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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs en ambulante
begeleiding.

Passend onderwijs
2015 was voor Orion een markant jaar omdat de cluster 2 scholen en ambulante begeleiding van
Orion per 1 augustus 2015 zijn overgedragen naar de nieuwe stichting VierTaal. Dit is een uitvloeisel
van de wet Passend Onderwijs, die voorschrijft dat cluster 2 scholen en ambulante begeleiding zich in
aparte instellingen organiseren en dat ambulante begeleiders cluster 3 en 4 niet meer onder het
speciaal onderwijs vallen.
Ook de overdracht van de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 naar de
samenwerkingsverbanden is afgerond. Bij vrijwel alle samenwerkingsverbanden heeft dit geresulteerd
in de feitelijk overdracht van de ambulante begeleiders naar de samenwerkingsverbanden. Met drie
samenwerkingsverbanden is er een andere route gevolgd. Orion heeft op meerjarige
detacheringsbasis ambulante begeleiders in dienst bij de samenwerkingsverbanden Amstelronde PO
en Haarlemmermeer PO. En bij het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO is er een
dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van het Expertisecentrum Orion, dat onder meer
onderwijs thuis verzorgt voor langdurig zieke leerlingen.

In het kader van de wet passend onderwijs is in het najaar van 2014 het Expertisecentrum Orion
gestart. In 2015 is het aanbod vanuit het Expertisecentrum voor ondersteuning en advies over de
inrichting van lichte en medium arrangementen aan regulier en speciaal basisonderwijs ontwikkeld. Er
zijn diverse samenwerkingsrelaties gestart en studiedagen georganiseerd. En in augustus werd het
jaarlijkse Orion event goed bezocht.

Transities
De transities jeugdzorg en jeugd-ggz bleven Orion behoorlijk parten spelen in 2015.
Het aanbod van met name de Bascule aan onze leerlingen is nauwelijks gerealiseerd door de interne
organisatieproblematiek van de Bascule. Ook andere zorgaanbieders, gehouden aan het “quotum”
zoals bepaald door de gemeente, zien zichzelf gedwongen nee te verkopen bij aanvraag van zorg
voor onze leerlingen. Daarnaast heeft ook de inzet van de ouderkindadviseurs op de Orionscholen
lang op zich laten wachter en is de inzet van deze OKA’s tot op heden summier.

Onderwijskwaliteit
In 2015 is het driejarige Orionbrede implementatietraject van opbrengstgericht werken afgerond,
waarmee de scholen voldoen aan de kwaliteitswet (v)so. De nadruk ligt op verdere implementatie en
borging van het ontwikkelde gedachtengoed en instrumentarium, een enkele school moet het
uitwerken van de leerlijnen nog afronden. Daarnaast is in 2015 een Orion kader voor goed onderwijs
geïmplementeerd. Op basis hebben alle scholen een zelfevaluatie uitgevoerd op basis waarvan de
schoolplannen 2015-2019 zijn geschreven. Ook de jaarlijkse kwaliteitsaspectenaudits vinden op basis
van dit kader plaats.
Alle Orionscholen hebben een basisarrangement. De Mr de Jonghschool heeft zich aangemeld als
excellente school en is begin 2016 als excellente school benoemd. Dit is een impuls voor twee andere
Orionscholen om dit jaar erkenning als excellente school aan te vragen.

Personeel
Om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen én daarnaast de ontwikkelingen van Passend
Onderwijs en de kwaliteitsimpuls te realiseren, wordt door de medewerkers van Orion hard gewerkt.
Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen, scholing voor
directeuren, teamleiders, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt steeds meer
samengewerkt tussen de scholen.

Huisvesting
In de zomer van 2016 zal de vestiging van Orion College Noord aan het Wognumerplantsoen gesloten
worden in verband met het blijvend lage leerlingaantal van ca. 60 leerlingen. Er is zorgvuldig gekeken
naar welke andere locatie van het Orion College de leerlingen overgeplaatst konden worden.
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Voor Orion College West is een nieuwbouwproject gestart op locatie naast Drostenburg. De
aanneemovereenkomst is in april 2016 getekend. Orion zal het gebouw in de zomervakantie 2017 in
gebruik nemen.

Voor Orion College Zuid zal een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool
Berkhoff) geschikt worden gemaakt. Inzet is verhuizing in de zomer van 2018.

En verder
In 2015 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van drs. M. Muis en drs. A.W. Abcouwer en
zijn mw. E. Overweter en mw. drs. M. Kuitenbrouwer door de gemeente Amsterdam benoemd als
nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Verder hebben in 2015 de tweejaarlijkse GMR verkiezingen
plaatsgevonden.

Tot slot
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de
medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere
belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of
vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl .

Ik wil alle leerlingen, ouders en medewerkers hartelijk danken voor hun inzet, waardoor Orion goede
en veilige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs heeft.

Cor de Ruiter, bestuurder
Amsterdam, juni 2016
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A. Bestuursverslag 2015

1 Missie en visie

1.1 Stichting Orion

Stichting Orion is sinds 1 augustus 2015 het bevoegd gezag van tien Amsterdamse openbare scholen
voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen bieden onderwijs voor kinderen en jongeren
binnen clusters 3 en 4. Tot 1 augustus 2015 was Orion ook het bevoegd gezag van drie cluster 2
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Eind 2015 omvatte Orion de volgende scholen.

Speciaal onderwijs cluster 3

20WU/20WV

20WW

20WX

Drostenburg

 Mytylschool/Tyltylschool

 W.B. Noteboomschool

 Dr. Coronelschool

Kinderen met een lichamelijke of een

meervoudige handicap; ook vso

Langdurig zieke kinderen

20XV Van Koetsveldschool Zeer moeilijk lerende kinderen

Speciaal onderwijs cluster 4

20YC A.H. Gerhardschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

20YD Mr. G.J.T. de Jonghschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

20YN E.J. van Detschool Pedologisch Instituutschool voor

kinderen met psychiatrische

problematiek

Voortgezet speciaal onderwijs (Orion College)

21EJ Orion College Zuid Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

21EN Orion College Noord Beijerlandstraat

Orion College Noord Wognumerplantsoen

Orion College Zuidoost

Zeer moeilijk lerende kinderen (soms

tevens zeer moelijk opvoedbaar)

Orion College West Langdurig zieke kinderen, kinderen

met een lichamelijke handicap en

kinderen met internaliserend

gedragsproblematiek.

De Mytylschool (20WU) omvat ook de Tyltylschool (20WV). De Mytylschool, de Noteboomschool en
de Coronelschool zijn samen gehuisvest binnen Drostenburg. In 2016 wordt een herschikking van
brinnummers geeffectueerd waardoor Drostenburg één brinnummer heeft en de locaties van Het
Orion College ieder een eigen brinnummer.

1.2 Missie

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 zelfredzaamheid 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

Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies
over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs.
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Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund,
observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.

1.3 Openbaar onderwijs

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke
godsdienst of levensbeschouwing 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.

1.4 Kernwaarden: veiligheid en respect

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.
Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het
gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én
trots zijn op wie ze zijn.

1.5 Visie 2020

In het strategisch beleidsplan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen,
werken, welzijn” heeft Orion de volgende visie beschreven.

In 2020 staat Orion in Amsterdam en omgeving bekend als autoriteit op het gebied van speciale
onderwijsbehoeften (special educational needs). Orion biedt speciaal onderwijs aan een stabiele
leerling populatie van 1.200 leerlingen. Hierin staan de volgende pijlers centraal:

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen werken en welzijn
Orion is dé plek waar kinderen en jongeren met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek
vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. De
zelfredzaamheid van alle leerlingen staat centraal. Hierin zijn – afhankelijk van de specifieke leerling -
sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren, 21

e
-eeuwse vaardigheden (zoals samenwerking,

creativiteit en ICT-geletterdheid), burgerschap, werknemersvaardigheden, handicapbeleving en
omgaan met chronische ziekten van cruciaal belang. Ook brede vorming in techniek, sport, kunst &
cultuur geeft leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten te kennen, ontwikkelen en daar trots op
te zijn. Dit leren vindt plaats in een veilig pedagogisch klimaat en in modern gefaciliteerde
schoolgebouwen. Binnen de Orion Werkstraat worden leerlingen in uitstroomprofiel arbeid voorbereid
op en toegeleid naar werk.

II. Samen passend – intern en extern partnerschap
Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn
werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar
en onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen
leerproces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen.

De expertise van Orion in leren en gedrag wordt niet alleen in ons eigen onderwijs ingezet. Het
Expertisecentrum Orion ondersteunt en adviseert scholen, ouders/verzorgers en leerlingen in het
regulier en speciaal basisonderwijs in Amsterdam en omgeving. Dit kan op verschillende manieren:
deelname aan (ouder)gesprekken en overlegsituaties, kortdurende (observatie)trajecten, advisering
over ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de concrete invulling daarvan, scholing. Waar mogelijk
ontvangen leerlingen op scholen bij hen in de wijk les van Orion, zodat ook zij thuisnabij onderwijs
kunnen volgen.

III. Samen lerend – leren van en met elkaar
Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter
doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig.
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Alle medewerkers van Orion zijn deskundig in speciale onderwijsbehoeften en 21
e

-eeuwse
vaardigheden. Beginnende (vak)leraren worden goed ingewerkt; door interne scholingen en coaching
op de werkvloer. 30% van de (vak)leraren heeft een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master
afgerond. Naast de (vak)leraren en de onderwijsondersteuners zijn onze zorgcoördinatoren,
gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk deskundigen en IB-ers van cruciaal belang voor de
zorgstructuur binnen de scholen én voor ondersteuning van en advisering aan het regulier onderwijs.
Scholen staan onder leiding van directeuren met sterke onderwijskundige leiderschapskwaliteiten.

De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, samen lerend)
en onze expertisefunctie worden gevoed vanuit de Orion Werkplaats. De Werkplaats organiseert
Orion brede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten en is de plek voor kennisdeling en –
ontwikkeling.

IV. Basis is en blijft op orde
Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Het kwaliteitszorgsysteem van
Orion staat. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen
zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties
worden gevalideerd door het geschoolde auditteam. Daarnaast vinden er tweejaarlijks
tevredenheidsonderzoeken plaats en voeren directeuren onderling directieaudits uit.

Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de
directies en stafbureau met grote betrokkenheid, rolvast én op robuuste wijze uitgevoerd. De MT’s van
de scholen bestaan uit de directeur, zorgcoördinator en teamleiders. Directeuren zijn integraal
verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en bedrijfsvoering op hun school. Orion is financieel
gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn verder geprofessionaliseerd
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2 Speerpunten 2015

In het jaarplan en begroting 2015 van Orion waren de volgende vijf speerpunten geformuleerd:
1. Onderwijskwaliteit behouden, borgen en verder ontwikkelen.
2. Orion Werkstraat - voor stages, arbeidsvoorbereiding en -toeleiding.
3. Expertisecentrum Orion - ondersteuning en advies inrichting lichte en medium ondersteuning
4. Orion Werkplaats - voor professionalisering, kennisdeling en –ontwikkeling.
5. Gezonde bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt van deze speerpunten te resultaten beschreven.

2.1 Onderwijskwaliteit behouden, borgen en verder ontwikkelen

2.1.1 Orion werkt opbrengstgericht

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

 Het driejarig implementatietraject voor opbrengstgericht werken is afgerond.
 Ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en lesplanningen worden in het

leerlingvolgsysteem gemaakt.
 Er is een duidelijk zichtbare relatie tussen het gegeven onderwijs en het OPP van

de leerlingen.
 Leraren werken planmatig aan de doelen. Het effect van het onderwijs op de

leerling wordt cyclisch geëvalueerd in groepsplannen en individuele
leerlingbesprekingen.

 De begeleiding door het CED is afgerond en de ondersteunende en monitorende
rol op het vlak van opbrengstgericht werken is overgenomen door de medewerker
schoolontwikkeling van het stafbureau.

2.1.2 Alle Orion scholen hebben het basisarrangement

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

 Alle scholen hebben een basisarrangement.
 Er is een Orion kader voor goed onderwijs geïmplementeerd. Op basis hebben

de scholen een zelfevaluatie uitgevoerd die die input vormt voor de
schoolplannen 2015-2019. Ook de jaarlijkse kwaliteitsaspectenaudits vinden op
basis van dit kader plaats.

 Alle scholen hebben een nieuw schoolplan geschreven waarin de kaders uit het
nieuwe strategisch plan van Orion de resultaten uit de zelfevaluatie en de
kwaliteitsaspecten audits zijn verwerkt.

 De VSO-locaties zijn in een kwaliteitsverbeteringsstraject door het KVA begeleid.
 De Mr de Jonghschool heeft zich aangemeld als excellente school en is begin

2016 als excellente school benoemd. Dit is een impuls voor twee andere
Orionscholen om dit jaar erkenning als excellente school aan te vragen.

2.2 Orion Werkstraat – voor stages, arbeidsvoorbereiding en -toeleiding

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

 Er is een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en
–inpassing ontwikkeld. Deze wordt in 2016 toegepast.

 De Orion College locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen,
leerlingen volgen een deel van hun onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat
zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past.

 Stages worden vanuit een gezamenlijk stagebureau georganiseerd. Vanuit dit
stagebureau worden contacten gelegd en onderhouden met alle stageplekken en
toekomstige werkgevers.

 INVRA – een assessment voor werknemersvaardigheden is geïmplementeerd.
 Website www.orionwerkstraat.nl en folder.
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2.3 Expertisecentrum Orion - ondersteuning en advies lichte en medium
ondersteuning

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

 Het aanbod van Orion voor ondersteuning, advisering en scholing is ontwikkeld.
 Dit wordt gecommuniceerd via een duidelijke en uitnodigende website.

www.expertisecentrumorion.nl en een inspirerende folder/minigids. Daarnaast is
er een nieuwsbrief ontwikkeld die een keer per kwartaal uitkomt.

 Vanuit het expertisecentrum is in augustus 2015 het jaarlijkse Orion event
georganiseerd.

 Voorbeelden van opdrachten en samenwerkingen:
 Samenwerking SBO Van Houtenschool
 Samenwerking Westerparkschool
 Samenwerking 14de Montessori
 Start behandeltraject Triversum
 Betaalde studiedagen (Noordrijk, De Punt, Haarlem)
 Bijdrage aan diverse studiedagen/congressen, etc
 Diverse consulten zoals bv Drostenburg/kindercampusking

2.4 Orion Werkplaats – voor professionele ontwikkeling, kennisdeling en expertise

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

De Orion Werkplaats is begin schooljaar 2015-2016 gelanceerd.
Onderstaande professionaliseringsactiviteiten zijn al uitgewerkt of gestart:
 Incompany master SEN (i.s.m. Marnix Onderwijscentrum).
 Voor de Directie Werkplaats – gezamenlijke professionele ontwikkeling van

directeuren – is een tweejarig traject ingekocht bij Beteor & Mentink.
 Ook de teamleiders en zorgcoördinatoren worden door Beteor & Mentink getraind

gericht op het functioneren van de driehoek directeur – TL – ZC in het MT van de
scholen. Daarnaast hebben teamleiders hun eigen Werkplaats opgericht.

 Er is een scholingsplan voor gedragswetenschappers geschreven, waarmee
incompany de scholing voor het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog
NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist wordt aangeboden. De eerste scholingen
zijn begin 2016 gevolgd.

 De iCoaches en diverse veiligheidsfunctionarissen komen bij elkaar in
bovenschoolse kennisgroepen, waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

2.5 Gezonde bedrijfsvoering

Wat was
het
resultaat
eind 2015?

 De jaarrekening 2014 is door de accountant goedgekeurd.
 De meerjarenbegroting laat zien dat – op termijn – een positief resultaat behaald

wordt.
 Met elke budgethouder is een managementafspraak voor 2015-2016 gemaakt.
 Succesvolle juridische en personele overdracht van cluster 2 en start VierTaal

per 1 augustus 2015
 Afronden overdracht ambulante begeleiding cluster 3 en 4, hetzij door

overdracht medewerkers, hetzij sluiten van langdurige contracten voor
ambulante begeleiding
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3 Governance

3.1 Juridische structuur

Stichting Orion 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 toezichtsprotocol van 13 juli 2006. Wijziging van de statuten vereist de goedkeuring vooraf van
de gemeenteraad.

Deze juridische structuur is medio 2012 tot stand gekomen toen de gemeenteraad in de vergadering
van juni 2012 de nieuwe statuten heeft goedgekeurd. Hiermee is het raad van toezichtmodel
geformaliseerd.

Stichting Orion volgt de governancecode Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

3.2 Organisatiestructuur

Eind 2015 zag de organisatiestructuur van Orion er als volgt uit.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond eind 2015 uit de volgende vijf leden:
 Dhr. dr. T. Rodrigues, voorzitter
 Mw. drs. R.J. Koole
 Dhr. drs. H. Hoogerwerf
 Mw. drs. E.Overweter
 Mw. drs. M. Kuitenbrouwer

In 2015 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van dhr. M. Muis en dhr. A.W. Abcouwer en
zijn mw. E. Overweter en mw. M. Kuitenbrouwer door de gemeente Amsterdam als nieuwe leden
benoemd.

Eind 2016 neemt de Raad van Toezicht afscheid van dhr. H. Hoogerwerf. In 2016 wordt een nieuw lid
voor geworven en ter benoeming voorgelegd aan de gemeente Amsterdam.

In het Bericht van de Raad van Toezicht blikt de Raad terug op 2015. Daar kunt u lezen hoe vaak de
RvT in 2015 bij elkaar is geweest en welke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

Raad van
Toezicht

Bestuurder

(Locatie)
directeuren

Gemeenteraad

Stafbureau

GMR

MR-en
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3.4 Bestuur

Het bestuur van stichting Orion wordt gevormd door dhr.drs. C. de Ruiter.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten uit 2015:
 Planning & Control: vaststelling van alle P&C documenten: Jaarplan en begroting 2015,

Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2015-2016 en het Jaarverslag en jaarrekening 2014.
 Sociaal plan 2015-2016: in verband met de RDDF plaatsingen in het Reorganisatie- en

Bestuursformatieplan 2015-2016 is in overleg met de bonden het Sociaal Plan van 2014-2015
2015-2016 verlengd (deze verlengingsmogelijkheid was een jaar eerder al vastgelegd).

 Strategisch beleid: medio 2015 is het strategisch plan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren
voor de toekomst in wonen, werken, welzijn” vastgesteld.

 VierTaal: diverse bestuursbesluiten rondom de overdracht van de Roozendaalschool, de
Burgerschool en Orion College West cl 2 (AG Bell) naar VierTaal te weten: de bestuursoverdracht,
nieuwe statuten VierTaal en nieuwe statuten Orion.

 Actualiseren statuten en reglementen: naast de Stichtingsstatuten zijn ook het
Managementstatuut, Medezeggenschapsstatuut, GMR-reglement en MR-reglement herijkt en
opnieuw vastgesteld. In het managementstatuut zijn enkele wijzigingen doorgevoerd vanuit de
invoering van passend onderwijs. In het medezeggenschapsstatuut is een clustermodel voor
vertegenwoordiging in de GMR vastgesteld. Dit in verband met de overdracht van de cluster 2
scholen aan VierTaal.

 Personeelsbeleid (mede ter uitvoering van nieuwe cao po):
 Keuze voor basismodel met overleg
 5-gelijke dagen model voor alle SO scholen van Orion (gefaseerde invoering mogelijk)
 Vaststelling van taakbeleid
 Orion gaat werken met de Brede Selectie, de flexpool die in Federatieverband is opgericht.

 Huisvesting: Het gebouw van de Berkhoffschool aan de Wibaustraat is de beoogde huisvesting
voor Orion College Zuid en mogelijk ook voor het stafbureau van Orion. Daarnaast is in 2016
besloten de locatie van Orion College Noord aan het Wognumerplantsoen te sluiten. Zie verder in
het hoofdstuk over huisvesting.

 Wisseling accountant: Flynth is sinds oktober 2015 de accountant van Orion. Daarvoor was dat
KPMG.

3.5 Directies

De leiding van een school berust bij een (locatie)directeur, die integraal verantwoordelijk is.

In 2015 hebben in het directieteam de volgende personele wijziging plaatsgevonden:
 In 2015 zijn twee directeuren van Orion met pensioen gegaan: dhr H. Verheijen van Orion College

Noord Beijerlandstraat en mw. I. Brul van Orion College Zuidoost.
 Mw. M. van Els, voorheen teamleider van Orion College Beijerlandstraat, is waarnemend

locatiedirecteur van deze locatie.
 Dhr. M. Trapenberg, voorheen teamleider van Orion College Zuidoost, is via een

wervingsprocedure aangenomen als locatiedirecteur van deze locatie.
 Mw. J. Polter, voormalig locatiedirecteur van Orion College Wognumerplantsoen, en dhr. R.

Roemers, voormalig waarnemend locatiedirecteur van Orion College Zuid, hebben in 2015
afscheid genomen van Orion.

 Dhr. A. Dermout Cramer, voorheen directeur van de Ambulante Dienst, is benoemd als directeur
van Orion College Wognumerplantsoen.

 Kelly van der Koelen, voorheen zorgcoordinator van Orion College Zuid, is waarnemend
locatiedirecteur van deze locatie.

 De Coronelschool is eind 2014 verhuisd naar Drostenburg en in 2015 is het management van
Drostenburg en de Coronelschool samengevoegd. Dhr. J. Deen is directeur van Drostenburg
inclusief de Coronelschool. Dhr. E. Bakker, voorheen directeur van de Coronelschool, is
teamleider en plaatsvervangend directeur binnen Drostenburg.
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Eind 2015 waren de volgende (waarnemend) (locatie)directeuren belast met de leiding van een of
meer scholen.

Speciaal onderwijs cluster 3

Jack Deen Drostenburg

 Mytylschool/Tyltylschool

 W.B. Noteboomschool

 Dr. Coronelschool

Camille van Ruth Van Koetsveldschool

Speciaal onderwijs cluster 4

Erik Scheerder A.H. Gerhardschool

Dirk Koops Mr. G.J.T. de Jonghschool

Janna van der Schuyt E.J. van Detschool

Voortgezet speciaal onderwijs (Orion College)

Ellen Starke Orion College West

Arnold Dermout Cramer Orion College Noord Wognumerplantsoen

Margo van Els Orion College Noord Beijerlandstraat

Michel Trapenberg Orion College Zuidoost

Kelly van der Koelen Orion College Zuid

3.6 Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) beraadslaagt over zaken die Orion als
geheel aangaan. De bestuurder is de gesprekspartner van de GMR.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders en medewerkers. Zij worden
gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van alle scholen van Orion. Hierbij wordt
rekening gehouden wordt met een gelijke verdeling naar cluster (cluster 3 en 4), naar type onderwijs
(SO en VSO) en naar geleding (personeel en ouder). In 2015 hebben de tweejaarlijkse verkiezingen
voor de GMR plaatsgevonden. In verband met de overdracht van de cluster 2 scholen naar stichting
VierTaal is hierbij overgestapt op een ander clustermodel voor vertegenwoordiging in de GMR. Dit is
vastgelegd in het geactualiseerde medezeggenschapsstatuut.

Zie voor verdere informatie het Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin
blikt de GMR terug op 2015. Daar kunt u lezen wie er in 2015 in de GMR zaten, hoe vaak de GMR bij
elkaar is geweest en welke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

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

Gezamenlijke bijeenkomsten personeelsgeledingen GMR en medezeggenschapsraden
Drie keer per jaar komen de personeelsgeledingen van de GMR en de medezeggenschapsraden
samen om met de directeuren en de bestuurder de ontwikkelingen binnen Orion te bespreken.

