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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs en ambulante 
begeleiding.  
 
Passend Onderwijs 
In de hele organisatie is en wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van Passend Onderwijs. De 
contacten met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in oprichting zijn verder uitgebouwd en 
vormgegeven. Eind 2013 was Orion bestuurlijk aangesloten bij 13 samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs in PO en VO. 
 
Begin 2013 is besloten tot aansluiten bij de openbare instelling voor cluster 2 in oprichting voor het cluster 
2 onderwijs en ambulante begeleiding van Orion. Hierin werkt Orion samen met de Haagse Scholen (Cor 
Emousschool in Den Haag), stichting Surplus (Burgemeester de Wildeschool en O.S.G. Hendrik Mol in 
Schagen) en Gewoon Anders Almere (ambulante begeleiding) aan de oprichting van een openbare 
onderwijsinstelling voor cluster 2. In 2013 is hiertoe een intentieverklaring getekend. De gekozen naam is 
VierTaal. 
 
Onderwijskwaliteit 
In het kader van de Kwaliteitswet (V)SO is met ingang van het schooljaar 2012-2013 een driejarig project 
voor de implementatie van opbrengstgericht werken gestart. In het eerste projectjaar 2012-2013 zijn het 
onderwijsaanbod en de onderwijscyclus vanuit opbrengstgericht werken beschreven. In het tweede en 
derde jaar 2013-2015 wordt de denk- en werkwijze van opbrengstgericht werken geïmplementeerd in het 
onderwijsleerproces op de locaties en het handelen van de leraar. 
 
Bijzondere aandacht hierin heeft ICT in het onderwijsleerproces. Er is geïnvesteerd in hardware, een 
digitale leeromgeving met digitaal lesmateriaal en ICT-ondersteunde onderwijsdidactiek. Daarnaast is ons 
kwaliteitszorgsysteem doorontwikkeld. De auditoren zijn geschoold in het onderdeel Leerlingenzorg van 
het toezichtkader van de inspectie en er is gezamenlijk een normering opgesteld. Dit alles doen we 
natuurlijk voor de mooie onderwijsprestaties van onze leerlingen. Maar ook in kunst en cultuur vallen onze 
leerlingen op.  
 
Andere pijlers van ons onderwijs zijn onze kernwaarden respect en veiligheid en ouderparticipatie. In 
2013 is het integraal veiligheidsbeleid van Orion ontwikkeld en vastgesteld. Ook hebben alle scholen een 
schoolveiligheidsplan geschreven. Dit bevat een vertaling van het Orion veiligheidsbeleid naar 
schoolniveau (schoolregels, ontruimingsplan). Vanuit de werkgroep ouderparticipatie worden scholen 
geïnspireerd en gestimuleerd voor beleid en activiteiten binnen hun eigen school.  
 
Personeel 
Om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen én daarnaast de ontwikkelingen van Passend 
Onderwijs en de kwaliteitsimpuls te realiseren, wordt door het personeel van Orion hard gewerkt. Wellicht 
daardoor scoort Orion goed in het medewerkerstevredenheidsonderzoek en is het ziekteverzuim in 2013 
gedaald. Om al deze mooie resultaten te bereiken wordt tussen de scholen steeds meer samengewerkt. 
En er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen). Ook maken 
we samen plezier tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en opening en sluiting van het schooljaar. Tijdens 
deze bijeenkomst is de horeca en muzikale omlijsting in handen van onze eigen leerlingen.  
 
En verder 
Orion College Zuidoost is verhuisd naar SouthEast (voorheen het CEC gebouw). Dit is opnieuw tijdelijke 
huisvesting. Daarnaast heeft Orion College Zuid aan de Gaasterlandstraat in samenwerking met de 
gemeente een grote opknapbeurt ondergaan. 
 
De decembervergadering van de Raad van Toezicht was de laatste vergadering van mevrouw Van den 
Tol. In januari is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met een mooie speech van de voorzitter van de Raad 
van Toezicht afscheid van haar genomen.  
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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 . 
 
Cor de Ruiter, bestuurder 
Amsterdam, juni 2014  
 
 
 
 
 

mailto:info@orion.nl
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A. Bestuursverslag 2013 
 
 
1 Missie en visie 
 
1.1 Stichting Orion 
 
Stichting Orion is het bevoegd gezag van dertien Amsterdamse openbare scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Deze scholen bieden onderwijs voor kinderen en jongeren binnen de clusters 2, 3 en 
4. Tevens biedt Orion ambulante begeleiding, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
Eind 2013 omvatte Orion de volgende scholen. 
 

Speciaal onderwijs cluster 2 

1 20WO Prof. H. Burgerschool Slechthorende kinderen 

2 20WR Alexander Roozendaalschool Kinderen met ernstige spraak- en 

taalmoeilijkheden 

Speciaal onderwijs cluster 3 

3&4 20WU/20WV Mytylschool/Tyltylschool Kinderen met een lichamelijke of een 

meervoudige handicap; ook vso 

5 20WW Dr. Coronelschool Langdurig zieke kinderen 

6 20WX W.B. Noteboomschool Langdurig zieke kinderen 

7 20XV Van Koetsveldschool Zeer moeilijk lerende kinderen 

Speciaal onderwijs cluster 4 

8 20YC A.H. Gerhardschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

9 20YD Mr. G.J.T. de Jonghschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

10 20YN E.J. van Detschool Pedologisch Instituutschool voor kinderen 

met psychiatrische problematiek 

Voortgezet speciaal onderwijs (Orion College) 

11 20WQ Orion College West cluster 2 

(AG Bellschool) 

Kinderen met hoor-, taal-, en 

spraakbeperkingen 

12 21EJ Orion College Zuid Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

13 21EN Orion College Noord 

Orion College Zuidoost 

Zeer moeilijk lerende kinderen (soms 

tevens zeer moelijk opvoedbaar) 

Orion College West cluster 3/4 Langdurig zieke kinderen, kinderen met 

een lichamelijke handicap en kinderen met 

internaliserend gedragsproblematiek. 

 
NB: De Mytylschool (20WU) omvat ook de Tyltylschool (20WV). De Mytylschool en Noteboomschool zijn 
samen gehuisvest binnen Drostenburg. In het gehele verslag worden van de so scholen de officiële 
namen aangehouden. De vso scholen worden benoemd als onderdelen van het Orion College. 

 
1.2 Missie 
 
Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet) 
speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van 
slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. 
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Het aanbod op onze scholen integreert deze behoeften. Orion biedt deze combinatie van onderwijs en 
zorg samen met vaste externe partners aan. De zorg vertaalt zich naar aanpassingen van materiaal of 
aanbod, extra professionele handen, therapie of verzorging in de school en een veilig en respectvol 
klimaat waarin beperking of zorgbehoefte onderling geaccepteerd wordt. 
 
Goed onderwijs is voor ons speciaal onderwijs dat aansluit bij de te verwachten maximale doelstellingen 
per leerling die verwoord staan in het ontwikkelingsperspectief en de wettelijke kwaliteitseisen. Het 
onderwijs wordt aangeboden door leerkrachten die geschoold zijn in het werken met leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs is een goede leerkracht voor elke klas. Ook leerlingen met 
een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom bij ons op school. Voorwaarde is dat leerlingen met 
behulp van de door ons geboden mogelijkheden van aanvullende 
geïntegreerde zorg, in staat zijn onderwijs te volgen. 
 
De (V)SO scholen van Orion hebben een duidelijke en waardevolle positie voor het reguliere 
onderwijs. Niet alleen verzorgen zij het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar zij zijn ook een bron van 
expertise voor het regulier onderwijs. 
 

1.3 Openbaar onderwijs 
 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat alle leerlingen van welke godsdienst of 
levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op basis 
van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. Onze 
leerlingen hebben veel verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. 
Wij besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en kweken respect voor elkaars 
standpunt. 
 

1.4 Kernwaarden: veiligheid en respect 
 
Orion spant zich sterk in om de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als in school ook 
werkelijk inhoud te geven. Op verschillende manieren wordt de deskundigheid van medewerkers 
bevorderd. Medewerkers, ouders en leerlingen worden gestimuleerd om ervaringen te delen en van 
elkaar te leren. 
 

 Veiligheid. 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. 

 Respect. Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, 
maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Daarbij respecteren wij eigen en 
andermans beperkingen. Wij vertrouwen hierbij op de professionaliteit van onze mensen. 

 

1.5 Visie en strategische doelen 
 
In het strategisch beleidsplan 2012-2015 zijn de visie en doelen van Orion beschreven. 
 
Visie: een klein en krachtig Orion 
Orion zal er in 2015 anders uitzien dan nu. De twee belangrijkste veranderingen zijn: 

 Orion heeft geen cluster 2 onderwijs en ambulante begeleiding meer. De scholen (Burgerschool, 
Roozendaalschool en Orion College West cluster 2 (AG Bellschool) vallen onder een nieuwe bevoegd 
gezag voor openbaar (v)so voor cluster 2. De nieuw te vormen instelling VierTaal wordt gevormd door 
Haagse Scholen (Cor Emousschool in Den Haag), stichting Surplus (Burgemeester de Wildeschool 
en O.S.G. Hendrik Mol in Schagen), stichting Gewoon Anders (Almere) en Orion. 

 Orion verzorgt geen ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 meer. Het is de bedoeling dat de 
ambulante begeleiding uiterlijk 1 augustus 2015 is overgedragen aan de samenwerkingsverbanden. 
Anticiperend hierop werkt Orion samen met Altra en Kolom als het gaat om VO en met Bascule en 
Kolom als het gaat om PO. Op deze wijze wordt ingespeeld op de (toekomstige) wensen van de 
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samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen in de gemeente als het gaat om jeugdzorg, AWBZ en 
WMO en de opbouw van wijkteams. 

 
Orion gaat voor een kleine en krachtige organisatie om goed te kunnen opereren in het krachtenveld van 
Amsterdam en omgeving. Daarbij is het streven om op de middellange termijn de scholen per cluster te 
concentreren. Hierdoor kan er formatie vrijgemaakt worden om een vraagbaak- en expertisefunctie te 
vervullen naar het regulier onderwijs en andere partners. 
 
Strategie 
De strategie van Orion richt zich in de komende jaren op het aanbieden van kwalitatief goed speciaal 
onderwijs voor kinderen die zware zorg behoeven. 
 
Nadat in de afgelopen jaren veel aandacht is uitgegaan naar interne zaken meent Orion dat die 
ontwikkelingen voldoende robuust zijn om zich nu ook nadrukkelijker naar buiten te richten. 
Mede onder invloed van overheidsmaatregelen is een start gemaakt met opbrengstgericht werken en de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op het terrein van personeel, huisvesting, financiën en 
governance hebben belangrijke ontwikkelingen geleid tot een verbetering van het beheer en beleid.  
Deze ontwikkelingen zijn nog niet afgerond. Gelet op de grote veranderingen in Amsterdam en het 
onderwijs zullen kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van personeel en organisatie een welhaast 
permanent karakter hebben. 
 
De ingezette verbeteringen zijn voldoende robuust om thans ook sterker dan voorheen de positie van 
Orion te profileren in de Amsterdamse samenleving en omliggende regio’s: de leerlingen en hun ouders, 
de scholen en samenwerkingsverbanden, de organisaties actief op het gebied van zorg en welzijn en op 
de gemeentelijke overheid. 
 
Strategische doelen 
In het strategisch beleidsplan 2012-2015 zijn de volgende strategische doelen geformuleerd: 
 
1. Gewaardeerde positie. Binnen Amsterdam (en de regio) biedt Orion goed openbaar speciaal 

(voortgezet) onderwijs aan en wordt als zodanig erkend en gewaardeerd door ouders, gemeente en 
andere stakeholders. 

2. Onderwijs en zorg zijn van goede kwaliteit. Onderwijs en zorg voldoen aan de eisen, die de 
inspectie stelt en gaan daar – als mensen en middelen dit mogelijk maken – op bepaalde terreinen 
boven uit. Orion ziet het als haar taak leerlingen die zware zorg behoeven een faire kans in de 
samenleving te geven. Voor sommige leerlingen betekent dit zelfs een bodemvoorziening voor stad 
en regio. 

3. ICT is vanzelfsprekend in het onderwijs. Orion behoort tot de voorhoede scholen als het gaat om 
het gebruik en integratie van ICT in het onderwijs. 

4. De juiste medewerkers zijn op de juiste plaats met succes werkzaam. Medewerkers stellen een 
eer in hun beroep en voelen zich verbonden met Orion en hun school. Daarvoor heeft Orion een actief 
personeelsbeleid en stimuleert de ontwikkeling en scholing van de medewerkers. 

5. Orion is financieel gezond. De exploitatie laat een positief saldo zien dat gebruikt wordt voor het 
onderhouden van een voldoende weerstandsvermogen en het mogelijk maken van innovatie. 

6. De scholen zijn goed verzorgd en prettig om er te leren en werken. Orion streeft naar 
optimalisatie van de huisvesting. 

7. Orion wordt goed bestuurd. Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de 
medezeggenschap, de bestuurder en de directies op robuuste wijze uitgevoerd. Relevante en tijdige 
informatie is beschikbaar om op effectieve en verantwoorde wijze besluiten te nemen. 

 
In het vervolg van dit jaarverslag wordt per strategisch doel uitgewerkt wat daar in 2013 aan is gedaan, 
wat daarmee is bereikt en wat de stand van zaken op dit beleidsterrein is. 
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2 Governance: Orion wordt goed bestuurd 
 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015: 
 
Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder en de 
directies met grote betrokkenheid én op robuuste wijze uitgevoerd. Relevante en tijdige informatie is 
beschikbaar om op effectieve en verantwoorde wijze besluiten te nemen.  
 
Dit betekent: 
1. De verschillende spelers oefenen daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid uit. 
2. De medezeggenschap werkt succesvol en in alle medezeggenschapsraden zijn ouders 

vertegenwoordigd. 
3. De verantwoording, zowel intern als extern (verticaal en horizontaal) is mogelijk door een goed 

werkende cyclus van planning & control. 

 
 

2.1 Feiten en cijfers: inrichting en besturing van Orion in 2013 
 

2.1.1 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. 
 

2.1.2 Organisatiestructuur 
 
Eind 2013 zag de organisatiestructuur van Orion er als volgt uit. 
 

 
 

Raad van 

Toezicht 

Bestuurder 

(Locatie) 
directeuren 

Gemeenteraad 

Stafbureau 

GMR 

MR-en 
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2.1.3 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestond eind 2013 uit de volgende zes leden: 

 Dr. T. Rodrigues, voorzitter 

 Mw. drs. R.J. Koole 

 Mw. H.K. van den Tol 

 Drs. H. Hoogerwerf 

 Drs. M. Muis 

 Drs. A.W. Abcouwer 
 
In het Bericht van de Raad van Toezicht (p. 82) blikt de Raad terug op 2013. Daar kunt u lezen hoe vaak 
de RvT in 2013 bij elkaar is geweest en welke onderwerpen aan de orde zijn geweest. 
 

2.1.4 Bestuur 
 
Het bestuur van stichting Orion wordt gevormd door drs. C. de Ruiter.  
 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten uit 2013: 

 Governance: vaststelling van Integriteitscode en Regeling melden vermoeden misstanden, 
vaststelling van geactualiseerd Medezeggenschapsstatuut, Reglement GMR en Reglement 
Medezeggenschapsraden 

 Planning & Control: vaststelling van alle P&C documenten: Jaarplan en begroting 2013 “Orion aan 
zet”, Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2013-2014 en het Jaarverslag en jaarrekening 2012. 

 Passend onderwijs: aansluiting van Orion bij 13 samenwerkingsverbanden. Het cluster 2 onderwijs en 
Ambulante Begeleiding van Orion gaan onderdeel uitmaken van de openbare instelling cluster 2 in 
oprichting (inmiddels onder de naam Viertaal). Er wordt een nevenvestiging van De Alexander 
Roozendaalschool gestart in Almere. 

 Beleid: vaststelling van integraal veiligheidsbeleid Orion, Verbeterplan 2012-2015 (ihkv de 
implementatie Opbrengstgericht Werken), ICT beleidsplan 2012-2015 en Mobiliteitsbeleid van Orion. 

 Personeel: Er wordt voor schooljaar 2013-2014 extra personeel op payroll basis toegestaan op basis 
van goede onderbouwing van de directeuren. Dit betreft voornamelijk ondersteuners A. Verder is 
besloten tot aanschaf gehoorbescherming voor functies vakleraar lichamelijke opvoeding en 
zweminstructeur. 

