

• Kosten voor restauratie Fresco (€ 72.000, hier staan ook hogere baten tegenover);

• Hogere kosten voor activiteiten (meer leerlingen die deelnemen aan de Urban Talent Academy).
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Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Het resultaat 2019 komt uit op € 785.369, maar zoals is toegelicht zijn de rijksbijdragen eind 2019 aanzienlijk verhoogd. Deze 

baten zijn ter dekking van de nieuw afgesloten CAO. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was er nog geen 

nieuwe CAO. In de begroting is uitgegaan van een stijging van loonkosten met 3% en van de gepubliceerde personele bekosti-

ging eind 2019.

Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

• De meerjarenbegroting is opgesteld conform de afspraken in het strategisch beleidsplan. Een bijstelling van het strate-

gisch beleidsplan kan leiden tot een aanpassing in de meerjarenbegroting. 

• De gehanteerde leerlingaantallen zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2019 en de prognose van de 

schooldirecteuren.

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

jaren. 

• In de meest recente personele bekostigingsbedragen is ruimte voor een loonsverhoging van 2,5% in de nog af te sluiten 

CAO PO. De loonkosten zijn in de begroting met 3% opgehoogd. Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet 

duidelijk of DUO dit zal compenseren. 

• In de meerjarenbegroting wordt verder geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen. Uitgangspunt is dat infla-

tie gecompenseerd wordt door de jaarlijkse correctie in de bekostiging vanuit het ministerie van OCW.

• Naar aanleiding van de verwachte stijging van leerlingenaantallen is bij verschillende scholen hiervoor extra formatie 

opgenomen en groeibekostiging.

• Voor het Expertisecentrum is een groeiambitie meegenomen in de meerjarenbegroting. Er is sprake van een aantal 

meerjarige overeenkomsten met enkele samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast wil het expertisecen-

trum zijn kennis nog meer inzetten in het regulier en speciaal onderwijs, zowel in het PO als het VO.

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

investeringen

• 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 2020 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 onvoorspelbaarheid van overheidsbeleid en regelingen heeft als gevolg 

dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaatsvinden 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 2020-2024 is dit nader toegelicht.
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Balans in meerjarig perspectiefDe belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande kalenderjaar zijn:

• Het merendeel van de materiële vaste activa bestaat uit inventaris en apparatuur (73,7%). Dit betreft voornamelijk ICT 

(tablets en touchscreens) en meubilair. De toename van de materiële activa is het gevolg van het feit dat de afschrijvin-

gen lager zijn dan de investeringen in 2019. In 2019 is vooral geïnvesteerd in nieuw meubilair en touchcreens bij Orion 

College Amstel.

• De afname van de voorzieningen betreft met name hogere onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening dan de dotatie aan 

de onderhoudsvoorziening. In 2019 is er € 200.000 gedoteerd aan de voorziening voor binnenonderhoud en is er € 381.030 

onttrokken. De onttrekking betreft onder andere onderhoud noodverlichting en veel schilderwerkzaamheden in de scho-

len. De dotatie voor de voorziening buitenonderhoud bedraagt € 110.000 en er is € 272.932 onttrokken. De onttrekking 

betreft onder andere gevelrenovatie Gerhardschool.

x € 1.000 Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

ACTIVA

VASTE ACITVA

Materiële vaste activa  4.625  4.827  5.371  5.019  5.148  4.758  4.334 

Totaal vaste activa  4.625  4.827  5.371  5.019  5.148  4.758  4.334

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  3.440  3.034  3.032  2.927  2.929  2.927  2.936 

Liquide middelen  4.316  5.284  4.105  4.687  4.839  4.808  5.365

 Totaal vlottende activa  7.756  8.318  7.137  7.615  7.767  7.735  8.301 

TOTAAL ACTIVA  12.381  13.145  12.507  12.634  12.915  12.493  12.635 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve  5.851  6.021  5.587  5.575  5.677  5.719  5.724

 Bestemmingsreserves  1.388  2.003  2.003  2.003  2.003  2.003  2.003 

Totaal eigen vermogen  7.239  8.024  7.590  7.579  7.680  7.722  7.727 

VOORZIENINGEN  1.390  1.011  733  992  1.067  606  738 

LANGLOPENDE SCHULDEN  -    -    -    -    -    -   

KORTLOPENDE SCHULDEN  3.751  4.109  4.184  4.064  4.168  4.165  4.169 

TOTAAL PASSIVA  12.381  13.145  12.507  12.634  12.915  12.493  12.635

Investeringen Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Gebouwen en terreinen  74  23 

Inventaris kort  81  79  382  24  24  28  8 

Inventaris lang  419  447  506  15  165  15  10 

ICT kort  624  339  170  232  593  170  163 

Leermiddelen  86  35  148  49  30  30  30 

Totaal investeringen  1.283  922  1.205  320  812  242  211 

Mva in uitvoering 23

    

Balans in meerjarig perspectief
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• De voorziening jubilea was voorgaande jaren opgenomen op basis van het aantal medewerkers met een vast dienst-

verband en een vast bedrag per medewerker (€ 550). Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de ambtelijke 

diensttijd. De jubileumgratificatie wordt toegekend op basis van de totale diensttijd in het onderwijs en geeft aanleiding 

tot wijziging van de schattingsmethode. Met ingang van 2019 wordt de voorziening jubilea opgenomen tegen de contan-

te waarde van de toekomstige uitbetalingen voor medewerkers met een vaste dienstbetrekking en is afhankelijk van de 

ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. In 2019 is aan deze voorziening € 48.427 gedoteerd 

en is € 23.900 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 doordat de 

ontslagen niet door de instroomtoets van het participatiefonds komen. In 2019 is de voorziening geactualiseerd, waarbij 

€ 49.471 is onttrokken aan de voorziening en € 10.195 is vrijgevallen.