3.7 Stafbureau

Het stafbureau van Orion is een kleine, flexibele organisatie die dienstverlenend is naar de gehele
organisatie (Raad van Toezicht, bestuurder, GMR en scholen).

Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van
onderwijskwaliteit, personeel, communicatie en ICT. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe
adviseurs voor financial control (Frank Backer BV), facilitair management (Sandra de Schutter) en
juridische dienstverlening (Rohe Advocaten).
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Externe bureaus:

 De financiële, personeels- en salarisadministratie en de huisvestingsfunctie zijn ondergebracht bij
Onderwijsbureau Meppel.

 MaetisArdyn is de arbodienstverlener voor Orion.
 Het ICT beheer is ondergebracht bij Cloudwise.
 Flynth is sinds oktober 2015 de accountant van Orion. Daarvoor was dat KPMG.
 De externe vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling wordt ingehuurd vanuit ABC

Onderwijsadviseurs.

3.8 Klachten en incidenten

Incidenten. Per school is een incidentenregistratie. Deze registratie vindt plaats in het
leerlingvolgsysteem en vormt de input voor het treffen van maatregelen om de veiligheid van
leerlingen te waarborgen. Alle Orionscholen werken volgens het Integraal Veiligheidsbeleid van Orion.
Een eensluidende incidentenregistratie is daar onderdeel van. Desondanks is wat als incident wordt
gezien en geregistreerd soms nog te afhankelijk van het type onderwijs (so/vso) en het cluster.

Op basis van de huidige incidentenregistratie komt het volgende beeld naar voren. Binnen cluster 4
(zowel so als vso) zijn veel meer incidenten van verbaal en/of fysiek agressief gedrag dan in de
andere clusters. Verder zijn er met name in het vso af en toe incidenten zoals diefstal en vernielingen
binnen en buiten de school; en is sprake van pestgedrag (via sociale media). Alle Orion-scholen
werken met een pestprotocol en daarnaast wordt projectmatig aandacht besteed pesten via social
media (en andere aspecten van mediawijsheid). Binnen de so scholen zijn meer incidenten in de
categorie ongelukken (valincidenten, ongelukken tijdens gymles of tijdens het buitenspelen).

Binnen alle Orion scholen worden incidenten grondig uitgezocht en worden er zo nodig passende
maatregelen genomen. Belangrijker is dat vanuit een preventieve basishouding incidenten zoveel als
mogelijk worden voorkomen. Verschillende scholen zijn daarom getraind in de methodiek van Positive
Behavior Support (PBS).

In 2015 is Orionbreed gestart met een programma gericht op versterking van leer- en werkklimaat, als
onderdeel van de Hogeschool Leiden en de afdeling Forensische Orthopedagogiek van de
Universiteit van Amsterdam. Het in kaart brengen van de huidige situatie, leer- en werkklimaat, is het
uitgangspunt voor training van docenten en andere medewerkers, om zodoende de professionaliteit te
verbeteren, het leerklimaat te optimaliseren en voor de leerling betere leerresultaten en een betere
binding met de maatschappij te bevorderen.

Schorsingen en verwijderingen. Schorsingen en verwijderingen vinden binnen Orion plaats volgens
de vastgestelde procedure schorsing en verwijdering. Deze procedure beschrijft wanneer er van een
schorsing of verwijdering sprake mag zijn en de communicatie met de betreffende leerling en ouders
en externen zoals de Leerplicht en de Inspectie van het onderwijs.

In 2015 is er op drie Orionscholen sprake geweest van een verwijdering in combinatie met
overplaatsing (dus drie in totaal). Hiertoe wordt overgegaan indien de veiligheid van de betreffende
leerling, medeleerlingen en de teamleden in het geding is. Een leerling is binnen Orion naar een
andere locatie overgeplaatst. Voor twee andere leerlingen is een overplaatsingsprocedure in gang
gezet naar respectievelijk een andere SO school en een behandelsetting.

Klachten. In 2015 zijn er bij de Orionscholen twee klachten ingediend. Een klacht betrof de zorg van
een moeder omtrent het feit dat de vaste groepsleerkracht van haar zoon langere tijd ziek was en
vervolgens ontslag heeft genomen. Haar zoon kreeg les van verschillende leerkrachten en de moeder
was bezorgd over het feit dat dit invloed zou hebben op de ontwikkeling van haar zoon. Deze klacht in
gesprek tussen moeder en school naar tevredenheid van alle betrokken afgehandeld.

De andere klacht is voortgekomen uit een doorverwijzing van een leerling naar een behandelsetting,
waarbij de leerling in afwachting van een plek daar is geschorst in verband met
veiligheidsoverwegingen. De klacht is ingediend bij de geschillencommissie Passend Onderwijs en
daar op 11 februari 2016 behandeld. De geschillencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard.
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4 Orion en omgeving

4.1 Passend Onderwijs

4.1.1 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Door de wet Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor po en vo
per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de zorg van alle leerlingen in hun gemeenten. Dat betekent
dat deze samenwerkingsverbanden beslissen over de vraag welke zorg een leerling nodig heeft en
hoe deze zorg geleverd zal worden. Hierbij wordt naast het regulier onderwijs onderscheid gemaakt
tussen lichte, medium en zware ondersteuning. Orion is een aanbieder van de zware
ondersteuningsarrangementen.

Orion heeft zich aangesloten bij alle samenwerkingsverbanden, waar de leerlingen van Orion vandaan
komen of waar zij ambulante begeleiding ontvangen. Eind 2015 was Orion bestuurlijk aangesloten bij
de volgende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

SWV Zaanstreek PO PO 27-05

SWV Zaanstreek VO VO 27-06

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08

SWV Amstelronde PO PO 27-08

SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09

SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01

SWV Passenderwijs PO PO 26-04

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04

SWV Waterland PO PO 27-06

SWV Waterland VO VO 27-07

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10

4.1.2 Overdracht cluster 2 scholen en ambulante begeleiding aan VierTaal

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet Passend Onderwijs de verplichting aan het
cluster 2 veld opgelegd om zich anders te organiseren. Kern van de nieuwe inrichting is het vormen
van (een beperkt aantal) landelijke instellingen, analoog aan de inrichting van cluster 1.

Orion heeft de afgelopen jaren samengewerkt met de Haagse Scholen (Cor Emousschool in Den
Haag), stichting Surplus (Burgemeester de Wildeschool en O.S.G. Hendrik Mol in Schagen) en
Flevoland aan de oprichting van een openbare onderwijsinstelling voor cluster 2. Deze stichting is
VierTaal gaan heten. Per 1 augustus 2015 zijn zowel de scholen voor cluster 2 – de Prof. H.
Burgerschool, de Alexander Roozendaalschool en Orion College West cluster 2 (AG Bellschool) – als
de Ambulante Begeleidingsdiensten voor cluster 2 overgedragen aan VierTaal.

4.1.3 Expertisecentrum Orion

In het kader van Passend Onderwijs gaat Orion haar expertise prominenter buiten ons eigen onderwijs
inzetten. Op basis van de externe relaties en vraag wordt de expertise van Orion over cluster 3 en 4
onderwijs vormgegeven en (deels tegen betaling) aan het regulier onderwijs en speciaal
basisonderwijs in Amsterdam en de regio ter beschikking gesteld. Hiertoe is in 2015 het
Experrtisecentrum Orion opgericht. Dit was een van de speerpunten uit 2015. Zie hoofdstuk 2 voor
meer informatie over deze en de andere speerpunten.
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4.2 Amsterdamse en regionale contacten

Orion neemt deel aan verschillende bestuurlijke overleggen in Amsterdam en omstreken.

4.2.1 Overleg met de Gemeente Amsterdam:

Jaarlijks gesprek met de wethouder
Volgens het toezichtkader van de gemeente vindt er jaarlijks een gesprek met de wethouder plaats.
Dit is in 2014 op ambtelijk niveau afgekaart. Daarnaast is er op verschillende terreinen (onder meer
huisvesting, kwaliteitszorg en opvang extreem moeilijke leerlingen) intensief ambtelijk overleg
geweest.

OSO (Overlegorgaan Speciaal Onderwijs)
Het OSO is het overlegorgaan voor alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs en de gemeente
Amsterdam. Hier worden afspraken gemaakt tussen de gemeente Amsterdam en de besturen over
onder meer het huisvestingsbeleid, de inzet van gemeentelijke middelen die zijn bedoeld voor
kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs en de ontwikkeling van Passend Onderwijs.

4.2.2 Samenwerking tussen de schoolbesturen in Amsterdam:

Naast samenwerking in de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden voor PO en VO werkt Orion
op verschillende manieren samen met schoolbesturen in Amsterdam.

Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam
Stichting Orion maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam.
De Federatie vormt het samenwerkingsverband van acht openbare schoolbesturen voor
basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam. De Federatie staat voor kwalitatief hoogwaardig
onderwijs en telt ruim 32.000 leerlingen. De openbare identiteit van onze stichtingen is de
belangrijkste overkoepelende waarde die ons bindt. De identiteit van de openbare school wordt
bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen.
Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen. Iedereen is op onze scholen welkom,
ongeacht afkomst, religie of sociaaleconomische achtergrond. Wij geven samen met iedereen ons
onderwijs vorm.
De samenwerking binnen de Federatie is sinds 2014 geïntensiveerd. Zo wordt gezamenlijk
opgetrokken voor de implementatie van de nieuwe cao primair onderwijs. En in 2015 is een
gezamenlijk vervangingspool “De Brede Selectie” opgestart. De Federatie beraad zich op de vorming
van een cooperatie om gezamenlijk activiteiten, zoals deze vervangingspool, in onder te brengen.

BBO (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. In de afgelopen
jaren is het BBO een belangrijke partner van de gemeente geworden bij de ontwikkelingen en de
uitvoering van het Onderwijs & Jeugdbeleid.

OSVO (Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs)
Orion is lid van de vereniging OSVO, bestaande uit alle schoolbesturen voor voorgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De leden van de vereniging overleggen regelmatig over
gezamenlijke ontwikkelingen en wisselen informatie uit over projecten in de stad.
Het lidmaatschap van OSVO is van belang voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs, waarvoor
samenwerking tussen het regulier VO, MBO en het VSO nadrukkelijk vormgegeven gaat worden.

4.2.3 Samenwerking met zorg- en ketenpartners:

Orion werkt samen met de volgende zorgpartnersReade, Cordaan, Altra Jeugdzorg, MEE, Willem
Schrikkergroep, Lijn 5, Jeugdbescherming, Triversum, De Bascule. De samenwerking met Triversum
is in 2015 succesvol gestart op de Mr de Jonghschool. Samenwerking met de Gerharschool en Orion
College Zuid wordt in 2016 onderzocht.
Voor buitenschoolse activiteiten wordt samengewerkt met Happy 2 move en Stichting jongeren die het
kunnen.
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5 Leerlingen, onderwijs en kwaliteitszorg

5.1 Feiten en cijfers: leerlingen en onderwijs in 2015

5.1.1 Leerlingen

Per 1 augustus 2015 zijn de cluster 2 scholen (Burgerschool, Roozendaalschool en Orion College
West cl 2 (AG Bellschool)) overgedragen van Orion naar de nieuwe stichting VierTaal. Dit heeft geleid
tot een daling van het leerlingaantal van 665 leerling per 1 oktober 2015 ten opzichte van een jaar
eerder.

In bovenstaande grafiek zijn alleen de leerlingaantallen van de cluster 3 en 4 scholen opgenomen, om
de ontwikkeling van deze leerlingaantallen in beeld te brengen. Na een flinke daling in 2009-2010 en
herstel van de leerlingaantallen in de jaren daana is er sinds 2013 sprake van een lichte daling van de
leerlingenaantallen. De daling betreft in 2015 met name de leerlingen in so clusters 3 en 4, wat zich
laat verklaren door het beleid dat de partners van samenwerkingsverband PO Amsterdam/Diemen
hebben gekozen in het kader van passend onderwijs. De leerlingenaantal in het vso lijken stabieler.
En Orion College West, voor leerlingen met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking of een
internaliserend gedragsprobleem, laat per februari 2016 (zie bijlage 1) een flinke groei zien.

5.1.2 Kwaliteitszorg

In 2014 is gestart met de introductie van een eigen auditteam en het Orion kader voor goed onderwijs.
In dat kader is uitgewerkt wat Orion onder goed onderwijs verstaat, met indicatoren, criteria en een
normering. Het kader is gebaseerd op het toezichtkader 2012 van de onderwijsinspectie en aangevuld
met Orion-eigen indicatoren en onderliggende elementen. Het Orion kwaliteitskader is voor het eerst
bij de scholen geïntroduceerd tijdens de kwaliteitsaspectenaudits die in het voorjaar van 2014 zijn
afgelegd. Daarbij stond Domein B - kwaliteitsaspect 2 Systeem voor leerlingenzorg centraal.

In de winter van 2014-2015 zijn alle managementteams geschoold over het Orion kader voor goed
onderwijs. In zeven bijeenkomsten is door een externe deskundige verteld waaruit het kader precies
bestaat en wat Orion bij de diverse kwaliteitsaspecten en indicatoren onder goed onderwijs verstaat.
Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot een zelfevaluatie van elke school vanuit het Orion kader voor
goed onderwijs. Deze zelfevaluaties leveren input voor de nieuwe schoolplannen 2015-2019. Tevens
leveren de zelfevaluaties aanknopingspunten voor scholen om rondom overeenkomstige
ontwikkelingspunten met elkaar op te trekken. Tot slot vormen de ingevulde kwaliteitskaarten behalve
zelfevaluaties ook de eerste versies van de kwaliteitshandboeken van de scholen.
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Bij de kwaliteitsaspectenaudits worden de zelfevaluaties gebruikt om het beeld dat de school van
zichzelf heeft te verifiëren. In het voorjaar van 2015 kregen alle scholen een kwaliteitsaspectenaudit
over Domein 3: Onderwijsleerproces, met de kwaliteitsaspecten 3 Leerstofaanbod, 4 Onderwijstijd, 5
Schoolklimaat en 6 Klassenmanagement. Kwaliteitsaspect 7 Afstemming is in 2016 bij de audits
gemeten.

5.1.3 Inspectie van het onderwijs

Bij aanvang van 2015 gold voor alle Orion-scholen het basisarrangement voor het toezicht.

In 2015 voerde de inspectie diverse typen onderzoeken uit op onze scholen.
 Op 15 en 20 januari 2015 bezocht de inspectie de Alexander Roozendaalschool, die toen nog

over het bestuur van Orion viel. Deze school behield zijn reguliere toezichtarrangement.
 Op 18 maart 2015 is het Orion College West bezocht met een eerste kwaliteitsonderzoek. Deze

school bestaat sinds 2012 als nevenvestiging van het Orion College Noord. De inspectie
beoordeelde de school positief met als resultaat een regulier toezichtarrangement.

Daarmee hebben alle Orion-scholen ook eind 2015 het basisarrangement voor het toezicht.

In onderstaand overzicht zijn de meest recente inspectie bevindingen samengevat.
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opbrengsten)

nieuwe toezichtkader
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oude toezichtkader
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de school voldoet aan de wettelijke voorschriften m.b.t.:
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De gemiddelde waarderingen zijn gebaseerd op de beoordelingen per onderliggende indicatoren door
de onderwijsinspectie. Orionbreed waren enkele jaren terug nog de aspecten kwaliteitszorg en
handelingsplanning (leerinhouden komen overeen met de afspraken in documenten voor
handelingsplanning) relatief zwak. Met name op de verbetering van de kwaliteitszorg is met ingang
van het schooljaar 2012-2013 sterk ingezet, wat positieve beoordelingen voor kwaliteitszorg in 2013
en 2014 opleverde. In 2013-2014 hebben zowel het planmatig werken in de klassen als ook het
(ortho) pedagogisch en (ortho) didactisch handelen een flinke impuls te gekregen. Dit gebeurt vanuit
het Orionbrede implementatietraject opbrengstgericht werken waarvoor begeleiding bij CED is
ingehuurd. De resultaten daarvan konden we zien bij de kwaliteitsaspectenaudits over het
Onderwijsleerproces van voorjaar 2015.

De Gerhardschool scoorde bij het laatste onderzoek in 2014 een “2” voor leerlingenzorg vanwege het
onderdeel samenwerking met ketenpartners. Er is op de Gerhardschool een succesvolle poli van de
Bascule gestart, waardoor de behandelingen van de Bascule onder schooltijd kunnen plaatsvinden.
Wat ten tijde van het laatste inspectie-onderzoek nog ontbrak was dat deze behandelingen, de doelen
en consequenties daarvan nog niet in de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) van de betreffende
leerlingen waren opgenomen. Inmiddels heeft de school dit hersteld.

Orion is verheugd dat in 2015 een eerste school zich heeft aangemeld voor het predicaat Excellente
school. In janauri 2016 kreeg de Mr. De Jonghschool het predikaat officieel toegekend, iets waar we
trots op zijn. Ons doel is dat de komende jaren meer scholen volgen.

Het jaarlijks gesprek met de Inspectie van het onderwijs vond plaats op 28 oktober 2015. In het
gesprek kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de overdracht van de cluster 2
scholen naar de Stichting VierTaal, de stand van zaken met betrekking tot de herschikking van
brinnummers die gaande is, de ontwikkelingen binnen Amsterdam richting een cooperatie voor de
openbare schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs. Ook voerde de inspecteur een gesprek
met leden van de raad van toezicht over de onderwijskwaliteit op onze scholen en het
inspectietoezicht in 2020. Tot slot zijn per school de risico’s benoemd en afspraken gemaakt wat
betreft de toezichtarrangementen.
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5.1.4 Controle leerplicht

In 2015 en begin 2016 zijn bijna alle scholen weer bezocht door de leerplichtconsulent. Alleen het
Orion College Noord Wognumerplantsoen is in 2013 voor het laatst bezocht. De beoordelingen zijn als
volgt:

Beoordelingen leerplichtconsulent 2015
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Betekenis cijfers

0 = voldoet niet

1 = voldoet

N = niet aan de orde

Het Orion College Zuidoost scoorde in 2013 nog geen onvoldoendes, in 2015 worden twee
indicatoren met een onvoldoende beoordeeld. De school heeft hierop verbeteracties in gang gezet en
krijgt in het voorjaar van 2016 een nieuwe beoordeling van de leerplichtconsulent. Onze verwachting
is dat de school dan weer voldoende beoordelingen krijgt.

Twee van de vijf onvoldoende indicatoren stammen nog uit 2013. De scholen hebben sindsdien
verbeteracties doorgevoerd en we verwachten dat ze bij een nieuwe controle met voldoendes worden
beoordeeld.

Schorsingen en verwijderingen komen weinig voor, daarom zijn deze vaak met een N beoordeeld. Op
de scholen waar wel schorsingen en verwijderingen voorkwamen in de onderzochte periode,
beoordeelde de leerplichtconsulent deze met en voldoende.
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5.2 Vooruitblik op onderwijs en kwaliteitszorg in 2016

In 2015 is het Orionbrede implementatietraject van opbrengstgericht werken afgerond. Alle scholen
voldoen sinds de zomer van 2015 vrijwel aan de kwaliteitswet (v)so. De nadruk ligt op verdere
implementatie en borging van het ontwikkelde gedachtengoed en instrumentarium, een enkele school
moet het uitwerken van de leerlijnen nog afronden.

In het voorjaar van 2015 vond de derde ronde kwaliteitsaspectenaudits plaats. De audits stonden in
het teken van het onderwijsleerproces. Begin 2016 vond de laatste ronde van kwaliteitsaspectenaudits
plaats. Deze gingen over opbrengsten, afstemming en leerlingenzorg.

Nu we in vier jaar tijd het complete kwaliteitskader een keer gemeten hebben, en gaandeweg de
uitvoering van de audits onze werkwijze hebben bijgesteld, gaan we over tot een cyclus van een
complete meting in drie jaar tijd. In 2016 hebben we bij de audits meer nadruk gelegd op het juist
gebruik van onze normering. Dit bracht met zich mee dat de auditoren zeer scherp naar de scholen
hebben gekeken. Om de scholen in de gelegenheid te stellen vlot de verbeteringen die de scholen na
de audits doorvoeren in beeld te krijgen, hebben we ons beleid bijgesteld. Scholen kunnen in de
zomer van 2016 bewijs aanleveren voor hun gerealiseerde verbeteringen, waarna we de score
herzien. Deze nieuwe werkwijze voeren we de komende jaren ook bij de andere
kwaliteitsaspectenaudits in. Hiermee beogen we het effect te vergroten van de audits als stimulerend
instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

In 2015 hebben alle scholen een nieuw schoolplan 2015-2019 opgesteld. Hierin worden onder andere
het strategisch beleid 2015-2020, de zelfevaluaties en uitkomsten van diverse (interne en externe)
metingen verwerkt. In het begin van 2016 zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan de
uitkomsten worden verwerkt in het schoolverslag 2015-2016 en het jaarplan 2016-2017. Indien nodig
kan op basis van de tevredenheidsonderzoeken ook de vierjarenplanning behorende bij het
schoolplan 2015-2019 nog worden aangevuld.

Eveneens in de eerste helft van 2016 wordt de meerjaren kwaliteitsnotitie afgerond. Dit plan is
gebaseerd op het Strategisch beleidsplan 2015-2020 van Orion, en verwoordt de voorgenomen
ontwikkelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de
opbrengsten van de scholen. Daarnaast is er een kalender waarin alle bestaande en voorgenomen
elementen van kwaliteitszorg van Orion staan gepland voor de periode 2015-2020.

Waar het traject met School aan Zet zich in eerste instantie richtte op het opbrengstgericht werken, is
in 2014-2015 de blik meer naar een lerende organisatie gericht. In 2015 kreeg dit nadrukkelijk meer
aandacht en uitwerking, mede onder begeleiding vanuit School aan Zet. De ontwikkeling naar de
lerende organisatie is in 2015 stevig in gang gezet met de oprichting van de Orion Werkplaats,
waarbinnen verschillende functiegroepen (directeuren, teamleiders, zorgcoordinatoren) samen lerend
optrekken vanuit de opdracht die er ligt in het strategisch plan 2015-2020. Daarnaast hebben alle
scholen vanuit een nulmeting aan de hand van het ontwikkelmodel “samen leren inhoud geven” in hun
schoolplan doelen geformuleerd voor de ontwikkeling van een lerende organisatie. Een aantal
voorbeelden: de Mr de Jonghschool gestart met bordsessesies en co-teaching, wordt binnen de
Gerhardschool gewerkt met feedback van leerlingen en op Orion College Zuid zijn leerteams gestart
voor “onderwijsinhoud”, “onderwijsorganisatie” en “onderwijsondersteuning”.
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6 Personeel

6.1 Terugblik op 2015

2015 stond in het teken van de invoering en de implementatie van de sterk gewijzigde cao-primair
onderwijs. Afspraken op Orion-niveau ten aanzien van de invoering van de 40-urige werkweek, het
beleid rond vakantieverlof van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en professionaliseringsuren zijn
vastgelegd in het Taakbeleid van Orion. Voor een inzichtelijke inzet van de uren van de betrokken
medewerkers maken de scholen gebruik van het zogenaamde weektaakmodel van ons
administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Ook is voor de gesprekkencyclus gekozen voor een
digitaal systeem gekozen, zodat leidinggevenden meer dan voorheen op dezelfde wijze met het
voeren en vastleggen van gesprekken omgaan. Uitgangspunt voor deze gesprekken wordt de
komende jaren meer en meer het ontwikkelingsgerichte gesprek.

2015 stond ook in het teken van de afsplitsing van de cluster-2 scholen. Doordat in de twee jaar
voorafgaand aan deze afsplitsing met nagenoeg alle medewerkers al heldere afspraken waren
gemaakt (bij Orion blijven of mee naar VierTaal) is de overgang per augustus 2015 zonder problemen
verlopen.