• De stijging van de liquide middelen en het eigen vermogen is een gevolg van het positieve resultaat in 2019.

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 vast-

gesteld als een percentage van de reguliere rijksbijdrage en de overige baten. Op basis hiervan is de bufferreserve eind 2019:

Daarnaast bestaat een reserve voor de financieringsfunctie.

In 2019 waren de investeringen hoger dan de afschrijvingen. Dit betreft met name investeringen in meubilair en ICT. De finan-

cieringsreserve was ultimo 2018 € 576.000. Er is circa € 231.000,- aan de financieringsreserve onttrokken. Daarnaast heeft een 

dotatie ad € 155.000,- aan de financieringsreserve plaatsgevonden. De financieringsreserve is eind 2019 € 500.000,-.

De overige algemene reserve is de restpost.

Bufferfunctie ( x € 1.000) Totaal Buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6%  27.331  3.444 

Overige baten 6,4%  4.628  296 

 Totaal  31.959  3.740 

Financieringsfunctie ( x € 1.000) Investeringen Afschrijvingen Saldo

Gebouwen en terreinen  23  27  -4 

Inventaris en apparatuur  864  608  256 

Leermiddelen  35  56  -21 

Totaal  922  691  231
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Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve van Orion bestaat uit drie onderdelen: 
• Frictiefonds: In 2019 is circa €81.000 onttrokken aan het frictiefonds. Gezien de ontwikkelingen in het Passend Onderwijs 

achten wij het verstandig om naast de begrote kosten een beperkte reserve aan te houden. Het frictiefonds is eind 2019 

€ 306.000.

• Personeelsfonds: Er is € 697.000 van het resultaat 2019 bedoeld om in februari 2020 uit te geven aan eenmalige uitkeringen. 

Hiervoor is in 2019 een extra bestemmingsreserve personeel gevormd.

• Innovatiefonds: In 2019 zijn er geen onttrekkingen geweest t.l.v. het innovatiefonds. Naar verwachting zal in 2020 een 

onttrekking aan het innovatiefonds plaatsvinden in het kader van vinden, boeien en binden van personeel.

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

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

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn;
• De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt. 

• In de materiële vaste activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt. In 2020 

is € 400.000 opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen op OC Amstel en de Gerhardschool. Hiermee wordt voort-

geborduurd op duurzaamheid. Voor een aantal scholen staat nieuwbouw op het programma. Dit laat echter nog wel 

even op zich wachten. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen in een rijke en kwalitatief verzorgde leeromge-

ving les krijgen, willen we deze scholen in 2020 een interne opknapbeurt geven om deze tijd te overbruggen. In 2022 zijn 

voornamelijk vervangingsinvesteringen tablets gepland.

• De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is gebaseerd op het geplande onderhoud aan de schoolgebouwen 

in de komende jaren. Op basis van de planning voor de komende 10 jaar, welke beoordeeld wordt 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 financieringsstructuur van Orion. De financiële middelen bestaan 

voornamelijk uit publieke middelen en dit zal in de toekomst ook zo blijven. 

Eigen vermogen ( x € 1.000) 31-12-18 Onttrekking ‘19 Dotatie ‘19 31-12-19

Algemene reserve

Bufferfunctie  3.478  262  3.740 

Financieringsfunctie  576  -231  155  500 

Overig  1.798  -16  0  1.781 

Totaal algemene reserve  5.852  -247  417  6.021 

Bestemmingsreserve

Frictiefonds  388  -81  306 

Personeelsfonds  -    697  697 

Innovatiefonds  1.000  1.000 

Totaal bestemmingsreserve  1.388  -81  697  2.003 

Totaal EV  7.239  -329  1.114  8.024

De totale mutatie in de bestemmingsreserve in 2019 bedroeg 616.000 euro.
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3.3 Financiële positie

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 68,7% is het 

eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.  

Liquiditeit (current ratio)
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte termijn kan betalen. De liquiditeitsratio geeft de verhouding 

van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De liquiditeit ligt boven de zelf gestelde norm en ruim boven de 

signaleringsgrens van de inspectie van 0,75 voor het funderend onderwijs. De liquiditeitsratio is iets gedaald ten opzichte van 

voorgaand boekjaar. Met een liquiditeitsratio van 2,02 is Orion in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Weerstandsvermogen
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 door Orion 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 ligt in 2019 ruim boven de minimumnorm van Orion. Zie ook toelich-

ting baten. 

Samenvatting vermogenspositie
De stichting heeft kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat. De kengetallen worden beïnvloed door het exploi-

tatieresultaat. 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
De reservepositie van Orion is eind 2019 boven het benodigde niveau. In overleg met de RvT en GMR zal in de komende jaren 

extra geïnvesteerd worden in de vier pijlers van het strategisch beleid en het vinden, boeien en binden van personeel. Dit 

betekent dat in 2020 de reservepositie zal dalen. 