In 2015 hebben we ook weer afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers die in het Risico
Dragende Deel van de Formatie (RDDF) waren geplaatst. Van de oorspronkelijk 49 medewerkers die
in 2014 schriftelijk te horen hadden gekregen dat hun werkzaamheden in 2015 zouden eindigen,
hebben 16 medewerkers feitelijk ontslag gekregen per augustus 2015. Alle medewerkers behoorden
tot het onderwijsondersteunend personeel.

In 2015 zijn we samen met de overige Amsterdamse schoolbesturen voor basis en (voortgezet)
speciaal openbare scholen gestart met een nieuwe vervangingspool; “De Brede Selectie”. Deze pool
is opgezet vooruitlopend op de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die waarschijnlijk in
2017 of 2018 ook voor het openbaar onderwijs zal gaan gelden. Deze wet beperkt het aantal tijdelijke
aanstellingen, waar met name het onderwijs met zijn vervangingsproblematiek, grote risico’s loopt.

Het aantal ambulant begeleiders (begeleiders passend onderwijs) is in 2015 verder afgenomen. Een
aantal van hen werkt nu voor/bij het Orion-Expertisecentrum of De Brede Selectie, dan wel bij de
eigen Orionscholen. Voor de resterende ambulant begeleiders (7,2 fte) zijn afspraken met
samenwerkingsverbanden gemaakt over (langdurige) inhuur.
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6.2 Feiten en cijfers: personeel van Orion in 2015

6.2.1 Formatie

Formatie

peildatum 31 december 2015 2014 2015

fulltime parttime fte fulltime parttime fte

Prof. H. Burgerschool (cl-2) 4 19 14,9

Alexander Roozendaalschool (cl-2) 22 78 71,5

Drostenburg 28 82 83,6 23 82 80,2

Van Koetsveldschool (cl-3) 17 23 31,4 16 20 28,5

A.H.Gerhardschool (cl-4) 14 12 21,5 15 5 17,6

Mr. G.T.J. de Jonghschool (cl-4) 13 14 22,8 10 13 19,0

E.J.van Detschool (cl-4) 19 36 42,6 17 28 36,4

Orion College West (cl-2) 29 37 54,8

Orion College West (cl-3/4) 10 40 34,1 19 28 35,6

Orion College Zuid (cl-4) 13 7 18,0 16 5 18,8

Orion College Noord (Wognum) (cl-3) 7 14 14,6 7 13 13,8

Orion College Noord (Beijerl) (cl-3) 11 16 20,5 14 16 23,5

Orion College Zuidoost (cl-3) 15 13 22,4 18 12 24,7

Ambulante dienst cluster 2 7 38 34,3

Ambulante dienst cluster 3 en 4 6 14 15,1 2 9 8,0

Bestuur / Stafbureau / bovenschools * 11 4 12,9 12 11 20,0

Correctie voor dubbeltellingen ** 20 -58 11 -34

Totaal Orion 246 389 515,0 180 208 326,1

Waarvan vervangingsaanstelling 21,8 16,0
in dienst (excl.
vervangingsaanstelling) 493,2 310,1

totaal medewerkers 31 december 635 388

waarvan uitsluitend vervanging 30 21

in dienst (exclusief vervangers) 605 367

* De personele groei van bestuur / stafbureau / bovenschools komt voort uit de start van De Brede Selectie en het Orion-
Expertisecentrum, waarover hieronder meer.

** Sommige medewerkers zijn op meerdere scholen aangesteld. Dit leidt tot een dubbeltelling die hier wordt gecorrigeerd.

Het aantal medewerkers is ten opzichte van 2014 met circa 39% gedaald, vooral als gevolg van de
start van Stichting VierTaal voor cluster-2 onderwijs. Ook zijn 16 medewerkers ontslagen na een
RDDF-jaar (risicodragend deel van de formatie). Het verloop bij de Ambulante Dienst (nu begeleiders
passend onderwijs) is met name het gevolg van interne mobiliteit: een aantal medewerkers is
herplaatst op Orion-scholen of binnen het Expertisecentrum, de werkstraat of De Brede Selectie (de
nieuwe grote vervangingspool van de 8 samenwerkende Amsterdamse schoolbesturen voor basis en
(voortgezet) speciaal onderwijs). Medewerkers die voor het Expertisecentrum of De Brede Selectie
zijn gaan werken zijn administratief bij bestuur/ stafbureau/ algemeen geplaatst.

Naast de medewerkers in dienst bij Orion, waren er eind 2015 ook 20 medewerkers op payrollbasis bij
Orion aan het werk. Net als voorgaande jaren wordt payroll met name ingezet als flexibele schil om
nieuwe personele verplichtingen te voorkomen.
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6.2.2 Leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Orion lag eind 2015 iets hoger dan eind 2014. Het
percentage medewerkers in de leeftijdscategorie tot 35 is afgenomen van 18% naar 16%. Het aandeel
tussen de 35 en 45 jaar ligt ongewijzigd op circa 20%. Het percentage medewerkers in de categorie
45 en ouder is toegenomen van 62% naar 64%.

De komende jaren zal het percentage medewerkers van 45 jaar en ouder vermoedelijk nog iets
stijgen. We zien dat medewerkers over het algemeen, zoals de bedoeling van de rijksoverheid was,
langer blijven doorwerken, niet altijd tot hun AOW-leeftijd, maar wel tot 63 of 64-jarige leeftijd. De
AOW-leeftijd lag in 2015 op 65 jaar en 3 maanden. In 2016 wordt dat 65 jaar en 6 maanden. Instroom
van jongere medewerkers zien we met name bij invalwerkzaamheden.

Het aandeel mannen en vrouwen is in 2015 nagenoeg ongewijzigd gebleven: 22,9% man versus
77,1% vrouw (in 2014 21,5% man versus 78,5% vrouw). Het aandeel mannen in de leeftijdsgroep tot
45 jaar bedroeg 16% (14% in 2014) en het aandeel mannen lijkt daarmee ook in de jongere
leeftijdscategorieën iets toe te nemen. Tabel 3 van bijlage 1 geeft de aantallen medewerkers
uitgesplitst naar geslacht weer.

6.2.3 Ziekteverzuim

Het verzuim is op Orion-niveau, ook zonder de cluster-2 scholen, gelijk gebleven aan het niveau van
2014: 7,9%. Met het vertrek van de cluster-2 scholen is afscheid genomen van de verzuimcoördinator
die drie dagen per week door Orion werd ingehuurd. De werkzaamheden op het gebied van verzuim
en preventie zijn overgenomen door de P&O-adviseur van Orion. In 2015 is de begeleiding en –
ondersteuning vanuit het stafbureau al verder geïntensiveerd, dit wordt in 2016 verder uitgebouwd.

De meldingsfrequentie is enigszins afgenomen, van 1,29 in 2014 naar 1,24 in 2015 (ofwel: gemiddeld
heeft een medewerker zich 1,24 keer ziekgemeld in 2015). Het percentage 0-verzuimers bedroeg
bijna 46%, het percentage medewerkers dat zich 1 of 2x heeft ziek gemeld lag op 41,5%. Dat
betekent dat 12,5% van de medewerkers zich 3 keer of meer heeft ziekgemeld. Naar deze
medewerkers gaat specifieke aandacht uit in 2016. Kort frequent verzuim is vaak een voorbode voor
langdurig verzuim.
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Tabel verzuimpercentage voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden

Per 1 januari 2015 is Orion eigenrisicodrager geworden voor de vervangingen bij ziekte en
rechtspositioneel verlof. We zijn niet langer aangesloten bij het Vervangingsfonds dat de vervangingen
voorheen bekostigde tegen afdracht van een vaste premie. De premie die hiermee is bespaard
bedraagt over 2015 circa € 1.140.000 (exclusief cluster-2). De uitgaven voor genoemde vervangingen
bedroegen € 990.000. Een positief verschil van circa € 150.000. Anders dan in de begrotingen 2015
zijn in de schoolbegrotingen 2016 de geraamde vervangingskosten opgenomen. Scholen die minder
vervangen dan geraamd houden geld over. Andere scholen zullen juist meer dan voorheen worden
aangesproken op (de kosten) van verzuim.

In tabel 5 van bijlage 1 zijn de verzuimpercentages per school opgenomen.

6.2.4 Salarisschalen

Tabel salarisschalen

Bovenstaande tabel laat een enigszins vertekend beeld zien met betrekking tot de ontwikkeling van de
salarisschalen bij Orion: Voor 2013 en 2014 zijn de cluster-2 scholen meegenomen in het overzicht.
Het aantal LC-schalen is in 2015 feitelijk afgenomen bijvoorbeeld, maar dat geldt ook voor het aantal
medewerkers met een LB-schaal. Het percentage leraren met een LC-schaal in het kader van de
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functiemix bedroeg evenals in 2014 14%, waarmee Orion voldoet aan het percentage dat op grond
van de cao-afspraken behaald had moeten worden in 2015.

Van het totale personeelsbestand was eind 2015 56% leraar/vakleraar (OP) en 40% ondersteunend
(OOP). 4% behoort tot de directie. In 2014 lag het percentage OP-ers op 56% en het percentage
OOP-ers op 41%. Zie ook tabel 5 van bijlage 1.

In tabel 6 van bijlage 1 is een verdere onderverdeling in salarisschalen, naar schaal en geslacht
opgenomen.

6.3 Vooruitblik op personele ontwikkelingen in 2016

Naast de personele aandacht in de diverse speerpunten van Orion voor 2016 (denk aan de
professionalisering en het optimaliseren/actualiseren van het personeelsbeleid in het kader van
duurzame onderwijskwaliteit en de lerende organisatie) zal 2016 in het teken staan van de verdere
uitvoering van de cao-primair onderwijs en het evalueren van het Taakbeleid.

In federatief verband (de 8 samenwerkende openbare Amsterdamse besturen voor basis- en
(voortgezet) speciaal onderwijs) wordt in 2016 een start gemaakt met gezamenlijk loopbaan- en
mobiliteitsbeleid. Het moet voor onze medewerkers aantrekkelijker én minder beladen worden om wat
vaker van school of werk(plek) te wisselen.

Het voorkomen en verminderen van verzuim krijgt in 2016 extra aandacht van de P&O-adviseur. Na
een aanzienlijke daling van het verzuim de afgelopen jaren, staan we nu ongewijzigd iets onder de
8%. Het streefcijfer blijft 7%, en bij voorkeur lager.



Jaarverslag Orion 2015 Pagina 27 van 114

7 Huisvesting

7.1 Feiten en cijfers: huisvesting van Orion in 2015

De scholen van Orion zijn gehuisvest in 11 gebouwen in Amsterdam.

Locaties Orion scholen

1 Orion College West Zekeringstraat 45 huur

2 Mytylschool
Dr. Coronelschool

Drostenburg 1 eigendom

3 W.B.Noteboomschool Drostenburg 1B eigendom

4 Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen 98 eigendom

5 A.H.Gerhardschool Valentijnkade 61 eigendom

6 Mr. G.T.J. de Jonghschool Terpstraat 36 eigendom

7 E.J.van Detschool IJsbaanpad 7 eigendom

8 Orion College Zuid Gaasterlandstraat 7 eigendom

9 Orion College Noord & ZO Beijerlandstraat 2 eigendom

10 Bijlmerdreef 1289 huur

11 Wognumerplantsoen 2 - 4 eigendom

De locaties zijn op de onderstaande plattegrond aangegeven (locatie 2 en 3, Drostenburg 1 en 1B zijn
samen aangegeven als een ster).

Orion huurt twee panden:
 Orion College Zuidoost is gehuisvest in SouthEast (voorheen het CEC-gebouw) aan de

Bijlmerdreef.
 De Zekeringstraat is in afwachting van de bouw van een VSO-locatie op Drostenburg voor Orion

College West.
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7.2 Vooruitblik op huisvesting in 2016

De belangrijkste plannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in 2016 zijn:

1. Wibautstraat 220 (voormalige banketbakkerschool Berkhoff)
Dit gebouw zal geschikt worden gemaakt voor het Orion College Zuid, dat uiterlijk 1 januari 2019 de
huidige locatie aan de Gaasterlandstraat moet hebben verlaten in verband met de uitbreiding van de
Zuidas. Het bouwheerschap heeft Orion overgedragen aan de gemeente. Deze heeft het
projectmanagementbureau (PMB) belast met de uitvoering van het project. Voor het begrotingsjaar
2017 is een krediet aangevraagd van € 8,3 miljoen. Speciale aandacht vraagt het gymnastieklokaal,
dat extra gebouw moet worden. Er zijn enkele opties, variërend van plaatsing op het dak tot
ondergronds naast de school

2. Nieuwbouw Drostenburg 2
Naast de huidige school Drostenburg wordt een gebouw ontwikkeld waarin zowel een eerstelijns
medisch centrum van Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost (GAZO) als het Orion College, nu
nog gehuisvest aan de Zekeringsstraat, een plaats krijgen. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn
afgerond. De omgevingsvergunning is definitief geworden nadat de twee daartegen in gebrachte
bezwaren zijn ingetrokken. Deze overeenkomst is eind februari 2016 getekend. De overeenkomst voor
de feitelijke bouw is in april 2016 getekend. De oplevering van het gebouw is thans gepland voor
maart – april 2017. Orion zal het gebouw in de zomervakantie 2017 in gebruik nemen.

3. Zekeringstraat 45
De huur van de Zekeringstraat, die afliep per 1 september 2016, is tegen dezelfde voorwaarden
doorgehuurd tot 1 september 2019, met de optie van een verlenging met nog een jaar. Wanneer het
Orion College het pand verlaat in de zomer van 2017, zal VierTaal de gehele huur overnemen.
Hierover zijn verhuurder en gemeente op voorhand mee akkoord. Mocht VierTaal afzien van het
gebruiken van het pand aan de Zekeringstraat, dan wil de gemeente het gebruiken als tijdelijke
huisvesting van een andere school.

4. Wognumerplantsoen
In de zomer van 2016 zal de vestiging van Orion College Noord aan het Wognummerplantsoen
gesloten worden in verband met het blijvend lage leerlingaantal van ca. 60 leerlingen. Er is zorgvuldig
gekeken naar welke locatie de leerlingen, zoveel mogelijk in hun eigen groep, overgeplaatst konden
worden. Dit is vanzelfsprekend ook uitgebreid met ouders besproken. De sluiting van het pand als
zodanig leidt niet tot gedwongen ontslag voor personeel in vaste dienst.
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8 Financiën: Orion is financieel gezond

8.1 Samenvatting
Over de bedrijfsvoering stelt het strategisch plan 2015-2020 als doel dat Orion financieel gezond is op
basis van geprofessionaliseerde beheersings- en administratieve processen.

Orion voldoet aan deze eis.
o De relevante kengetallen zijn in de laatste jaren stijgend of stabiel en voldoen aan de gesteld

eisen.
o Het vermogen is voldoende robuust om zowel risico’s op te vangen als innovatie en

investeringen mogelijk te maken.
o De financiële effecten van de overdracht van de cluster 2 scholen aan VierTaal heeft wel

gevolgen voor Orion, maar deze zijn inmiddels opgevangen, te beginnen in het Reorganisatie-
en bestuursformatieplan 2016-17.

8.2 Overdracht aan VierTaal
Per 1 augustus 2015 zijn de cluster 2 scholen en AB-diensten overgedragen aan VierTaal.

Aan vermogen is overgedragen:
o De Materiële Vaste Activa MVA), die behoort bij de scholen en AB-diensten.
o Liquide middelen. Deze zijn zo berekend, dat on de startbalans VierTaal begint met een

weerstandsvermogen van 5%.

Overdracht activa aan VierTaal

Materiele vaste activa tegen boekwaarde

Inventaris en apparatuur 887

Ov vaste bedrijfsmiddelen 160

subtotaal MVA 1.047

Liquide middelen 1.386

totaal overdracht 2.433
alle bedragen x € 1.000

In administratie verwerkt als

mutatie vermogen -1.970

overige mutaties in balans

onderhoudsvoorziening -189

jubileumvoorziening -123

vooruitontvangen lerarenbeurs -22

gemeente subsidie eerste inrichting -129

totaal mutatie -2.433
alle bedragen x € 1.000

De overdracht van activa aan VierTaal bedraagt € 2,4 miljoen. Dit is rechtstreeks ten laste van de
balans gebracht, waarvan € 2,0 miljoen als afname van het vermogen en € 0,4 miljoen in andere
balansposten.
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Het exploitatieresultaat 2015 is € 0,3 miljoen positief. Dit wordt vooral bepaald door het positieve
exploitatieresultaat van de cluster 2 scholen en AB-diensten in de eerste helft van het kalenderjaar.

Exploitatieresultaat Orion cluster 2 overig totaal

03 Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.604 24.478 26.082

3.2 Overige overheidsbijdragen 12 1.706 1.718

3.5 Overige baten 7.264 1.986 9.250

Totaal 03 Baten 8.880 28.170 37.050

04 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.918 23.143 30.061

4.2 Afschrijvingen 161 505 666

4.3 Huisvestingslasten 289 2.673 2.963

4.4 Overige lasten 932 2.130 3.062

Totaal 04 Lasten 8.301 28.451 36.752

Resultaat 580 -282 298

05 Financiele baten en lasten 40 40

Totaal resultaat 580 -242 338

Saldo als % van de baten 6,5% -0,9% 0,9%
alle bedragen x € 1.000

Het relatief hoge positieve resultaat van de cluster 2 scholen en AB-diensten is vooral het gevolg van
het feit dat nog niet volledig was uitgewerkt hoe de zogenaamde reguliere gelden, die voorheen
rechtstreeks aan de basisscholen en VO-scholen werden uitgekeerd, besteed zouden moeten
worden.

Het wegvallen van de cluster 2 scholen en AB-diensten betekent ook het wegvallen van een deel van
de dekking van de overhead van Orion. In het reorganisatie- en bestuursformatieplan 2016-17 is dit
effect opgevangen door zowel kritisch naar de noodzakelijke omvang van de overhead te kijken als de
bijdrage van de scholen daarvoor te verhogen van 6,4 % naar 9,1%.

8.3 Feiten en cijfers: financiën van Orion in 2015

8.3.1 Kengetallen

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion is staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berekening

Eigen Vermogen 13.489 12.422 9.698 8.276 8.048 8.424 8.985 7.353

Voorzieningen 788 491 933 1.301 1.179 932 1.352 1.403

subtotaal EV 14.277 12.913 10.631 9.577 9.227 9.356 10.337 8.756

Balanstotaal 20.123 19.512 17.459 16.114 14.916 14.296 14.299 12.246

Solvabiliteit

Orion 71% 66% 61% 59% 62% 65% 72% 71%

Orion (exclusief voorzieningen) 67% 64% 56% 51% 54% 59% 63% 60%

Norm (tenminste) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
alle bedragen x € 1.000

De solvabiliteit is onveranderd. De afname van het EV hield gelijke tred met afname van het
balanstotaal. In beide berekeningen (met of zonder voorzieningen) ligt de solvabiliteit van Orion boven
de norm van het ministerie van OC en W.
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Liquiditeit (current ratio)
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte termijn kan betalen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berekening

Vlottende activa 18.209 16.799 14.698 13.311 11.716 9.404 9.700 8.838

Kortlopende sch. 5.846 6.599 6.828 6.537 5.689 4.940 3.963 3.491

Liquiditeit (current ratio)

Orion 3,1 2,5 2,2 2,0 2,1 1,9 2,4 2,5

Norm (tenminste) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
alle bedragen x € 1.000

De liquiditeitsratio is verder gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit wordt veroorzaakt
doordat de liquide middelen en de kortlopende vorderingen (vlottende activa) relatief minder zijn
afgenomen dan de kortlopende schulden. De details zijn toegelicht in de jaarrekening. Daarmee ligt de
liquiditeit boven de norm.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal is het kapitaal waar Orion vrij over kan beschikken voor haar activiteiten.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vlottende activa 18.209 16.799 14.698 13.311 11.716 9.404 9.700 8.838

af: schulden op korte termijn 5.846 6.599 6.828 6.537 5.689 4.940 3.963 3.491

Werkkapitaal 12.363 10.201 7.870 6.773 6.026 4.464 5.737 5.347

Reserves 13.489 12.422 9.698 8.276 8.048 8.424 8.985 7.353

Voorzieningen 788 491 933 1.301 1.179 932 1.352 1.403

subtotaal 14.277 12.913 10.631 9.577 9.227 9.356 10.337 8.756

af: vaste activa 1.914 2.712 2.761 2.804 3.201 4.893 4.600 3.409

Financiering werkkapitaal 12.363 10.201 7.870 6.773 6.026 4.464 5.737 5.347
alle bedragen x € 1.000

Het werkkapitaal is in 2015 iets afgenomen, met name
als gevolg van de vermindering van het vermogen na
de overdracht van de scholen aan VierTaal. Dat blijkt
ook uit de verklaring hiernaast van de mutatie van het
werkkapitaal.

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.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berekening

Exploitatieresultaat 1.773 -1.067 -2.724 -1.422 -227 376 561 337

Totale baten 44.301 47.251 46.061 44.836 44.028 44.061 44.413 37.050

Rentabiliteit

Orion 4,0% -2,3% -5,9% -3,2% -0,5% 0,9% 1,3% 0,9%

Minimum norm 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Maximum norm 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
alle bedragen x € 1.000

Vanaf 2013 is Orion er in geslaagd om, na vier achtereenvolgende jaren van verliezen, het resultaat
weer positief af te sluiten. In vergelijking met 2014 is de rentabiliteit gedaald.

Mutatie werkkapitaal

werkkapitaal 2015 5.347

werkkapitaal 2014 5.737

Mutatie -390

Verklaring

Exploitatieresultaat 2015 337

Vermogensmutatie -1.970

Investeringen vaste activa -522

Afschrijvingen vaste activa 666

Desinvesteringen 1.047

Mutatie voorzieningen 52

Totaal -390
alle bedragen x € 1.000
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Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling haar
kapitaal efficiënt benut voor de vervulling van hun taken.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berekening

Balanstotaal 20.123 19.512 17.459 16.114 14.916 14.296 14.299 12.246

Boekwaarde gebouwen & terr. 0 0 0 0 0 1.079 1.054 1.029

Balanstotaal - boekw geb & terr 20.123 19.512 17.459 16.114 14.916 13.217 13.245 11.217

Baten 44.301 47.251 46.061 44.836 44.028 44.061 44.413 37.050

Financiele baten & lasten 464 196 173 164 160 130 109 40

Totaal baten 44.765 47.447 46.234 45.000 44.188 44.191 44.522 37.089

Kapitalisatiefactor

Orion 45% 41% 38% 36% 34% 30% 30% 30%

Norm (maximaal) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
alle bedragen x € 1.000

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen (exclusief het
geinvesteerd vermogen in gebouwen en terreinen) ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal kent
een maximumwaarde. Voor Orion geld een bovengrens van 35%. Met een kapitalisatiefactor van 30%
wordt voldaan aan de gestelde norm.

8.3.2 Balans

eind 2012 eind 2013 eind 2014 eind 2015

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiele vaste activa 3.201 4.893 4.600 3.409

Totaal vaste activa 3.201 4.893 4.600 3.409

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 3.404 2.823 2.928 2.346

1.7 Liquide middelen 8.311 6.581 6.771 6.492

Totaal vlottende activa 11.716 9.404 9.700 8.838

Totaal activa 14.916 14.296 14.299 12.246

2 Passiva

2.1 EV 8.048 8.424 8.985 7.353

2.2 Voorzieningen 1.179 932 1.352 1.403

2.4 Kortlopende schulden 5.689 4.940 3.963 3.491

Totaal passiva 14.916 14.296 14.299 12.246
alle bedragen x € 1.000

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa eind 2014 eind 2015 mutatie 2015

gebouwen en terreinen 1.054 1.029 -25 23%

Inventaris en apparatuur 3.118 2.135 -983 68%

Leermiddelen 428 245 -183 9%

Totaal 4.600 3.409 -1.191 100%
alle bedragen x € 1.000

Het merendeel van de materiële vaste activa bestaat uit inventaris en apparatuur (68%). Dat is vooral
ICT.
De afname van de materiele activa is het gevolg van de overdracht aan VierTaal en het feit dat de
afschrijvingen hoger zijn dan de investeringen. Een toelichting in detail is in in de jaarrekening
gegeven.
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Investeringen in 2015 begroot werkelijk verschil

Inventaris en apparatuur

inventaris kort 81 113 31

inventaris lang 68 53 -15

ICT kort 210 280 70

ICT lang 34 0 -34

technische installaties 2 0 -2

subtotaal 396 446 50

Leermiddelen 221 76 -145

Totaal 617 522 -95
alle bedragen x € 1.000

De investeringen ICT zijn hoger dan begroot, Dat is in lijn met de nadruk op ICT in de klas. De
investeringen in leermiddelen zijn bij nagenoeg alle scholen lager dan begroot.

Vorderingen en liquide middelen
Voor de toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Orion is opgebouwd uit de volgende componenten:
o Algemene reserve

o Bufferfunctie
o Financieringsfunctie
o Overig

o Bestemmingsreserves
o Frictiefonds
o Innovatiefonds

Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit een buffer- en financieringsreserve. In 2009 is door het bestuur op
basis van een risicoanalyse de hoogte van de buffer vastgesteld als een percentage van de reguliere
rijksbijdrage en de overige baten. Op basis hiervan is de bufferreserve eind 2015:

totaal buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6% 26.082 3.286

Overige baten 6,4% 10.968 702

37.050 3.988
alle bedragen x € 1.000

Daarnaast is in 2009 besloten een reserve aan te houden voor de financieringsfunctie ter hoogte van
€ 2,5 miljoen. Er zijn twee redenen om de hoogte van deze reserve opnieuw te bepalen:
De financieringsbehoefte van Orion is met name afgenomen na het overdragen van de cluster 2
scholen aan VierTaal.
De hoogte van het bedrag is indertijd ingegeven doordat na de verzelfstandiging van Orion alleen
werd afgeschreven op de goederen, die werden aangeschaft, dus niet op de goederen die op dat
moment al in het bezit waren van Orion. Hierdoor was het bedrag van de afschrijving structureel te
laag om de investeringen te dekken. Het bedrag van de financieringsfunctie was bedoeld als
overbrugging.
Inmiddels zijn de afschrijvingen (ook als de eenmalig versnelde afschrijving op de MVA voor de AB ter
waarde van € 42.000,- buiten beschouwing wordt gelaten) hoger dan de investeringen.
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investering afschrijving

Inventaris en apparatuur 446 542

Overige vaste bedrijfsmiddelen 76 99

totaal 522 642
alle bedragen x € 1.000

Hiermee zou de reserve kunnen worden opgeheven. Er zijn echter twee redenen om een beperkt
bedrag als reserve aan te houden:

o Verwacht wordt dat de investeringen in de komende jaren toenemen, met name door
technologische ontwikkelingen.

o In de komende jaren worden twee nieuwe panden opgeleverd, waarvoor ook inventaris is
gepland.

De reserve voor de financieringsfunctie wordt bepaald op € 1,0 miljoen.

De overige algemene reserve is de restpost als gevolg van het verschil tussen de onttrekking
hierboven genoemd en de (geringere) daling van het EV als gevolg van de vermogensoverdracht aan
VierTaal.

Het totaal van de algemene reserve komt daarmee op € 5,7 mln.

Bestemmingsreserves
Orion kent twee bestemmingsreserves
o Frictiefonds: in 2015 is € 250.000,- besteed aan de uitvoering van het sociaal plan. In de

begroting 2015 was een uitgave van € 150.000,- opgenomen. Dit betekent een onttrekking aan
het frictiefonds van € 100.000,-. Gezien het feit, dat ook weer in 2016-17 medewerkers in het rddf
zijn geplaatst wordt de frictiereserve aangevuld tot € 700.000.

o Innovatiefonds: in 2014 zijn er geen onttrekkingen geweest t.l.v. het innovatiefonds. Het fonds
wordt aangevuld met € 90.000,- tot € 1,0 miljoen.

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

Eigen vermogen eind 2014 onttrek. '15 resultaat '15 eind 2015

Algemene reserve

Bufferfunctie 5.075 -1.087 3.988

Financieringsfunctie 2.500 -1.500 1.000

Overig 617 47 664

totaal algemene reserve 7.575 -1.970 47 5.653

Bestemmingsreserve

Frictiefonds 500 200 700

Innovatiefonds 910 90 1.000

totaal bestemmingsreserve 1.410 0 290 1.700

Totaal EV 8.985 -1.970 337 7.353
alle bedragen x € 1.000
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Voorzieningen

stand dotatie onttrekking stand kortlopend langlopend

1-1-2015 31-12-2015 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

personeel

jubilea 261 67 -44 -123 160 22 137

claim UWV 234 -54 180 180

subtotaal 495 67 -99 -123 340 22 317

groot onderhoud

binnen 570 376 -150 -189 607 398 209

buiten 287 255 -85 457 298 158

subtotaal 857 631 -235 -189 1.064 696 367

totaal 1.352 698 -333 -312 1.403 719 685
alle bedragen x € 1.000

overige

mutaties

Voorziening Jubilea
De voorziening bedraagt € 550,- per fte in vaste dienst aan het eind van het jaar. De vrijval is ontstaan
door de overdracht aan VierTaal.

Voorziening UWV claims
De voorziening 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 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. De onttrekking is het gevolg van verrekening in 2015.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MOP). Dat bestrijkt
nu ca. 30 jaar. Over de gehele periode is de jaarlijkse dotatie van € 442.000,- toereikend om het
geplande onderhoud uit te voeren. In de jaren 2036 t/m 2039 en in 2042 is de voorziening negatief.
In 2017 en 2018 komen twee nieuwe panden in gebruik. Het effect daarvan op het MOP is nog niet
verwerkt. Wel zijn nog meerjarig de kosten van het onderhoud van de oude panden meegenomen.

Kortlopende schulden
Voor de toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening
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8.3.3 Exploitatie

Het exploitatieresultaat is € 0,4 miljoen positief.

2014

werkelijk

2015

begroot

2015

werkelijk

03 Baten

3.1 Rijksbijdragen 36.009 25.965 26.082 -9.927 -28% 117 0%

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.639 1.533 1.718 79 5% 185 12%

3.5 Overige baten 6.765 8.188 9.250 2.485 37% 1.062 13%

Totaal 03 Baten 44.413 35.686 37.050 -7.363 -17% 1.363 4%

04 Lasten

4.1 Personeelslasten 36.496 29.717 30.061 6.436 18% -344 -1%

4.2 Afschrijvingen 682 528 666 16 2% -138 -26%

4.3 Huisvestingslasten 3.421 2.446 2.963 458 13% -517 -21%

4.4 Overige lasten 3.362 2.937 3.062 300 9% -126 -4%

taakstelling -100 -100 100%

Totaal 04 Lasten 43.961 35.527 36.752 7.209 16% -1.225 -3%

Resultaat 452 159 298 -154 -34% 138 87%

05 Financiele baten en lasten 109 100 40 -70 -64% -60 -60%

Risico en Innovatie (alleen bovenschools)

aan reserve R&I 940 940

onttrekking van reserve R&I 680 -680

Totaal resultaat 561 -1 337 -224 -40% 338

Saldo als % van de baten 1,3% 0,0% 0,9%

Bedragen x € 1.000

verschil met

begroting

verschil met

2014

8.3.4 Exploitatie: baten

De verdeling van de baten is enigermate vertekend, omdat voor cluster 2 de
ondersteuningsbekostiging niet rechtstreeks van OCW wordt ontvangen, maar van de
Samenwerkingsverbanden. De zware rol van de rijksbekostiging voor cluster 3 en 4 scholen blijkt wel,
als de baten gesplitst worden naar beide groepen van scholen. Voor cluster 3 en 4 scholen is de
rijksbekostiging 86% van de totale baten.
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18%
0%

82%

Baten cluster 2 2015

86%

7%
7%

Baten overig 2015

Het verschil tussen de realisatie 2014 en 2015, zowel wat betreft baten als lasten is vooral verklaard,
door de overdracht van de cluster 2 scholen en AB-diensten aan VierTaal.

De verklaring van het verschil in de overige overheidsbijdragen tussen begroting en werkelijkheid
2015 is vooral de ontvangst van een deel van de gemeentelijke subsidie voor de verbetering van de
aansluiting van arbeidsmarkt (totaal € 600.000,- waarvan € 400.000,- ten gunste van 2015), die niet
was begroot. Een deel van de lasten voor dit project, dat loopt tot 1 augustus 2016, valt in het
boekjaar 2016.
Wat betreft de overige baten wordt het verschil tussen begroting en werkelijkheid 2015 verklaard door
hogere baten uit detacheringen en verhuur (totaal ca. € 150.000,-) en de hogere baten van het SWV
(ca. € 500.000,-), die niet begroot waren en hogere ondersteuningsbekostiging, eveneens via het
SWV (ca. € 400.000,-)

Ontwikkeling baten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rijksbijdragen 41.965 41.860 41.038 40.954 41.013 36.009 26.082

Ov. overheidsbijdragen 2.706 2.153 1.762 1.438 1.367 1.639 1.718

Overige baten 2.580 2.048 2.035 1.637 1.682 6.765 9.250

Totaal 47.251 46.061 44.836 44.028 44.062 44.413 37.050
alle bedragen x € 1.000

Het meerjarenperspectief laat zien, dat de rijksbijdragen dalen met de daling van het leerlingaantal.
Correcties voor loonontwikkelingen zijn maar van beperkte invloed. Daarnaast is een merkbare daling
van overige overheidsbijdragen en overige baten van 2009 t/m 2013. In de laatste twee jaren zijn de
bijdragen van de gemeente weer gestegen. Voor een deel zijn dat echter geen structurele bijdragen.
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8.3.5 Exploitatie: lasten

De lasten in 2015 zijn 17% lager dan die in 2014, vooral als gevolg van de overdracht van scholen en
AB-diensten. De werkelijke lasten zijn 3% hoger dan begroot.
De verdeling van de lasten naar de vier hoofdkostensoorten is in vergelijking met 2014 niet veranderd.
De voornaamste lasten zijn de personeelslasten, die 82% van de totale lasten vertegenwoordigen.

De ontwikkeling van de lasten door de jaren heen is als volgt.

Ontwikkeling lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personeelslasten 41.763 42.313 40.134 38.239 36.943 36.496 30.061

Afschrijvingen 347 421 442 469 607 682 666

Huisvestingslasten 3.592 3.689 2.944 2.939 3.141 3.421 2.963

Overige lasten 2.812 2.534 2.903 2.769 3.125 3.362 3.046

Totaal 48.514 48.957 46.422 44.415 43.816 43.961 36.736
alle bedragen x € 1.000
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Personeelslasten
Asl belangrijkste last vragen de personele lasten om een nadere toelichting. In vergelijking met 2014
zijn de personeelslasten 18% gedaald. In vergelijking met de begroting zijn de personeelsalsten
slechts 1% gestegen.

Meer in detail zijn de personeelslasten als volgt samengesteld.
2014

werkelijk

2015

begroot

2015

werkelijk

Lonen en salarissen

directie 1.628 1.446 1.354 274 17% 92 6%

onderwijzend personeel 19.489 16.139 15.124 4.365 22% 1.015 6%

onderwijs onderst. pers. 10.213 8.409 7.910 2.303 23% 498 6%

vervanging 2.953 1.639 2.615 338 11% -976 -60%

subtotaal 34.283 27.633 27.003 7.280 21% 629 2%

Af: uitkeringen -1.525 -46 -323 -1.202 79% 277 -604%

subtotaal lonen en salarissen 32.758 27.587 26.680 6.078 19% 906 3%

Personeel niet in loondienst 2.431 1.074 2.244 187 8% -1.170 -109%

Scholing en opleiding 700 558 501 198 28% 57 10%

Overige personeelskosten en dotaties 608 498 635 -27 -4% -138 -28%

Totaal 36.496 29.716 30.061 6.436 18% -344 -1%

Bedragen x € 1.000

verschil met

2014

verschil met

begroting

De salarislasten zijn 3% lager dan begroot. Dit dekt het merendeel van de extra kosten van personeel
niet in loondienst.
De loonkosten voor vervanging betreft alle soorten van vervanging, dus niet uitsluitend
ziektevervanging. Ook personeel niet in loondienst wordt voor een deel ingezet voor vervangingen.
Om een beter zicht op die kosten te krijgen worden de vervangingskosten in 2016 apart
geadministreerd.

De ontwikkeling van de formatie en de loonkosten van 2014 naar 2015 geeft het volgende beeld.

Formatie Orion

fte personen fte personen fte personen

totaal 542,9 660 515 635 326,1 388

gemiddelde bezetting 2014 2015

op basis van middeling 529,0 420,6 -108,4 -20,5%

gem. personeelslast 2014 2015

salariskosten 32.758 26.680 -6.078 -18,6%

gem. salarislast 61,9 63,4 1,5 2,4%
alle bedragen x € 1.000

afname

eind 2013 eind 2014 eind 2015

af- / toename

De toename van de salariskosten t.o.v. 2013 met 2,5% is de combinatie van de salarisstijgingen voor
hen die nog niet op het maximum zitten als de algemene salarisverhoging per 1 september 2015.

Bovenstaande berekening laat wel de ontwikkeling zien, maar de berekening van de gemiddelden is
onnauwkeurig.
Op basis van de loonadministratie is de gemiddelde salarislast
€ 61.162,-

Wat betreft de andere lasten wordt het volgende opgemerkt.
o De overschrijding op de afchrijvingen zijn het gevolg van het onvoldoende nauwkeurig

begroten van de investeringen.
o De hogere huisvstingslasten zijn het gevolg van een hogere dotatie aan de voorziening voor

onderhoud dan begroot.

loonkosten 26.998.930

gem. formatie 441,4

gem. salarislast 61.162
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8.3.6 Financiële baten en lasten
Door een sneller daling van de rente dan voorzien zijn de rentebaten aanzienlijk lager.

8.4 Treasurybeleid

Het treasurybeleid voldoet aan de normen van beleggen en belenen van publieke middelen, zoals in
de regeling van 2010 vastgelegd. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn:

o Het vermijden van risicovolle beleggingen;
o Het optimaliseren van het rendement;
o De tijdige beschikbaarheid van voldoende middelen op de rekening courant voor het betalen

en
o Het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties.

Minimaal een keer per jaar rapporteert de bestuurder aan de audit commissie en de Raad van
Toezicht over de uitvoering van het treasurybeleid.

Liquiditeitspositie eind 2013 eind 2014 eind 2015

Kasgeld 5 5 2 -3 -61%

Rekening courant *) 942 2.384 2.065 -319 -13%

Spaarrekening ING 1.529 246 249 3 1%

Spaarrekening Rabo 3.105 3.137 3.160 23 1%

Spaarrekening ABN-AMRO 1.000 1.000 1.000 0 0%

Totaal 6.581 6.771 6.476 -295 -4%

Ontwikkeling eind 2013 = 100% 100% 103% 98%

alle bedragen x € 1.000

*) Wordt aangehouden bij ING, Rabo en ABN-AMRO

mutatie t.o.v. '14

In het verslagjaar 2015 zijn geen liquiditeitsproblemen geweest.
De rentebaten in 2015 zijn € 40.000,-.

In het jaar 2015 hebben zich geen grote veranderingen in de bankrekeningen voorgedaan. 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.
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8.5 Continuïteitsparagraaf: vooruitblik op financiën voor 2106 en volgende jaren.

Deze paragraaf beschrijft de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het
voorgenomen beleid (onderdeel A).
Binnen Orion zijn de toekomstige ontwikkelingen en de beleidsmatige reactie daarop van orion in drie
documenten vastgelegd.

o Het strategisch plan 2015-2020
o De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019
o Het reorganisatie en bestuursformatieplan 2016-17

Onderdeel B van deze paragraaf beschrijft het risicomanagement.

A1 Leerlingaantal en personele bezetting
Het grootste deel van de inkomsten van Orion is afhankelijk van het aantal leerlingen, terwijl 82% van
de uitgaven worden bepaald door de formatieomvang en de directe (salarissen, sociale lasten) en
indirecte (opleidingen, overige personeelsbeleid e.d.) loonkosten. Uitgangspunt in de
meerjarenbegroting is dat de formatie van de scholen past binnen de beschikbare bekostiging. Een
adequate raming van de toekomstige aantallen leerlingen en een goed inzicht in de opbouw van de
personeelsformatie naar functie, leeftijd, vast – tijdelijk is dan ook essentieel. Beide
aandachtsgebieden zijn verankerd in de P&C-cyclus van Orion middels de meerjarenbegroting en het
bestuursformatieplan (planning) en de rapportage van de realisatie (control).

Ontwikkelingen leerlingaantallen
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting stelt elke schooldirecteur een voorzichtige doch
realistische raming van het toekomstig aantal leerlingen. Op basis van deze gegevens worden de
inkomsten voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 bepaald.
De meerjarenbegroting vorm het uitgangspunt voor het bestuursformatieplan. Bij het opstellen van het
bestuursformatieplan wordt rekening gehouden met eventuele noodzakelijke aanpassingen naar
aanleiding van actuele ontwikkelingen of gegevens die na het vaststellen van de begroting bekend zijn
geworden.

De ontwikkeling van het leerlingaantal (per 1 oktober) zoals hieronder weergegeven, is ontleend aan
de meerjarenbegroting.
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Leerlingaantallen

aantal per 1 oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jonger dan 8 jaar

categorie 1 140 115 106 105 105 105

categorie 2 18 24 20 20 25 27

categorie 3 23 33 44 48 53 55

subtotaal 181 172 170 173 183 187

8 jaar en ouder

categorie 1 428 379 357 351 349 349

categorie 2 30 30 25 25 25 25

categorie 3 34 36 35 33 33 33

subtotaal 492 445 417 409 407 407

VSO

categorie 1 437 448 450 452 452 452

categorie 2 35 31 31 31 31 31

categorie 3 54 51 50 48 48 49

subtotaal 526 530 531 531 531 532

Totaal

leerlingen 1.199 1.147 1.118 1.113 1.121 1.126

hiervan cumi 667 619 607 598 596 595

daling/stijging tov voorg jaar -4,3% -2,5% -0,4% 0,7% 0,4%

index (2014 = 100) 100 96 93 93 93 94

Per 1 oktober 2014 waren ook 665 leerlingen van cluster 2 scholen geregistreerd. Deze zijn in dit
overzicht, dat alleen gaat over cluster 3 & 4 scholen, buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkelingen formatie

Formatie Orion 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Scholen

Directie 17,2 16,8 10,8 10,6 10,6 10,6 10,6

OP 288,6 283,6 164,2 155,7 144,0 143,5 143,5

OOP 181,6 182,4 100,5 96,2 76,2 76,0 76,0

subtotaal 487,4 482,8 275,5 262,5 230,8 230,1 230,1

Staf / algemeen 7,4 7,4 13,1 13,6 11,3 10,4 10,1

Totaal 494,8 490,2 288,6 276,0 242,1 240,5 240,2

De daling van de formatie van Orion per 1 augustus 2015 is het gevolg van de overgang van het
personeel werkzaam in cluster 2 naar VierTaal en de ambulante begeleiders naar de
Samenwerkingsverbanden.

De formatie per 2017-18 en volgende jaren is gebaseerd op de geraamde rijksbekostiging. Deze
bekostiging is in de opvatting van Orion onvoldoende om de steeds zwaardere taak uit te voeren.
Orion is in overleg met gemeente, samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars om tot een
structurele aanvullende bekostiging te komen, dan wel de mogelijkheid kosten voor bijvoorbeeld
jeugdverpleegkundigen op een andere manier te dekken.

In het jaar 206-17 neemt Orion de hogere personeelslast voor eigen rekening, dus ten laste van het
eigen vermogen.

De toename van de formatie in staf/algemeen in het jaar 2015-16 is het gevolg van het centraliseren
van bepaalde werkzaamheden om een grotere efficiëntie te bereiken.
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A2 Meerjarenbegroting en pro forma balans

Meerjarenbegroting.

De meerjarenbegroting is onderdeel van de goedgekeurde begroting 2016.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Orion Totaal jaarrek begroting begroting raming raming raming

Baten

3.1 Rijksbijdrage 24.174 22.717 22.054 21.478 21.309 21.368

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.460 1.398 1.767 1.085 1.045 1.045

3.5 Overige baten 1.671 1.259 1.135 1.058 1.082 1.113

Totaal baten 27.304 25.374 24.957 23.620 23.436 23.526

Lasten 0 0 0 0 0 0

4.1 Personeel 0 0 0 0 0 0

Salarissen 20.824 19.732 20.099 19.535 19.328 19.361

Uitkeringen / verrek. verv. -1.022 -46 -93 -93 -93 -93

subtotaal salarissen 19.802 19.686 20.006 19.442 19.235 19.268

Inhuur personeel derden 1.398 692 404 272 275 277

Ov. personeelskosten 969 830 937 906 848 848

subtotaal personeel 22.169 21.208 21.347 20.620 20.358 20.394

4.2 Afschrijvingen 418 382 493 499 450 413

4.3 Huisvesting 2.787 2.083 2.052 1.656 1.724 1.769

4.4 Overige lasten 2.242 1.757 1.663 1.555 1.686 1.717

Taakstelling 0 -100 0 -1.392 -1.568 -1.600

Totaal lasten 27.617 25.330 25.555 22.937 22.649 22.693

Resultaat bedrijfsvoering -313 45 -598 683 786 833

Financiele baten en lasten 109 100 40 40 40 40

Dotatie aan R&I 0 940 600 600 600 600

Onttrekking aan R&I 0 680 0 0 0 0

Saldo baten en lasten -204 -115 -1.158 123 226 273

Saldo als % van de baten -0,7% -0,5% -4,6% 0,5% 1,0% 1,2%

Bedragen x € 1.000

De uitgebreide toelichting op de meerjarenbegroting is opgenomen in de begroting 2016.

De belangrijkste externe ontwikkelingen en het beleidsmatige antwoord hierop zijn:
o Concentreren van de huisvesting op Drostenburg waar in 2017 ook het Orion College West

gehuisvest zal worden. Deze concentratie vergemakkelijkt de beoogde overdracht van de
verpleegkundige zorg aan Cordaan.

o Herpositioneren van het cluster 3 en 4 onderwijs in relatie tot het primair onderwijs en de
zorgstructuur in Amsterdam.

o Overleg met gemeente, samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars om tot een structurele
aanvullende bekostiging te komen, dan wel de mogelijkheid kosten voor bijvoorbeeld
jeugdverpleegkundigen op een andere manier te dekken.
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Balans

Pro forma balans Orion eind 2014 eind 2015 eind 2016 eind 2017 eind 2018 eind 2019

Activa

Totaal vaste activa 4.600 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409

Totaal vlottende activa 9.700 8.838 7.680 7.803 8.029 8.302

Totaal activa 14.299 12.246 11.088 11.211 11.438 11.711

Passiva

EV 8.985 7.389 6.231 6.354 6.581 6.853

Voorzieningen 1.352 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403

Kortlopende schulden 3.963 3.454 3.454 3.454 3.454 3.454

Totaal passiva 14.299 12.246 11.088 11.211 11.438 11.711

Bedragen x € 1.000

In de pro forma balans is alleen het geraamde exploitatieresultaat verwerkt.