Kengetallen 

Kengetal Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begro-

ting 2023

Begroting 

2024

Signalering/ 

norm 

“Solvabiliteit 

2 (EV+vrz)/TV”

69,7% 68,7% 66,5% 67,8% 67,7% 66,7% 67,0% Ondergrens: 

<  0,30

“Liquiditeit 

VA/KVV”

 2,07  2,02  1,71  1,87  1,86  1,86  1,99  Ondergrens: 

<  0,75 

“Weerstandsvermogen 

(EV-MVA)/TB”

8,9% 10,0% 7,0% 8,1% 7,8% 9,2% 10,5%  <  5% 

“Rentabiliteit 

EBIT/TB”

-0,6% 2,5% -1,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0%  >  0% 
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Bijlage A. Jaarverslag van de Raad van Toezicht

In 2019 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

Vergaderingen en informele bijeenkomsten
Ieder jaar bepaalt de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten voor het komende jaar. Hier wordt zowel tijdens de for-

mele als informele bijeenkomsten extra aandacht aan besteed. 

In 2019 waren de belangrijkste aandachtspunten: 

• Hernieuwd verbinden met het Amsterdamse netwerk; 

• Op basis van een aangescherpte strategie;

• Het daarin meenemen en positioneren van de eigen organisatie. 

Dit betekent dat er strategische verkenningsgesprekken met het omliggende veld (gemeente, jeugdzorg, speciaal onder-

wijspartners, regulier onderwijs) gevoerd zijn. Met name de uitwerking van de strategie over Orion als onderdeel van het 

Amsterdamse onderwijsveld in concrete acties (samenwerking met Kolom, dialoogtafels) ijlt wat na en schuift door naar 2020.

naam functie (neven)functie(s) comissie

Dhr. dr. T . Rodrigues voorzitter Zelfstandig bestuursadviseur (TRConsult); voorzitter remuneratiecommissie

Mevr. drs. R.J. Koole lid Zelfstandig adviseur/coach (Koole Coaching & Kwaliteit);

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting VierTaal;

Procesbegeleider bij de Rijksacademie voor Financiën, 

Economie en Bedrijfsvoering;

Bestuurslid Organisatie Leids Amateurfestival (OLAF);

lid auditcommissie 

Mevr. drs. E. 

Overweter

lid Bestuurder Stichting Juzt;

Bestuurslid Jeugdzorg Nederland 

(tot en met 31 december);

Bestuurslid Young in Prison;

Bestuurslid Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (tot 

1 september);

lid remuneratiecommissie

Dhr. drs. S. van 

Hameren

lid Hoofd Governance, Risk & Compliance Koninklijke 

Bibliotheek;

Lid Raad van Toezicht Anna van Rijn College (Nieuwegein);

Penningmeester Stichting Jazzin’Woerden;

lid auditcommissie

Dhr. drs. R. Peeters lid Zelfstandig adviseur (Opmaat en Groei);

Onbezoldigd voorzitter hoofdbestuur Humanitas;

Voorzitter Raad van Toezicht Opvoeden.nl 

(tot en met 31 december);

Lid Raad van Advies Onderwijsinspectie; 

Landelijk bestuurlijk ambassadeur samenwerking 

onderwijs, jeugd en zorg;

Dhr. drs. N. van Tent lid Senior consultant Ebbinge BV;

Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Interventie;

Bestuurslid Stichting Theater De Omval;

Bestuurslid Stichting Theater De Engelenbak;

lid auditcommissie

vanaf december 2019
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Vergaderingen 
In 2019 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 2019-2020 goedgekeurd. 

• Het bijgewerkte rooster van aftreden van de RvT leden is vastgesteld en de vacatievergoedingen voor 2019 en verder zijn 

vastgesteld. 

• De RvT heeft de jaarstukken van 2018 goedgekeurd en ondertekend. 

• De RvT heeft de begroting voor 2020 goedgekeurd en ondertekend. 

Daarnaast kwamen er meerdere andere onderwerpen aan bod. De belangrijkste zijn:

• Strategische oriëntatie in relatie tot de ontwikkelingen passend onderwijs en transitie jeugdzorg. De Raad van Toezicht 

heeft samen met de bestuurder meerdere bijeenkomsten gehad om te bespreken hoe verder vorm te geven aan de stra-

tegie en deze te vertalen naar concrete acties. De zogenaamde koersgesprekken: hoe vorm te geven aan verdergaande 

samenwerking in het Amsterdamse onderwijsveld. 

• Kwaliteit van het onderwijs; inhoudelijke en financiële rapportages na 4 en 8 maanden van het kalenderjaar.

• De groei en positionering van het Expertisecentrum en de Werkstraat als ambulante afdelingen van Orion. We hebben 

geconstateerd dat beide afdelingen een belangrijke functie vervullen voor Orion en de omgeving van Orion. In het verder 

vormgeven van de koers zijn het Expertise-centrum en de Werkstraat van wezenlijk belang.  

• 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 midde-

len die Orion heeft verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

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

De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bestaan enerzijds uit de reguliere P&C-onderwerpen (begroting, 

bestuursformatieplan, jaarverslag 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 2019 vier keer vergaderd. Deze vergaderingen betroffen reguliere vergaderingen over financiële 

stukken (bestuursformatieplan, jaarrekening, vier- en achtmaandsrapportage, managementletter van de accountant, begroting).