B1 Risicobeheersingssysteem

Risicomanagement bestaat binnen Orion uit een aantal verschillende elementen:

Bestuursniveau
Op bestuursniveau wordt een algemene reserve aangehouden, ter hoogte van het noodzakelijke
weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen houdt rekening met een bufferfunctie voor
calamiteiten en een financieringsfunctie.
Naast deze financiële risicoanalyse is in het voorjaar van 2014 ook een algemene risicoanalyse
uitgevoerd op bestuursniveau. Deze algemene risicoanalyse wordt op twee manier “aangevlogen” om
resultaten onderling te vergelijken en te beoordelen op welke wijze Orion in de toekomst verder zal
gaan. Ten eerste zal het risicomanagementmodel van de PO-raad worden benut en ingevuld. Ten
tweede zal Orion vanuit de strategische doelstellingen beredeneren welke risico’s er zijn ten aanzien
van het behalen van deze doelstellingen. Door enerzijds de algemene kapstok van het PO-raad model
te benutten en anderzijds vanuit de eigen doelstellingen te redeneren worden eventuele witte vlekken
in het risicomanagementsysteem verminderd.

Schoolniveau
Schooldirecteuren nemen jaarlijks in de inhoudelijke toelichting bij de schoolbegroting een
risicoparagraaf op. Dit is bij de begroting 2013 geïntroduceerd. In de maandelijkse
managementrapportages- en gesprekken wordt bij de genoemde en eventuele nieuwe risico’s
stilgestaan. Daarnaast wordt directeuren gevraagd om bij ieder ontwikkeldoel in hun jaarplannen de
risico’s en beheersmaatregelen weer te geven.
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B 2 Risico’s en risicobeheersing

Risico Kans Effect Risicobeheersing
Managerial Financieel

1 De cluster 3 en 4 scholen
zullen na de uitvoering van de
maatregelen van het passend
onderwijs hun inkomsten in
een nieuwe context moeten
verwerven. In de opstartfase
zet Orion hiervoor eigen
middelen is. Risico is dat niet
tijdig structureel aanvullende
bekostiging kan wirden
gerealiseerd.

H L Naast het ontwikkelen van het
speerpunt expertisefunctie, dat
voorziet in positionering en
marketing van Orion gaat Orion
combinaties van onderwijs en zorg
voor specifieke groepen aanbieden.
Indien bij gemeente en
samenwerkingsverbanden
onvoldoende bereidheid bestaat
voor een structurele aanvullende
bekostiging te zorgen, zullen de
ambities verminderd worden en de
extra kosten worden afgebouwd.

PM

2 Daling leerlingenaantallen H M De ontwikkeling van het
leerlingaantal is als stabiel
geraamd.
De ontwikkeling van het
leerlingaantal is onderdeel van de
managementrapportage.
De t-1 systematiek geeft het
bestuur tijd om te reageren op extra
daling.

geen

3 Niet tijdig signaleren en
bijsturen op (dreigende)
overschrijdingen

M L Op basis van de (maandelijkse)
managementrapportages worden
de ontwikkelingen gevolgd en in
overleg met de directies
bijgestuurd.

Geen

4 Onvoldoende beheersing van
de formatie (inclusief Bapo en
stijging werkgeverslast)

M M Proactieve beheersing formatie.
Bestuur stelt na overleg met
directies normen voor de formatie
vast, waarop de toegestane
formatie is gebaseerd. Dit is
vastgelegd in het
Bestuursformatieplan.

€ 0,6 miljoen

5 Risico bij invoering nieuwe
CAO, met daarin
overgangsrecht Bapo en
keuzes duurzame
inzetbaarheid ouderen

M M Risico, na kwantitatieve inschatting,
wordt opgevangen in het
Bestuursformatieplan.

Geen

6 Bij ontslagverlening bestaat
het risico dat het
participatiefonds de claim van
het UWV niet overneemt en
Orion de aanvulling op de
uitkeringen moet betalen

L L De procedures rond ontslag en
aanstelling zijn verscherpt en we
houden alle procedures
nauwlettend in de gaten.

Geen; voor
bestaande
gevallen
voorziening
aanwezig

Een risico wordt beoordeel in termen van Hoog, Midden of Laag op:
o De kans dat het zich voordoet
o Het (financiële) effect als het risico zich voordoet
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B. Scholen en Orion College

Drostenburg

Doelgroep
Op Drostenburg wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een medische- of revalidatiehulpvraag.
In de basisschoolleeftijd betreft dit leerlingen met een lichte-, middelgrote of zware zorgzwaarte. In de
VO leeftijd betreft dit uitsluitend leerlingen met een meervoudige problematiek en dus zware
zorgzwaarte. Naast de medische- of revalidatiehulpvraag hebben veel leerlingen op Drostenburg
aangepaste onderwijskundige en zorgvoorzieningen nodig.
In de loop der jaren is het leerlingenaantal van Drostenburg stabiel. Het afgelopen jaar lijkt er zelfs
een stijgende lijn te zijn in het aantal aanmeldingen. Deze is echter niet zichtbaar door het grote aantal
schoolverlaters. In de leerstroom voor leerlingen met een lichte- of middelgrote zorgzwaarte zitten op
1 oktober 2015 160 leerlingen. In de so leerstroom voor kinderen met een zware zorgzwaarte zitten 48
leerlingen en in de vso leerstroom voor deze doelgroep 43 leerlingen.

Onderwijs
Wanneer een kind op Drostenburg start, wordt een uitstroomprofiel geformuleerd. Om aan het eind
van de schoolloopbaan bij dat uitstroomprofiel uit te komen, wordt er op Drostenburg opbrengstgericht
gewerkt. Opbrengstgericht werken houdt in, dat de school systematisch en doelgericht werkt aan het
maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school
stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in. De
school meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens. Vervolgens wordt, afhankelijk
van de resultaten, het onderwijsprogramma bijgesteld. Na het werken aan en investeren op leraar
gedrag en het implementeren van opbrengst gericht werken is de school nu meer de focus gaan
leggen op een systematiek om de opbrengstgegevens op schoolniveau te kunnen analyseren.

Op Drostenburg krijgen leerlingen een goede basis op het gebied van de cognitieve vakken.
Daarnaast is er vanzelfsprekend ook heel veel ruimte voor de ontwikkeling van de creativiteit van
kinderen. Jezelf kunnen presenteren, oog voor schoonheid en zelfvertrouwen zijn daarbij
sleutelbegrippen

Leerlingen en ouders
Drostenburg heeft een goed werkende medezeggenschaps- en ouderraad. In beide organen
participeren ouders volop. Het afgelopen jaar zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende
scholen samengegaan in één samenwerkende MR. Naast de algemene ouderavond zijn er
contactmomenten geweest bij rapport- en OPP besprekingen.
Met een vertegenwoordiging van de ouders is er in november een middagbijeenkomst geweest waarin
de toekomst van de school en Orion in het algemeen is besproken.
Drostenburg probeert de afstand tussen ouders en school ook zo klein mogelijk te maken door ouders
actief bij festiviteiten zoals ‘Drostenburg wenst’, de Kidshows en ‘Drostenburg got Talent’ te betrekken.
Wekelijks ontvangen de ouders digitaal een uitvoerige nieuwsbrief.

Trots
In 2015 heeft het samengaan van vier scholen (met vier brinnummers) op Drostenburg verder
inhoudelijk vorm gekregen. Met name binnen de afdeling voor kinderen met een lichamelijke
beperking en/of chronische ziekte is veel gestroomlijnd. Daarnaast hebben de teams elkaar in 2015
steeds meer hebben weten te vinden. Er is een start gemaakt met ‘werkplaatsen’ waarin medewerkers
aan thema’s werken die voor hun van belang zijn: communicatie, werkplezier, visie van de school.

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is het schoolplein op een geweldige manier
opgeknapt met een ‘Johan Cruyff Court’ en een ‘Schoolplein 14’. Deze voorziening biedt geweldige
kansen om de revalidatie en het sporten in de buitenlucht een flinke impuls te geven.

Met een intensief ‘beweegaanbod’ is Drostenburg toonaangevend. In 2015 is Happy 2 Move op
Drostenburg gestart. Met deze organisatie wordt naschoolse- en vakantieopvang gerealiseerd
waardoor Drostenburg steeds meer het karakter krijgt van een ‘brede school’.
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Op weg naar 2016 en verder
Voor Drostenburg is het van groot belang dat in 2016 de administratieve afhandeling van het
samengaan van de vier scholen een feit wordt. Alle ICT systemen (administratie, onderwijskundige
software) zijn gekoppeld aan de verschillende brinnummers. Een samenvoeging tot één brinnummer
zal ict problemen verminderen en de effectiviteit en kwaliteit van het werk verhogen.

Drostenburg wil een ‘lerende organisatie’ worden. Leren van en met elkaar. Met de opzet van
werkplaatsen is hiermee een begin gemaakt. In de loop van 2016 zal dit verder uitgewerkt worden.

Drostenburg wil het karakter van een ‘brede school’ die een functie binnen de buurt vervult, in bredere
zin waarmaken. Wij hebben hier in de samenwerking met Reade, Cordaan en Happy 2 Move al in
belangrijke mate vorm aan gegeven. Het komende jaar wordt samenwerking met een reguliere
basisschool (de Polsstok) gezocht en worden verdere contacten in de buurt uitgewerkt. Voor een
school met hoofdzakelijk een regiofunctie is dat een behoorlijke uitdaging.

De komst van Orion College West naar Drostenburg (per schoojaar 2017-2018) zal het
vergemakkelijken om een groep te starten voor leerlingen die, wat hun zorgbehoefte betreft,
aangewezen zijn op Drostenburg maar onderwijs behoeven op het niveau van praktijkonderwijs. Dit
gaat om leerlingen met een zeer ernstige motorische problematiek waardoor ook hun
communicatiemogelijkheden ernstig beperkt zijn.

Van Koetsveldschool

Doelgroep
De missie van de Van Koetsveldschool luidt: ’Het bieden van openbaar speciaal onderwijs,
begeleiding en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar, uit Amsterdam en omgeving, die een
(ernstige) verstandelijke beperking hebben’. De leerlingen van de Van Koetsveldschool hebben een
aangepast programma en/of aangepaste leerlijnen nodig omdat zij zeer moeilijk lerend zijn (ZMLK IQ
t/m 55). Leerlingen met een IQ tot 70 kunnen worden toegelaten als er naast een beperkte intelligentie
sprake is van een andere ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD of autisme. Ook kinderen met een
complexe problematiek (ernstig meervoudig beperkten (EMB-zmlk) met een IQ tot 35) kunnen
toegelaten worden. Leerlingen die extra individuele begeleiding nodig hebben, kunnen onder
schooltijd door medewerkers van Cordaan begeleid worden. Hiervoor is een CIZ-beschikking nodig.
Op 1 oktober 2015 stonden 90 leerlingen ingeschreven. Dat zijn 13 leerlingen minder dan het jaar
daarvoor.

Onderwijs
Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werkt de Van Koetsveldschool aan de
ontwikkeling van haar leerlingen. De school investeert in haar leerlingen en biedt hen een veilige
omgeving waarin gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van de
leerlingen. Zelfstandig functioneren heeft betrekking op: wonen, werken en welzijn.
Bij het realiseren van de doelen die voor elke leerling vastgesteld zijn, worden enkele methodes zoals
de Leeslijn, Stip en Maatwerk en een diversiteit aan ontwikkelingsmaterialen gebruikt. Daar waar geen
methodes beschikbaar zijn werken de leerkrachten met behulp van zelf-ontwikkelde leer- en
ontwikkelingsmaterialen.

Leerlingen en ouders
De school heeft een goed werkende medezeggenschapsraad en ouderraad. In het begin van het
schooljaar vindt een algemene ouderavond plaats. Twee keer per jaar komen de ouders voor het
bespreken van de vorderingen van hun kind (OPP bespreking). Maandelijks wordt een nieuwsbrief
verstrekt en er zijn maandelijks oudercontact-ochtenden, die goed bezocht worden. Ouders ontvangen
drie keer per jaar een nieuwsbrief van de medezeggenschapsraad. Verder worden ouders bij de
muzieklessen, logopedie en bij de organisatie van festiviteiten betrokken. Leerkrachten en assistenten
gaan elk jaar op huisbezoek bij de leerlingen van hun groep.

Trots
In 2015 is de school gestart met implementatie van Schoolwide positive behavour support (SWPBS).
Hiermee wordt het wenselijk gedrag van leerlingen geformuleerd, aangeleerd en met zoveel mogelijk
positieve bekrachtiging ondersteund.
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Op weg naar 2016 en verder
In 2015 zijn twee langdurige ondersteuningsvragen vanuit het regulier onderwijs ingevuld door
detachering van een ervaren leerkracht aan twee scholen voor basisonderwijs. Daarnaast zijn diverse
incidentele vragen uit het regulier onderwijs beantwoord. Ook is een start gemaakt met het oprichten
van een nevenvestiging van de school binnen de in de gemeente Amstelveen gevestigde vrije school
voor basisonderwijs. Hiermee wordt een “groep in school”-constructie tot stand gebracht, waarmee
een grote mate van integratie van kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor zmlk onderwijs in
regulier onderwijs wordt gerealiseerd.

Gerhardschool

Doelgroep
De Gerhardschool biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met gediagnosticeerde gedrags-,
psychische en/of psychiatrische problemen. De school behoort tot de zogenaamde cluster 4 scholen.
Bij de doelgroep staat de gedragsstoornis centraal, in DSM-IV termen te omschrijven als
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis. In meerdere gevallen is er
tevens sprake van een van de volgende stoornissen: ADHD, impulscontrole-stoornissen, een aan
autisme verwante stoornis en/of een reactieve hechtingsstoornis.
Op 1 oktober 2015 bezochten 99 leerlingen met een cluster 4 indicatie de Gerhardschool. Dit aantal is
vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Onderwijs
De Gerhardschool besteedt veel aandacht aan een brede ontwikkeling van de leerlingen. Enerzijds
wordt onderwijs op maat geboden, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling.
Anderzijds wordt gewerkt aan positieve gedragsverandering. Door het duidelijke, veilige en
gestructureerde klimaat binnen de school komen leerlingen toe aan een hun cognitieve ontwikkeling.
Hiertoe maakt de Gerhardschool gebruik van moderne lesmethodes en leermiddelen en van het op
maat gemaakte GIP-ADI lesmodel. Veel van de leerlingen hebben een minder realistisch zelfbeeld en
hebben moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de groepen wordt systematisch
aandacht besteed aan goed gedrag, omgangsregels en burgerschapsvorming. De leerlingen wordt
geleerd om problemen op een juiste wijze op te lossen.

De school komt tegemoet aan specifieke didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen.
Er wordt gewerkt in kleine klassen onder leiding van speciaal opgeleide leerkrachten. Ook in het
onderwijsmateriaal wordt tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van de leerlingen. Hierbij
kan gedacht worden aan een beloningssysteem, visuele ondersteuning door middel van
pictogrammen, wiebelkussens, time-timers en doelenthermometers. Dit alles maakt dat de effectieve
leertijd van de leerlingen wordt vergroot en zij zich cognitief optimaal kunnen ontwikkelen.

Leerlingen en ouders
Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 is er een informatieavond geweest, waarop ouders
informatie hebben gekregen over hoe het schooljaar en de lessen eruit zien. Tevens is met ouders
drie maal het individuele ontwikkelingsplan van de leerlingen besproken. Speciaal voor de ouders van
de schoolverlaters is er een ouder- en een afscheidsavond georganiseerd. Leerkrachten van de
Gerhardschool gaan minimaal één keer per schooljaar op huisbezoek.
Sinds 2014 wordt naar tevredenheid van leerlingen en leerkrachten gewerkt met een leerlingenraad.
In samenspraak met de leerlingenraad is bijvoorbeeld de herinrichting van het schoolplein tot stand
gekomen.

Trots
Wij zijn trots op:
 ons warme, veilige en gestructureerde pedagogische klimaat en de positieve feedback die wij hier

op krijgen. Wij werken constant schoolbreed werken aan sociaal gedrag m.b.v. Schoolwide
Positive Behavior Support (SWPBS of kortweg PBS). Twee leerkrachten worden opgeleid tot
PBS-coach. Leerlingen en ouders geven positieve scores op (gevoel van sociale) veiligheid. Hoge
percentages leerlingen profiteren maximaal van ons veilige en gestructureerde klimaat. Dit komt
tot het uiting in het inlopen van leerachterstanden;

 het op maat gemaakt GIP-ADI lesmodel (een filmpje staat op Leraar24);
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 de teambreed herschreven missie en de visie en onze nieuwe slogan “Leerling aan zet” die is
voortgekomen uit onze herschreven missie en visie. We betrekken leerlingen bij hun eigen
ontwikkeling d.m.v. de leerling-Scol en de doelenladders in de groepen;

 dat wij een lerende organisatie zijn en daarom gevraagd zijn referentieschool te worden van
School aan Zet; en

 het winnen van de FairPlayprijs door ons schoolvoetbalteam, het vignet Gezonde School op het
domein bewegen en sport, de opening van ons Schoolplein14;

 het Orion Expertisecentrum (via het Expertisecentrum wordt kennis gedeeld met andere scholen).

Op weg naar 2016 en verder
In 2016 willen wij onder meer (verder) bouwen aan:
 ons profiel als Gezonde School. Wij hebben naast het vignet “Bewegen en sport” ook het

“Welbevinden en Sociale Veiligheid” aangevraagd;
 Positive Beahavior Support in de klassen;
 het vergroten van de ouderbetrokkeheid; en
 de Gerhardschool als lerende organisatie.

Mr. de Jonghschool

Doelgroep
De Mr de Jonghschool biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen met ernstige
gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Gedragsproblemen en stoornissen zijn onder te
verdelen in externaliserend en internaliserend gedrag. Op de Mr de Jonghschool hebben wij vooral te
maken met leerlingen die externaliserende problemen vertonen. Leerlingen met internaliserende
problematiek zijn echter wel welkom.
Op 1 oktober 2015 zijn er 89 leerlingen met een TLV geteld. Dit aantal is in de maanden daarna nog
flink opgelopen.

Onderwijs
Binnen de Mr de Jonghschool vinden wij het belangrijk om kinderen te leren een reële inschatting te
maken van hun (on)mogelijkheden. Daarom werken wij doelgericht en planmatig aan onderwijs met –
indien nodig- extra zorg en ondersteuning voor de leerlingen. We doen dit op basis van een
groepsplan voor de groep en een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor iedere leerling. Het OPP
beschrijft het niveau van functioneren van de leerling voor wat betreft de sociaal-emotionele en
specifieke didactische aspecten.

De afgelopen jaren heeft de school een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van ICT. In alle
groepen zijn digiborden opgehangen waardoor de leerkrachten meer mogelijkheden hebben om te
differentiëren in instructie. Daarnaast is er budget vrijgemaakt voor een ICT-coördinator die
theoretische en praktische ondersteuning geeft aan de groepsleerkrachten.

De school heeft via een 0-meting het pedagogisch en didactisch niveau van haar team in kaart
gebracht. Na de 0-meting is een team ontwikkelplan opgesteld om vooral aan het didactisch niveau
van de leerkrachten te gaan werken. Ons team probeert via “samen leren activiteiten” de volgende
stap te zetten in de ontwikkeling.

Leerlingen en ouders
Ouderparticipatie vinden we op de Mr de Jonghschool erg belangrijk. In 2014 is er een master
onderzoek rond ouderparticipatie bij ons op school afgerond. Op basis daarvan hebben we
ouderparticipatie structureel in de school ingebed. De Mr de Jonghschool heeft in 2015 twee
ouderavonden, een informatie-ouderavond en een schoolverlaters-avond gehad. Sinterklaas en het
kerstdiner hebben we samen met ouders gevierd. Daarnaast hebben er rapportbesprekingen en
huisbezoeken met alle ouders plaatsgevonden. Ook is de voorleesexpres opgestart.
Inmiddels is de leerlingenraad hard aan het werk op de belangen van de leerlingen te behartigen. Het
overleg tussen leerlingen en de school verloopt goed.
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Trots
De school is begonnen met bordsessies. Tijdens de bordesessies bespreken we aan welke doelen we
werken, waar we trots op zijn en hoe we in ons werk staan. De bordesessie is een initiatief van een
ervaren collega die via haar Master SEN studie handen en voeten probeert te geven aan “samen
leren activiteiten” in ons team.
De school is er ook trots op dat nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan om nog beter in te spelen op
de hulpvragen van onze leerlingen. De samenwerking met het Triversum wordt door alle partijen als
een groot succes beschouwd.

Op weg naar 2016 en verder
In 2015 heeft de Mr de Jonghschool het traject excellentie doorlopen. We hebben er bewust voor
gekozen om een profiel in te dienen dat direct linkt aan onze core business: kwaliteitszorg en
coaching van leerkrachten op de werkvloer. We zijn begin 2016 excellent geworden en dat willen we
blijven. De Mr de Jonghschool zal ook de komende jaren gewoon heel goed onderwijs verzorgen aan
leerlingen met zeer speciale behoeften.
De school wil haar expertise niet voor zichzelf houden en nodigt daarom iedereen uit om een kijkje te
komen nemen en met elkaar in dialoog te gaan om van elkaar te leren.

Van Detschool

Doelgroep
De Van Detschool is een pedologisch instituutschool, een cluster 4 school, die onderwijs en
ondersteuning biedt aan leerlingen van 4-12/13 jaar met multicomplexe problematiek, psychiatrische
problematiek (autisme waaronder MCDD, angststoornissen, hechtingsstoornissen, ADHD,
ernstige sociaal-emotionele problematiek), regelmatig in combinatie met specifieke leerstoornissen
(dyslexie, dyscalculie). Op 1 oktober 2015 stonden er 152 leerlingen ingeschreven.
Na de herfstvakantie 2015 is er een extra observatieklas gestart voor leerlingen van 4-6 jaar die op
peuterniveau functioneren. Er worden steeds meer leerlingen aangemeld die een 1 op 1 benadering
nodig hebben. Zonder een schaduw, een individuele begeleider, kunnen deze leerlingen niet
functioneren binnen een klas. Deze leerlingen zijn in ontwikkeling nog onvoldoende schoolrijp, maar
wat leeftijd betreft zijn ze leerplichtig. We zien dat bij de observatiegroepen de leerlingen een veel
langere tijd nodig hebben om zich de schoolse vaardigheden eigen te maken.

Onderwijs
Het onderwijs is afgestemd op leerlingen met een grote behoefte aan structuur, duidelijkheid en een
veilige omgeving. De school biedt een duidelijke klassenstructuur, een sturende leeromgeving en het
aanbod is afgestemd op de specifieke behoeften en competenties van de leerlingen zowel wat betreft
didactiek als op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. De complexiteit van de leerlingen is zeer
divers en het leervermogen van de leerlingen is dat ook. Het onderwijsaanbod is gericht op
mogelijkheden van de leerlingen, zowel didactisch als pedagogisch. De uitstroomniveaus zijn heel
divers: van cluster 3 (zeer moeilijk lerend) tot havo/vwo. Het aantal leerlingen dat naar vmbo-tl en
hoger uitstroomt, neemt de laatste jaren toe.
Er is een methode Engels ingevoerd en er is een nieuwe methode voor rekenen ingevoerd. De
afgelopen jaren is ingezet op de ontwikkeling van ICT, alle lokalen zijn voorzien van digiborden,
chroombooks, laptops.
Op het gebied van Kunst- en Cultuureducatie is er hard gewerkt aan een leerlijn muziek i.s.m. de
muziekschool Amsterdam waarbij alle aspecten van muziekonderwijs aan bod komen. Verder is er
een digitale methode beeldende vorming “Laat maar leren / Laat maar zien” aangeschaft.