De remuneratiecommissie heeft in 2019 het eerste functioneringsgesprek met de nieuwe bestuurder gevoerd. 

Naast formele vergaderingen hebben er in 2019 informele bijeenkomsten met de bestuurder over de koers plaatsgevonden, 

en met de schooldirecteuren en GMR-leden van Orion zijn gesprekken gevoerd in het kader van horizontaal toezicht, de zoge-

naamde Thematafels. 

Ook heeft in februari 2019 de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgehad.

Verder zijn de Raad van Toezichtleden in tweetallen op werkbezoek geweest op de verschillende Orionscholen. Dit is een 

jaarlijks terugkerende afspraak. Zoals jaarlijks ook een aantal leden van Raad van Toezicht deelneemt aan het Orion Event in 

de Meervaart.

In juni 2020 loopt de tweede termijn van Tom Rodrigues (voorzitter) en Roos Koole (voorzitter auditcommissie) af. Op het 

moment van schrijven van dit verslag is een wervingsprocedure voor hun opvolging bezig.
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SO Personeelsgeleding Oudergeleding

Cluster 3 Drostenburg Esther Niemans 

duo met 

Merijn Bartman

Daniëlle van der Wiel

Van Koetsveld Vacature tot 1 augustus 

Urmila Munshi

vanaf 1 augustus duo met

Mariam Bakhuis-el Bouchaibi

Tessa van Dorp

duo met

Arnolda Jagersma 

tot 1 augustus

Cluster 4 De Jongh Gerhilde van Zijverden

duo met

Debby Louwes tot 1 augustus

Maarten Groot vanaf 1 augustus

Vacature

Gerhard Vacature Vacature

Van Det Marieke Breuring Lonneke Visser tot 1 augustus

Vacature van 1 augustus tot 

1 december

Marjolein van Mierlo vanaf 

1 december

VSO

OC Drosten-

burg

Paul Brassé Vacature, tot 1 december

Monique Dames vanaf 

1 december

 

OC Noord Margot Niesthoven tot 1 augustus

Jack de Jong vanaf 1 augustus

Jeroen Lisser

 

OC Zuidoost Vera Jap tot 1 augustus

Vacature vanaf 1 augustus

Haidy Comenentia- Pocorni tot 

1 augustus

Vacature vanaf 1 augustus

 

OC Zuid Jetse Smith Monique Potuyt

Voorzitter Ester Niemans

Ambtelijk secretaris Hans Versteegh

Agendacommissie Ester Niemans

Arnolda Jagersma tot 1 ausutus

Monique Potyut vanaf 1 augustus

Annette van der Poel

Peter van Wingerden, bestuurssecretaris vanaf 1 april

Hans Versteegh

Commisssie financiën/

begroting/formatie

Esther, Daniëlle, Tessa, Jetse, Hans (secretaris)

Commissie personele 

zaken

Marieke, Margot (tot 1 augustus), Paul, Vera (tot 1 augustus), Merijn

Bijlage B. Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In 2019 was de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:
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Vergaderingen in 2019
In 2019 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 5 keer met het bestuur bijeen. Daarnaast waren er twee ont-

moetingen met de Raad van Toezicht, twee met de MR-en en vonden diverse overleggen in commissie verband plaats. 

De belangrijkste onderwerpen, die in de GMR zijn besproken:

• Jaarplan en begroting 2019

• Het functieboek

• Faciliteitenregeling MR-en

• Bestuursformatieplan 2019-2010

• Werkverdelingsplan

• Medezeggenschapsstatuut van Orion en GMR-reglement

• Jaarroosters 2019-2020

• Bestuursverslag en Jaarrekening 2018

• Transitie jeugdzorg

• Activiteitenplan GMR 2019-2020

• P&C-cyclus 2019-2020 Orion

• 4 maandsrapportage aan de Raad van Toezicht

• Begrotingsbrief 2020

• Arbodienst en verzuimbeleid

• Reiskostenregeling

• 8 maandsrapportage aan de Raad van Toezicht

• Jaarplan en begroting 2020

• De schoolgids

Deskundigheidsbevordering
Ook dit jaar werd in samenwerking met de AOb scholing voor GMR, alle MR-en en overige belangstellenden georganiseerd: in 

februari over taakbeleid en werkverdeling, in december over financieel beleid en de Orionbegroting 2020.

Verkiezingen
In juni heeft de GMR in samenwerking met het stafbureau van Orion verkiezingen voor de GMR en alle MR-en georganiseerd. 

Hoewel het aantal vacatures verminderd is, blijft een aantal scholen onvoldoende vertegenwoordigd in de GMR. Eind 2019 

zijn er vacatures voor de oudergeleding van de De Jonghschool, de personeels- en oudergeleding van de Gerhardschool en de 

personeels- en oudergeleding van OC Zuidoost.

Bijeenkomsten met Raad van Toezicht en de directies
Er waren ook dit jaar weer twee thematafel-bijeenkomsten met de Raad van Toezicht en de directies.

Deze bijeenkomsten worden door de leden van de GMR zeer gewaardeerd. In april was het onderwerp de positie van het 

(voortgezet) speciaal onderwijs in het netwerk passend onderwijs Amsterdam. In oktober werden ervaringen uitgewisseld en 

van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen onderwijs, Specialistische jeugdhulp (SJSO) en OKT (ouder en kind-

teams).