Leerlingen en ouders
De school doet mee aan een landelijk onderzoek over de effecten van ouderbetrokkenheid. Ouders
van verschillende klassen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de OPP bespreking en praten
mee over de doelen voor hun kind. Alle ouders krijgen het OPP ruim voor de ouderavond toegestuurd,
zodat ze goed voorbereid zijn en het gesprek effectief kan plaatsvinden.
In 2015 zijn er zes ouderbijeenkomsten geweest. Ieder jaar worden er thema bijeenkomsten
georganiseerd i.s.m. de maatschappelijk deskundige en de autistenbegeleider. Ouders ontvangen de
digitale nieuwsbrief en worden via de klassenpraat op de hoogte gehouden van de activiteiten in de
klas. Naast de thema bijeenkomsten is er een kijkdag geweest voor familie en vrienden als afsluiting
van de pestweek. Er worden bijeenkomsten voor de ouders van nieuwe leerlingen georganiseerd.
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De schoolbibliotheek wordt door ouders gedraaid. Bij de afsluiting van een project, het lentefeest,
sinterklaas- en kerstviering, uitstapjes en de meerdaagse schoolreis zijn ouders betrokken.

Trots

Het Yoleo-project
Veel kinderen op onze school hebben moeite met lezen; verschillende leerlingen hebben een
dyslexieverklaring. Hoewel de schoolbibliotheek voorzien is van veel verschillende boeken op diverse
leesniveau’s, is het voor kinderen met dyslexie vaak moeilijk om een boek te vinden dat bij hun leeftijd
en interesse past. Hybride lezen is een instrument om kinderen met dyslexie het plezier in het lezen
van jeugdliteratuur te laten ervaren. Er worden Ipads ingezet om leerlingen met grote
leesachterstanden/dyslexie te motiveren te blijven lezen.

Pilot de plusklas
De laatste jaren zien we dat de leerling populatie verandert, steeds meer leerlingen hebben een hoog
IQ, stromen uit naar vmbo-tl en hoger en hebben een ander onderwijsaanbod nodig om de
leermotivatie te vergroten. We zijn in 2015 een plusklas gestart, waarin 8 leerlingen uit verschillende
klassen één keer per week een apart aanbod kregen gericht op niveau en interesse zodat de
motivatie en plezier voor leren wordt vergroot, de werkhouding, taakgerichtheid, kritisch nadenken en
het leren leren wordt verbeterd en alternatieve denkstrategieën worden gestimuleerd.

Bordsessies
In 2015 is gestart met bordsessies o.l.v. de teamleiders, gericht op de invoering van de nieuwe
rekenmethode “Alles Telt”. Tijdens deze bordsessies, die zijn bedoeld om van en met elkaar te leren,
komen de volgende onderwerpen aan de orde
 hoe staan we ervoor, waar lopen we tegenaan en wat zijn successen?
 wat is de planning voor de komende periode?
 welke verbeteracties en teamdoelen zijn van belang?

Op weg naar 2016 en verder
 In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation wordt het schoolplein opgeknapt met een

‘Johan Cruyff Court’ en een ‘Schoolplein 14’. Eerst wordt de riolering gerenoveerd.
 De Van Detschool wil steeds meer een lerende organisatie worden, samen werken, elkaar

feedback geven, gebruik maken van elkaars deskundigheid, expertise inzetten bij het
Expertisecentrum Orion.

 De Van Detschool gaat de thuiszittersproblematiek aanpakken door samen met gespecialiseerde
leerkrachten, sociotherapeuten, ondersteuners en schaduwen een pASSend aanbod te realiseren
voor zeer kwetsbare leerlingen met autisme die een 1 op 1 aanpak nodig hebben, en voor
leerlingen met MCDD (Multiple Complex Developmental Disorder = Meervoudige complexe
ontwikkelingsstoornissen) die gebaat zijn bij een heel kleine onderwijssetting met veel individuele
aandacht en begeleiding.

Orion College West

Doelgroep
Op het Orion College West bieden we voortgezet onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte,
een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem. Voor deze laatste groep kunt u
denken aan leerlingen met een vorm van autisme of een angststoornis. We bieden onderwijs op
praktijk niveau, vmbo basis/kader/theoretisch en havo niveau. Hierbij zitten de leerlingen met
verschillende ondersteuningsbehoeften op cognitief niveau bij elkaar in de klas.

Elke dag zijn er twee verpleegkundigen in de school aanwezig om de leerlingen te begeleiden en
ondersteunen op medische gebied. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Reade in de
school. Leerlingen met een revalidatie indicatie kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en
begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werk krijgen op school. Voor leerlingen die om
medische reden niet volledig naar school kunnen, bieden we thuisbegeleiding door ambulant
docenten. Hierbij is het doel de leerlingen zo veel mogelijk het onderwijs programma te laten volgen
en zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Waar mogelijk werken we toe naar een volledige
aanwezigheid op school.
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Op 1 oktober 2015 waren er 158 leerlingen op het Orion College West ingeschreven. Dit is een groei
ten opzichte van de voorgaande jaren. We zien een behoorlijk aantal leerlingen als zij-instromer vanuit
het regulier onderwijs bij ons op school binnen komen. Met name de groep leerlingen met een
angststoornis en/of een vorm van autisme groeit.

Onderwijs
Het motto van school is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Wat het onderwijsaanbod volgen
we zo veel mogelijk het aanbod van de reguliere scholen voor vmbo en havo onderwijs. Wanneer
leerlingen niet volledig naar school kunnen zetten we thuisondersteuning in om met name de planning
goed in de gaten te kunnen houden. Waar nodig wordt het tempo van aanbod aangepast. Veel
leerlingen ronden het onderwijs aanbod af door middel van een staatsexamen (vmbo-tl en havo),
waarbij veelal een extra jaar nodig is.
Het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in het vullen van de elektronische leeromgeving. Dit maakt het
mogelijk om leerlingen nog beter individueel te begeleiden, ook op afstand wanneer leerlingen deels
thuis zijn.
Aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke leerling worden de individuele
onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Dit OPP wordt opgesteld door een multi-disciplinair team en
vastgesteld met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.
Om te toetsen hoe de ontwikkeling van de leerlijnen op de kernvakken zich verhoudt tot de leerlijnen
worden twee keer per jaar de methode-onafhankelijke TOA toetsen afgenomen. Tenslotte is voor de
sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen de methode Leefstijl ingezet en wordt de
ontwikkeling gemeten aan de hand van de SEOL.

Leerlingen en ouders
Ieder schooljaar starten we voor alle groepen met een informatieve ouderavond. Daarna zijn er in de
loop van het schooljaar ouderavonden voor de leerlingen die de overstap naar de bovenbouw maken,
gericht op de vakkenpakket keuzes. En er is een ouderavond voor de schoolverlaters. Daarnaast
worden ouders twee keer per jaar uitgenodigd om het rapport van hun zoon/dochter te bespreken met
de mentor. Twee keer per jaar wordt ook het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met ouders en
leerlingen besproken.
Voor de leerlingen hebben we een leerlingenraad, waarin van elke groep een
klassenvertegenwoordiger zit. De leerlingenraad wordt begeleid door één van de docenten.

Trots
 Onze leerling populatie vraagt steeds meer om onderwijsprogramma’s die op maat gemaakt zijn.

Tijdens het inspectiebezoek van afgelopen jaar bleek dat we goed de afstemming tussen het
onderwijsaanbod en de ondersteuningsbehoefte van de leerling weten te vinden. We blijven
daarbij voor ogen houden dat we een school voor voortgezet onderwijs zijn die leerlingen
voorbereid op een examen en een waardevolle plek in de maatschappij.

 Voor veel leerlingen die als zij-instromer onze school binnen komen ontstaat er rust en komt het
plezier in het naar school gaan terug. Voor de ouders van deze leerlingen komt er veelal een
einde aan een zoektocht naar een geschikte school. Er is veel flexibiliteit binnen de school en de
afstemming van de onderwijs en de ondersteuning gebeurt veelal in goed overleg met ouders,
leerlingen en professionals binnen en buiten de school.

 De inzet van thuisonderwijs hebben we het afgelopen jaar uit weten te breiden met een aanbod
voor leerlingen die in het regulier VO zitten. Dit gebeurt in samenwerking met het
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO en de inzet van twee adviseurs Passend
Onderwijs die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Orion.

 De docententeams zijn steeds creatiever en flexibeler om de leerlingen een onderwijsaanbod te
geven dat aansluit bij de behoeften van de leerlingen. Dit vraagt veel afstemming met alle
betrokkenen, nauw contact met ouders en hulpverlening. Door het OPP als leidend document te
gebruiken in de leerlingbesprekingen houdt iedereen zicht op de ondersteunigsbehoeften van de
leerling en de doelen waar aangewerkt wordt.

 ICT wordt steeds breder ingezet tijdens de lessen. Het gebruik van de ELO biedt docenten
houvast en stelt leerlingen in staat om zicht te houden op hun individuele programma. Daarnaast
wordt er geëxperimenteerd met het gebruik van een video verbinding met leerlingen die niet
volledig naar school kunnen. Op die manier blijven leerlingen beter betrokken bij de groep waar ze
toe behoren. Ook programmeren krijgt langzaam plek in ons onderwijsaanbod. Voor de havo
examen leerlingen wordt er gewerkt met de NAO robot en in de onderbouw wordt programmeren
een vast onderdeel van het ICT aanbod.
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Op weg naar 2016 en verder
 De ontwikkeling van onze nieuwbouwlocatie naast Drostenburg is in volle gang. Zoals het er nu

uitziet starten we schooljaar 2017-2018 in het nieuwe gebouw dat qua inrichting aansluit bij de
leerling populatie en de onderwijsvisie van onze school.

 ICT zal een steeds grotere rol gaan spelen in het flexibele, op maat gemaakte onderwijsaanbod
voor onze leerlingen. De mogelijkheden om onderwijs op afstand te volgen en toch betrokken te
blijven bij de school zullen we in de toekomst uitbreiden en blijven onderzoeken.

 In Amsterdam is er nog steeds een grote groep met leerlingen die thuiszitten. Ook deze leerlingen
willen we graag een aanbod bieden op onderwijskundig en sociaal gebied. Via het
Expertisecentrum Orion wordt deze groep leerlingen op dit moment in kaart gebracht.

 Ons aanbod voor leerlingen met een vorm van autisme zullen we optimaliseren. Deze groep
leerlingen wordt complexer doordat er steeds vaker sprake is van gestapelde problematiek.
Daarnaast wordt het aanbod voor deze leerlingen in Amsterdam beperkt.

Orion College Noord – locatie Wognumerplantsoen

Doelgroep
Op Orion College Wognumerplantsoen zitten leerlingen van 12 tot 20 jaar die naar verwachting
toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid. Ze zijn er niet toe in staat om een volledig diploma te
behalen. De plaatsing van een leerling in Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt wordt gebaseerd op gegevens
over intelligentie, schoolvorderingen, motivatie, beschermende en belemmerende factoren. Bij de
doelgroep in het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt is altijd sprake van een stoornis of beperking. Deze kan
van lichamelijke, zintuiglijke, psychiatrische, cognitieve, sociaal-emotionele en/of gedragsmatige aard
of oorzaak zijn.
Per 1 februari 2016 zijn er 58 leerlingen ingeschreven; 2 leerlingen dagbesteding, 33 leerlingen in de
arbeidsmatige dagbesteding en 23 leerlingen in uitstroom arbeid/PROO.

Onderwijs
Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de onderbouw. De leerlingen krijgen de algemene
basisvakken aangeboden. Een brede vorming en oriëntatie door middel van werken aan de
kerndoelen staat centraal. Praktijkvakken of praktische vorming, mede ter oriëntatie op
beroepssectoren, maken daar deel van uit. De leerling leert door doen.
Ook in de middenbouw (14-16 jaar) krijgen leerlingen de algemene basisvakken aangeboden. De
leerling gaat in deze fase door met verheldering van het eigen zelfbeeld, motieven en capaciteiten.
Daarvoor is het terugkijken op en praten over leer- en stage-ervaringen heel belangrijk. De leerlingen
krijgen in deze fase een assessment (Invra) om meer duidelijkheid te krijgen in hun keuze. Het
resultaat van deze fase kan een sollicitatie zijn naar voor een bedrijfsstage. Uiteindelijk kiest de
leerling voor 1 of 2 sectoren, of branches.
De leerlingen van 16 tot 20 jaar zitten in de bovenbouw. De nadruk ligt op de praktijkvakken en
stages. Het doel van de stage is dat de leerling zowel gedragsmatig als vakmatig kan functioneren als
aankomend werknemer in een bedrijf. Het gaat in deze fase om het verkrijgen van de bevestiging van
de gekozen richting, de noodzakelijke verdieping en het voorbereiden op de overstap naar arbeid door
het behalen van hiervoor landelijk erkende branchecertificaten en diploma’s. Ook in deze fase wordt er
geleerd en gewerkt vanuit de kerndoelen en vooral gericht op de gebieden werken, wonen, vrije tijd en
burgerschap.

Leerlingen en ouders
Er heeft een algemene ouderavond voor ouders en leerlingen plaatsgevonden over opbrengstgericht
werken. Er zijn gesprekken over het ontwikkelingsperspectief (OPP) met ouders en leerlingen. De
nieuwjaarsborrel voor ouders en leerlingen is geheel verzorgd door de leerlingen. We hebben een
Voorlichtingsavond georganiseerd over de participatiewet. Er komt vijf keer per jaar een nieuwsbrief
voor ouders en leerlingen uit.

Trots
We zijn trots op onze leerlingen die certificaten en diploma’s gehaald hebben en zodoende beter
voorbereid zijn op weg naar betaald werk. En we zijn trots op de leerlingen die zijn doorgestroomd
naar werk.
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Op weg naar 2016 en verder
Vanwege het lage leerlingenaantal van ongeveer 60, dat naar verwachting nog verder gaat dalen,
heeft het bestuur besloten om de locatie Wognumerplantsoen per 1 augustus 2016 te sluiten. Het
dalend leerlingaantal biedt steeds minder mogelijkheden om voor alle leerlingen goed onderwijs en
goede zorg en begeleiding aan te bieden. De school wordt eenvoudig te klein en de huisvesting is te
duur.
De zittende leerlingen krijgen een plek krijgen op een andere locatie van het Orion College. Dat kan
op locatie Beijerlandstraat, Zuid-Oost of Zuid het geval zijn. Er is zorgvuldig gekeken naar welke
locatie de leerlingen, zoveel mogelijk in hun eigen groep, overgeplaatst konden worden. Dit is
vanzelfsprekend ook uitgebreid met ouders besproken.

Orion College Noord – locatie Beijerlandstraat

Doelgroep
Orion College Beijerlandstraat biedt onderwijs aan leerlingen tussen 12 tot 20 jaar met een matig tot
lichte verstandelijke beperking (LVB). De leerlingen hebben een IQ tussen 35 en 75. Een aantal
leerlingen hebben een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en/of syndroom van down.
Op 1 oktober 2015 telde Orion college Beijerlandstraat 94 leerlingen.

Onderwijs
Orion College Beijerlandstraat heeft de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. De leerlingen
worden voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in wonen, werken en vrije tijd. We gaan
uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling. Het accent ligt op praktische vorming,
zelfredzaamheid en voor de hoger functionerende leerlingen op het behalen van een praktijkopleiding
op het gebied van schoonmaak in de groothuishouding, horeca, winkel, zorg en welzijn,
groenvoorziening en kapper.

De school heeft de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in de zorg en de praktijk. Het interne en
externe stage aanbod is uitgebreid met een zorgboerderij in Twiske, De Draad (Cordaan) en een
interne schoonmaak en conciërge stage. Verder hebben wij groeps- en winkelstages onder
begeleiding van een onderwijsassistent. Daarnaast worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld
om een winkelcertificaat te behalen. De warenhuizen Hema en La Place zijn eveneens stageplekken
voor onze leerlingen.

Het leeraanbod is verder uitgebreid en staat in de elektronische leeromgeving Cloudwise. Het aanbod
wordt met ICT hulpmiddelen ondersteund zo werken leerlingen met onder andere met ipads. Ook
tijdens beweging- en horeca onderwijs wordt gebruik gemaakt van ICT middelen. Onze leerlingen
leren met behulp van filmmateriaal hun leerproces te evalueren.

De onderwijs inspectie heeft een onderzoek (pilot) uitgevoerd op 25 november 2015. De inspecteur
heeft het basisarrangement voor onze locatie verlengd met minimaal twee jaar. Vooral het
onderwijsaanbod, sociale veiligheid, schoolklimaat en pedagogisch didactisch handelen werd goed
beoordeeld. De vooruitgang van de Beijerlandstraat was vergeleken met het inspectieonderzoek van
vier jaar geleden zeer positief.

Leerlingen en ouders
De algemene ouderavond eind oktober 2015 werd goed bezocht. De ouders waren tevreden over de
avond en de sfeer was uitstekend. De thema’s waren praktisch en gericht op de zelfredzaamheid van
de leerlingen. De kennismaking-middag was succesvol. Ook hebben wij veel aandacht besteed om
samen met de ouders (en kind) de OPP’s te bespreken en te evalueren.
Volgende maand gaat de samenwerking tussen school en Happy 2 move van start. Twee middagen
per week gaat een groep leerlingen van 3 tot 6 uur binnen school sporten. De middagen worden
afgesloten met een gezonde maaltijd, die door leerlingen van school klaargemaakt zal worden.

Trots
 De start van een Kunstklas was een mijlpaal. In deze klas leren de leerling door middel van kunst

en drama omgaan met hun emotie en leren zij hun talenten ontdekken.
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 De school is een onderwijszorgarrangement gestart voor een groep van 7 leerlingen met autisme
en een licht verstandelijke beperking. Op dit moment wordt de extra ondersteuning uit eigen
middelen betaald.

 Wij zijn trots op de samenwerking met Happy 2 move. Leerlingen kunnen na schooltijd naar de
school naar de naschoolse dagbesteding. Dit bevindt zich in de school.

Op weg naar 2016 en verder
 Dit schooljaar starten wij een vrije tijds, wonen en werken markt. Leerlingen en ouders kunnen

zich oriënteren in vrijetijdsbesteding activiteiten. Eveneens in wonen en werken. Dit evenement
zal om de twee jaar plaatsvinden.

 Aanschaf van twee nieuwe methoden Rekenrijk en Zedemo. Zedemo is een methode om
leerlingen die naar vormen van activiteitsgerichte dagbesteding uitstromen te trainen op het
gebied van motivatie, coördinatie, fijne en grove motoriek en aandacht. Hiervoor is een
arbeidstoeleidingslokaal ingericht.

 De eerste verdieping onze school doet mee aan een pilot; het begeuren van de klaslokalen door
het Geurlab. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde geuren zoals pepermunt en lavendel een
rust gevend en concentratie verhogend werking hebben op het menselijk brein.

 De Orion Werkstraat betekent dat we steeds beter in staat zijn om onze leerlingen op de meest
passende stages en daaropvolgende arbeidsplek te krijgen.

 Tenslotte is het de ambitie van school is om zich te ontwikkelen tot een excellente school.
Daarvoor is begin 2016 een aanvraag ingediend.

Orion College Zuidoost

Doelgroep
Orion College Zuidoost biedt voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de
leeftijd van 12-20 jaar, eventueel met een hulpvraag op het gebied van gedrag. Het aantal leerlingen
met een licht verstandelijke beperking (IQ 55 – 69) is het grootst. In de onderbouw zit een steeds
kleiner percentage leerlingen met een zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 70 – 84) en een groter
percentage leerlingen met een matig verstandelijke beperking (40 – 54). De leerlingen op het Orion
College ZO hebben een zeer diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Veel leerlingen
hebben gedrags - en/of psychische problemen en een leerachterstand of moeite met leren.
Leerlingen stromen breed uit, van activiteitsgerichte dagbesteding tot en met een mbo niveau 1
opleiding.

Met name in de onderbouw is het percentage leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis hoog. Dit
betekent dat hier extra structuur en duidelijkheid in het onderwijsaanbod is ingebouwd. De
orthopedagoog van de school is leidend in het stellen van doelen ten behoeve van de optimale
ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast is er een vaste onderwijsondersteuner gekoppeld aan de
groep. Dit vraagt veel van het pedagogisch klimaat en de inrichting van het schoolgebouw en de
klassen. Aloude begrippen als rust, reinheid en regelmaat doen het goed bij deze doelgroep.
In de bovenbouw komt spraak-/taalproblematiek relatief veel voor. Hier is veel aandacht voor
uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat. Het ondersteunen van verbale informatie met
behulp van visuele informatie is voor deze doelgroep van groot belang.

Onderwijs
Respect voor de eigenheid van ieder kind staat in ons pedagogisch en didactisch handelen voorop.
Vanuit dit respect bieden wij jongeren de veiligheid om tot een zo breed mogelijke zelfontplooiing te
komen. Leerlingen volgen vanaf de middenbouw een of meerdere gecertificeerde en/of
gediplomeerde praktijk- leerroutes (winkel, horeca, schoonmaak, zorg en welzijn, kapper en
groenvoorziening) en leggen daarvoor op hun niveau een examen af. Wij zetten daarbij in op een
duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Daartoe is het van belang dat we onze leerlingen meegeven
dat zij "er toe doen". Vandaar dat wij ook werken aan hun zelfbeeld, gevoel voor eigenwaarde en
identiteit. Om dit te bereiken werken wij aan het vergroten van hun sociale en communicatieve
vaardigheden en aan de basale vaardigheden die het bedrijfsleven van onze leerlingen verlangt.
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Voor elke leerling wordt er aan het begin van het schooljaar een ontwikkelingsperspectief (OPP)
opgesteld, waarin o.a. de niveaubepaling, het te behalen didactisch uitstroomniveau, de didactische
leerroute en de uitstroombestemming van de leerling zijn opgenomen. Door middel van
groepsplannen, jaarplannen en periodeplannen wordt er door de mentor in de klas planmatig
geïnvesteerd in de didactische ontwikkeling van de leerlingen.

Leerlingen en ouders
Op Orion College Zuidoost vinden wij een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk. Ouders
zijn ervaringsdeskundige en die deskundigheid is van essentieel belang voor de samenwerking en de
doelen die wij met de leerlingen willen bereiken. Wij betrekken ouders op verschillende manieren bij
onze school. Bij vaste momenten waarop er over de ontwikkeling van hun kind wordt gesproken.
Daarnaast zijn er meer algemene contactmomenten zoals algemene ouderavonden,
voorlichtingsavonden, themamiddagen of open dagen. Ook stellen we de deelname van ouders in de
organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de school zeer op prijs. Ouders hebben de
mogelijkheid om deel te nemen aan de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Trots
 Training conflicthantering. Op 22 januari is het team getraind ten behoeve van conflicthantering.

De-escalatie stond centraal. De focus lag voornamelijk op het eigen handelen als professional.
Het team heeft praktische tools gekregen om daadwerkelijk de-escalatie tot stand te brengen. Een
eye-opener was het vroegtijdig herkennen van frustratie bij de leerlingen en daarop in te spelen en
de spanning weghalen.

 Robot NAO. In januari 2016 hebben de leerlingen voor het eerst gewerkt met de NAO
onderwijsrobot. De NAO kan geprogrammeerd worden om de docenten te ondersteunen tijdens
de les. De leerlingen zijn erg enthousiast en werken graag met de robot. Zij zien hem als een
volwaardig docent en geven antwoord op de door hem gestelde vragen. Ook luisteren ze
aandachtig naar de lesstof die door de NAO wordt verteld.

 Eerste schoolfeest ooit! Op de avond van de kerstviering heeft is het eerste schoolfeest in de
geschiedenis van Orion College Zuidoost georganiseerd voor de leerlingen. Dit was een groot
succes. Zowel leerlingen als hun ouders waren uitgenodigd voor het feest. Onder het genot van
een hapje en een sapje is er gefeest op de tonen van een dj, die goed inspeelde op de
muziekvoorkeur van de doelgroep. Muziek doet onze leerlingen enorm opleven!

Op weg naar 2016 en verder
 De Werkstraat; op weg naar een betaalde baan. De Orion Werkstraat is een

samenwerkingsverband van alle Orion College-locaties en ondersteunt de leerlingen in hun weg
naar arbeid of dagbesteding. Vanaf het moment van het assessment, een onderzoek waarin wordt
gekeken waar de interesses en mogelijkheden van een leerling liggen, helpt de Werkstraat de
leerling met het vinden van geschikte stages en later met het vinden van werk (of dagbesteding).

 Gymlessen en sport. De school heeft een nieuwe gymleerkracht aangetrokken. Hierdoor hebben
alle groepen nu een blokuur gymnastiek, 100 minuten per week. Daarnaast is er ook nog een
samenwerkingsverband met de Stichting Jongeren die het Kunnen (JdK). Leerlingen die een extra
ondersteuningsbehoefte hebben kunnen bij deze stichting drie maal per week sportactiviteiten
beoefenen na schooltijd. Er is een jongens- en een meisjesgroep.

 ICT. De school kent twee ICT-ers, leraren die naast hun leerkrachtfunctie zich ook bezig houden
met de digitale ontwikkeling van het onderwijs. Daarnaast zullen de leerlingen ook steeds meer
onderwijs via digitale programma's tot zich krijgen. Langdurig zieke leerlingen zullen ook thuis het
programma mee kunnen volgen.

 Verandering van leerlingpopulatie.De laatste drie jaar zien we een verandering in onze populatie.
Het aantal leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding neemt toe. De school heeft het
onderwijsaanbod hierop aangepast. Sinds twee jaar heeft de school een groep met maximaal acht
leerlingen waar naast een leerkracht ook fulltime een leerkrachtondersteuner in de groep is.
Tevens is voor de meeste leerlingen van die groep een indicatie voor persoonlijke begeleiding bij
Cordaan aangevraagd. Hierdoor kunnen deze leerlingen ongeveer vier uur per week individueel
begeleid worden door een medewerker van Cordaan. Daarnaast heeft de school ook een tweetal
leerkrachten aangetrokken die ervaring heeft met deze lager functionerende doelgroep.
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Orion College Zuid

Doelgroep
Orion College Zuid biedt onderwijs aan leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblematiek
die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Gedragsproblemen die veelvuldig voorkomen op het
Orion College Zuid zijn aandachtstekortproblemen, oppositioneel- en opstandig gedrag,
emotieregulatieproblemen (zoals moeite met boosheidcontrole), anti-sociaal gedrag en neiging tot
crimineel gedrag. Daarnaast heeft een groot deel van de leerlingenpopulatie van het Orion College
Zuid een beperkte intelligentie (moeilijk lerend of licht verstandelijk beperkt).
Onze leerlingen zijn gebaat bij gevarieerd onderwijs (een variatie tussen theorie en praktijk, tussen
leren en doen). Op deze manier willen wij onze leerlingen begeleiden naar een volwaardige plaats in
de samenleving. Het onderwijs is afgestemd op de individuele (ondersteunings-) behoeften van de
leerling. Naast het onderwijs kunnen er verschillende vormen van ondersteuning geboden worden
zoals gedragstrainingen, observaties, onderzoek en individuele begeleiding vanuit de
gedragswetenschappers

Onderwijs
Orion College Zuid biedt praktijkonderwijs in alle leerjaren en vmbo-bb en vmbo-kb in het eerste en
tweede leerjaar. Ook bieden we de mbo niveau 1 opleidingen aankomend verkoopmedewerker (mbo-
klas), assistent logistiek medewerker (mbo-klas) en horeca assistent. Tevens kunnen diverse
certificaten worden behaald, zoals het certificaat NIL (lassen), het certificaat JSB (sport) en het
certificaat SVH (horeca). Verder is er de mogelijkheid om IVIO-diploma’s te behalen op niveau 1 t/m 4
voor de basisvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.
Aan de hand van een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke leerling worden de
individuele onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Dit OPP wordt opgesteld door een multi-disciplinair
team en vastgesteld met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.
Op het Orion College Zuid wordt sinds dit schooljaar gewerkt met het Activerende Directe
Instructiemodel (ADI-model). Dit schooljaar wordt verder gewerkt aan de leerlijnen voor alle andere
vakken uit het curriculum. Om te toetsen hoe de ontwikkeling van de leerlijnen op de basisvakken zich
verhoudt tot de leerlijnen worden twee keer per jaar de methode-onafhankelijke Deviant
Niveautoetsen afgenomen. Tenslotte is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen
de methode Leefstijl ingezet en wordt de ontwikkeling gemeten aan de hand van de SEOL.

Leerlingen en ouders
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid en positieve ouderparticipatie zijn belangrijke
speerpunten/streefdoelen geweest voor het schooljaar 2015-2016. Dit schooljaar is er gestart met een
kick-off bijeenkomst omtrent de samenwerking met ouders. Daarnaast zijn er vaste perioden in het
jaar gepland waarop de groepsleerkrachten alle ouders en leerlingen uitnodigen voor
voortgangsgesprekken.
De leerlingenraad is dit schooljaar opnieuw gestart onder leiding van de orthopedagoog en stagiaires.
Leerlingen hebben gesolliciteerd voor een plek in de leerlingenraad en de meest gemotiveerde
leerlingen zijn hiervoor aangesteld. De leerlingenraad houdt zich bezig met vraagstukken zoals: hoe
kunnen wij het onderwijs aantrekkelijker maken voor leerlingen? Hoe kunnen we de schoolpleinen
leuker maken? Is er behoefte aan een schoolfeest en zo ja, hoe organiseren wij dit? Het doel van de
leerlingenraad is om de leerlingen een stem te geven binnen de school, waardoor de positieve
betrokkenheid bij school wordt gestimuleerd.

Trots
 Het afgelopen schooljaar heeft het Orion College Zuid een grote slag gemaakt op het gebied van

planmatig handelen. Zowel voor het didactisch handelen als pedagogisch handelen is er veel
beleid vastgelegd in protocollen en wordt er gehandeld volgens een vaste structuur.

 Een ontwikkeling die hand in hand is gegaan met het planmatig handelen is het opbrengstgericht
werken. Het Orion College Zuid heeft dit schooljaar de opbrengsten van schooljaar 2014-2015
uitgebreid in kaart gebracht op de verschillende ontwikkelingsgebieden (didactisch, sociaal-
emotioneel, stage & praktijkontwikkeling). Naar aanleiding van de conclusies wordt het onderwijs
van het Orion College Zuid op verschillende onderdelen, zoals het rooster en de afspraken
omtrent huiswerk, aangepast.

 Er is hard gewerkt aan het schoolveiligheidsbeleid op het Orion College Zuid. Het team is
geschoold in gesprekstechnieken en conflicthantering, het schoolveiligheidsplan is uitgebreid met
diverse stappenplannen en beslisbomen en het schorsingsbeleid is herzien. Bij schorsingen wordt
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er standaard een leerstraf ingezet die het bewustzijn en inzicht van de leerling in het gedrag en de
problematiek moet vergroten. Het nieuwe schoolveiligheidsplan leidt met name tot een meer
structurele en gecontroleerde wijze van incidentafhandeling. Daarnaast is de samenwerking met
de wijkagent geïntensiveerd en wordt hij preventiever betrokken bij problemen met en tussen
leerlingen. Ook is er geïnvesteerd in een nieuw camerasysteem dat ingezet wordt om leerlingen te
confronteren met ongewenst gedrag en heb inzicht te geven in het gewenste gedrag.

 Om de betrokkenheid van het team bij beleidsontwikkeling en het draagvlak bij veranderingen te
vergroten is het Orion College Zuid gestart met leerteams. Er zijn drie leerteams geformeerd,
namelijk: onderwijsinhoud, onderwijsorganisatie en onderwijsondersteuning. Vanuit de teams
wordt beleid ontwikkeld en worden voorstellen voor nieuw beleid voorgesteld aan het
management team en na goedkeuring gepresenteerd aan het volledige team.

Op weg naar 2016 en verder
 Omtrent de huisvesting is het Orion College Zuid samen met de gemeente bezig om een

verbouwingsplan te maken voor een andere schoollocatie. Het streven is dat het Orion College
Zuid in 2018 zal verhuizen naar een bestaand pand dat is verbouwd volgens de eisen en wensen
van de school.

 Ter preventie en verbeterde afhandeling van incidenten is er een plan opgesteld voor een
achterwachtvoorziening. De achterwachtvoorziening is bedoeld om leerlingen tot rust te laten
komen, te laten reflecteren op hun gedrag en in een oplossingsgerichte houding te komen. Het
doel is om het aantal incidenten te verminderen en de rust en veiligheid binnen de school te
vergroten.

 De intensieve samenwerking met Jongeren Die Het Kunnen is verder uitgebreid. Door middel van
(sport)activiteiten kunnen leerlingen werken aan persoonlijke doelen, zoals omgang met boosheid
en emotieregulatie, samenwerking, acceptatie van autoriteit, vergroting van het zelfinzicht,
verbetering van het zelfbeeld en geloof in eigen capaciteiten. Daarnaast biedt Jongeren Die Het
Kunnen de leerlingen een veilige en zinvolle vrijetijdsbesteding.

 Er is een intensievere samenwerking gestart met de wijkagent van het Orion College Zuid. De
samenwerking moet erop gericht zijn om het inzicht van leerlingen in de risico’s van crimineel
gedrag te vergroten. De wijkagent wordt preventief betrokken bij bijvoorbeeld gesprekken met
leerlingen die de neiging hebben tot of medeplichtig zijn aan risicovol en/of crimineel gedrag.
Daarnaast wordt de wijkagent regelmatig ingezet voor advies en consult en zal de wijkagent
verantwoordelijk zijn voor het inzetten van steekproefcontroles op drugsbezit en andere verboden
middelen/materialen.

 Prikkelend en inspirerend onderwijs is een belangrijk speerpunt voor schooljaar 2016-2017. Nu de
basis is gelegd in het planmatig handelen en de veiligheid is dit de volgende stap in de
ontwikkeling van optimaal onderwijs. Belangrijke onderdelen hiervan zijn onder andere: meer
gebruik van ICT middelen in de lessen, vergroten van de inzet van afwisselende werkvormen, de
inzet van cultuureducatie, het starten en verbreden van een keuzevak aanbod en het vergroten
van ondersteunende middelen en materialen bij de lessen.
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C. Bericht Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond eind 2015 uit de volgende vijf leden:
 Dhr. dr. T. Rodrigues, voorzitter
 Mw. drs. R.J. Koole
 Dhr. drs. H. Hoogerwerf
 Mw. drs. E.Overweter
 Mw. drs. M. Kuitenbrouwer

In 2015 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van dhr. M. Muis en dhr. A.W. Abcouwer en
zijn mw. E. Overweter en mw. M. Kuitenbrouwer door de gemeente Amsterdam als nieuwe leden
benoemd.

Vergaderingen en informele bijeenkomsten in 2015
Ieder jaar bepaalt de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten voor het komende jaar. Hier
wordt zowel tijdens de formele vergaderingen als tijdens de informele bijeenkomsten extra aandacht
aan besteed. In 2015 waren de aandachtspunten: maatschappelijke betekenis; professionalisering
van Orion en inhoudelijke diepgang in de bestuurlijke agenda.

Vergaderingen
In 2015 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd. In de vergaderingen zijn de volgende
besluiten genomen:
 Goedkeuring Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2015-2016
 Goedkeuring 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen, werken,

welzijn”
 Goedkeuring jaarrekening/jaarverslag 2014
 Goedkeuring jaarplan en begroting 2016
 Diverse besluiten rondom de overdracht van de Roozendaalschool, de Burgerschool en OC West

cl 2 (AG Bell) naar VierTaal te weten: de bestuursoverdracht, nieuwe statuten VierTaal en nieuwe
statuten Orion.

 Flynth aangewezen als nieuwe accountant

Daarnaast kwamen veel andere onderwerpen aan de orde. De belangrijkste zijn:
 Personeelsbeleid in relatie tot de nieuwe cao Primair Onderwijs, de ontwikkeling van de kwaliteit

van het onderwijs en de implementatie van opbrengstgericht werken en financiële en inhoudelijke
rapportages (na 4 en 7 maanden van het kalenderjaar).

 Orion in het krachtenveld van transities jeugdzorg en passend onderwijs. De RvT vindt dat Orion
vanuit eigen kracht moet opereren. Ook worden medewerkers van Orion ingezet in het regulier
onderwijs voor consultatie, advies, observaties via het Expertisecentrum van Orion.

 Ambitie Federatie “Samen voor sterk openbaar onderwijs in Amsterdam”, een voorzichtige
verkennende ambitie gericht op het vormen van een functionele netwerkorganisatie. De RvT van
Orion zou willen dat de stip op de horizon verder gaat dan “slechts” een functionele
netwerkorganisatie. En ziet als eerste stappen om pragmatisch aan de slag te gaan met
onderdelen waar winst te boeken is in samenwerking. Orion doet volop mee aan de
ontwikkelingen binnen de Federatie.

De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bepaald op basis van de
vastgestelde bestuurlijke agenda 2015-2016. Deze agenda bestaat enerzijds uit de reguliere P&C-
onderwerpen (begroting, bestuursformatieplan, jaarverslag, etc.) en anderzijds uit een dynamische
thema-agenda waarin alle beleidsterreinen langskomen (ICT-beleid, kwaliteitsbeleid,
personeelsbeleid, financieel beleid, veiligheidsbeleid).

Auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2015 vier keer vergaderd. Deze vergaderingen betroffen reguliere
vergaderingen over de financiële stukken (bestuursformatieplan, jaarrekening,
zevenmaandsrapportage, begroting) voorafgaand aan een RvT vergadering. Daarnaast heeft de
auditcommissie een kennismakingsgesprek gevoerd met de accountant Flynth, alvorens over
aanwijzing van de accountant een positief advies te geven aan de Raad van Toezicht.
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Remuneratiecommissie
De voorzitter en vicevoorzitter voeren jaarlijks in januari een functioneringsgesprek met de bestuurder
waarin wordt teruggeblikt of het voorgaande jaar en afspraken worden gemaakt over het aankomende
jaar. In het gesprek over 2015 is er grote tevredenheid uitgesproken door de remuneratiecommissie.

VierTaal
Medio 2014 is er een commissie VierTaal gestart in verband met de overdracht van de scholen voor
cluster 2 onderwijs en ambulante begeleiding naar deze nieuwe stichting in oprichting. Deze
overdracht heeft per 1 augustus 2015 plaatsgevonden en is succesvol afgerond. Daarna is deze
commissie opgeheven.

Informele bijeenkomsten en bezoeken
Naast de formele vergaderingen hebben er in 2015 twee informele bijeenkomsten plaatsgevonden
met alle schooldirecteuren en GMR-leden van Orion.
 Tijdens de bijeenkomst in april is vanuit het strategisch plan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven;

Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn” ingezoomd op vier onderdelen. Aan vier tafels
is met elkaar uitgewisseld wat de nieuwe koers betekent voor: 1)het onderwijs binnen de scholen,
2) het Expertisecentrum van Orion, 3) de Werkstraat voor Uitstroomprofiel Arbeid en 4) leren van
en met elkaar in de Orion Werkplaats.

 En in december was het thema “Veiligheid op school” en is er gesproken over: pesten, social
media, fysiek ingrijpen bij leerlingen en pesten. De eerste drie onderwerpen hebben binnen Orion
al continue de aandacht: zowel beleidsmatig, als naar aanleiding van incidenten. Ten aanzien van
radicalisering zal in de loop van 2016 een beleidsmatige aanpak ontwikkeld worden waarbij de
aanpak van het signaleren van kindermishandeling als voorbeeld wordt genomen.

Verder zijn de leden van de Raad van Toezicht in tweetallen op bezoek geweest op verschillende
scholen.

Deskundigheidsbevordering en zelfevaluatie
De leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan verschillende seminars en bijeenkomsten voor
toezichthouders in het onderwijs (o.m. georganiseerd door de Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen, VTOI).

De evaluatie over haar eigen functioneren in 2015 heeft in februari 2016 plaatsgevonden onder leiding
van Goos Minderman. Daarin heeft de Raad van Toezicht ook haar aandachtspunten bepaald voor
2016: opbrengsten en stakeholdermanagement door leden RvT.

Tot slot
De Raad van Toezicht bedankt het bestuur, de directeuren en alle medewerkers voor hun inzet in
2015.

Het driejarige implementatietraject Opbrengstgericht Werken is afgerond. Het succes van dit traject
blijkt onder meer tijdens alle inspectiebezoeken die in 2015 hebben plaatsgevonden. Alle
inspectiebezoeken hebben geresulteerd in een positieve beoordeling. Daarnaast is de Mr de
Jonghschool als eerste cluster 4 school aangemerkt als excellente school!

Ook bestuurlijk opereert Orion volop in Amsterdam en omgeving en geeft steeds meer invulling aan
Passend Onderwijs. Het expertisecentrum van Orion is een paar mooie samenwerkingsrelaties
aangegaan, waarbij kennis uit Orion in het regulier onderwijs wordt ingezet om daar passend
onderwijs te kunnen realiseren. Ook het Orion event , “Samen Passend” dat Orion in augustus
organiseerde voor onderwijscollega’s, ketenpartners en eigen personeel was een groot succes.

Namens de Raad van Toezicht,

Dr. T. Rodrigues
Voorzitter Raad van Toezicht
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D. Bericht Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de GMR was tot 1 augustus 2015 als volgt.

Samenstelling GMR in 2015 tot 1 augustus 2015
School Personeelsgeleding Oudergeleding

Cluster 2
SO Alexander

Roozendaalschool
Roel Kost Marcella Kemp

Burgerschool

VSO Orion College West cl 2 Joke Walvis VACATURE

AB Karen Hoogerman
Ingrid Warmenhoven

Cluster 3
SO Coronelschool Peter Ojemann

Belinda Blok
Joanne van den Eijnden

Nooteboomschool
Van Koetsveldschool
Mytyl/tytyl

VSO Orion College Noord WP Annemieke Kersten Elfriede Pengel
Orion College Noord BS
Orion College Zuidoost
Orion College West

Cluster 4
SO Mr. de Jonghschool Rita Hoogesteijn Liliana Lopes

Gerhardschool
Van Detschool

VSO Orion College Zuid Sandra Janssen-Esajas Janna Visser

Voorzitter Joanne vd Eijnden
Ambtelijk
secretaris

Hans Versteegh

Samenstelling GMR in 2015 vanaf 1 augustus 2015
School Personeelsgeleding Oudergeleding

SO
Cluster 3 Drostenburg Esther Niemans

Belinda Blok
Joanne van den Eijnden
VACATUREVan Koetsveldschool

Cluster 4 Mr. de Jonghschool VACATURE
VACATURE

Liliana Lopes Van Det
Najat BoughardaGerhardschool

Van Detschool
VSO

Orion College Noord WP Paul Brasse
Judith Kapel

Janna Visser.
Helen KluivertOrion College Noord BS

Orion College Zuidoost
Orion College West

Orion College Zuid

Voorzitter Joanne vd Eijnden
Ambtelijk
secretaris

Hans Versteegh
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Vergaderingen in 2015
In 2015 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 7 keer met het bestuur bijeen.
Daarnaast waren er twee ontmoetingen met de Raad van Toezicht en vonden diverse overleggen in
commissieverband plaats.

De belangrijkste onderwerpen, die in de GMR zijn besproken:
 “Orion …”, jaarplan en begroting 2015
 Bestuursformatieplan 2015-2016
 Reorganisatie, RDDF en sociaal plan
 Voortgangsrapportages sociaal plan
 Strategisch beleidsplan Orion 2015-2020
 Voorstel wijziging organisatie Orion en herschikking BRINnummers
 Huisvesting
 Ontwikkelingen passend onderwijs
 Afsplitsing cluster 2
 Wijziging statuut en reglementen
 Verkiezingen GMR-en en tussentijdse verkiezing GMR
 CAO Primair onderwijs

o keuze tussen basismodel en overlegmodel
o de 40-urige werkweek

 Taakbeleid
 Evaluatie functieboek, m.n. nieuwe functies van teamleider en zorgcoördinator
 Vakantierooster, jaarrooster 2015-2016
 De schooltijden, het gelijke lesdagenmodel voor het SO
 De functiemix
 De flexpool
 Jaarverslag Orion 2014
 Jaarplan werkplaats
 Het Expertisecentrum Orion
 De pestprotocollen
 Jaarplan en begroting 2016, meerjarenbegroting 2016-2019

Deskundigheidsbevordering
 De jaarlijkse scholing medezeggenschap die plaats vond in de maanden januari en februari werd

door de GMR verzorgd in samenwerking met de AOB.
 Daarnaast was de GMR in samenwerking betrokken bij de begeleiding van een enkele individuele

MR.

Actualisering statuut en reglementen en aanpassing van het clustermodel
Per 1 augustus werd ontvlechting van de cluster 2 scholen geëffectueerd. Als direct gevolg hiervan
maakten per 1 augustus de drie cluster 2 scholen en de bijbehorende ambulante dienst geen deel
meer uit van Orion en dus niet meer van de GMR. Als het bestaande clustermodel,
vertegenwoordiging per cluster, per geleding, SO en VSO gehandhaafd zou worden zou de GMR nog
slechts uit 8 leden bestaan.
Medio 2015 werd in overleg met het bestuur besloten bij het actualiseren van het
medezeggenschapsstatuut en de medezeggenschapsreglementen per 1 augustus, tevens het tot dan
toe gehanteerde clustermodel aan te passen. Vanaf die datum bestaat de GMR uit twee ouderleden
en twee personeelsleden per cluster SO (cluster 3 en cluster 4) en twee ouderleden en twee
personeelsleden namen het Orion College, totaal 12 leden.

Verkiezingen
In juli vonden verkiezingen plaats voor de nieuwe GMR. Vijf nieuwe leden traden toe tot de GMR.
Helaas bleven ook drie plaatsen vacant, die ook met de tussentijdse verkiezingen in november, bij
gebrek aan kandidaten, niet opgevuld werden. Dit is voor het functioneren van de GMR een grote
zorg. Het maakt dat de GMR niet daadkrachtig genoeg kan zijn, doordat de verantwoordelijkheden
niet over voldoende mensen verdeeld kunnen worden. Bovendien komt de legitimiteit van de
besluitvorming in het geding als groepen niet vertegenwoordigd worden in de GMR. Deze zorg zal in
2016 niet alleen aandacht van GMR en bestuur moeten krijgen, maar ook van de directies van de
scholen en de MR-en.
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Bijeenkomsten met Raad van Toezicht en de directies
Dit jaar waren er twee bijeenkomsten met de leden van de Raad van Toezicht en de directies
gezamenlijk.
 Op 22 april stond de bijeenkomst in het teken van het nieuwe strategisch beleidsplan van Orion

“Leren voor toekomst in wonen, werken, welzijn” in relatie tot het onderwijs binnen de scholen, het
Expertisecentrum, de Werkstraat en de Werkplaats.

 Op 9 december was het thema: “Veiligheid op school” en is er gesproken over: pesten, social
media, fysiek ingrijpen bij leerlingen en radicalisering.

Deze bijeenkomst met Raad van Toezicht en directies word door de leden van de GMR zeer
gewaardeerd.