Vooruitblik GMR 2020
De GMR startte het schooljaar 2019-2020 na de verkiezingen met een vernieuwde samenstelling. Met oude leden die zijn 

herkozen, maar ook met nieuwe leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om zich verkiesbaar te stellen. Hoewel er 

nog steeds vacatures open staan, kan worden gesteld dat de GMR met een voldoende bezettingsgraad is gestart aan deze 

zittingsperiode.

De GMR behandelt jaarlijks zowel vast terugkerende 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 
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2019 aandacht heeft besteed, is hierboven weergegeven. Het komt daarbij voor dat actuele onderwerpen uit 2019 of zelfs uit 

voorgaande jaren soms kunnen uitgroeien tot vaste of terugkerende onderwerpen over een langere termijn.

Zo zal ook in 2020 het landelijk lerarentekort en wat dit betekent voor de Orion Scholen, de volledige aandacht hebben van 

de GMR. Stond dit onderwerp voor de GMR in 2019 nog vooral in het teken van meedenken over mogelijke maatregelen om 

onderwijspersoneel te werven en te binden, zo zal 2020 meer in het teken komen te staan van de concrete uitvoering van een 

pakket aan maatregelen.

Een ander meerjarentraject, de transitie van de gedragswetenschappers van Orion naar één of meer zorgaanbieders, zal 

worden afgerond in de zomer van 2020. De GMR is hier vanaf het begin intensief bij betrokken geweest en zij zal hier kritisch 

op blijven toezien tot de transitie daadwerkelijk een feit is. De borging van de aanwezige expertise, en verdere samenwerking 

met nieuwe en bestaande partners op het snijvlak van onderwijs en zorg voor nu en in de toekomst voor de Orionscholen, 

acht de GMR daarbij van groot belang.

De GMR verwacht verder dat 2020 een jaar zal zijn waarin de inspanningen die reeds verricht zijn om de functies binnen Orion 

te herzien en te herwaarderen, zullen resulteren in een nieuw functieboek. Een functieboek dat meer recht zal doen aan de 

verschillen in scholingsniveau van het personeel binnen één functie en dat meer perspectieven zal bieden voor opschaling.

Na een periode van wisselingen hoopt de GMR dat, met het instemmen in een samenwerkingsverband met de nieuwe Arbo-

dienst Belastbaarheid.nu, de begeleiding bij ziekteverzuim en hulp bij voorkoming ervan binnen Orion beter op orde komt.

De GMR wil daarbij een vinger aan de pols houden door periodiek met het bestuur en Belastbaarheid.nu evaluerend in ge-

sprek te gaan.

In een tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn, zowel binnen als buiten Orion, acht de GMR het van blijvend groot belang 

dat geïnvesteerd wordt in scholing en korte communicatielijnen met de MR-en en de Raad van Toezicht en hier wordt ook veel 

in geïnvesteerd.

Scholing en gezamenlijke themabijeenkomsten zullen ook in 2020 worden georganiseerd.

Een volledig jaaroverzicht 2019 kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de GMR,

Hans Versteegh, h.versteegh@orion.nl

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Mevrouw drs. E. Niemans       

Voorzitter GMR     

                          

De heer H. Versteegh                                                 

Ambtelijk secretaris GMR
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A.1.1 Balans per 31 december 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 4.827.389        4.624.675           

Totaal vaste activa 4.827.389       4.624.675           

1.5 Vorderingen 3.033.766        3.440.351           

1.7 Liquide middelen 5.283.792        4.315.606           

Totaal vlottende activa 8.317.557       7.755.957           

Totaal activa 13.144.947    12.380.632       

31 december 2019 31 december 2018
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 8.024.476        7.239.107           

2.2 Voorzieningen 1.011.061        1.390.163           

2.4 Kortlopende schulden 4.109.409        3.751.361           

Totaal passiva 13.144.947    12.380.632       

31 december 2019 31 december 2018
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 27.331.006     26.021.000        25.888.801     

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.917.833       1.768.000          1.424.212       

3.5 Overige baten 2.709.844       1.572.288          1.952.131       

Totaal baten 31.958.683     29.361.288        29.265.145     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 25.857.472     25.059.000        24.630.135     

4.2 Afschrijvingen 691.097          576.000             566.285          

4.3 Huisvestingslasten 2.009.116       1.780.000          1.818.772       

4.4 Overige lasten 2.615.866       2.239.000          2.431.803       

Totaal lasten 31.173.552     29.654.000        29.446.995     

Saldo baten en lasten 785.131          292.712-             181.850-          

5 Financiële baten en lasten 237                4.000                836                

Netto resultaat 785.369         288.712-             181.014-         
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 785.131        181.850-        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 671.985        566.285        

- Mutaties voorzieningen 379.102-        101.830-        

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 406.585        521.557-        

- Kortlopende schulden 358.048        791.223        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.842.647     552.271        

Ontvangen interest 237              836              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.842.884     553.108             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 874.699-        1.336.040-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 874.699-        1.336.040-          

Mutatie liquide middelen 968.186        782.932-             

Beginstand liquide middelen 4.315.606     5.098.537     

Mutatie liquide middelen 968.186        782.932-        

Eindstand liquide middelen 5.283.791     4.315.605          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Orion bestaan uit het geven van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

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

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort  uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. 