Voortuitblik 2016
Een overzicht van de belangrijkste punten waaraan de GMR in 2015 aandacht heeft besteed is
hierboven weergegeven. Net als in voorgaande jaren is veel geïnvesteerd in de discussie over de
begroting en het reorganisatie –en bestuursformatieplan. Gezien de blijvende veranderingen voor
Orion als gevolg van de invoering van passend onderwijs, belooft 2016 weer een jaar te worden voor
vele en ingewikkelde overleggen voor zowel GMR als MR-en.

Ook in 2016 zal een deel van de formatie in een risicodragende deel vallen. Daarnaast gaat Orion
werken met een nieuwe manier van begroten: eerst kijken wat wenselijk is, daarna wat haalbaar is.
Binnen de GMR leeft nog steeds de grote wens dat daarbij niet alleen de nodige aandacht zal zijn
voor de personele gevolgen, maar dat meer dan voorheen ook de onderwijskundige consequenties
aan de orde zullen komen. Met gepaste aandacht voor de zorg die leerlingen van Orion vragen.

De bezetting van de GMR is in 2016 blijvend een punt van zorg, dat aandacht verdiend van GMR en
bestuur, maar ook van directies van de scholen en de MR-en.

Terugkijkend op 2015 kunnen we vaststellen dat de betrokkenheid van de GMR bij de totstandkoming
van het strategisch beleidsplan is toegenomen. Zowel in de bespreking/overleg met het bestuur, als in
de gedachte-uitwisseling met Raad van Toezicht en directies. We zien uit naar de uitdagingen in
2016.

Een volledig jaaroverzicht 2015 kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de GMR Hans
Versteegh H.Versteegh@orion.nl

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Mevrouw J. van den Eijnden
Voorzitter GMR

De heer H. Versteegh
Ambtelijk secretaris GMR
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E. Jaarrekening
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Bijlage 1 Tabellen

Tabel 1: leerlingaantallen per school op 1 oktober

Leeringaantallen o.b.v. vastelling DUO

aantal per 1 oktober 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prof. H. Burgerschool 71 67 62 65 61 63 63 62 66 70 65

Alexander Roozendaalschool

hoofdvestiging 275 286 327 319 327 322 292 286 268 263 276

nevenvestiging Purmerend 39 38 48 49 51 46 41 50

subtotaal 275 286 327 358 365 370 341 337 314 304 326

Drostenburg

Mytylschool 81 69 70 71 63 62 61 46 44 46 49

Tyltylschool 79 81 80 80 89 91 95 102 101 95 91

Dr. Coronelschool 123 111 94 105 96 97 106 103 98 88 69

W.B.Noteboomschool 102 105 98 100 83 74 70 61 46 45 42 232

Van Koetsveldschool 147 153 146 142 132 146 123 134 112 114 103 90

A.H.Gerhardschool 82 83 89 57 64 64 79 87 98 87 94 99

Mr. G.T.J. de Jonghschool

hoofdvestiging 85 93 98 84 88 84 83 92 89 102 92

nevenvestiging Zaanstad 27 35 45

subtotaal 85 93 98 111 123 129 83 92 89 102 92 89

E.J.van Detschool 152 160 168 177 156 152 130 155 158 180 176 148

Orion College West cl 2 223 255 271 269 282 286 274 264 267 294 274

leerlingen van:

Mytylschool 8 17 22 31

Tyltylschool 1 1

Dr. Coronelschool 12 27 30 41

OC Zuid 2 13 22 25

OC Noord 1

subtotaal 223 255 271 269 304 344 350 361 267 294 274

Orion College Zuid 101 101 102 108 86 70 70 81 64 74 84 91

Orion College Noord/Zuidoost 271 277 278 298 312 315 250 253 245 244 247 238

leerlingen van OC Zuid 18 27

Orion College West cl 3-4 136 153 152 153

subtotaal 271 277 278 298 312 315 268 280 381 397 399

Totaal Orion 1.792 1.841 1.883 1.941 1.934 1.977 1.839 1.901 1.838 1.896 1.864 1.140
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Tabel 2 leerlingaantallen per school per 16 januari

Leeringaantallen

aantal per 16 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prof. H. Burgerschool 71 73 68 65 70 63 66 67 69 72 65

Alexander Roozendaalschool

hoofdvestiging 290 315 340 331 342 330 298 300 285 277 284

nevenvestiging Purmerend 29 38 48 50 51 47 43 50

subtotaal 290 315 340 360 380 378 348 351 332 320 334

Drostenburg

Mytylschool 81 69 70 71 63 62 60 44 47 48 51

Tyltylschool 79 81 80 80 89 95 98 104 102 97 93

Dr. Coronelschool 130 111 101 105 104 108 108 105 98 90 71

W.B.Noteboomschool 102 105 98 107 83 74 76 61 45 48 41 236

Van Koetsveldschool 158 153 157 149 153 154 136 139 118 119 106 93

A.H.Gerhardschool 93 90 98 64 78 70 99 98 104 97 107 104

Mr. G.T.J. de Jonghschool

hoofdvestiging 102 103 104 93 98 92 104 102 98 101 97

nevenvestiging Zaanstad 31 41 47

subtotaal 102 103 104 124 139 139 104 102 98 101 97 95

E.J.van Detschool 160 167 174 177 156 152 159 158 160 191 175 148

Orion College West cl 2 223 255 271 269 282 286 276 269 265 291 273

leerlingen van:

Mytylschool 8 17 21 32

Tyltylschool 1

Dr. Coronelschool 14 28 32 47

OC Zuid 2 15

OC Noord

subtotaal 223 255 271 269 306 347 329 348 265 291 273

Orion College Zuid 136 123 125 117 107 90 127 137 68 77 90 91

Orion College Noord/Zuidoost 271 277 278 298 312 314 254 249 229 239 237 241

Orion College West cl 3-4 141 151 153 167

subtotaal 271 277 278 298 312 314 254 249 370 390 390

Totaal Orion 1.896 1.922 1.964 1.986 2.040 2.046 1.964 1.963 1.876 1.941 1.893 1.175
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Tabel 3 leeftijdsopbouw medewerkers in dienst bij Orion

2013 2014 2015

vrouw man totaal vrouw man totaal vrouw man totaal

15 tot 25 jaar 5 4 9 9 4 13 7 1 8

25 tot 35 jaar 99 11 110 95 9 104 46 9 55

35 tot 45 jaar 112 23 135 109 22 131 65 12 77

45 tot 55 jaar 156 32 188 143 33 176 93 18 111

55 tot 65 jaar 139 75 214 138 69 207 87 47 134

65 en ouder 4 0 4 3 1 4 1 2 3

totaal 515 145 660 497 138 635 299 89 388

op totale bestand 78% 22% 78% 22% 77% 23%

leeftijd tot 45 jaar 85% 15% 86% 14% 84% 16%

leeftijd vanaf 45 jaar 74% 26% 73% 27% 73% 27%

Tabel 4 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
gemiddeld ziekteverzuimpercentage over 12
maanden

2013 2014 2015

Drostenburg 8,0% 7,6% 10,6%

Van Koetsveldschool 4,4% 13,9% 10,0%

A.H.Gerhardschool 19,8% 8,1% 6,1%

Mr. G.T.J. de Jonghschool 6,1% 5,5% 3,5%

E.J.van Detschool 7,0% 17,1% 6,8%

Orion College West 9,7% 7,8% 7,4%

Orion College Zuid 13,7% 10,7% 12,8%

Orion College Wognum 3,6% 13,0% 9,4%

Orion College Beijerl 6,8% 1,9% 1,4%

Orion College Zuidoost 6,1% 4,4% 7,7%

Ambulante dienst 7,0% 3,0% 14,4%

Stafbureau / bovenschools 14,8% 0,6% 0,4%

Totaal orion 8,3% 7,9% 7,9%

Tabel 5 Verhoudingen OP, DIR en OOP op loonlijst

2013 2014 2015

leraar 385 358 218

58% 56% 56%

directie 21 19 15

3% 3% 4%

OOP 254 258 155

38% 41% 40%

totaal 660 635 388
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Tabel 6 Salarisschalen naar geslacht

schaal 2013 2014 2015

LB Man 80 71 41

Vrouw 258 236 142

LC Man 15 16 7

Vrouw 32 35 28

DB Man 2 1 2

Vrouw 3 2 1

DCU Man 2 2 1

Vrouw

DC Man 3 3 3

Vrouw 1 2 1

DD Man 3 3 2

Vrouw 2 2 1

DE Man

Vrouw

AB Man

Vrouw

AC Man 4 2 2

Vrouw 1 1 2

LIO2 Man

Vrouw

0001 Man 1

Vrouw 0 0

0004 Man 14 15 10

Vrouw 29 32 19

0005 Man 2 2 2

Vrouw

0006 Man 3 3 1

Vrouw 69 67 38

0007 Man 7 8 8

Vrouw 26 27 22

0008 Man 2 2 2

Vrouw 7 6 4

0009 Man 2 2 1

Vrouw 53 51 17

0010 Man 1 1

Vrouw 8 8 5

0011 Man 3 3 3

Vrouw 26 29 18

0012 Man

Vrouw 1

0013 Man 2 1 1

Vrouw 1 1
0014 en
hoger

Man 1 1 1

Vrouw

totaal Man 145 136 89

Vrouw 515 500 299

totaal 660 636 388
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Bijlage 2 Exploitatierekening 2015 per school



Bijlage 2 Exploitatierekening 2015 per school

20WO Professor Burgerschool t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 133.989         147.672            756.167         

3.2 Overige overheidsbijdragen -                    5.022                13.589           

3.5 Overige baten 461.558         443.184            312.622         

Totaal baten 595.546         595.878            1.082.378       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 509.893         523.341            935.928         

4.2 Afschrijvingen 15.580           12.772              21.765           

4.3 Huisvestingslasten 30.524           40.234              61.780           

4.4 Overige lasten 20.708           23.160              47.598           

Totaal lasten 576.704         599.507            1.067.071       

Saldo baten en lasten 18.842           3.629-                15.307           

Netto resultaat 18.842          3.629-                15.307          
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20WO-AB Professor Burgerschool AB t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW -                    -                       99.901           

3.5 Overige baten 152.596         153.134            81.600           

Totaal baten 152.596         153.134            181.501         

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 72.608           89.873              126.562         

4.2 Afschrijvingen 96                  97                     165                

4.4 Overige lasten 6.568             66.886              6.549             

Totaal lasten 79.273           156.856            133.276         

Saldo baten en lasten 73.323           3.723-                48.225           

Netto resultaat 73.323          3.723-                48.225          
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20WQ-AB AG Bell (AB) t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW -                    14.000              385.383         

3.5 Overige baten 636.860         573.258            353.567         

Totaal baten 636.860         587.258            738.950         

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 418.621         439.962            734.117         

4.2 Afschrijvingen 185                474                   1                   

4.3 Huisvestingslasten 4.983             5.048                7.494             

4.4 Overige lasten 110.151         150.778            83.250           

Totaal lasten 533.940         596.262            824.862         

Saldo baten en lasten 102.920         9.005-                85.912-           

Netto resultaat 102.920        9.005-                85.912-          
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20WQ-ZEK/ELI Orion College West t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 873.495         1.030.050          3.679.993       

3.2 Overige overheidsbijdragen 11.510           105.582            110.139         

3.5 Overige baten 2.049.185       1.937.199          1.421.279       

Totaal baten 2.934.190       3.072.831          5.211.411       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.382.913       2.546.894          4.158.965       

4.2 Afschrijvingen 88.060           87.595              140.566         

4.3 Huisvestingslasten 107.109         143.883            204.817         

4.4 Overige lasten 165.321         149.905            303.963         

Totaal lasten 2.743.403       2.928.277          4.808.311       

Saldo baten en lasten 190.788         144.554            403.100         

Netto resultaat 190.788        144.554           403.100        
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20WR en 20WR-N1 A. Roozendaalschool  Amsterdam
en Purmerend t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 596.865         689.991            3.338.995       

3.2 Overige overheidsbijdragen -                    17.072              29.797           

3.5 Overige baten 2.233.056       2.069.677          1.517.431       

Totaal baten 2.829.920       2.776.740          4.886.223       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.568.786       2.716.449          4.545.509       

4.2 Afschrijvingen 54.069           37.730              89.930           

4.3 Huisvestingslasten 114.444         140.726            198.981         

4.4 Overige lasten 77.259           88.889              155.210         

Totaal lasten 2.814.559       2.983.793          4.989.630       

Saldo baten en lasten 15.362           207.054-            103.407-         

Netto resultaat 15.362          207.054-           103.407-        
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20WR-AB A. Roozendaalschool (AB) t/m 31-7-2015

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW -                    -                       762.661         

3.5 Overige baten 1.731.225       1.727.141          1.135.338       

Totaal baten 1.731.225       1.727.141          1.897.999       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 964.739         1.133.393          1.558.345       

4.2 Afschrijvingen 3.208             1.900                5.237             

4.3 Huisvestingslasten 32.323           33.046              54.201           

4.4 Overige lasten 552.445         600.937            388.316         

Totaal lasten 1.552.715       1.769.277          2.006.099       

Saldo baten en lasten 178.510         42.136-              108.100-         

Netto resultaat 178.510        42.136-              108.100-        
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20WU Mytylschool/Tyltylschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.652.636       3.614.005          3.602.270       

3.2 Overige overheidsbijdragen 36.549           37.576              15.735           

3.5 Overige baten 283.203         162.000            213.667         

Totaal baten 3.972.388       3.813.581          3.831.671       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 3.389.899       3.177.603          3.369.700       

4.2 Afschrijvingen 93.266           75.872              108.576         

4.3 Huisvestingslasten 315.259         302.000            309.534         

4.4 Overige lasten 143.275         125.745            129.477         

Totaal lasten 3.941.699       3.681.220          3.917.287       

Saldo baten en lasten 30.689           132.361            85.615-           

Netto resultaat 30.689          132.361           85.615-          
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20WV-AB-PO en VO Ambulante begeleiding cl-3 
PO t/m 31-7-2015 en VO

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 573.282         744.652            1.675.284       

3.5 Overige baten 18.077           136                   106.156         

Totaal baten 591.359         744.788            1.781.440       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 521.958         537.531            1.235.443       

4.2 Afschrijvingen 44.472           2.170                4.470             

4.3 Huisvestingslasten -                    -                       84.411           

4.4 Overige lasten 45.490           28.699              54.838           

Totaal lasten 611.920         568.401            1.379.162       

Saldo baten en lasten 20.561-           176.388            402.277         

5 Financiële baten en lasten -                    -                       2                   

Netto resultaat 20.561-          176.388           402.279        
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20WW Dr. Coronelschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.249.648       1.228.929          1.427.206       

3.2 Overige overheidsbijdragen -                    13.000              12.131           

3.5 Overige baten 25.203           4.000                10.618           

Totaal baten 1.274.850       1.245.929          1.449.954       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.289.098       1.309.733          1.451.685       

4.2 Afschrijvingen 16.541           13.099              15.435           

4.3 Huisvestingslasten 6.526             -                       44.703           

4.4 Overige lasten 26.950           32.000              65.806           

Totaal lasten 1.339.115       1.354.832          1.577.629       

Saldo baten en lasten 64.264-           108.903-            127.674-         

Netto resultaat 64.264-          108.903-           127.674-        
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20WX W.B. Noteboomschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 690.165         678.946            708.871         

3.5 Overige baten 13.602           -                       93                  

Totaal baten 703.767         678.946            708.964         

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 637.383         621.825            707.751         

4.2 Afschrijvingen 7.594             6.065                8.643             

4.3 Huisvestingslasten 66.518-           49.000              53.771           

4.4 Overige lasten 35.790           11.000              23.060           

Totaal lasten 614.250         687.891            793.225         

Saldo baten en lasten 89.517           8.945-                84.261-           

5 Financiële baten en lasten 1-                   -                       -                    

Netto resultaat 89.517          8.945-                84.261-          
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20XV Van Koetsveld

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.727.461       1.700.923          1.822.582       

3.2 Overige overheidsbijdragen 48.190           11.209              49.031           

3.5 Overige baten 96.463           26.500              27.352           

Totaal baten 1.872.114       1.738.632          1.898.964       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.766.235       1.738.208          1.918.821       

4.2 Afschrijvingen 35.848           38.885              30.639           

4.3 Huisvestingslasten 132.290         148.700            149.261         

4.4 Overige lasten 64.407           80.650              90.291           

Totaal lasten 1.998.781       2.006.443          2.189.012       

Saldo baten en lasten 126.667-         267.811-            290.047-         

Netto resultaat 126.667-        267.811-           290.047-        
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20YC A.H. Gerhardschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.270.105       1.267.408          1.248.528       

3.2 Overige overheidsbijdragen 94.182           81.430              204.283         

3.5 Overige baten 71.882           19.112              64.940           

Totaal baten 1.436.168       1.367.950          1.517.750       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.179.887       1.252.345          1.342.376       

4.2 Afschrijvingen 40.167           40.724              34.648           

4.3 Huisvestingslasten 106.943         78.600              87.985           

4.4 Overige lasten 79.766           64.254              124.179         

Totaal lasten 1.406.764       1.435.922          1.589.188       

Saldo baten en lasten 29.405           67.973-              71.438-           

Netto resultaat 29.405          67.973-              71.438-          
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20YD De Jonghschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.288.296       1.356.740          1.271.208       

3.2 Overige overheidsbijdragen 82.876           81.860              83.300           

3.5 Overige baten 87.271           1.900                115.806         

Totaal baten 1.458.444       1.440.500          1.470.314       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.294.523       1.311.213          1.383.589       

4.2 Afschrijvingen 28.525           22.721              24.846           

4.3 Huisvestingslasten 78.085           89.000              88.563           

4.4 Overige lasten 68.028           54.850              61.852           

Totaal lasten 1.469.161       1.477.784          1.558.850       

Saldo baten en lasten 10.718-           37.284-              88.535-           

Netto resultaat 10.718-          37.284-              88.535-          
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20YN E.J. van Detschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.519.334       2.458.661          2.366.340       

3.2 Overige overheidsbijdragen 306.464         288.085            288.085         

3.5 Overige baten 26.331           49.000              22.603           

Totaal baten 2.852.129       2.795.746          2.677.028       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.449.583       2.385.447          2.481.222       

4.2 Afschrijvingen 51.649           49.271              48.078           

4.3 Huisvestingslasten 112.150         111.900            150.199         

4.4 Overige lasten 95.792           70.816              92.890           

Totaal lasten 2.709.174       2.617.433          2.772.389       

Saldo baten en lasten 142.955         178.313            95.361-           

Netto resultaat 142.955        178.313           95.361-          
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20YN AB van Detschool

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 437.511         622.142            1.136.854       

3.2 Overige overheidsbijdragen 12.659           7.537                25.460           

3.5 Overige baten 99.063           25.097              166.598         

Totaal baten 549.234         654.776            1.328.911       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 527.231         521.468            1.032.147       

4.2 Afschrijvingen 1.103             3.256                1.784             

4.3 Huisvestingslasten -                    -                       21.984           

4.4 Overige lasten 52.068           70.251              79.855           

Totaal lasten 580.402         594.975            1.135.770       

Saldo baten en lasten 31.168-           59.800              193.141         

Netto resultaat 31.168-          59.800              193.141        
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21EJ Orion College Zuid

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.445.258       1.433.201          1.247.864       

3.2 Overige overheidsbijdragen 14.469           24.602              38.346           

3.5 Overige baten 42.613           1.000                92.397           

Totaal baten 1.502.340       1.458.803          1.378.607       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.572.989       1.373.145          1.381.157       

4.2 Afschrijvingen 39.092           30.602              38.007           

4.3 Huisvestingslasten 314.514         121.150            120.170         

4.4 Overige lasten 104.265         78.620              93.400           

Totaal lasten 2.030.860       1.603.517          1.632.734       

Saldo baten en lasten 528.520-         144.713-            254.127-         

5 Financiële baten en lasten -                    -                       0-                   

Netto resultaat 528.520-        144.713-           254.127-        
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21EN-B -F en -W Orion College Noord en Zuidoost

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.997.821       4.000.934          4.141.319       

3.2 Overige overheidsbijdragen 278.870         311.893            355.482         

3.5 Overige baten 47.532           66.166              130.135         

Totaal baten 4.324.223       4.378.993          4.626.936       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 3.878.958       3.883.846          3.958.907       

4.2 Afschrijvingen 87.213           80.635              83.976           

4.3 Huisvestingslasten 509.242         530.000            539.407         

4.4 Overige lasten 252.586         221.538            281.340         

Totaal lasten 4.727.999       4.716.019          4.863.630       

Saldo baten en lasten 403.776-         337.026-            236.694-         

Netto resultaat 403.776-        337.026-           236.694-        
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21EN-Z Orion College West Zekeringstraat cl-3/4

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.797.415       2.607.765          2.578.690       

3.2 Overige overheidsbijdragen 391.787         548.375            399.278         

3.5 Overige baten 144.033         33.549              33.802           

Totaal baten 3.333.235       3.189.689          3.011.771       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.720.886       2.566.143          2.484.791       

4.2 Afschrijvingen 19.971           14.177              13.021           

4.3 Huisvestingslasten 456.606         478.248            467.898         

4.4 Overige lasten 212.278         152.700            212.785         

Totaal lasten 3.409.740       3.211.268          3.178.495       

Saldo baten en lasten 76.505-           21.580-              166.725-         

Netto resultaat 76.505-          21.580-              166.725-        
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41479 Stg. Orion Algemeen en Stafbureau

Staat van Baten en Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.828.681       2.369.296          3.759.107       

3.2 Overige overheidsbijdragen 440.213         -                       13.956           

3.5 Overige baten 1.030.395       895.843            959.420         

Totaal baten 4.299.289       3.265.139          4.732.483       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.914.643       1.748.340          1.689.379       

4.2 Afschrijvingen 39.608           9.903                12.557           

4.3 Huisvestingslasten 708.079         174.000            775.563         

4.4 Overige lasten 949.200         865.130            1.067.342       

Totaal lasten 3.611.529       2.797.373          3.544.841       

Saldo baten en lasten 687.760         467.766            1.187.641       

5 Financiële baten en lasten 39.518           100.000            109.218         

Netto resultaat 727.278        567.766           1.296.859     
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Bijlage 3 Lijst van afkortingen

AB Ambulante begeleiding
ABOSO Amsterdams Besturen Overleg Speciaal Onderwijs
AOb Algemene Onderwijsbond
ARBO Arbeidsomstandigheden
BBO Breed Bestuurlijk Overleg
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CUMI Culturele minderheid
CvB Commissie voor de Begeleiding
DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam
ESM Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden
Fte Fulltime equivalent
FPU Flexibel pensioen en uittreden
GGD Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
IBL Intensief begeleide leerlingen
IPB Integraal Personeelsbeleidsplan
LG Lichamelijk gehandicapte leerlingen
LIO Leraar in Opleiding
LZ(K) Langdurig zieke leerlingen
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MG Meervoudig gehandicapte leerlingen
MR Medezeggenschapsraad
NSO Naschoolse Opvang
OC Orthopedagogisch Centrum
OCW Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
OSO Overlegorgaan Speciaal Onderwijs
OSVO Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs
PI Pedologisch Instituut
PGB Persoons Gebonden Budget
PO Primair Onderwijs
ROC Regionaal Opleidingen Centrum
RvT Raad van Toezicht
SH Slecht horend
SO Speciaal Onderwijs
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIA Verwijzing Indicatie en Advies Amsterdam
VO Voortgezet Onderwijs
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
WEC Wet op de Expertise Centra
WMS Wet Medezeggenschap Scholen
(Z)MLK` (Zeer) Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen