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 1000,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
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Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserves

Personele reserve (Frictiefonds)

Het frictiefonds is een fonds voor o.a. het sociaal plan. Het is een fonds voor de uitvoering van onder andere 

het sociaal plan. In 2019 is 81K onttrokken.

Personene reserve (Personeelfonds)

Er is een bestemmingsreserve van 697K gevormd ten behoeve van de gelden die in 2019 ontvangen zijn als 

dekking van de eenmalige uitkeringen aan medewerkers die in februari 2020 volgens de nieuwe CAO PO 2019-

2020 zijn uitbetaald.

Overige reserve (Innovatiefonds)

Het innovatiefonds is een fonds voor innovatie.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

Schattingswijziging jubileumvoorziening:

In 2019 is een andere schattingsmethode gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de voorziening 

jubilea.  De voorziening jubilea was voorgaande jaren opgenomen op basis van het aantal medewerkers met 

een vast dienstverband en een vast bedrag per medewerker (€ 550). Hierbij werd echter geen rekening 

gehouden met de ambtelijke diensttijd. De jubileumgratificatie wordt toegekend op basis van de totale 

diensttijd in het onderwijs en geeft aanleiding tot wijziging van de schattingsmethode. Met ingang van 2019 

wordt de voorziening jubilea opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen voor 

medewerkers met een vaste dienstbetrekking en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde 

salarisstijging en disconteringsvoet. De schattingswijziging resulteert in 2019 tot een hogere dotatie van € 

17.215 en komt ten laste van het resultaat.

De voorziening overig personeel is gebaseerd op de thans bekende door het UWV verstrekte uitkeringen t/m 

december 2019 vermeerderd met geraamde WW-uitkeringen gedurende de resterende looptijd. Hier is geen 

rekening gehouden met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Het is een voorziening voor de verwachte WW-

kosten die voor eigen rekening gaan komen doordat de ontslagen niet door de instroomtoets van het 

participatiefonds komen. 

41479 Jaarrekening 2019 Pagina: 73



De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt 

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen 

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de 

verplichting betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende 10 jaar. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor 

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen 

van de voorziening groot onderhoud.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de 

nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2019

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2018

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2019

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2019

Boekwaarde per 

31 december 

2019

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 1.178.003   148.966-      1.029.037  23.304         0                 27.074-      0-                   1.201.307  176.040-      1.025.267    

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 6.317.643   3.017.475-   3.300.167  864.318       50.448-         588.808-    31.336          7.131.513  3.574.947-   3.556.566    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 707.234      463.718-      243.516     34.802         0                 56.103-      0-                   742.036     519.821-      222.215       

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruitbetaling

en 51.955        -                51.955       23.342         51.955-         -               -                   23.342       -                23.342         

Materiële 

vaste activa 8.254.835   3.630.159-   4.624.675  945.766       102.403-       671.985-    31.336          9.098.198  4.270.808-   4.827.389    

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

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

1.5.1 Debiteuren 554.887        407.942         

1.5.2 Vorderingen OCW 1.580.831     1.505.928       

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden 

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 639.885        1.264.413       

1.5.7 Overige vorderingen 41.714          80.889           

     Overige overlopende activa 216.449       181.180         

1.5.8 Overlopende activa 216.449        181.180         

Totaal Vorderingen 3.033.766     3.440.352       

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.852           2.924             

1.7.2 Banken 5.281.939     4.309.442       

1.7.4 Overig -                  3.240             

5.283.792     4.315.606       

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2019

2.1.1 Algemene reserve 5.851.967     169.369        -                  6.021.336       

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 1.387.140     616.000        -                  2.003.140       

7.239.107     785.369        -                  8.024.476       

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2019

Personele reserve 387.140        616.000        -                  1.003.140       

Overige reserve 1.000.000     -                  -                  1.000.000       

1.387.140     616.000        -                  2.003.140       

Mutaties 2019

Mutaties 2019

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2019

Boekwaarde 

per 31 

december 2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2019

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 253.125       48.427          73.370-          10.195-          217.987       34.301           183.686        

Jubilea 156.795       48.427         23.900-         -                  181.322       34.301           147.021        

Overig 

personeel
96.330        -                  49.470-         10.195-         36.665        -                   36.665          

2.2.3 Overige 

voorzieningen

1.137.038    310.000        653.963-        -                  793.075       638.014         155.061        

Onderhoud 1.137.038    310.000       653.963-       -                  793.075       638.014         155.061        

1.390.163    358.427        727.333-        10.195-          1.011.062    672.315         338.747        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 707.100        691.341         

2.4.7.1      Loonheffing 1.015.254    994.469         

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 59.438         72.933           

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 1.074.692     1.067.402       

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 326.973        267.536         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 33.034          73.054           

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 796.980       726.299         

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 831.677       637.093         

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 240.294       288.636         

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 98.660         -                   

2.4.10 Totaal overlopende passiva 1.967.610     1.652.028       

Totaal kortlopende schulden 4.109.409     3.751.361       

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2019 31 december 2018
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2.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

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

Vorderingen

Huurcontracten Jaarbedrag Jaarbedrag

Huurder Pand Huurcontract tot
excl. 

servicekosten

St. Reade Drostenburg 1 (deel) 1 januari 2033 136.000       80.000           

Eind 2018 is er een BTW suppletie aangifte 2013 ad € 130.000 te vorderen ingediend bij de Belastingdienst. 

Schulden

Huurcontracten Jaarbedrag Jaarbedrag

Verhuurder Pand Huurcontract tot
incl BTW

excl. 

servicekosten

Emerald Social Return Fund Amsterdam NVBijlmerdreef 1289 1 juli 2023 332.028       236.596         

1 juli 2028 95.868         74.260           

Overige contracten Jaarbedrag

Leverancier Inzake Contract tot incl BTW

Ricoh Kopieerders 1 januari 2021 101.824       

Cloudwise ICT beheer en onderhoud 1 april 2020 165.552       

ICS Schoonmaak 1 oktober 2020 443.832       

Onderwijsbureau Meppel Administratiekantoor 1 januari 2024 267.756       

Huurgaranties ING Bedrag

Borgsom huur Orion College Zuidoost Bijlmerdreef 78.428          

Borgsom huur stafbureau Bijlmerdreef 35.493         

Er is een investeringsverplichting in zonnepanelen aangegaan. Per ultimo 2019 bedraagt deze verplichting € 25.560.

Gebeurtenissen na balansdatum

In afwachting van een reactie van de Belastingdienst is deze vordering nog niet verwerkt in de jaarrekening 2019.

Emerald Social Return 

Fund Amsterdam NV
Bijlmerdreef, stafbureau

De verplichting inzake het huurcontract met Emerald Social Return Fund Amsterdam NV  m.b.t. Orion 

College Zuidoost wordt (voor het deel zonder de servicekosten) volledig vergoed door de Gemeente 

Amsterdam. Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw aangevraagd/toegekend in het kader van de 

huisvestingsplannen. 

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het verslagjaar 

2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben 

overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat alle scholen 

op 16 maart 2020 zijn gesloten. De sluiting heeft direct gevolgen gehad voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand moest plaatsvinden. 

Direct na de sluiting is dit op korte termijn ingericht. De gemeente Amsterdam heeft Chromebooks en internetaansluitingen beschikbaar 

gesteld voor kinderen die dat thuis niet hebben. Het heeft veel extra afstemming gevraagd met de leerlingen, de leerkrachten en de 

ouders. Op al onze scholen hebben we ook noodopvang aangeboden als dat nodig was, samen met onze SJSO-partners. Niet alleen voor 

kinderen met ouders in vitale beroepen maar ook voor kwetsbare kinderen waar thuisblijven risicovol voor is. En we zijn dit blijven doen, 

ook nadat de scholen weer (gedeeltelijk) zijn opgestart – het so vanaf 11 mei en het vso vanaf 2 juni. De gevolgen van het lesgeven op 

afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het 

personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventuele uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan 

we ervan uit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel 

verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de scholen, en ook niet voor het Expertisecentrum Orion. 

Het zou zelfs kunnen zijn dat de tijdelijke sluiting van het onderwijs een groeiende vraag naar onze expertise bewerkstelligt. We voorzien 

dus geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2019

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 64.595              64.595       

64.595              64.595       

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 31-12-19

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

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 2019

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

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 26.270.934      25.255.000   24.549.443     

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 302.375           258.000       247.719         

Totaal rijksbijdragen via OCW 26.573.309      25.513.000   24.797.162     

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 757.696           508.000       1.091.639      

Totaal rijksbijdragen 27.331.006      26.021.000   25.888.801     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 1.759.387        1.661.000     1.309.766      

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 158.446           107.000       114.446         

1.917.833        1.768.000     1.424.212      

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.5.1 Verhuur 393.796           335.000       337.259         

3.5.2 Detachering personeel 353.808           211.000       167.730         

3.5.4 Sponsoring 1.612              2.000           1.011             

3.5.5 Ouderbijdragen 36.202            25.000         32.900           

3.5.6 Overig 1.924.426        999.288       1.413.230      

2.709.844        1.572.288     1.952.131      

De rijksbijdragen via het samenwerkingsverband zijn gedaald ten opzichte van 2018. In 2018 was de 

groeibekostiging hoger door hoge groeibekostiging voor het schooljaar 17/18. In 2019 zijn met name 

aanvullende middelen vanuit het samenwerkingsverband ontvangen voor extra groepen schooljaar 19/20 

en instroomklassen 18/19. Deze baten zijn geboekt onder de overige baten. 
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 17.896.377     17.620.051  17.064.034    

4.1.1.2 Sociale lasten 3.283.474       3.232.776    3.199.352      

4.1.1.3 Pensioenlasten 2.854.244       2.810.173    2.338.097      

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 24.034.094      23.663.000   22.601.483     

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 48.427            -                 44.119          

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 812.696          524.000       1.091.490      

4.1.2.3      Overig 758.295          716.000       692.354         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 402.791          256.000       453.611         

4.1.2 Overige personele lasten 2.022.209        1.496.000     2.281.575      

4.1.3 Af: Uitkeringen 198.831-           100.000-       252.923-         

25.857.472      25.059.000   24.630.135     

Realisatie Realisatie

2019 2018

351 327

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.2.2.1 Gebouwen 27.074            27.000         25.610           

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 588.808           491.000       486.035         

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 56.103            58.000         54.639           

671.985           576.000       566.285         

Boekresultaat desinvesteringen 19.112            -                    

691.097           576.000       566.285         

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.3.1 Huur 86.501            87.000         69.624           

4.3.3 Onderhoud 487.992           233.000       294.438         

4.3.4 Water en energie 466.419           438.000       439.813         

4.3.5 Schoonmaakkosten 588.155           519.000       516.739         

4.3.6 Heffingen 45.235            32.000         23.969           

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 310.000           450.000       450.000         

4.3.8 Overige huisvestingslasten 24.814            21.000         24.189           

2.009.116        1.780.000     1.818.772      

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.139.777        1.024.000     1.142.057      

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 33.824            48.000         48.341          

     4.4.2.2      Leermiddelen 572.495          529.000       626.354         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 606.318           577.000       674.695         

4.4.4 Overig 869.771           638.000       615.050         

2.615.866        2.239.000     2.431.803      

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 27.235            26.442           

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 43.844            19.360           

Accountantslasten 71.079            45.802           

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

5.1 Rentebaten 237                 4.000           836               

237                 4.000           836               
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Samenwerkingsverband Primair 

Onderwijs Amsterdam Diemen
Vereniging Gemeente Amsterdam 4

Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Amsterdam 

Diemen

Vereniging Gemeente Amsterdam 4

Federatie Openbaar Primair 

Onderwijs Amsterdam
Cooperatieve Verening Gemeente Amsterdam 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

41479 Jaarrekening 2019 Pagina: 83



A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 2

Totaal aantal complexiteitspunten 9

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2019 A.P.M. van der Poel C. de Ruiter

Functiegegevens Bestuurder Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/1

Omvang dienstverband in FTE 1 1

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

110.954 16.993

Beloningen betaalbaar op termijn    19.633 1.697

Subtotaal 130.587 18.690

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum       

                           152.000                              12.910 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0

Bezoldiging 130.587 18.690

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. *

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/9-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in FTE 1 1

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

35.030 136.368

Beloningen betaalbaar op termijn 5.953 18.620

Subtotaal 40.983 154.988

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum       48.800 146.000

Totaal bezoldiging 2018 40.983 154.988

 * De vergoeding is in 2015 door de Raad van Toezicht toegekend. In 2015 viel de vergoeding onder het maximum bedrag.

Hiermee wordt gebruik gemaakt van overgangsrecht. 

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 152.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Orion van toepassing is. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2019 T.A. Rodrigues  R.J. Koole E.L. Overweter S. van Hameren R. Peeters N. van Tent

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

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging      7.700 5.700 5.700 5.700 4.200 4.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum      

                              22.800                               15.200                               15.200                               15.200                               15.200                               15.200 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0 0 0 0

Bezoldiging 7.700 5.700 5.700 5.700 4.200 4.200

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 7.700 5.700 5.700 5.700 4.200 4.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum       21.900 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Naam C. de Ruiter

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging dienstverband Voorzitter CvB

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

FTE) 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019

Uitkering wegens beëindiging van het 

dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëndiging dienstverband 75.000

Individueel toepasselijke maximum
                             75.000 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband       75.000

Waarvan betaald in 2019 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

169.369€        wordt toegevoegd aan de algemene reserve

616.000€        wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- A.P.M. van der Poel

Raad van Toezicht:

- Dhr. dr. T.A. Rodrigues

- Mevr. drs. R.J. Koole

- Mevr. drs. E.L. Overweter

- Dhr. drs. S. van Hameren

- Dhr. drs. R. Peeters

- Dhr. drs. N. van Tent
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41479

Naam instelling Stichting Orion

KvK-nummer 34191464

Statutaire zetel Amsterdam

Adres Bijlmerdreef 1289-2

Postadres Postbus 22222

Postcode 1100 CE

Plaats Amsterdam

Telefoon 020-3460340

E-mailadres info@orion.nl

Website www.orion.nl

Contactpersoon A.P.M. van der Poel

Telefoon 020-3460340

E-mailadres info@orion.nl

BRIN-nummers 20WU Orion College Zuidoost

20WV Drostenburg

20WW Orion College Drostenburg

20XV Van Koetsveldschool

20YC Gerhardschool

20YD Mr de Jonghschool

20YN Van Detschool

21EJ Orion College Amstel

21EN Orion College Noord
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.  
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl. 
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem. 

Vijzelmolenlaan 11 
Postbus 549 
3440 AM Woerden 
(088) 236 9321 
e-mail Audit@Flynth.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de raad van toezicht van Stichting Orion 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Orion te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

& geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Orion op 31 december 
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

& zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2019 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 2019. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de cUSdYU qOnze 
verantwoordelijkheden voor TU S_^db_\U fQ^ TU ZQQbbU[U^Y^Wr(

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 2019 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 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 
paragraaf q2.2.2. Bestuursverslagr van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 
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 q2.2.2. Bestuursverslagr van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 de overige OCW wet- en regelgeving. 

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.  

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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
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 onderwijsinstelling 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. 
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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 2019, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

& XUd YTU^dYVYSUbU^ U^ Y^cSXQddU^ fQ^ TU bYcYS_rc: 

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; 

XUd Y^ bUQSdYU _` TUjU bYcYS_rc RU`Q\U^ U^ eYdf_UbU^ fQ^ 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.  

Woerden, 11 juni 2020 

Flynth Audit B.V.  

Was getekend 

S. van der Veer AA