 Huisvesting: Verbetering tav schoolgebouw en inrichting van OC Wognumerplantsoen (enkele 
aanpassingen in het gebouw), OZ Zuid (nieuw technieklokalen, digiborden, meubiliair en inrichting 
gymzaal) en OC Zuidoost (inrichting gymzaal). Verder is aan het Project Management Bureau van de 
gemeente Amsterdam gevraagd een advies uit te brengen over de huisvestingsfunctie mede in het 
licht van de doordecentralisatie van de huisvestingslasten. En in overleg met de gemeente 
Amsterdam en Altra is besloten tot een verkenning van gezamenlijke nieuwbouw voor een van de 
VSO scholen van Altra en Orion College Zuid. Onder begeleiding van Van Beekveld & Terpstra wordt 
in samenwerking tussen Altra, Kolom en Orion een spreidingsplan voor het VSO in relatie tot het 
Praktijkonderwijs (PRO) opgesteld.  

 Externe ondersteuning: Na een Europese aanbestedingsprocedure wordt de Arbodienstverlening 
vanaf 1 mei 2013 verzorgd door MaetisArdyn. Daarnaast is besloten tot “inbesteding” van de 
financiële en salarisadministratie bij onderwijsbureau Meppel vanaf 1 januari 2014. 

 

2.1.5 Directies 
 
De leiding van een school berust bij een (locatie)directeur, die integraal verantwoordelijk is.  
Het is mogelijk dat een directeur voor meer dan een school verantwoordelijk is. 
 
In 2013 hebben in het directieteam enkele personele wisselingen plaatsgevonden: 

 In 2013 zijn twee directeuren van Orion met pensioen gegaan. De heer J. van Grieken van Orion 
College Noord (Wognummerplantsoen) en Mevrouw R. Aerden van de Alexander Roozendaalschool. 
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 Mevrouw J. Polter, voorheen adjunct-directeur van de Van Koetsveldschool, is locatiedirecteur 
geworden van Orion College Noord (Wognummerplantsoen). 

 Mevrouw H. Stoelinga is via een wervingsprocedure aangenomen als directeur van de Alexander 
Roozendaalschool.  

 De heer R. Bouwman, voormalig directeur van de Gerhardschool heeft ook afscheid genomen van 
Orion. De heer E. Scheerder, voorheen locatiedirecteur van Orion College Zuid, is directeur geworden 
van de Gerhardschool. 

 De heer R. Roemers, is waarnemend locatiedirecteur geworden van Orion College Zuid.  
 
Eind 2013 waren de volgende (locatie)directeuren belast met de leiding van een of meer scholen. 

 

Speciaal onderwijs cluster 2 

Yvonne Kesler Prof. H. Burgerschool 

Heleen Stoelinga Alexander Roozendaalschool 

Speciaal onderwijs cluster 3 

Jack Deen Mytylschool/Tyltylschool 

W.B. Noteboomschool 

Eerke Bakker 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) 

Chris Tetteroo Orion College West cluster 2 (AG Bellschool) 

Ellen Starke Orion College West cluster 3/4 (Zekeringstraat) 

Josien Polter Orion College Noord (Wognummerplantsoen) 

Henny Verheijen Orion College Noord (Beijerlandstraat) 

Irma Brul Orion College Zuidoost 

Rolf Roemers Orion College Zuid 

 

2.1.6 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 2, 3 en 4), naar type onderwijs 
(SO, VSO en AB) en naar geleding (personeel en ouder). In 2013 hebben de tweejaarlijkse verkiezingen 
voor de GMR plaatsgevonden. 
 
In het Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (p. 84) blikt de GMR terug op 2013. 
Daar kunt u lezen wie er in 2103 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. 
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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. 
 

2.1.7 Stafbureau 
 
Het stafbureau van Orion is een kleine, flexibele organisatie die dienstverlenend is naar de gehele 
organisatie (Raad van Toezicht, bestuurder, GMR, scholen en AB-diensten).  
 
Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van 
onderwijskwaliteit, personeel, financiën en ICT. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs 
voor financial control (Frank Backer BV), facilitair management (Sandra de Schutter), huisvesting en 
onderhoud (Premark), verzuimbegeleiding (Ça Va) en juridische dienstverlening (Rohe Advocaten). Ook 
op HRM gebied was extra personeel ingehuurd (OOG). 
 
2013 stond in het teken van het terugbrengen van de externe inhuur om te komen tot een stabiele 
bemensing van het stafbureau. In 2013 zijn een personeelsadviseur en een manager bedrijfsvoering en 
financiën geworven. Daarmee kon de inhuur van een externe personeelsadviseur (vanuit OOG) worden 
stopgezet en de inhuur van een extern adviseur voor financial control worden afgebouwd. Deze lijn wordt 
in 2014 voortgezet. 
 
Externe bureaus: 

 De financiële, personeels- en salarisadministratie waren in 2013 ondergebracht bij het 

administratiekantoor OOG. Vanaf 1 januari 2014 is de financiële en salarisadministratie via 
“inbesteding” ondergebracht bij Onderwijsbureau Meppel. 

 Tredin was tot 1 mei 2013 de arbo-dienst voor Orion. Vanaf 1 mei 2013 is MaetisArdyn de 
arbodienstverlener voor Orion. Deze keuze is via een Europees aanbestedingstraject tot stand 
gekomen. 

 Het ICT beheer van Orion is na aanbesteding ondergebracht bij G-company. 

 KPMG is na aanbesteding sinds verslagjaar 2013 de accountant van Orion. 

 De externe vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling wordt ingehuurd vanuit ABC 
Onderwijsadviseurs. 

 

2.1.8 Klachten en incidenten  
 
Incidenten. Per school is een incidentenregistratie. Deze registratie vormt de input voor het treffen van 
maatregelen om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Wat als incident wordt gezien en 
geregistreerd is soms nog te afhankelijk van het type onderwijs (so/vso) en het cluster. Medio 2013 is het 
Integraal Veiligheidsbeleid van Orion vastgesteld. Een eensluidende incidentenregistratie is daar 
onderdeel van. In de loop van schooljaar 2013-2014 zijn alle scholen er toe overgegaan de 
incidentenregistratie op te nemen in hun leerlingadministratie (ParnasSys gecombineerd met Iris+). 
 
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. Daar is binnen de so scholen nauwelijks sprake van. Binnen de so scholen zijn meer 
incidenten in de categorie ongelukken (valincidenten, ongelukken tijdens gymles of tijdens het 
buitenspelen). Pestgedrag komt incidenteel binnen alle scholen voor. Scholen werken met een 
pestprotocol en daarnaast wordt projectmatig aandacht besteed pesten via social media (en andere 
aspecten van mediawijsheid).  
 
Binnen alle Orion scholen worden alle 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). Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om de veiligheid binnen de cluster 
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4 scholen te vergroten. Een scan door DMO en twee themaonderzoeken van de Inspectie van het 
onderwijs geven een positief beeld van de (sociale) veiligheid bij Orionscholen.  
 
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.  
 
Klachten. In 2013 zijn er bij de Orionscholen drie klachten ingediend. 
Een klacht betrof een gebrek aan begeleiding door school van een leerling die in geringe mate op school 
was. Een klacht betrof het feit dat de schoolarts zonder toestemming van ouders een leerling onderzocht 
had omdat hij geel zag. Ook meenden de ouders dat, tegen de afspraak in, door personeel van de school 
getracht werd om een zindelijkheidstraining toe te passen. Deze klachten zijn naar tevredenheid van alle 
partijen afgehandeld conform de klachtenregeling van Orion.  
 
Bij een klacht betreffende het veiligheidsbeleid binnen een school, heeft de bestuurder getracht te 
bemiddelen. De ouder heeft de klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie en vertoont 
ontwijkgedrag. De Landelijke Klachtencommissie is tot het oordeel gekomen dat de klacht ongegrond is. 
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2.2 Doelbereik in 2013 
 

2.2.1 Raad van Toezichtmodel werkt optimaal  
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De vergaderingen van de Raad van toezicht hebben plaatsgevonden conform de 
tweejaarlijks bestuurlijke vergaderagenda. 

 De voortgangsrapportages aan de RvT verbinden inhoud en financiën en geven zo 
veel mogelijk meetbaar de voortgang aan. 

 De RvT is naar de rol van toezichthouder gegroeid. 

 De RvT is betrokken bij de oprichting van VierTaal. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De vergaderingen van de Raad van toezicht worden gebaseerd op de tweejaarlijks 
bestuurlijke vergaderagenda. 

 

2.2.2 Versterking medezeggenschap 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Op basis van de P&C-cyclus en de voorschriften uit de WMS is een GMR- en MR-
jaarkalender opgesteld. Dit is een hulpmiddel voor een planmatig en gestructureerd 
gesprek tussen directie en MR dan wel tussen bestuur en GMR over alle relevante 
onderwerpen. 

 In het overleg tussen de directeuren is verschillende keren stilgestaan bij 
medezeggenschap en wat wel/niet werkt.  

 Een blijvend aandachtspunt is de betrokkenheid van de ouders in de raden. Hier is 
bij de GMR-verkiezingen dit jaar opnieuw aandacht voor gevraagd en dat heeft er in 
geresulteerd dat er voor drie ouderplekken in de GMR meerderde kandidaten waren. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 In 2014 worden voor de MR-en waar dat nodig is nieuwe verkiezingen 
georganiseerd. Hierdoor wordt per locatie een MR ingericht (medezeggenschap 
volgt zeggenschap). 

 Er zijn geen of nauwelijks vacatures in de raden. 

 In alle raden zijn ouders vertegenwoordigd. 

 De raden vervullen hun bestuurlijke taak goed, wat onder meer blijkt uit de adviezen 
aan de directeuren en de bestuurder. 

 

2.2.3 Interne besturing en externe verantwoording 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De P&C-cyclus en bijhorende jaarkalender blijken een goed instrument voor de 
interne besturing en monitoring van de afgesproken resultaten. De verschillende 
overleggen (RvT, Directieberaad en GMR) volgen de P&C-jaarkalender. In de 
totstandkoming van de MARAPs en de MARAPgesprekken is routine ontwikkeld en 
de gemaakte afspraken worden gemonitord.  

 In maart 2013 is tegelijkertijd met het tevredenheidsonderzoek onder personeel en 
ouders ook een tevredenheidsonderzoek onder externe partners afgenomen. De 
respons was laag, de tevredenheid van de partners die het onderzoek hebben 
ingevuld is goed (88% tevreden). 

 In 2013 is voor het eerst gewerkt met een jaarverslagflyer over 2012 voor ouders.  

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De P&C cyclus is zoals beschreven uitgevoerd. 

 Er wordt op constructieve manier door betrokkenen (RvT, bestuurder, directies en 
teamleiders) gewerkt aan de realisatie van de doeleinden van Orion. Dit blijkt uit het 
behalen van de resultaten op korte en middellange termijn. 
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2.3 Vooruitblik op governance ontwikkelingen in 2014 
 
In 2014 vindt de overdracht plaats van het bevoegd gezag van Orion naar Viertaal voor wat betreft het 
cluster 2 onderwijs en ambulante begeleiding van Orion. De inrichting van de governance (bestuur, raad 
van toezicht, directie en medezeggenschap) van deze stichting en de verhouding tussen Viertaal, Orion 
en de andere schoolbesturen die meedoen in Viertaal is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  
 
De Coronelschool wordt in de zomervakantie 2014 op Drostenburg gehuisvest. Daarbij is een goede 
inrichting van het managementteam op Drostenburg en de medezeggenschap van belang. 
 
Vanuit de Federatie voor Openbaar Primair Onderwijs vindt overleg plaats met de gemeente Amsterdam 
om te komen tot een gemeentelijk toezichtkader. Daarnaast zal harmonisatie plaatsvinden tussen de 
statuten van de zeven stichting voor openbaar (speciaal) onderwijs in Amsterdam. 
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3 Positionering: Orion heeft een gewaardeerde positie 
 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015: 
 
Binnen Amsterdam (en de regio) biedt Orion goed openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs aan en 
wordt als zodanig erkend en gewaardeerd door ouders, gemeente en andere stakeholders (Be good and 
tell it). 
 
Dit betekent: 
1. Orion heeft een essentiële en gewaardeerde rol binnen het stelsel van passend onderwijs in 

Amsterdam en de regio. 
2. Orion voert een actief communicatie- en voorlichtingsbeleid naar ouders en andere stakeholders. 
3. Het aantal leerlingen bij Orion groeit binnen het segment leerlingen dat speciaal onderwijs volgt. 

 
 

3.1 Feiten en cijfers: Orion en omgeving in 2013 
 

3.1.1 REC structuur 
 
Het speciaal onderwijs is landelijk georganiseerd in regionale expertisecentra (REC’s). Orion participeert 
in de volgende REC’s: 

 Het REC 2 Holland-Flevoland biedt onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met problemen in 
hun auditieve en/of communicatieve mogelijkheden die de ontwikkeling van hun cognitieve, sociaal-
emotionele en creatieve vaardigheden belemmeren.  

 Het REC Noord Holland Cluster 3 biedt onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een 
verstandelijke, lichamelijke en / of meervoudige handicap en aan chronisch zieke kinderen.  

 De scholen binnen het REC BovenAmstel (cluster 4) worden bezocht door kinderen met ernstige 
gedragsproblemen. Meestal betreft het een optelsom psychiatrische aandoeningen, leerproblemen, 
(tweede-) taalproblemen, sociaal-emotionele problematiek en problemen in de opvoedingssituatie. 
Het merendeel van de leerlingen kent een dusdanige problematiek dat naast een speciaal 
onderwijsaanbod ook jeugdhulpverlening en/of geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk is. 

 
Als onderdeel van Passend Onderwijs worden de REC’s opgeheven per 1 augustus 2014. Dit is in alle 
overleggen die Orion intern en extern voert in 2013 continue onderwerp van gesprek geweest. 
 

3.1.2 Passend Onderwijs 
 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
Door de wet Passend Onderwijs worden de regionale samenwerkingsverbanden van po en vo 
verantwoordelijk voor de zorg van alle leerlingen in hun gemeenten. Dat betekent dat zij straks 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. Het is daarom noodzakelijk dat Orion zich 
aansluit bij alle samenwerkingsverbanden, waar de leerlingen van Orion vandaan komen of waar zij 
ambulante begeleiding ontvangen. 
 
Eind 2013 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 
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SWV Amstelland en de Meerlanden PO 

(Dit SWV heet sinds begin 2013 SWV Amstelronde) 

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 

 
Ontwikkeling cluster 2 
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. 
 
Begin 2013 is besloten tot aansluiten bij de openbare instelling voor cluster 2 in oprichting voor het cluster 
2 onderwijs en ambulante begeleiding van Orion. Hierin werkt Orion samen 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.  
 
Voor Orion betekent dit dat 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 over zullen gaan in deze op te richten openbare instelling voor cluster 
2. 
 
In 2013 is hiertoe een intentieverklaring getekend en een projectstructuur ingericht om deze nieuwe 
instelling zowel onderwijs/inhoudelijk als juridisch/financieel neer te zetten. Dit is in de loop van 2013 
uitgewerkt. De nieuwe instelling moet per 1 augustus 2015 operationeel zijn. Afgesproken is dat per 1 
augustus 2014 gewerkt gaat worden als ware het de nieuwe situatie.  
 
Ontwikkeling Ambulante begeleiding 
In het kader van de wet Passend Onderwijs zal Ambulante begeleiding niet langer door de huidige 
schoolbesturen voor speciaal onderwijs aangeboden worden, maar onder de toekomstige 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vallen. 
 
In aanloop naar deze wijziging heeft Orion in 2013 met de diverse samenwerkingverbanden Passend 
Onderwijs overleg over de toekomst van de Ambulante Begeleidingsdiensten. Hierbij zijn drie 
verschillende varianten denkbaar, die per samenwerkingsverband kunnen verschillen. De AB-ers: 

 gaan in dienst bij het samenwerkingsverband; 

 gaan In dienst bij de schoolbesturen; 

 blijven in dienst bij Orion, op basis van langjarige samenwerkingsovereenkomsten tussen Orion en de 
samenwerkingsverbanden. 

 
De besluitvorming hierover vindt in juni 2014 plaats. 
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3.1.3 Amsterdamse en regionale contacten 
 
Orion neemt deel aan verschillende bestuurlijke overleggen in Amsterdam en omstreken. 
 
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 2013 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. 
 
Samenwerking tussen de schoolbesturen in Amsterdam:  
 
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 2006 – 2010 en 2010 – 2014 en Jong Amsterdam (JA). 
 
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.  
 
Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam 
Dit is het samenwerkingsverband van de schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam. 
Orion neemt deel aan het overleg binnen de Federatie  
 
Commissie van Toezicht van Bureau Inzet 
De bestuurder van Orion maakte deel uit van de Commissie van Toezicht van Bureau Inzet, waarin de 
(langdurige) vervanging in het Amsterdamse openbaar primair onderwijs worden geregeld.  
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3.2 Doelbereik in 2013 
 

3.2.1 Gewaarde positie in stelsel van passend onderwijs 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Orion is bestuurlijk aangesloten bij de relevante samenwerkingsverbanden in 
Amsterdam en de regio. Daarnaast werkt Orion met de Haagse Scholen (Cor 
Emousschool in Den Haag), stichting Surplus (Burgemeester de Wildeschool en 
O.S.G. Hendrik Mol in Schagen) en Flevoland samen voor de oprichting van een 
openbare onderwijsinstelling voor cluster 2 en de voorbereidende fase per 1 
augustus 2014. 

 Naast de bestuurlijke aanpak wordt gewerkt aan een essentiële rol van de 
Orionscholen in het stelsel van passend onderwijs. 2013 was gericht op een betere 
doorstroming van het SO naar het VSO binnen Orion. Daarnaast is binnen het Orion 
College samengewerkt aan (clusterdoorbroken) geïntegreerd VSO voor cl 3 en 4. 

Vooruitblik 
2014 

Bestuurlijk: 

 De openbare onderwijsinstelling cl 2 in oprichting is klaar voor de start per 1 
augustus 2015. 

 Orion heeft ten aanzien van de 13 samenwerkingsverbanden een keuze gemaakt 
voor intensieve dan wel zijdelingse betrokkenheid (bestuurlijk, onderwijs en/of 
expertise).  
 

Positionering en profilering onderwijs: 

 De verschillende locaties van het Orion College voor cluster 3 en 4 hebben een 
helder profiel ontwikkeld. 

 Orion heeft op basis van hiaten in het (speciaal) onderwijs in Amsterdam (welke 
leerlingen zitten thuis?) een strategische keuze gemaakt over de eventuele 
uitbreiding van het aanbod. 

 De expertisefunctie van Orion is ontwikkeld en op de kaart gezet, zo mogelijk samen 
met de partners voor speciaal onderwijs. 

 

3.2.2 Versterken PR en voorlichting 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De verplichte documenten zoals het schoolverslag/jaarplan en schoolgids zijn tbv de 
toegankelijkheid op internet geplaatst. Daarnaast is er van de schoolgids een 
schoolgidsfolder beschikbaar en van het jaarplan een flyer. 

 Naast de traditionele vormen zijn de websites uitgebreid met beeld en film. Ook 
worden successen of bijzondere/leuke gebeurtenissen op internet geplaatst. 

 Per school is communicatie expliciet belegd bij een communicatiemedewerker. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Directeuren hebben voor hun eigen school een kort communicatieplan geschreven 
waarin is opgenomen welke stakeholders (scholen voor regulier onderwijs, MOC’s 
en andere stakeholders) waarover geïnformeerd moeten zijn en hoe zij dat 
organiseren. 

 Het communicatiebeleid van de scholen wordt zichtbaar uitgevoerd. 

 Er is een Orionbreed communicatieplan geschreven. Hierin is uitgewerkt hoe en 
door wie de verschillende communicatieactiviteiten binnen Orion met inzet van 
sociale media worden uitgevoerd.  

 De websites van Orion zijn geactualiseerd, er is een Orionbrede PR- en 
communicatiekalender die wordt uitgevoerd, Orion is actief op twitter. 
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3.2.3 Groei aantal leerlingen 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

De 1 oktobertelling 2013 was met 1911 leerlingen hoger dan de raming (1869). 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De 1 oktobertelling 2014 is conform of hoger dan de raming (zie § 5.1) 

 Orion kent geen wachtlijsten 

 Leerlingen worden binnen 4 weken geplaatst. 

 
 

3.3 Vooruitblik op omgevingsontwikkelingen in 2014 
 
2014 zal wederom in het teken staan van de verdere vormgeving van alle ontwikkelingen in het kader van 
de wet Passend Onderwijs. In de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden is vastgesteld 
hoe de verwijzing en toelating tot speciaal onderwijs per samenwerkingsverband zal plaatsvinden. Ook zal 
de toekomst van de ambulante begeleiding per samenwerkingsverband duidelijk worden. 
 
Voor de Orionscholen is het van belang om nog meer dan voorheen een helder profiel te hebben en dit 
ook actief uit te dragen.  
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4 Onderwijs en zorg: van goede kwaliteit 
 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015: 
 
Onderwijs en zorg voldoen aan de eisen, die de inspectie stelt en gaan daar – als mensen en middelen dit 
mogelijk maken – op bepaalde terreinen boven uit. Orion ziet het als haar taak leerlingen die zware zorg 
behoeven de beste mogelijke kans in de samenleving te geven. Voor sommige leerlingen betekent dit 
zelfs een bodemvoorziening voor stad en regio. 
 
Dit betekent: 
1. Orion werkt opbrengstgericht. De opbrengsten worden ook openbaar gemaakt. 
2. De scholen zijn veilig. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en deze veiligheid en respectvolle 

benadering worden ook zo door leerlingen, ouders en medewerkers ervaren. 
3. Alle Orion scholen hebben tenminste het basisarrangement. 
4. Leerlingen voelen zich uitgedaagd zich te profileren op bepaalde punten en scoren daarmee ook 

zichtbare successen. 
5. Ouders en leerlingen worden betrokken en zijn actief binnen de scholen. 
6. Binnen de scholen zijn extern gefinancierde zorgverleners actief, die afgestemd op de zorgbehoefte 

en geïntegreerd in het onderwijsproces werken. 
7. De stages die in het VSO worden aangeboden sluiten aan op de onderwijsdoelstellingen en zijn goed 

georganiseerd. 

 
 

4.1 Feiten en cijfers: leerlingen en onderwijs in 2013 
 

4.1.1 Leerlingen 
 

 
 
Na een flinke daling in 2010, een voorzichtige groei in 2011 en een ongeveer gelijke daling in 2012 is het 
leerlingenaantal in 2013 weer toegenomen tot aan het niveau van 2011. Zowel de 1 oktober telling als de 
16 januari telling laten dit beeld zien. De groei zit hem voornamelijk in SO cluster 4 en alle clusters van het 
VSO. 
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4.1.2 Kwaliteitszorg 
 
In het najaar van 2013 hebben de interne directie audits plaatsgevonden. Hier is Orion in 2011 mee 
begonnen en deze interne audits worden elke twee jaar uitgevoerd. De directeuren voeren audits uit op 
elkaars scholen, waarbij zij de scholen beoordelen aan de hand van de indicatoren uit het toezichtkader 
van de onderwijsinspectie.  
 
Daarnaast zijn in de tweede helft van schooljaar 2013-2014 de kwaliteitsaspectenaudits uitgevoerd. Vorig 
jaar waren deze gericht op de kwaliteitszorg, dit jaar op het systeem van leerlingenzorg. De audits zijn dit 
jaar uitgevoerd door een auditteam bestaande uit een directeur, een zorgcoördinator en de manager 
Kwaliteitszorg van het stafbureau. De verschillende auditoren zijn geschoold in het onderdeel 
Leerlingenzorg van het toezichtkader van de inspectie en er is gezamenlijk een normering opgesteld. 
 
Orion heeft deelgenomen aan de pilot Bestuurlijke visitaties welke vanuit het project Sturen op 
Onderwijskwaliteit van de PO-raad wordt uitgevoerd. Hiervoor had Orion de volgende vraag 
geformuleerd: wat merken leerlingen en ouders concreet van onze ontwikkeling richting opbrengstgericht 
werken? In het rapport zijn enkele suggesties gedaan voor de implementatie van OGW. Dit is in de 
junivergadering van de RvT in 2013 aan de orde geweest.  
 
Afgelopen jaar is opnieuw een Spiegel (V)SO gemaakt, waarin de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs in Amsterdam in beeld is gebracht. Orion was hierbij weer opdrachtgever namens de 
gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 

4.1.3 Inspectie van het onderwijs 
 
Het jaarlijks gesprek met de Inspectie van het onderwijs heeft op 14 november 2013 plaatsgevonden. In 
het gesprek kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de ontwikkelingen binnen Orion 
op het gebied van opbrengstgericht werken, de vorming van een instelling voor cluster 2, participatie in 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, huisvesting en nieuwbouw van de scholen en het 
implementeren van een methodiek waarbij behandeling van leerlingen door de Bascule op scholen plaats 
gaat vinden. Tot slot zijn per school de risico’s benoemd en afspraken gemaakt wat betreft de 
toezichtsarrangementen.  
 
Bij aanvang van 2013 gold voor twaalf van de veertien scholen het basisarrangement voor het toezicht. 
De Van Koetsveldschool en de A.H. Gerhardschool zijn in 2012 als zwak beoordeeld. In beide scholen 
wordt gericht en met succes gewerkt aan verbetering, onder begeleiding van KBA. Dat heeft inmiddels 
voor de A.H. Gerhardschool geleid tot een basis toezichtarrangement per 13 februari 2014. In juni 2014 
volgt het eindonderzoek op de Van Koetsveldschool, waarbij we op basis van de monitor-onderzoeken 
door KBA verwachten dat de school dan weer een regulier toezichtarrangement krijgt. 
 
In 2013 zijn de Alexander Roozendaalschool (22 en 23 april 2013) en de E.J. van Detschool (6 en 10 juni 
2013) door de inspectie bezocht. Beide scholen zijn als voldoende beoordeeld en hebben een 
basisarrangement voor het toezicht. Tevens hebben de scholen Orion College Zuid (1 oktober 2013) en 
de Coronelschool (28 november 2013) een thema-onderzoek gehad naar de sociale veiligheid. De 
inspectie heeft aangegeven de scholen als zeer veilig te ervaren. Op 30 januari 2014 is het Orion College 
West cluster 2 (AG Bellschool) bezocht met een vierjaarlijks onderzoek over Opbrengsten. Voor al deze 
drie scholen geldt dat het onderzoek geen aanleiding gaf voor nader onderzoek van de onderwijskwaliteit 
of voor het bijstellen van het reguliere toezichtarrangement. 
 
In 2014 worden de Mr. de Jonghschool en het Orion College West cluster 3/4 door de inspectie bezocht. 
Het Orion College West cluster 3/4 krijgt dan een eerste onderzoek, omdat deze school pas sinds 2012-
2013 als aparte locatie van het Orion College bestaat. Bij het bezoek aan de Mr. de Jonghschool wordt 
ook aandacht geschonken aan excellentie, omdat de school zich als doel heeft gesteld om een excellente 
school te worden. 
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In onderstaand overzicht zijn de meest recente inspectie bevindingen samengevat. 
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voorschriften m.b.t.:

 
 
 
De gemiddelde waarderingen zijn gebaseerd op de beoordelingen per onderliggend criterium door de 
onderwijsinspectie. Orion breed waren 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 opleverde. In 2013-2014 heeft het planmatig werken in de 
klassen een flinke impuls te gekregen. Dit gebeurt vanuit van het Orionbrede implementatietraject 
opbrengstgericht werken waarvoor begeleiding bij CED is ingehuurd. 
 
De Gerhardschool scoorde bij het laatste onderzoek 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 Bacule 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.  
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4.1.4 Controle leerplicht 
 
Op één na alle scholen hebben eind 2013 of begin 2014 een tweede controle van de leerplichtconsulent 
gehad, in het vervolg op de nulmeting van begin 2013. Het Orion College West cluster 2 (AG Bellschool) 
moet als enige nog een tweede controle krijgen, de hier vermelde gegevens zijn dus nog dezelfde als in 
het jaarverslag 2012. 
 
Ten opzichte van de nulmeting van begin 2013 laten de scholen bij de tweede controle in 2013-2014 een 
flinke verbetering zien. Waar eerder nog 10 scholen op in totaal 17 indicatoren een onvoldoende scoorde, 
zijn er bij de tweede controles in 2013-2014 nog slechts drie scholen die elk op één indicator een 
onvoldoende beoordeling kregen. Van de drie scholen die bij de controle in 2013-2014 nog een indicator 
onvoldoende scoorden, hebben er twee inmiddels verbeteringen doorgevoerd om voldoende te kunnen 
scoren. Voor het Orion College Zuidoost is de verbetering omvangrijker, wat samenhangt met het nieuwe 
leerlingvolgsysteem SOM dat nog in de implementatiefase zit. Wanneer de implementatie van SOM 
gereed is, zal ook de verzuimregistratie van voldoende niveau zijn. Dit wordt eind 2013-2014 als afgerond 
verwacht. 
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4.2 Doelbereik in 2013 
 

4.2.1 Orion werkt opbrengstgericht 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is het driejarige traject School aan Zet gestart 
en een driejarig project voor de implementatie van opbrengstgericht werken in gang 
gezet. In het eerste projectjaar 2012-2013 zijn het onderwijsaanbod en de 
onderwijscyclus vanuit opbrengstgericht werken beschreven.  

 De basisleerlijnen (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, lezen en leren 
leren) zijn gevuld. 

 Het format voor het ontwikkelingsperspectiefplan is ontwikkeld en geïmplementeerd. 

 De uitstroomprofielen voor het VSO (inclusief het VSO-diploma) zijn bepaald en 
uitgewerkt. 

 Er is een uniforme werkwijze voor de commissies van begeleiding (CvB’s) en de 
interne zorgstructuur ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

In het tweede en derde jaar 2013-2015 wordt de denk- en werkwijze van 
opbrengstgericht werken geïmplementeerd in het onderwijsleerproces op de locaties en 
het handelen van de leraar. Dit betekent: 

 Alle leraren werken planmatig aan de doelen. 

 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. 

 Het effect van het onderwijs op de leerling wordt cyclisch geëvalueerd in 
groepsplannen en individuele leerlingbesprekingen. 

 Per school is er een onderwijscyclus beschreven voor startende, zittende en 
vertrekkende leerlingen. 

 
De ontwikkeling en borging van de kwaliteit van leerkrachten in het kader van 
opbrengstgericht werken is uitgewerkt § 4.4.4 Deelname scholing. 

 

4.2.2 De kernwaarden veiligheid en respect krijgen werkelijk inhoud 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Het integraal veiligheidsbeleid Orion is ontwikkeld en vastgesteld. 

 Alle scholen hebben een schoolveiligheidsplan geschreven. Dit bevat een vertaling 
van het Orion veiligheidsbeleid naar schoolniveau (schoolregels, ontruimingsplan). 

 Binnen alle scholen zijn de diverse veiligheidsfunctionarissen 
(preventiemedewerkers, contactpersonen klachtenregeling, BHV-ers en 
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling) benoemd.  

 Bijna alle scholen gebruiken de module incidentenregistratie uit het 
leerlingvolgsysteem. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Het integraal veiligheidsbeleid Orion en het schoolveiligheidsplan zijn binnen alle 
scholen bekend gemaakt. 

 De diverse veiligheidsfunctionarissen zijn door middel van scholing en gezamenlijke 
bijeenkomsten toegerust voor hun taak. 

 Alle scholen hebben over schooljaar 2013-2014 een jaarverslag sociale veiligheid 
opgesteld en dit én het schoolveiligheidsplan met het schoolteam en de MR 
besproken en geëvalueerd. 

 Alle scholen hebben een compleet brandweerlogboek, waarin de benodigde 
controles t.b.v. de fysieke veiligheid zijn bijgehouden. 

 Het aantal aandachtspunten uit de RI&E is eind 2014 met de helft teruggebracht ten 
opzicht van 2013. 
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4.2.3 Alle Orion scholen hebben het basisarrangement 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 In 2012 zijn twee scholen (van Koetsveldschool en Gerhardschool) door de inspectie 
als zwakke school beoordeeld. Deze scholen worden begeleid door het KBA, 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. 

 In 2013 zijn de Van Detschool en de Alexander Roozendaalschool door de inspectie 
voldoende beoordeeld en hebben het basisarrangement behouden. 

 In 2013 heeft het KVA, Kwaliteitsaanpak Voortgezet onderwijs Amsterdam, een 
quick scan uitgevoerd bij alle locaties van het Orion College. Op basis van de 
verbeterpunten uit deze quick scan is voor deze locaties een plan van aanpak 
opgesteld. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De twee zwakke scholen (van Koetsveldschool en Gerhardschool) worden door de 
inspectie als voldoende beoordeeld. 

 Er zijn geen andere scholen als zwak beoordeeld. 

 Het kwaliteitsbeleid Orion is geactualiseerd en vastgesteld. 

 

4.2.4 Ouder- en leerlingenbetrokkenheid 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Begin 2013 is een tevredenheidsmeting gehouden. Gemiddeld heeft 38% van de 
ouders hieraan deelgenomen (streven was 25%). Het doel voor tevredenheid van 
80% wordt op 13 van de 14 scholen gehaald. Eén school haalt dat net niet. De 
resultaten uit de tevredenheidsmeting zijn opgenomen in de jaarplan 2013-2014 van 
de scholen en teruggekoppeld aan de ouders. 

 Een aantal SO scholen heeft gezamenlijk in een werkgroep ouderparticipatie een 
beleidsplan ontwikkeld en aan alle directeuren gepresenteerd.  

 De geplande Orionbrede thema-avonden voor ouders en alle andere 
ouderbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie blijft een aandachtspunt. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Alle ouderbijeenkomsten (de Orionbrede thema-avonden en bijeenkomsten op 
schoolniveau) hebben plaatsgevonden. 

 Alle scholen hebben op basis van de uitwisseling tussen scholen over 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie tenminste een nieuwe activiteit/werkwijze in 
gang gezet om ouderbetrokkenheid/-participatie te vergroten. 

 De wijzigingen die zijn doorgevoerd n.a.v. de oudertevredenheidsmeting zijn aan 
ouders teruggekoppeld. 

 De digitale leeromgeving wordt ook door ouders gebruikt. 

 In het vso en de bovenbouw van het so zijn leerlingenraden ingericht.  

 

4.2.5 Profielpunten: kunst & cultuur, sport, techniek en ICT 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Kunst en cultuur: Er zijn meerdere tentoonstellingen georganiseerd. Binnen en 
buiten de school zijn muziekuitvoeringen door leerlingen en medewerkers gehouden. 
De cultuurcoördinatoren van de scholen zijn geschoold door Mocca. 

 Sport: Er zijn gezamenlijke Orion sportdagen gehouden. 

 Er wordt binnen Orion steeds meer samengewerkt in het ontwikkelen van leerlijnen 
en het organiseren van activiteiten, die aantrekkelijk zijn voor een breder publiek. 
Hierin kunnen nog stappen gezet worden. Zowel in het ontwikkelen van de leerlijnen 
en het organiseren van activiteiten als in het over het voetlicht brengen hiervan. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Voor kunst & cultuur, techniek, sport en ICT zijn leerlijnen ontwikkeld. 

 Voor kunst & cultuur, techniek, sport en ICT zijn aansprekende projecten en 
activiteiten georganiseerd. 

 Deze activiteiten zijn opgenomen in een Orionbrede activiteitenkalender. En over 
deze activiteiten heeft PR plaatsgevonden.  
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4.2.6 Samenwerking binnen Orionscholen met extern gefinancierde zorgverleners 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

Het verlenen van zorg binnen de scholen staat onder druk. Enerzijds nemen de 
financiële middelen af, anderzijds komt in het kader van opbrengstgericht werken in het 
onderwijs en de te behalen resultaten een sterkere nadruk op het onderwijs te liggen.  
De samenwerking met Reade in Drostenburg, de cluster 4 scholen met de Bascule en 
fysiotherapie op de Coronelschool zijn goede voorbeeld hoe extern gefinancierde zorg 
gecombineerd kan worden met onderwijs. Op de Burgerschool is in 2013 een 
samenwerking met een extern gefinancierde audicien tot stand gekomen. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

Het aantal samenwerkingsrelaties met externe partners met eigen financiele middelen is 
uitgebreid. 

 

4.2.7 De stages die in het VSO worden aangeboden zijn zinvol en goed georganiseerd 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

In 2013 heeft een werkgroep zich gericht op het verbeteren van de organisaties rond de 
twee type stages die Orion kent: (a) dagbesteding en (b) leidend naar mogelijk 
loonvormende arbeid. Er zijn werkprocessen en richtlijnen op papier gezet, maar deze 
zijn nog niet overal geïmplementeerd. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De vastgestelde werkprocessen met betrekking het stageproces zijn 
geïmplementeerd en geëvalueerd. Het is hierdoor helder wie binnen de scholen 
welke verantwoordelijkheid heeft. Deze werkprocessen hebben betrekking op: 
o Eenduidige benadering en werving van bedrijven als stage aanbieders 
o Bewaking van de kwaliteit van de stages 
o Plaatsing van leerlingen op stages 
o Evaluatie van stage: zowel vanuit de leerling als het bedrijf gezien. 

 Het stageaanbod van de verschillende locaties van Orion College staat op de 
website.  

 
 

4.3 Vooruitblik op onderwijs en kwaliteitszorg in 2014 
 
In 2014 blijft de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken een belangrijk thema. In mei wordt de stand 
van zaken na twee projectjaren opgemaakt. 2014-2015 betreft het derde en afrondende jaar van het 
implementatieproject opbrengstgericht werken. De nadruk ligt op verder implementatie en borging van het 
ontwikkelde gedachtengoed en instrumentarium.  
 
In de tweede helft van schooljaar 2013-2014 zijn de kwaliteitsaspectenaudits uitgevoerd. Vorig jaar waren 
deze gericht op de kwaliteitszorg, dit jaar op het systeem van leerlingenzorg. 
 
In juni 2014 wordt het proces van de kwaliteitsaspectenaudits geëvalueerd. De audits zijn in 2013-2014 
voor het eerst uitgevoerd door een auditteam bestaande uit een directeur, een zorgcoördinator en de 
manager Kwaliteitszorg van het stafbureau. En de verschillende auditoren zijn geschoold in het onderdeel 
Leerlingenzorg van het toezichtkader van de inspectie en er is gezamenlijk een normering opgesteld. 
Deze aanpak wordt in 2014-2015 doorgezet. 
 
In 2014 wordt de meerjaren kwaliteitsnotitie opgesteld. Er ligt een “Verbeterplan kwaliteit en verhogen 
opbrengsten”. Dit plan is gebaseerd op het Strategisch beleidsplan 2012-2015 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 2012-2015. Wat nu nog nodig is, is 
een overkoepelend plan dat de samenhang tussen de elementen van kwaliteitszorg beschrijft. 
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5 ICT: vanzelfsprekend in het onderwijs 
 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015: 
 
Orion behoort tot de voorhoede scholen als het gaat om het gebruik en integratie van ICT in het 
onderwijs. 
 
Dit betekent: 
1. ICT staat ten dienste van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
2. ICT wordt ingezet om Orionbreed te communiceren en informatie te delen. 
3. De ICT infrastructuur en de hardware op alle scholen is conform de ontwikkelingen in de 

maatschappij. 
4. Orion werknemers beschikken over voldoende kennis over het gebruik en de inhoud van de Google 

omgeving en over inhoudelijke kennis van digitaal les materiaal en software. 
5. Er zijn voldoende programma’s en educatieve software beschikbaar om hiermee leerlingen voor te 

kunnen bereiden op het leren en werken in de 21ste eeuw.  

 
 

5.1 Doelbereik in 2013 
 

5.1.1 ICT staat ten dienste van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Het ICT-beleidsplan Orion is vastgesteld en scholen hebben deze uitgewerkt in 
school specifieke ICT-beleidsplannen. 

 Start van de invoering van  “Cloudwise”: een ELO omgeving voor leerlingen.(Te 
beginnen bij de VSO’s). 

 De inzet van ICT middelen en digitaal lesmateriaal is nadrukkelijk verweven in de 
implementatie van het OGW traject op alle scholen. 

 Binnen de profielpunten Kunst en Cultuur, Sport en techniek wordt de inzet van ICT 
uitgewerkt. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Alle scholen maken gebruik van Cloudwise. 

 In de dagelijkse lessen in de klas is de inzet van ICT (binnen de leerlijnen die dit jaar 
uitgewerkt zijn) terug te zien. De lessen zijn ook voorzien van digitale mogelijkheden 
met verschillende devices. 

 Er is voor de profielpunten Kunst en Cultuur, Sport en Techniek omschreven welke 
ICT toepassingen en devices ingezet worden en wanneer. 

 

5.1.2 ICT wordt ingezet om Orionbreed te communiceren en informatie te delen 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Alle scholen, de AB-diensten en het stafbureau zijn over gestapt naar een 
gezamenlijke website, Windows 7, de Google apps omgeving (het intranet van 
Orion) en de Spoon omgeving (educatief lesmateriaal). 

 Alle scholen maken gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De Orion 
College scholen starten met de invoering van SOM (als aanvulling op ParnasSys). 

 Er is een start gemaakt met de invoering van het ouder- en leerlingportaal. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Een “levende” communicatie- en leeromgeving. 

 ParnasSys en SOM zijn school specifiek aangepast. De aanpassingen zijn 
geïmplementeerd en worden op alle scholen gebruikt. 

 Alle scholen maken gebruik van een ouder- en leerlingportaal. 
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5.1.3 ICT infrastructuur en hardware conform ontwikkelingen in de maatschappij 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Alle scholen hebben minimaal 2 computers in de klas, hebben in alle groepen 
digitale borden of touchscreens, beschikken over een snelle (vaste) internet en wifi 
verbinding. 

 Binnen Orion is gestart met een aantal pilots m.b.t. het gebruik van tablets, de inzet 
van mobiele telefoons, chromebooks, de Omivista, het touchscherm in de gym. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Alle scholen hebben op basis van de ervaringen keuzes gemaakt t.a.v. de inzet van 
digitale middelen en hebben deze middelen aangeschaft. 

 

5.1.4 Voldoende kennis Google omgeving, digitaal lesmateriaal en software 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Alle medewerkers vinden hun weg binnen de Google omgeving. 

 De inzet van ICT is ingebed in het OGW traject en komt in alle overleggen terug. 

 Iedere school heeft 1 of meerdere iCoaches die teamleden kunnen begeleiden en 
adviseren. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De teamleden zijn goed geschoold (en scholen zich regelmatig bij) in het gebruik van 
de Google omgeving,  Google Docs, de  (onderwijs)programma’s die op de school 
gebruikt worden, de inzet van het digibord en het gebruik van verschillende devices, 
apps en toepassingen die op de school ingezet worden. 

 Alle iCoaches zijn geschoold of volgen een scholing gericht op coaching en ICT. 

 

5.1.5 Voldoende programma’s en educatieve software 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De plannen voor ICT in het onderwijs zijn vanaf schooljaar 2013-2014 geïntegreerd 
in het OGW-traject. 

 Op verschillende scholen binnen Orion zijn verschillende onderwijs projecten gestart 
waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale middelen en onderwijsapplicaties. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Digitale middelen, software en (online) programma’s zijn beschikbaar.  

 
 

5.2 Vooruitblik op ICT ontwikkelingen in 2014 
 
De opdracht die Orion zich heeft gesteld, is voorhoede school te worden op het gebied van ICT inzet in de 
les. Wij willen dit vanuit de overtuiging dat de inzet van ICT een positieve bijdrage levert aan ons 
onderwijs én kan helpen de belemmeringen weg te nemen, die leerlingen door hun handicap ervaren. 
Hierdoor hebben leerlingen de best mogelijke kans van slagen hebben te functioneren in de 
maatschappij. 
 
Op dit moment zijn er veel en snelle ontwikkelingen op ICT gebied gaande, die de inhoud van het 
onderwijs binnen en buiten Orion raken en ook invloed zullen hebben op de toekomst. Dit dwingt ons te 
blijven kijken naar vooral open en flexibele systemen, middelen en materialen en de wijze waarop wij 
onze leerlingen begeleiden. 
 
We zijn aangekomen bij de volgende stap: het samenvoegen van de losse onderdelen van onze ICT 
werkomgeving tot een geheel, verder implementeren in de dagelijkse praktijk, deze praktijk uit te breiden 
en te borgen. Naast de blijvende aandacht voor het gebruik van de “ICT tools”, zal de aandacht vooral 
gaan naar lesgeven met ICT inzet als vanzelfsprekend hulpmiddel. Om dit onder de aandacht te brengen 
zal het komende jaar in veel aandacht uitgaan naar andere vormen van het aanbieden van leerstof en het 
leren van nu en de toekomst (gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren, 21st century skills, TPack). 
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6 Personeel: De juiste medewerkers zijn op de juiste plaats met succes 
werkzaam 

 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015: 
 
Medewerkers stellen een eer in hun beroep en voelen zich verbonden met Orion en hun school. Daarvoor 
heeft Orion een actief personeelsbeleid en stimuleert de ontwikkeling en scholing van de medewerkers. 
 
Dit betekent: 
1. Iedere groep heeft een gekwalificeerde leerkracht. Tenminste 90% van alle leraren is geregistreerd in 

het lerarenregister. Daarnaast zijn ook voor alle andere functies de benodigde competenties en de 
taakinhoud duidelijk.  

2. Schooldirecteuren geven succesvol leiding aan de scholen. Zij zijn allen ook als schoolleider 
geregistreerd. 

3. Het personeelsbeleid is effectief georganiseerd. (BA 9) 
4. Medewerkers worden actief gestimuleerd zich te ontwikkelen en te scholen. (BA 7) 
5. Startende leraren worden intensief begeleid. 
6. Het ziekteverzuim ligt per school tussen de 4% en 7%. 
7. De personele consequenties van passend onderwijs worden op een zorgvuldige wijze afgewikkeld.  

 
 

6.1 Feiten en cijfers: personeel van Orion in 2013 
 

6.1.1 Formatie 
 

peildatum 31 december 2012 2013 

  fulltime parttime fte fulltime parttime fte 

Prof. H. Burgerschool (cl-2) 6 18 18,3 7 16 16,5 
Alexander Roozendaalschool (cl-
2) 31 74 75,9 25 84 72,9 

Mytylschool/Tyltylschool (cl-3) 20 59 58,7 19 51 53,8 

Dr. Coronelschool (cl-3) 9 23 24,1 7 23 22,1 

W.B.Noteboomschool (cl-3) 2 24 15,2 1 18 10,8 

Van Koetsveldschool (cl-3) 19 27 34,5 20 27 35,2 

A.H.Gerhardschool (cl-4) 14 9 19,2 13 13 21,0 

Mr. G.T.J. de Jonghschool (cl-4) 14 12 21,8 12 14 21,8 

E.J.van Detschool (cl-4) 21 27 40,0 23 35 42,7 

Orion College West (cl-2) 25 47 55,6 22 62 56,5 

Orion College West (cl-3/4) 7 25 21,5 8 50 33,8 

Orion College Zuid (cl-4) 17 11 24,7 13 12 21,0 
Orion College Noord (Wognum) 
(cl-3) 13 14 21,3 9 15 16,6 

Orion College Noord (Beijerl) (cl-3) 14 16 24,1 14 16 22,9 

Orion College Zuidoost (cl-3) 14 11 20,0 14 13 21,0 

AB-cluster 2 8 35 31,4 12 33 31,2 

AB-cluster 3 3 24 17,1 5 24 16,4 

AB-cluster 4 9 11 17,0 9 10 14,9 

Stafbureau / bovenschools 7 4 9,3 9 5 11,8 

Correctie voor dubbeltellingen* 26 -80   33 -136   

Totaal orion 279 391 549,6 275 385 542,9 
* Sommige medewerkers zijn op meerdere scholen aangesteld. Dit leidt tot een dubbeltelling die hier wordt gecorrigeerd. 
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Totaal medewerkers     670     660 

Waarvan tijdelijk**     69     78 

Totaal fte     549,6     542,9 

Waarvan een vervangingsaanstelling  22,5     21,1 

Gemiddelde fte per medewerker     0,82     0,82 
** De tijdelijken zijn inclusief aanstellingen voor vervanging. 

 
Bovenstaand overzicht laat zien dat het aantal medewerkers en het aantal fte (fulltime-equivalenten of 
fulltime-formatieplaatsen) eind 2013 licht is afgenomen ten opzichte van eind 2012. Binnen die omvang is 
het aantal fte vervanging eind 2013 nagenoeg gelijk aan die van eind 2012. Daarbij moet worden 
aangetekend dat eind 2013 in totaal 25 medewerkers (15,6 fte) via een payrollaanstelling bij Orion 
werkzaam waren, tegenover 20 medewerkers (13,3 fte) eind 2012. 
 
In de loop van 2012 zijn de financiële en personele administraties met het oog op de afsplitsing van 
cluster 2 en de ontvlechting van de ambulante diensten zoveel mogelijk uit elkaar getrokken. Het 
bovenstaande overzicht laat daarom nu een meer gedetailleerde uitsplitsing zien van scholen, locaties én 
ambulante diensten dan in voorgaande jaarverslagen. 
  
Op 1 augustus 2012 zijn 60 medewerkers in het Risico Dragende Deel van de Formatie geplaatst 
(RDDF). Gedurende het schooljaar 2012-2013 is aan 9 medewerkers ontslag op eigen verzoek verleend. 
Voor 41 medewerkers is geconstateerd dat op basis van natuurlijk verloop en geactualiseerde 
bekostigings- en begrotingscijfers voortzetting van de aanstelling per augustus 2014 mogelijk was. 4 
medewerkers hebben per 1 augustus 2013 een aanstelling in een andere functie kunnen krijgen. 
Uiteindelijk zijn 6 medewerkers per 1 augustus 2013 ontslagen vanuit hun vast dienstverband. 
 
De omvang van het stafbureau/bovenschools personeel is toegenomen door het aanstellen van een 
personeelsadviseur en een manager bedrijfsvoering en financiën. Voorheen waren deze functies extern 
ingehuurd. Ook is de secretaris van de GMR deels op de bovenschoolse formatie geboekt. Tenslotte is 
een managementassistent in 2013 bovenschools ingezet voor de ondersteuning van de ontvlechting van 
cluster-2 namens de diverse betrokken schoolbesturen. 
 

6.1.2 Leeftijdsopbouw 
 

 
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Orion is in 2013 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het 
percentage medewerkers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar bedroeg net als in 2012 circa 18%. Het 
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aandeel tussen de 35 en 45 ligt op 20%. Het percentage medewerkers in de categorie 45 tot 65 jaar 
bedraagt ongewijzigd 62%. 
 
Sinds 2013 is de AOW/pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd. In 2013 hebben de medewerkers die 
geboren zijn vóór 1950 nog gebruik kunnen maken van de FPU (Flexibel Pensioen Uittreden). Negen 
medewerkers hebben hiervoor gekozen en zijn vervroegd met pensioen gegaan. In 2014 is er nog een 
beperkt aantal medewerkers die geboren zijn vóór 1950 en die van de gunstige FPU-regeling gebruik 
kunnen maken. Voor alle overige medewerkers is daarna uitsluitend de keuze óf doorwerken óf met 
ontslag gaan en gebruik gaan maken van de regeling Keuzepensioen. We zien dat medewerkers langer 
doorwerken. 
 
Het aandeel mannen en vrouwen is in 2013 licht gewijzigd: 22% mannen versus 78% vrouwen (in 2012 
23% versus 77%). Het aandeel mannen in de leeftijdsgroep tot 45 jaar bedraagt overigens slechts 15% 
tegenover 85% vrouwen. 
 
In tabel 3 van bijlage 3 staan de aantallen medewerkers uitgesplitst naar geslacht. 
 

6.1.3 Ziekteverzuim 
 

 
Met het in de personele en financiële administraties splitsen van de scholen, locaties en ambulante 
diensten (zie ook 6.1.1.) is het mogelijk vanaf 2012 inzicht te geven in het verzuim per locatie en 
ambulante dienst. 
 
Het verzuim is op Orionniveau opnieuw iets gedaald (van 10% in 2011 naar 8,3% in 2012 en 8% in 2013), 
maar het streefpercentage is nog niet gehaald. In 2013 is na een Europese aanbesteding een contract 
met een nieuwe Arbodienst gesloten. Door middel van extra ondersteuning en scholing van zowel 
directeuren als teamleiders op het gebied van verzuim en verdere intensivering van de 
verzuimbegeleiding streven we ernaar het gewenste percentage (7%) in 2014 te halen. 
 
In tabel 5 van bijlage 3 zijn de verzuimpercentages per school opgenomen. 
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6.1.4 Salarisschalen 
 

 
 
Het aantal leraren met een LC-schaal is in 2013 verder toegenomen, een logisch gevolg van de invoering 
van de functiemix. In het schooljaar 2012-2013 diende 8% van het aantal leraren een LC-schaal te 
hebben. Dit percentage is bereikt. In het schooljaar 2013-2014 diende dit percentage op 11% te liggen. 
Ook dat percentage is gehaald. In 2014 zal het eindpercentage van 14% worden bereikt.  
 
Zoals in het jaarverslag 2012 is vermeld, is de afname van het aantal medewerkers tot en met schaal 4 
tegenover de toename van het aantal medewerkers in schaal 5 en hoger, vooral in 2012, te verklaren 
door de invoering van de functie van onderwijsondersteuner-A in salarisschaal 6 en de daarmee 
betrekking houdende wijziging in salariëring van een aanzienlijk aantal medewerkers. 
 
Van het totale personeelsbestand was in 2011 55% leraar (OP) en 41% ondersteunend (OOP). In 2013 is 
de verhouding gewijzigd in 58% OP en 38% OOP. Zie tabel 5 van bijlage 3. 
 
In tabel 6 van bijlage 3 is een verdere onderverdeling in salarisschalen, naar schaal en geslacht 
opgenomen. 
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6.2 Doelbereik in 2013 
 

6.2.1 Iedere groep een gekwalificeerde leerkracht 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 In de personeelsadministratie is vastgelegd of iemand een leraar (met PABO-
diploma) of vakleraar is (bevoegdheid tot het geven van één of meer vakken). Ook 
heeft ieder de juiste functienaam via een akte ontvangen (leraar of vakleraar). 

 Vrijwel iedere groep heeft een gekwalificeerde leraar. Er zijn voldoende 
ondersteuners of assistenten in de klas of op de school aanwezig binnen de 
financiële mogelijkheden. 

 Vrijwel alle medewerkers hebben een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met 
hun leidinggevende. 

 Inschrijving in het lerarenregister is verschillende keren onder de aandacht gebracht 
bij docenten. Eind 2013 waren 26 leraren ingeschreven. Ondanks het verspreiden 
van folders en flyers, vermeldingen op het Intranet en het onder de aandacht 
brengen op scholen zelf is het streven van 50% inschrijvingen bij lange na niet 
gehaald. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Eind 2014 is 75% van de leraren ingeschreven in het lerarenregister. Dit zal opnieuw 
onder de aandacht worden gebracht. 

 Iedere groep heeft een gekwalificeerde leraar. 

 Alle medewerkers hebben een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met hun 
leidinggevende gevoerd. 

 De ontwikkeling en borging van de kwaliteit van leerkrachten (onder meer ten 
behoeve van opbrengstgericht werken) is uitgewerkt § 4.4.4 Deelname scholing. 

 

6.2.2 Gekwalificeerde schoolleiders 
 

Waar 
stonden 
we eind 
2013? 

Bijna alle schoolleiders hebben zich ingeschreven in het schoolleidersregister. 
Twee directeuren zijn in september 2013 een schoolleiders opleiding gestart. 
Verder is in september 2013 gestart met een Management Development traject (MD-
traject). Dit traject is erop gericht om de directeuren binnen Orion te laten voldoen aan de 
bekwaamheidseisen die benodigd zijn voor de herregistratie in het schoolleidersregister. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Het MD-traject is volgens programma uitgevoerd. Er is aandacht besteed aan: 
visiegestuurd werken (focus op het primaire proces), in relatie staan tot de externe 
omgeving (ondernemerschap en externe samenwerking) en vormgeven aan 
organisatiekenmerken (financieel management, personeelsmanagement en 
kwaliteitsmanagement). 

 Directeuren hebben inzicht in hun te ontwikkelen competenties en hebben op basis 
daarvan een scholingsvraag geformuleerd (mei 2014). 

 Het tweede jaar van het MD-traject (2014-2015) is inhoudelijk ontwikkeld (augustus 
2014).  

 

6.2.3 Effectief HRM beleid 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013?  

 Er is een start gemaakt met het actualiseren van het IPB. Dit wordt in 2014 afgerond 
en geïmplementeerd. 

 Het functieboek is geactualiseerd conform het in 2012 ontwikkelde organisatiemodel 
en nagenoeg afgerond. De schoolorganisatie is met ingang van het schooljaar 2013-
14 ingericht op basis van het functieboek. Er zijn nieuwe taakprofielen voor 
teamleiders, IB-ers en zorgcoördinatoren.  

 Er wordt voldaan aan herbenoemingsverplichtingen in geval van het invullen van 
vacatures. 

 Het handboek AO is niet in 2013 tot stand gekomen. Dit stond op de rol voor de 
tweede helft van 2013. I.v.m. de aanbesteding van het nieuwe administratiekantoor 
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is dit uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2014, zodat gebruik gemaakt kan worden 
van de gestandaardiseerde formulieren en werkprocessen van het nieuwe 
administratiekantoor. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Het IPB is geactualiseerd en geïmplementeerd. 

 Het mobiliteitsbeleid Orion is vastgesteld. De jaarlijkse inventarisatie van 
mobiliteitswensen heeft voor het eerst plaatsgevonden. 

 Het handboek AO is gereed. De personele werkprocessen zijn beschreven en er zijn 
gestandaardiseerde formulieren beschikbaar.  

 Het nieuwe functieboek is 100% afgerond en de in 2013 nieuw ingevoerde taken zijn 
geëvalueerd. 

 Er is een besluit genomen over het al dan niet loslaten van het vervangingsfonds. 
Indien het vervangingsfonds wordt losgelaten zal dit per 1 augustus 2014 ingaan.  

 

6.2.4 Deelname scholing 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Aan de start van het schooljaar 2013-2014 heeft een nulmeting van 
lerarencompetenties plaatsgevonden. Op basis daarvan is per school een 
scholingsplan ontwikkeld. 

 De gezamenlijke Orion studiedagen hebben plaatsgevonden en zijn ingezet voor 
professionalisering op het terrein van Opbrengstgericht werken. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De scholingsplannen zijn uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Het resultaat is 
zichtbaar in vervolgmetingen van de lerarencompetenties. 

 De Orion studiedagen zijn ingezet voor professionalisering op het terrein van 
Opbrengstgericht werken. 

 

6.2.5 Ondersteuning startende medewerkers 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Alle scholen zorgen op hun eigen manier voor de begeleiding van startende 
medewerkers. In ieder geval krijgen alle startende medewerkers een 
begeleider/maatje. Op sommige scholen wordt ook gewerkt met een informatiemap 
voor startende medewerkers. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Er is voor alle scholen een informatiemap voor startende medewerkers beschikbaar. 

 Alle startende medewerkers worden binnen hun school begeleid dan wel gekoppeld 
aan een maatje. 

 

6.2.6 Vermindering ziekteverzuim 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Het gemiddeld ziekteverzuim bedroeg in 2013 8% (2012 8,3%); 

 De aanbesteding van de nieuwe arbo-dienst heeft plaatsgevonden en de nieuwe 
arbo-dienst is per 1 mei 2013 van start gegaan; 

 Er wordt bij de scholen met de hoogste ziekmeldingsfrequentie onderzoek gedaan 
naar de redenen van ziekmeldingen. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Het ziekteverzuim is per school gedaald naar 4 tot 7%. Orion-breed is het 
ziekteverzuim dus maximaal 7%. 

 

6.2.7 Personele consequenties passend onderwijs 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 In het Bestuursformatieplan 2013-2014 was geen sprake van RDDF. 

 De wensen van de betreffende medewerkers zijn geïnventariseerd en het concept 
BFP 2014-2015 is gereed. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De plaatsing van medewerkers in het RDDF nav het BFP 2014-2015 vindt op een 
zorgvuldige wijze plaats. 
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 Voor deze medewerkers is een sociaal plan vastgesteld. 

 De medewerkers hebben een keuze gemaakt en worden uiterlijk 1 november 2014 
definitief in een cluster of bij de AB-dienst geplaatst. 

 
 

6.3 Terug- en vooruitblik op overige ontwikkelingen 
 
In mei 2013 is na een Europese aanbesteding gestart met een nieuwe Arbodienst. Er is veel tijd gestoken 
in selectie, afstemming en implementatie. Een andere ingrijpende wijziging is de keus voor een nieuw 
administratiekantoor geweest. Dit heeft per 1 januari 2014 zijn beslag gekregen. De tweede helft van 2013 
en de eerste maanden van 2014 heeft ook hier in het teken gestaan van afstemming en implementatie.  
 
In het komend jaar zijn er, naast de in paragraaf 6.2 genoemde doelen, diverse ontwikkelingen gaande 
die in 2014 aandacht vragen. Te denken valt aan de onderstaande onderwerpen: 
 
In 2014 zal er een nieuwe cao tot stand komen. Zowel het SO als het VSO vallen van oudsher onder de 
cao -Primair Onderwijs. Het is de intentie van bonden en werkgeversorganisaties om een moderne en op 
de toekomst gerichte cao vast te stellen, met aandacht voor werkdruk, werktijden en werktijdfactoren, een 
nieuwe regeling voor seniorenverlof, professionalisering. Naar verluidt zal de nieuwe cao meer ruimte 
voor eigen beleid laten aan schoolbesturen. Dat beleid dient te worden ontwikkeld. 
 
De afsplitsing van cluster-2 per augustus 2015 en de Ambulante Diensten cluster 3 en 4 uiterlijk per 
augustus 2016 vraagt in 2014 aandacht. Voor de cluster-2 scholen die de nieuwe instelling Viertaal gaan 
vormen zal een gezamenlijk personeelsbeleidsplan worden opgesteld en zal de totale formatie en 
bekostiging worden vastgesteld. Met betrekking tot de toekomst van de ambulante diensten cluster 3 en 4 
en de individuele ambulant medewerkers vindt overleg plaats met de 13 betrokken 
samenwerkingsverbanden over het al dan niet overnemen van medewerkers. Als geen overeenstemming 
wordt bereikt, dan kan dat betekenen dat AB-ers na jaren weer voor de klas moeten. In veel gevallen zal 
er extra aandacht moeten zijn voor scholing, aangezien de meeste AB-ers al jaren niet meer voor de klas 
hebben gestaan. 
 
De RDDF-plaatsingen in augustus 2014 die in het Bestuursformatieplan 2014-2015 worden voorzien 
vragen veel aandacht: er zal een sociaal plan worden overeen gekomen met de vakbonden, de 
afvloeiingslijsten worden geactualiseerd, er vinden gesprekken met medewerkers plaats. De RDDF-
plaatsing zal geformaliseerd worden voor de zomervakantie, waarna iedere twee maanden verslag wordt 
uitgebracht van het (natuurlijk) verloop en van de mate waarin medewerkers gebruik maken van de 
faciliteiten in het sociaal plan. 
 
De modernisering van de ziektewet maakt dat (school)besturen worden meer en meer financieel 
verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van ziekte en verzuim. Medewerkers (ook medewerkers met 
een tijdelijke aanstelling) die ziek uit dienst gaan drukken vanaf 2014 jarenlang op de totale loonkosten 
van Orion. Een nog sterkere regie op verzuim is noodzakelijk. 
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7 Huisvesting: de scholen zijn goed verzorgd en prettig om er te leren en 
werken 

 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015:  
 
Orion streeft naar optimalisatie van de huisvesting.  
 
Dit betekent: 
1. Optimalisatie van de huisvesting, zowel als het gaat om de locatie als de grootte en de kwaliteit van 

het gebouw. 
2. Beheersing van de onderhoudskosten. 

 
 

7.1 Feiten en cijfers: huisvesting van Orion in 2013 
 
De scholen van Orion zijn gehuisvest in 16 gebouwen in Amsterdam en 1 in Purmerend. 
 
Locaties Orion scholen   

1 Prof. H. Burgerschool Jan Sluijterstraat 5 eigendom 

2 Orion College West Burgemeester Eliasstraat 76 eigendom 

3  Zekeringstraat 45 huur 

4 Alexander 
Roozendaalschool 

Jan Tooropstraat 13 eigendom 

5  Boterbloem 3, Purmerend medegebr. 

6 Mytylschool Drostenburg 1 eigendom 

7 Dr. Coronelschool Jan Sluijterstraat 3 eigendom 

8 W.B.Noteboomschool Drostenburg 1B eigendom 

9 Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen 98 eigendom 

10 A.H.Gerhardschool Valentijnkade 61  eigendom 

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

12 E.J.van Detschool IJsbaanpad 7 eigendom 

13 Orion College Zuid Gaasterlandstraat 7 eigendom 

14 Orion College Noord & ZO Beijerlandstraat 2 eigendom 

15  Bijlmerdreef 1289 huur 

16  Wognumerplantsoen 2 - 4 eigendom 

17 AB2 Roozendaalschool Marius Bauerstraat 30 huur 

 
De dependance van de A. Roozendaalschool in Purmerend is medegebruiker van een schoolgebouw van 
stichting OPSO. 
 
Orion huurt drie panden: 

 Orion College Zuidoost was tot medio 2013 gehuisvest in Frankemaheerd. In de herfstvakantie van 
2013 is Orion College Zuidoost verhuisd naar SouthEast (voorheen het CEC gebouw) aan de 
Bijlmerdreef. 

 De huur van een gedeelte van een verdieping in het kantoorpand aan de Marius Bauerstraat 30 is op 
de eerst mogelijke contractuele datum (1 oktober 2015) opgezegd. 

 De Zekeringstraat is in afwachting van de bouw van een VSO-locatie op Drostenburg voor Orion 
College West cluster 3-4. 
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7.2 Doelbereik in 2013 
 

7.2.1 Optimalisering huisvesting 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De nieuwbouw aan de Drostenburg (Mytylschool) is begin 2013 in gebruik genomen. 

 OC Zuidoost is in de herfstvakantie verhuisd naar SouthEast (voorheen het CEC 
gebouw) (tijdelijke huisvesting).  

 In samenwerking met de gemeente is het gebouw aan de Gaasterlandstraat (OC 
Zuid) opgeknapt. 

 Ook het gebouw aan het Wognumerplantsoen (OC Noord) is op bescheiden wijze 
verbeterd. 

 De nieuwbouw van lokalen voor de Coronelschool op Drostenburg is in 
voorbereiding (realisatie in 2014). 

 De besprekingen met gemeente, projectontwikkelaar en stadsdeel West over de 
nieuwbouw aan de Laan van Spartaan (OC West) duren voort. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De Coronelschool is per 1 augustus gehuisvest op Drostenburg. 

 Een deel van de Roozendaalschool verhuist naar het gebouw van de Coronelschool. 
Hiertoe vindt een beperkte verbouwing plaats. 

 De bouw van een VSO-locatie op Drostenburg voor de cluster 3 leerlingen van Orion 
College West cluster 3-4 is voorbereid.  

 Overeenstemming over de nieuwbouw aan de Laan van Spartaan en start van de 
voorbereiding, dan wel een ander keuze (met Kentalis) 

 

7.2.2 Beheersing onderhoudskosten 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Met ingang van 1 januari 2015 is Orion verantwoordelijk voor het gehele onderhoud 
van de gebouwen (door decentralisatie verantwoordelijkheid onderhoud). Als 
voorbereiding daarop is het bestaande meerjaren onderhoudsplan (MOP) kritisch 
getoetst. In 2014 vindt hierover een second opinion plaats. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Orion heeft een MOP dat financieel haalbaar is en een verantwoord 
huisvestingsbeheer mogelijk maakt. 

 In samenwerking met de gemeente is een spreidingsplan voor (V)SO voorzieningen 
in Amsterdam opgesteld. Dit is tevens de basis voor Orion om de onderhoudskosten 
per m2 te verminderen door het afstoten van relatief dure panden. 

 
 

7.3 Vooruitblik op huisvesting in 2014 
 
2014 staat wat betreft huisvesting in het teken van de verhuizing van de Coronelschool naar Drostenburg 
en een deel van de Alexander Roozendaalschool naar het voormalige gebouw van de Coronelschool. 
Verder wordt de bouw van een VSO locatie op Drostenburg voor OC West cluster 3-4 voorbereid en wordt 
er een besluit genomen over nieuwbouw voor OC West cluster 2 (AG Bellschool). 
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8 Financiën: Orion is financieel gezond 
 
 

Doelstelling uit strategisch beleidsplan 2012-2015:  
 
De exploitatie laat een positief saldo zien dat gebruikt wordt voor het onderhouden van een voldoende 
weerstandsvermogen en het mogelijk maken van innovatie.  
 
Dit betekent: 
1. De bedrijfsvoering is financieel gezond. 
2. Het facilitair management en de inkoop is zo efficiënt mogelijk ingericht. 
3. De financiële processen zijn volledig ingericht, verlopen volgens de procedures en zijn ondersteunend 

aan het primaire proces. 

 
 

8.1 Feiten en cijfers: financiën van Orion in 2013 
 

8.1.1 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

Berekening

Eigen Vermogen 13.489 12.422 9.698 8.276 8.048 8.424

Voorzieningen 788 491 933 1.301 1.179 932

subtotaal EV 14.277 12.913 10.631 9.577 9.227 9.356

Balanstotaal 20.123 19.512 17.459 16.114 14.916 14.296

Solvabiliteit

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

Norm (tenminste) 50% 50% 50% 50% 50% 50%  
 
De solvabiliteit is iets gestegen door het positieve resultaat in 2013 en bevindt zich boven de door Orion 
gestelde norm van 50%. 
 
Liquiditeit (current ratio) 
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte termijn kan betalen.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Berekening

Vlottende activa 18.209 16.799 14.698 13.311 11.716 9.404

Kortlopende sch. 5.846 6.599 6.828 6.537 5.689 4.940

Liquiditeit

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

Norm (tenminste) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
 
De liquiditeit is gedaald door de daling van de liquide middelen met 1,7 mln. Deze daling wordt 
veroorzaakt door: 

 de investeringen van 2,3 mln die zijn gedaan in vaste activa (m.n. verbouwing Reade deel in 
Drostenburg, schoolmeubilair, smartborden, computers) 

 de positieve kasstroom uit operationale activiteiten van 0,6 mln (het kasstroomoverzicht is 
opgenomen bij onderdeel E, de jaarrekening) 
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Rentabiliteit  
De rentabiliteit is hier opgevat als marge op de totale baten. Dit kengetal kent 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

Berekening

Exploitatieresultaat 1.773 -1.067 -2.724 -1.422 -227 376

Totale baten 44.301 47.251 46.061 44.836 44.028 44.061

Rentabiliteit

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

Minimum norm 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%  
 
In 2013 is Orion er in geslaagd om de na 4 achtereenvolgende jaren van verliezen, het resultaat positief af 
te sluiten. De rentabiliteit is in 2013 positief.  
 
Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn  
kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit kengetal wordt berekend door het totaal kapitaal (balanstotaal 
verminderd met de boekwaarde van verbouwing) te delen op de totale baten. Dit kengetal kent een 
maximumwaarde. Een hogere waarde betekent dat Orion het geld teveel oppot.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Berekening

Balanstotaal 20.123 19.512 17.459 16.114 14.916 14.296

Totale baten 44.301 47.251 46.061 44.836 44.028 44.061

Kapitalisatiefactor

Orion 45% 41% 38% 36% 34% 32%

Norm (maximaal) 35% 35% 35% 35% 35% 35%  
 
Orion voldoet aan de norm gesteld door OCW van max. 35%. 
 
Weerstandsvermogen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Berekening

Eigen Vermogen 13.489 12.422 9.698 8.276 8.048 8.424

MVA (excl boekw verbouwing) 1.914 2.712 2.761 2.804 3.201 3.814

subtotaal 11.574 9.710 6.937 5.472 4.847 4.611

Rijksbijdragen 39.928 41.965 41.860 41.038 40.954 41.013

Weerstandsvermogen

Orion 29% 23% 17% 13% 12% 11%

Norm (tenminste) 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
 
Het weerstandsvermogen is iets verder gedaald door de hoogte van de investeringen in 2013. Op basis 
van de meerjarenbegroting zal het weerstandsvermogen zich de komende jaren stabiliseren rond de 10%.  
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8.1.2 Exploitatie: baten 
 
Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen zijn hoger dan de begrote baten, maar lager dan die in 2012. 
 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Rijksbijdragen 41.013 40.159 40.954 41.038 41.860 41.965

alle bedragen x € 1.000  
 
De rijksbijdrage bestaat uit twee onderdelen: 
 

3.1 Rijksbijdragen OCW

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 34.339 34.341 35.254 -2 0% -915 -3%

3.1.2 Overige subsidie OCW 6.674 5.818 5.700 856 15% 974 17%

totaal 41.013 40.159 40.954 854 2% 59 0%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
De ontwikkeling van de rijksbijdragen wordt als volgt verklaard: 
 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Rijksvergoeding PAMB 1.844 1.922 1.942 -78 -4% -98 -5%

Rijksvergoeding lumpsum 29.343 29.150 30.095 193 1% -752 -2%

Rijksvergoeding materieel groepsafh. 1.440 1.487 1.404 -47 -3% 36 3%

Rijksvergoeding materieel leerlingafh. 1.712 1.783 1.813 -70 -4% -101 -6%

totaal 34.339 34.341 35.254 -2 0% -915 -3%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 2012

verschil met 

begroting

 
 
De werkelijke bijdrage OCW is nagenoeg gelijk aan de begrote rijksbijdrage.  
Het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 wordt verklaard door de daling van het aantal 
(bekostigde ) leerlingen.  

 

3.1.2 Overige subsidie OCW

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Rvs Cultuureducatie 20 11 12 9 77% 8 71%

Rijksvergoeding rugzak 4.802 4.422 4.183 379 9% 619 15%

Rijksvergoeding personeel overig 429 10 78 418 4011% 351 451%

Rijksvergoeding ambulante begeleiding 730 764 803 -34 -4% -73 -9%

Rijksvergoeding materiaal overig 453 429 426 24 6% 27 6%

Ov. niet geoormerkte rijksvergoeding 240 180 199 60 34% 42 21%

totaal 6.674 5.818 5.700 856 15% 974 17%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen werkelijk en begroting 2013 en het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 
wordt verklaard door: 

 In 2013 heeft Orion meer rugzakleerlingen (m.n. cluster 3 en 4) begeleid dan begroot. 

 Onder de rijksvergoeding personeel overig zijn de bijzondere aanvulling rijksbekostiging en het deel 
2013 van de bijdrage voor jonge leerkrachten uit het herfstakkoord opgenomen. Het gaat in 2013 om 
een bedrag van € 374.000 aan inkomsten die niet waren begroot. 

 De overige niet geoormerkte rijksvergoeding betreft geheel de vergoeding prestatiebox. 
 



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 42 van 135 

 

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 

 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Ov. overheidsbijdragen 1.367 1.346 1.438 1.762 2.153 2.706

alle bedragen x € 1.000  
 

3.2 Overige Overheidsbijdragen

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

ID banen 4 2 6 1 53% -3 -44%

Vergoeding huisvesting 915 838 828 77 9% 87 10%

Overige gemeentelijke vergoedingen 426 495 581 -69 -14% -155 -27%

Vrijval subsidie.1e inr. 22 11 23 11 95% 0 0%

totaal 1.367 1.346 1.438 21 2% -71 -5%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen begroot 2013 en werkelijk 2013 wordt verklaard door: 

 De vergoeding huisvesting is € 77.000 hoger dan begroot door de extra huurvergoeding van 
gemeente Amsterdam (DMO) voor de tijdelijk dubbele huurlasten bij de overgang naar een nieuwe 
locatie van Orion College Zuid-Oost. 

 De overige gemeentelijke vergoedingen betreffen de zogenaamde OSO-middelen (subsidie 
ontwikkeling speciaal onderwijs) voor cluster 4 SO scholen ad € 413.000 en gemeentelijke 
vergoedingen vanuit de Stadsdelen West (schoolbegeleiding) ad € 13.000. De subsidie van OSO-
middelen is in 2013 € 100.000 lager dan in 2012. 
 

 
Overige baten 
 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Overige baten 1.681 1.005 1.637 2.035 2.048 2.580

alle bedragen x € 1.000  
 

3.5 Overige baten

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Opbrengst verhuur/medegebruik 211 207 205 3 2% 6 3%

Opbrengst detachering 352 412 272 -61 -15% 79 29%

Inkomsten ouderbijdragen 59 47 50 13 27% 9 18%

Inkomsten voeding 18 0 25 18 0% -6 -26%

Inkomsten projecten (Herstart/ODR e.a.) 322 280 239 42 15% 82 34%

Opbrengst verkoop activa -1 0 1 -1 0% -2 -199%

Overige personele vergoedingen 350 29 516 321 1104% -166 -32%

Overige opbrengsten/baten 371 30 329 341 1135% 43 13%

totaal 1.681 1.005 1.637 676 67% 45 3%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen begroot 2013 en werkelijk 2013 wordt verklaard door de overige personele 
vergoedingen en overige opbrengsten/baten: 

 De overige personele vergoedingen zijn hoger door m.n. de ontvangen AWBZ gelden (leerling 
gebonden) die niet waren begroot ad € 152.000. De vergoedingen worden ingezet voor extra zorg 
voor de betreffende leerling. Deze kosten zijn opgenomen onder de personele lasten, inhuur derden. 
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 Daarnaast zijn onder de overige personele vergoedingen de inkomsten voor een pilot “spraak en taal” 
door de ambulante begeleiding cluster 2 (€ 39.000) en afrekening Stichting Kolom inzake de Kleine 
Prins (€ 36.000) opgenomen. 

 De overige baten zijn ten opzichte van de begroting hoger door m.n. de interne verrekeningen tussen 
scholen onderling (€ 70.000), de middelen voor trajectbegeleiding vanuit REC (€65.000), overdracht 
TAB bekostiging voor de ambulante begeleiding cluster 2 (€ 60.000), vergoeding voor zorgverlening 
(€ 40.000), overige personele inzet (€ 27.000) en overige bijdragen (€ 70.000) op de scholen, zoals 
bijvoorbeeld de bijdrage voor project brede school, sponsoring Rabobank voor speeltoestel, bijdrage 
Reade in de aankleding van de nieuwe school, inzet t.b.v. externe onderzoekscommissie, bijdrage 
voor muziekproject voor speciale kinderen. 

 
De verklaring van het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 is met name: 

 De toename van de inkomsten projecten Herstart met € 53.000 en ODR (Op De Rails) gelden met € 
29.000. 

 Onder de overige personele vergoedingen is in 2012 een ontvangst van de belastingdienst inzake een 
teruggaaf WGA premie 2011 geboekt ad € 142.000. Deze teruggaaf was niet correct en is door de 
belastingdienst in de ontvangen beschikking in 2013 gecorrigeerd. De correctie is in 2013 als last 
geboekt onder de overige administratie en beheerlasten. 

 
 
Verantwoording prestatiebox 
Orion heeft in 2013 naast de reguliere lumpsum, ook een bedrag ontvangen via de zogenoemde 
Prestatiebox. De budgetten in de Prestatiebox zijn grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. De 
prestatiebox is een niet-geoormerkt budget; dit brengt met zich mee dat andere regels gelden omtrent de 
verantwoording. De prestatiebox wordt beschikbaar gesteld tot en met 2015. Orion heeft voor het 
kalenderjaar 2013 € 260.000,- ontvangen.  
 
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Orion de prestatiebox besteedt om haar beleid te kunnen (blijven) 
uitvoeren. Deze toelichting dient tevens als verantwoording.  
 
De prestatiebox stelt Orion in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij de inzet van de 
gelden staat de kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal. 
 
Orionbreed 
Een van de doelstellingen die centraal staat in het strategisch beleidsplan 2012-2015 is: “Onderwijs en 
zorg zijn van goede kwaliteit”. In dit kader stond in 2013 het thema “Opbrengstgericht werken” centraal. 
De ontvangen gelden uit de prestatiebox zijn m.n. aangewend voor de training en coaching van de 
directeuren en teamleiders op het gebied van dit thema. Daarnaast is het budget aangewend om de 
medewerkers te trainen in ICT. De kosten zijn opgenomen in de jaarrekening onder nascholing. De 
bedragen zijn als volgt besteed: 

 Training en coaching directeuren in opbrengst gericht werken € 165.000 

 Training teamleiders € 38.000 

 Training op het gebied van ICT € 25.000 

 Training verbeteringstrajecten reken en lezen € 15.000 
 
Schoolniveau 
Op de scholen zijn de beschikbare budgetten aangewend t.b.v. de continuering van de cultuureducatie. In 
het kader van cultuureducatie zijn diverse projecten gestart en musea bezocht. De uitgaven voor 
cultuureducatie zijn apart weergegeven in de jaarrekening en bedragen in totaal € 39.000. 
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8.1.3 Exploitatie: lasten 
 
Personeelslasten 
De personeelslasten zijn gedaald ten opzichte van 2012, maar zijn hoger dan was begroot. 

 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Personeelslasten 36.943 36.232 38.239 40.134 42.313 41.763

alle bedragen x € 1.000  
 

4.1 Personeelslasten

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Lonen en salarissen 33.856 33.134 35.148 722 2% -1.292 -4%

Af:

Vergoeding vervangingsfonds -896 0 -1.148

Inkomsten vervanging zwangerschapsverlof -364 0 -117

subtotaal lonen en salarissen 32.596 33.134 33.883 -538 -2% -1.288 -4%

Dotatie voorziening Zwangerschapsverlof 0 286 0 -286 -100% 0 0%

Dotatie voorziening jubilea 45 0 41 45 0% 4 9%

Personeel derden (inhuur op factuur basis) 3.385 1.868 2.907 1.517 81% 478 16%

Schoolbegeleidingsdienst 4 27 0 -23 -84% 4 0%

Arbo en Arbozorg 101 225 194 -124 -55% -93 -48%

Nascholing 479 410 519 69 17% -40 -8%

Wervingskosten 26 12 24 14 110% 2 6%

Reiskosten 4 51 4 -48 -93% 0 -5%

Personeelslasten GMR 0 0 1 0 0% -1 -100%

Overige personeelskosten 304 218 666 86 39% -362 -54%

totaal 36.943 36.232 38.239 711 2% -1.297 -3%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en begroot 2013 wordt verklaard door: 

 Het totaal van lonen en salarissen is, na aftrek van de vergoeding voor de vervangingen € 538.000 
lager dan begroot. In feite is er echter wel sprake van een overschrijding op loonkosten doordat circa 
€ 1.680.000 is ingezet op payrollbasis (niet in dienst bij Orion). Deze lasten zijn verantwoord onder 
“personeel derden”. In de begroting was voor payroll een bedrag van € 551.000 opgenomen. 

 Het begrote bedrag voor dotatie voorziening zwangerschapsverlof is feitelijk niet nodig geweest en 
staat derhalve bij de werkelijke uitgaven op nihil. De vergoeding vanuit UWV is toereikend gebleken 
om de vervanging voor zwangerschaps- en bevallingsverlof te bekostigen. 

 De dotatie aan de voorziening jubilea wordt jaarlijks bepaald op basis van de aan te houden 
voorziening voor jubilea (€ 550,- per fte in vast dienstverband) en de onttrekkingen uit de voorziening 
in het betreffende boekjaar. 

 Personeel derden is 1,5 mln hoger dan begroot. De reden hiervan is: 
- In 2013 is 1,1 mln meer personeel ingezet op payrollbasis dan begroot (m.n. onderwijs 

ondersteunend personeel). Orion heeft er voor gekozen om een jaar lang de personele 
onderbezetting in vullen via payroll om een flexibele schil in de personeelskosten te 
waarborgen met het oog op de ontwikkelingen in het passend onderwijs. 

- Door een aantal grote huisvestingsprojecten (nieuwbouw Drostenburg, vernieuwen Orion  
College Zuid en de verhuizing van Orion College Zuid-Oost) , de Europese aanbesteding en 
inkoop van collectieve contracten en de veranderingen in de organisatie en bekostiging vanuit 
het Passend Onderwijs, is de externe inzet voor begeleiding op het stafbureau op het gebied 
van facilitair management, huisvesting en financiën € 100.000 hoger dan begroot. 
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- Onder personeel derden zijn ook de kosten van extra inzet voor leerlinggebonden zorg 
opgenomen die worden betaald uit de ontvangen AWBZ gelden (€ 150.000). 

- Tot slot zijn onder personeel derden ook de kosten opgenomen van REC BovenAmstel 
inzake indicatiestellingen (€ 180.000),  

 De kosten voor Arbo en Arbozorg zijn lager uitgevallen door de overstap naar een (goedkopere) 
arbodienst middels Europese aanbesteding. 

 
Wanneer de kosten van lonen en salarissen in 2013 en 2012 vergeleken worden dan valt de volgende 
ontwikkeling op: 
 

Formatie Orion

fte personen fte personen fte personen

in vaste dienst 536,9 626 511 601 494,2 582

in tijdelijke dienst 72,3 113 38,7 69 48,7 78

totaal 609,2 739 549,7 670 542,9 660

gemiddelde bezetting 2012 2013

op basis van middeling 579,5 546,3 -33,2 -5,7%

gem. personeelslast 2012 2013

salariskosten 35.148 33.856 -1.292 -3,7%

gem. salarislast 60,7 62,0 1,3 2,2%

alle bedragen x € 1.000

afname

eind 2011 eind 2012 eind 2013

af- / toename

 
 
De gemiddelde eigen formatie is met 5,7% (33 fte) gedaald. Doordat de loonkosten met 2,2 % zijn 
gestegen is de daling van de salariskosten lager, t.w. 3,7%. De stijging van de loonkosten is met name 
veroorzaakt door de stijging van de pensioenpremie ABP, de stijging premie percentage participatie-/ 
vervangingsfonds en de WGA premie. 
 
 
Afschrijvingen 
 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Afschrijvingen 606 572 469 442 421 347

alle bedragen x € 1.000  
 

 

4.2 Afschrijvingen

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Afschrijvingen verbouwingen 25 0 0 25 0% 25 0%

Afschrijvingen schoolmeubilair 217 188 130 29 15% 87 67%

Afschrijvingen inventaris/apparatuur 81 94 75 -13 -14% 6 9%

Afschrijvingen ICT 149 140 147 9 6% 2 1%

Afschrijvingen onderwijsleerpakket 105 110 88 -5 -5% 17 19%

Afschrijvingen gymtoestellen 29 39 29 -10 -25% 0 1%

totaal 606 572 469 35 6% 138 29%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
De afschrijvingen zijn t.o.v. 2012 m.n. gestegen door de investeringen in: 

 Schoolmeubilair (smartborden, inrichting) op onze nieuwbouwlocatie Drostenburg, nieuwe locatie 
Orion Zuid-Oost en vernieuwde locatie Orion College Zuid.  

 Verbouwing van het Reade deel in het pand Drostenburg. De verbouwing is betaald door Orion en 
wordt in 40 jaar afgeschreven. Stichting Reade huurt deze ruimte waaraan een huurovereenkomst ten 
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grondslag ligt voor 20 jaar met de optie tot verlenging. De in rekening gebrachte huurprijs is voor 
Orion kostendekkend. 

 Computers, laptops en raadloze netwerken op alle sholen (€ 312.000) ten behoeve van de integratie 
van ICT in het onderwijs. 

 
 
Huisvestingslasten 
 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Huisvestingslasten 3.141 3.015 2.939 2.944 3.689 3.592

alle bedragen x € 1.000  
 
 

4.3 Huisvestingslasten

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Betaalde huur 808 731 779 77 11% 30 4%

Dotatie onderhoudsvoorziening (verantw. bestuur) 196 281 170

Dagelijks onderhoud gebouwen (verantw. scholen) 493 528 372

subtotaal onderhoud 689 809 542 -120 -15% 147 27%

Electriciteit 134 237 188

Gas 348 281 310

Water 42 31 13

Servicekosten 253 204 220

subtotaal energie en water 778 752 731 26 3% 47 6%

Schoonmaakkosten 639 533 655 107 20% -15 -2%

Belastingen/heffingen 50 109 28 -59 -54% 22 80%

Beveiliging 14 26 13 -12 -47% 0 2%

Afvalverwijdering/containers 50 45 49 4 10% 1 1%

Overige huisvestingskosten 113 10 142 103 1074% -29 -21%

totaal 3.141 3.015 2.939 126 4% 202 7%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en begroot 2013 wordt verklaard door: 

 In 2013 is Orion College Zuidoost verhuisd naar een nieuw onderkomen in het CEC gebouw. Door 
vertraging in de verbouwingsactiviteiten heeft de verhuizing later plaatsgevonden dan gepland, 
waardoor de (dubbele) huurlasten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Deze extra kosten zijn vergoed 
door de gemeente Amsterdam (DMO) en opgenomen onder de vergoeding huisvesting. 

 Ieder jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Vanuit deze meerjarenplanning wordt 
bepaald hoe hoog de jaarlijkse dotatie aan de voorziening moet zijn om de geplande activiteiten in de 
toekomst te kunnen blijven voldoen. De berekening van de voorziening is opgenomen onder 8.1.5. 

 De kosten voor gas zijn t.o.v. begroting hoger door de afrekening over de periode 2012 en 2013 van 
Orion College Noord en de Alexander Roozendaalschool van in totaal € 65.000. 

 Medio 2012 is een nieuw schoonmaakcontract voor alle scholen afgesloten. Ondanks het feit dat de 
begrote kostenbesparing door de Europese aanbesteding niet is gehaald, zijn de kosten wel iets lager 
uitgevallen dan in 2012. Met name de schoonmaakkosten op de nieuwbouw locatie Drostenburg zijn 
hoger uitgevallen dan begroot (€ 60.000) 

 De overige huisvestingskosten zijn hoger dan begroot door de afboeking van een oninbare vordering 
op Stadsdeel Oost inzake teruggaaf energiekosten (€ 59.000) en de afwikkeling van een aantal 
afgeronde huisvestingsprojecten met DMO. 

 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 wordt verklaard door de toename van het dagelijks 
onderhoud aan gebouwen. Het verschil met 2012 is € 121.000, echter de kosten voor dagelijkse 
onderhoud zijn onder de begroting 2013 gebleven (€ 35.000 lager). 
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Overige lasten 
De overige lasten zijn ten opzichte van de begroting en  2012 gestegen. 

 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Overige lasten 3.125 2.764 2.769 2.903 2.534 2.812

alle bedragen x € 1.000  
 

De overige lasten vallen in twee delen uiteen: 

4.4 Overige lasten

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

4.4.1 Administratie en beheerslasten 

(stafbureau & bovenschools) 1.042 1.321 856 -279 -21% 186 22%

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

(scholen) 2.083 1.443 1.912 640 44% 171 9%

totaal 3.125 2.764 2.769 361 13% 357 13%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 

(stafbureau & bovenschools)

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

Kosten Administratiekantoor 272 300 283 -28 -9% -12 -4%

Adviseurskosten 193 227 270 -34 -15% -77 -28%

Accountantskosten 59 50 81 9 18% -22 -27%

Bankkosten 3 1 2 3 566% 2 84%

GMR 6 20 5 -14 -69% 1 26%

Bestuursvergoedingen 20 30 17 -10 -33% 4 21%

Kantoorkosten centraal management 14 30 30 -16 -52% -15 -51%

Telefoon/fax/internet kosten 13 15 51 -2 -11% -38 -74%

Drukwerk 11 10 6 1 12% 5 93%

Contributies 11 8 8 3 36% 3 40%

Dienstreizen 10 5 6 5 106% 4 61%

Representatiekosten 9 2 8 7 330% 0 6%

Overige ABB kosten 420 624 90 -204 -33% 330 365%

totaal 1.042 1.321 856 -279 -21% 186 22%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en begroot 2013 wordt verklaard door: 

 De kosten t.l.v. het R&I fonds zijn in de jaarrekening gepresenteerd onder de overige ABB kosten. 
Ten opzichte van de begrote kosten (€ 571.000) zijn de kosten t.l.v. het R&I fonds € 285.000 lager 
uitgevallen. De kosten die in 2013 t.l.v. het R&I fonds zijn gebracht zijn: 

o Aanloop- en advieskosten oprichting nieuwe stichting cluster 2 (Stichting Viertaal) ad € 70.000 
o Correctie belastingdienst afrekening WGA 2011 ad € 118.000 
o Uitgaven ten laste van het sociaal plan (loopbaantraject, opleiding) ad € 98.000 

 

Het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 wordt verklaard doordat de kosten t.l.v. R&I voor het 

eerst nu apart gepresenteerd zijn in de jaarrekening onder de overige ABB kosten. 
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Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

(scholen)

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

ICT 357 177 339 180 102% 17 5%

Aanschaf klein inventaris 55 32 17 23 72% 38 221%

Culturele vorming 39 32 46 7 21% -7 -15%

Schoolzwemmen 0 10 0 -10 -100% 0 -100%

Leerlingenvervoer 21 26 64 -5 -18% -43 -67%

Medezeggenschapsraad 4 16 9 -12 -72% -4 -50%

M.I. ambulante begeleiding 10 33 79 -23 -68% -69 -87%

Bestedingen ouderbijdragen 16 19 16 -3 -16% 0 -2%

Kantoorkosten school 184 150 186 35 23% -2 -1%

Overige schoolgebonden kosten 427 189 259 238 126% 168 65%

Kopieerkosten 191 105 130 86 81% 61 47%

Kosten voeding 30 8 49 22 261% -19 -39%

Dienstreizen 153 148 154 5 4% -1 -1%

Kosten therapeuten (fysio/logo e.d.) 10 11 12 -2 -15% -2 -18%

Leermiddelen 585 486 550 99 20% 35 6%

totaal 2.083 1.443 1.912 640 44% 171 9%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en begroot 2013 wordt verklaard door: 

 In overeenstemming met het gevoerde beleid om ICT meer te integreren in het onderwijs en de 
werkzaamheden op de scholen, zijn de uitgaven van ICT hoger dan begroot. De kosten voor ICT 
beheer bedragen in 2013 € 220.000. Het beheer van ICT zal in 2014 Europees worden aanbesteed. 
Daarnaast bestaan de kosten ICT uit licentie- en onderhoudskosten (SOM, digiborden, software 
lesmateriaal) 

 De overige schoolgebonden kosten zijn niet realistisch begroot. De kosten onder de overige 
schoolgebonden kosten zijn zeer uiteenlopend van aard, zoals: telefoonkosten (€ 35.000), begeleiding 
stage (€ 15.000), contributies € 37.000), kosten indicatiestelling (€ 40.000), leerlingvervoer (€ 20.000). 
Ook zijn onder de overige schoolgebonden kosten schoolreizen opgenomen van o.a. twee maal een 
schoolreis naar London van cluster 2 en cluster 3 en 4 leerlingen van de AG Bell ad € 45.000. De 
leerlingbijdragen zijn in de jaarrekening opgenomen onder de ouderbijdragen (overige baten). 

 In 2012 is een nieuw contract afgesloten met betrekking tot gebruik en verbruik van multifunctionals 
(printen, kopiëren en scannen). De begrote kostenbesparing is in 2013 niet gehaald. Met name het 
gebruik van de kleurenkopie is hoog. 

 De kosten voor leermiddelen zijn hoger dan begroot door o.a. de inzet in het kader van de 
kwaliteitsverbetering primair en voortgezet onderwijs gemeente Amsterdam en de integratie van ICT 
in het onderwijs. In 2014 zal gekeken worden naar de mogelijkheden om inkoopvoordeel te behalen 
door centrale inkoop van leermiddelen voor alle scholen. 
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8.1.4 Financiële baten en lasten 
 

2013 2013 2012 2011 2010 2009

werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Financiële baten en lasten 130 110 160 164 173 196

alle bedragen x € 1.000  
 

5. Financiële baten en lasten

2013 

werkelijk

2013 

begroot

2012 

werkelijk

0 130 110 160 20 18% -30 -19%

totaal 130 110 160 20 18% -30 -19%

alle bedragen x € 1.000

verschil met 

begroting verschil met 2012

 
 
De renteopbrengsten zijn lager uitgevallen door de lagere rentevergoeding op de spaarrekeningen van 
ING, Rabo en ABN-AMRO in 2013. 
 
 

8.1.5 Balans 
 
Voorzieningen 
In de balans zijn de volgende voorzieningen opgenomen. 

stand dotatie onttrekking vrijval stand kortlopend langlopend

1-1-2013 31-12-2013 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

personeel

jubilea 277.543 44.824 51.217 271.150 54.230 216.920

personeel 122.070 112.413 9.657 9.657 0

claim UWV 419.586 41.400 216.607 244.379 48.876 195.503

subtotaal 819.199 86.224 380.237 525.186 112.763 412.423

groot onderhoud 359.730 281.000 148.480 85.250 407.000 407.000 0

totaal 1.178.929 367.224 528.717 85.250 932.186 519.763 412.423  
 
Voorziening jubilea  
Deze voorziening is bestemd voor de gratificaties bij 25- en 40 jarig dienstverband. De hoogte ervan is 
afhankelijk van het aantal medewerkers en een vast bedrag per medewerker (€ 550,-). 
Het aantal medewerkers (exclusief tijdelijk personeel) bedroeg eind 2013 494 fte. 
 
Personeelsvoorzieningen 
De voorziening betreft de afwikkeling van een financiële afspraak die afloopt per eind januari 2014. 
 
Claim UWV 
De voorziening is gebaseerd op de thans bekende door het UWV verstrekte uitkeringen over de jaren 
2012 t/m februari 2014 vermeerderd met geraamde uitkeringen gedurende de resterende looptijd. Er is 
geen rekening gehouden met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Ten opzichte van de stand per eind 
2012 is één case toegevoegd. 
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Voorziening groot onderhoud 
De voorziening wordt getroffen om (a) de ongelijke lasten in de verschillende jaren te vereffenen en (b) te 
garanderen, dat de lasten in de jaren met hoge lasten (bijvoorbeeld 2014, 2015 en 2018) ook gedragen 
kunnen worden.  
 
Verloop voorziening groot onderhoud Orion

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Begin stand 360 407 236 78 138 225 123 231 174 0 32

af: onttrekking 199 452 439 221 194 382 174 338 454 250 268

bij: dotatie 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281

bij correcties vorige jaren 50

af vrijval -85

eindstand 407 236 78 138 225 123 231 174 0 32 45

alle bedragen x € 1.000  
 
De bedragen in de planning zijn inclusief 5% onvoorzien en BTW (21%). 
 
Ieder jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Op basis van de begrote kosten voor de 
komende jaren wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud bepaald. De correcties uit 
vorige jaren ad € 50.000 komt voort uit het feit dat bij controle is gebleken dat bepaalde 
onderhoudsactiviteiten in rekening gebracht konden worden bij DMO. De daarmee gemoeide bedragen 
waren ten onrechte ten laste van de voorziening groot onderhoud van Orion gebracht. 
 
Uit de planning blijkt, dat de jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 281.000,- toereikend is. 
 
 
Reserves 
Het eigen vermogen van Orion is opgebouwd uit de volgende componenten: 

 Algemene reserve 
o Bestuursreserve 

 Bufferfunctie 
 Financieringsfunctie 

o Schoolreserves 

 Bestemmingsreserves 
 
Algemene reserve bestuur 
De algemene reserve bestuur bestaat uit een buffer- en financieringreserve. In het financieel beleidsplan 
(16 december 2009) is vastgesteld, dat de bufferreserve wordt bepaald aan de hand van een percentage 
van de reguliere rijksbijdrage en de overige baten. Op basis van deze berekening dient de bufferreserve 
er als volgt uit te zien: 

totaal buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6% 41.013 5.168

Overige baten 6,4% 3.048 195

5.363

alle bedragen x € 1.000  
 
Daarnaast dient volgens het financieel beleidsplan een reserve te worden aangehouden voor de 
financieringsfunctie van € 2,5 miljoen. 
Het totaal van de algemene reserve bestuur komt daarmee op € 7,9 mln. 
 
Schoolreserves 
Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2012 met de auditcommissie is besloten om de schoolreserves 
vanaf 2013 af te schaffen. De schoolreserves hebben hun functie gehad in het proces van bezuinigen. De 
budgethouders hebben de taak om binnen hun begroting te blijven. De totale schoolreserve per 31/12/’12 
van € 38.000,- negatief is in 2013 overgeheveld naar de algemene reserve bestuur. 
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Bestemmingsreserves 

 Frictiefonds: in 2013 is € 98.000 besteed aan de uitvoering van het sociaal plan met het oog op de 
bezuinigingen voor de komende jaren. Deze worden ten laste van het frictiefonds gebracht. De 
kosten sociaal plan voor 2014 (€ 50.000), 2015 (€ 150.000) en 2016 (€ 150.000) zijn meegenomen in 
de meerjarenbegroting. Gezien de ontwikkelingen in het Passend Onderwijs achten wij het 
verstandig om naast de begrote kosten een beperkte reserve aan te houden. Het frictiefonds is in 
2013 aangevuld tot € 419.000. 

 Innovatiefonds: in 2013 zijn er geen onttrekkingen geweest t.l.v. het innovatiefonds. Het restant van 
het positieve resultaat 2013 is toegevoegd aan het innovatiefonds. De stand van deze 
bestemmingsreserve is per 31/12/’13 € 142.000. 
 
 

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

Eigen vermogen eind 2010 eind 2011 eind 2012 onttrek. '13 dotatie '13 eind 2013

Algemene reserve

Alg reserve bestuur

Bufferfunctie 5.342 5.342 5.357 6 5.363

Financieringsfunctie 2.500 2.500 2.500 2.500

subtotaal 7.842 7.842 7.857 0 6 7.863

Schoolreserves 381 4 -37 37 0

totaal algemene reserve 8.223 7.846 7.820 0 43 7.863

Bestemmingsreserve

Frictiefonds 500 345 133 98 384 419

Innovatiefonds 374 85 95 47 142

Mogelijke claim UWV 600 0 0

totaal bestemmingsreserve 1.474 430 228 98 431 561

Totaal EV 9.697 8.276 8.048 98 474 8.424

alle bedragen x € 1.000  
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Ontwikkeling werkkapitaal 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vlottende activa 18.209 16.799 14.698 13.311 11.716 9.404

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

Werkkapitaal 12.363 10.201 7.870 6.773 6.026 4.464

Reserves 13.489 12.422 9.698 8.276 8.048 8.424

Voorzieningen 788 491 933 1.301 1.179 932

subtotaal 14.277 12.913 10.631 9.577 9.227 9.356

af: vaste activa 1.914 2.712 2.761 2.804 3.201 4.893

Financiering werkkapitaal 12.363 10.201 7.870 6.773 6.026 4.464

alle bedragen x € 1.000

Mutatie werkkapitaal

werkkapitaal 2013 4.464

werkkapitaal 2012 6.026

Mutatie -1.563

Verklaring

Exploitatieresultaat 2012 376

Investeringen vaste activa -2.299

Afschrijvingen vaste activa 606

Mutatie voorzieningen -246

Totaal -1.563

alle bedragen x € 1.000
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8.1.6 Treasurybeleid 
 
Het treasurybeleid voldoet aan de normen van beleggen en belenen van publieke middelen, zoals in de 
regeling van 2010 vastgelegd. Minimaal een keer per jaar rapporteert de bestuurder aan de audit 
commissie en de Raad van Toezicht over de uitvoering van het treasurybeleid. 
 
Liquiditeitspositie 
 

31/12/'13 31/12/'12 Mutatie

Kasgeld 5.149 6.510 -1.361

Bank r/c ING 941.616 199.943 741.673

Spaarrek ING 1.528.693 4.047.268 -2.518.575

Spaarrek Rabobank 3.105.353 4.057.772 -952.419

Spaarrek ABN-AMRO 1.000.000 0 1.000.000

6.580.811 8.311.493 -1.730.682  
 
Mutaties in 2013: 
Begin 2013 zijn de volgende veranderingen in het beleggen opgetreden. 

 In de eerste plaats is € 1,0 miljoen ondergebracht bij de ABNAMRO op een speciale 
vermogensrekening voor stichtingen en vereniging, die een iets hogere rente biedt dan de twee 
kwartaalrekeningen bij ING en Rabo. 

 In de tweede plaats is de lening van de gemeente Amsterdam aan Orion, ingaande 1 januari 2013 (€ 
1,1 miljoen) direct daarop afgelost. De lening is een onderdeel van de financiering van het 
zogenaamde Reade deel in de nieuwbouw van de locatie Drostenburg. De verbouwingskosten zijn 
geactiveerd onder de materiele vaste activa en worden in 40 jaar afgeschreven. Orion ontvangt rente 
en huur van Reade op basis van de met Reade gesloten overeenkomst voor het gebruik van de 
ruimten. De in rekening gebrachte rente bedraagt 4,5%, looptijd is 20 jaar. 

 Het saldo van de rekening-courant is eind 2013 opgelopen door enerzijds de ontvangen extra 
bekostiging uit het herfstakkoord en anderzijds door een ontvangen voorschot voor de 
verhuizing/verbouwing van de Coronelschool, waarvan de uitgaven vooral in de komende maanden 
tot de zomer van 2014 zullen plaatsvinden. 

 De afname van de totale liquide middelen in 2013 is veroorzaakt door de investeringen in materiële 
vaste activa in 2013 van 1,2 mln in m.n. schoolmeubilair (€ 410.000) , smartborden (€ 260.000) en 
ICT (€ 312.000) 
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8.2 Doelbereik in 2013 
 

8.2.1 Financieel gezonde bedrijfsvoering 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Het jaar 2013 is financieel positief afgesloten. Het resultaat over 2013 bedraagt € 
434.000. 

 De meerjarenbegroting laat voor de periode 2014-18 elk jaar een positief saldo zien.  

 Er is met alle directeuren een managementafspraak voor 2013-2014 gemaakt. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Voor 2014 is een positief resultaat begroot. Dit resultaat wordt behaald. 

 De jaarrekening 2013 laat een positief resultaat zien en is door de accountant 
goedgekeurd. 

 De meerjarenbegroting laat voor de periode 2015-19 elk jaar een positief saldo zien. 

 Met elke budgethouder is een managementafspraak voor 2014-2015 gemaakt. 

 De bovenschoolse kosten en de kosten van het stafbureau zijn in overeenstemming 
gebracht met de lagere overheaddekking als gevolg van het afscheid van de cluster 
2 scholen en AB-diensten per 1 augustus 2015. 

 

8.2.2 Facilitair management en inkoop 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 De diensten voor accountant, arbo en telefonie zijn (Europees) aanbesteed. 

 Het administratiekantoor is inbesteed. Daarmee wordt voldaan aan de Europese 
aanbestedingsregels. 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 Conform de aanbestedingskalander worden in 2014 aanbesteed: ICT beheer (is al in 
2013 gestart). 

 Bekeken wordt of centrale aanbesteding van leermiddelen (paraplu contract) 
wenselijk en mogelijk is. 

 

8.2.3 De financiële processen en instrumenten zijn volledig ingericht 
 

Waar 
stonden we 
eind 2013? 

 Per 1 januari 2014 werkt Orion met een nieuw administratiekantoor. In de maanden 
daaraan voorafgaand zijn de inrichting van de financiële administratie en de 
overdracht van het oude naar het nieuwe administratiekantoor met elkaar 
afgestemd. 

 De instrumenten voor het opstellen van de begroting, het bestuursformatieplan etc. 
zijn uitontwikkeld en worden in de organisatie gebruikt. De instrumenten zijn 
beschreven in een handboek financiële P&C. 

 Het financieel beleidsplan is gescreend op de punten die aanpassing behoeven 
(actualisatie vindt plaats in de eerste helft van 2014). 

Wat zijn de 
doelen 
voor 2014? 

 De bestaande AO financiën is herschreven naar de nieuwe situatie, op basis van de 
gestandaardiseerde formulieren en werkprocessen van het nieuwe 
administratiekantoor. 

 De dienstverlening door het administratiekantoor en de samenwerking tussen 
administratiekantoor en Orion is geoptimaliseerd. 

 Het financieel beleidsplan, de risico-analyse en treasurystatuut zijn geactualiseerd 
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8.3 Continuïteitsparagraaf 
 
Deze paragraaf is erop gericht de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud en 
het proces van het risicomanagement te beschrijven. Het strategisch beleidsplan is het instrument waarin 
de toekomstige ontwikkelingen en risico’s worden beschreven en op basis waarvan keuzes worden 
gemaakt voor het beleid en de eventueel te nemen maatregelen. De meerjarenbegroting vormt voor een 
belangrijk deel de financiële uitwerking hiervan. 
 
 
A1 Leerlingaantal en personele bezetting 
 
Het grootste deel van de inkomsten van Orion is afhankelijk van het aantal leerlingen, terwijl 85% 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 en ambulante begeleiding 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 de budgethouder een voorzichtige doch realistische 
raming van het toekomstig aantal leerlingen. Op basis van deze gegevens worden de inkomsten voor de 
begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018 bepaald. De begroting is inmiddels goedgekeurd. 
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.  
 
Hieronder is de geactualiseerde raming van het aantal leerlingen binnen Orion per 1 oktober 
gespecificeerd per brinnummer weergegeven. De raming per 1 oktober 2014 e.v. is ontleend aan het 
bestuursformatieplan 2014-2015. 
  

teldatum 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

schooljaar 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Brin nr

20WO Burgerschool 62 66 70

20WQ AG Bell 361 267 294

20WR Alexander Roozendaal 337 314 304

20WU Mytylschool 46 44 46 43 41 41 41

20WV Tyltylschool 102 101 95 93 93 93 93

20WW Coronelschool 103 98 88 85 85 85 85

20WX Noteboomschool 61 46 45 45 45 45 45

20XV Van Koetsveldschool 134 112 114 110 110 111 111

20YC AH Gerhardschool 87 98 87 90 90 90 90

20YD De Jonghschool 92 89 102 102 102 102 102

20YN Van Detschool 155 158 180 180 180 180 180

21EJ OC Zuid 81 64 74 80 80 80 80

21EN Kingma 280 381 397 397 397 397 397

Totaal 1.901 1.838 1.896 1.225 1.223 1.224 1.224  
 
De grote daling in schooljaar 2015/2016 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de cluster 2 leerlingen 
uit Orion. De meeste overgebleven cluster 3 en 4 scholen verwachten op langere termijn een iets lager 
dan wel handhaving van het niveau van het leerlingaantal per 1 oktober 2013. In totaal is het verwachte 
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niveau van het leerlingaantal in het bekostigingsjaar 2015-2016 in de cluster 3 en 4 scholen 3 lager dan 
het leerlingaantal per 1 oktober 2013. 
 
 
Ontwikkelingen personele bezetting 
 
Net als bij de ontwikkeling van de leerlingenaantallen is de invoering van Passend Onderwijs ook van 
grote invloed op de ontwikkeling van de formatie. Het betreft hier niet alleen de afscheiding van het cluster 
2 onderwijs en ambulante begeleiding, maar ook de afscheiding van de ambulante begeleiding cluster 3 
en 4. 
 De Ambulante Begeleiding cluster 3 & 4 gaat gefaseerd over naar de samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. Orion houdt rekening met het stopzetten van de bekostiging per 1 augustus 2015 
en dus ook met de bijbehorende vermindering van de formatie.  

 Scholen en Ambulante Begeleiding cluster 2 zullen volgens de huidige plannen per 1 augustus 2015 
worden overgedragen aan de Stichting VierTaal. VierTaal is een nieuwe instelling voor openbaar 
onderwijs in Holland en Flevoland voor cluster 2 onderwijs. Hierbij is sprake van een zogenaamde 
overdracht van onderneming, waarbij alle medewerkers meegaan in de overdracht van het bevoegd 
gezag. Dus ook dit betekent een flinke vermindering van formatie voor Orion per 1 augustus 2015 
(161,6 fte).  

 

Daarnaast is er ten aanzien van de resterende formatie voor de cluster 3 en 4 scholen ook sprake van 
krimp van de formatie. Dat komt met name door de volgende ontwikkelingen: 

 De invoering van de nieuwe bekostiging met ingang van 1 augustus 2015 is niet budget neutraal. 
Door de stelselwijziging nemen de baten met ca. €0,3 miljoen af. 

 Een aantal andere baten zoals Op de Rails/Herstart is onzeker geworden. Ook de zogenaamde 
OSO gelden zijn niet structureel van aard. Beide zijn voor 2015-16 niet meer in de baten 
opgenomen, en zijn dus ook niet opgenomen in de meerjarige formatieplanning. 

 

 

 Formatie 

13-14 

Formatie 

14-15 

Formatie 

15-16 

Formatie 

16-17 

Formatie 

17-18 

Formatie 

18-19 

Dir 
OP 
OOP 
Staf 
 

17,2 

288,6 

181,6 

7,4 

16,8 

283,6 

182,4 

7,4 

 

11,8 

150,9 

90,3 

7,3 

11,8 

150,9 

90,3 

7,3 

11,8 

150,9 

90,3 

7,3 

11,8 

150,9 

90,3 

7,3 

Totaal 494,8 490,2 260,3 260,3 260,3 260,3 

 
 
Om deze meerjarige formatieplanning te realiseren zal in voorjaar 2014 68,7 FTE in het Risico Dragend 
Deel van de Formatie (RDDF) geplaatst worden. 29,5 FTE hiervan betreft de formatie voor de ambulante 
begeleiding cluster 3 en 4, waarbij de inzet is dat deze elders (bij de samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs) worden ondergebracht.  
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A2 Meerjarenbegroting 
 

In dit hoofdstuk worden de meerjarige ontwikkelingen van de balans en de staat van baten en lasten 
gepresenteerd.  
 
Balans 

x 1.000
Realisatie 

2013
Begroting 2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Materiële Vaste Activa € 4.893 € 4.760 € 3.389 € 3.160

Totale vaste activa € 4.893 € 4.760 € 3.389 € 3.160

Vlottende Activa € 9.403 € 9.452 € 9.027 € 8.559

TOTALE ACTIVA € 14.296 € 14.212 € 12.416 € 11.719

Algemene reserve € 7.521 € 7.521 € 6.681 € 7.126

Bestemmingsreserve publiek € 903 € 903 € 903 € 903

Bestemmingsreserve privaat € 0 € 0 € 0 € 0

Exploitatieresultaat € 0 € 259 € 352 € 407

Eigen Vermogen € 8.424 € 8.683 € 7.936 € 8.436

Voorzieningen € 932 € 751 € 593 € 653

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0

Kortlopende schulden € 4.940 € 4.778 € 3.887 € 2.630

TOTAAL PASSIVA € 14.296 € 14.212 € 12.416 € 11.719  
 
Materiële vaste activa 
De omvang van de materiële vaste activa is gebaseerd op de meerjareninvesteringsbegroting 2014-2018 
van de scholen en stafbureau. Op basis van deze investeringsplannen zal de materiële vaste activa iets 
dalen door de lagere investeringen t.o.v. de jaarlijkse afschrijvingen. Vanaf 2015 is de materiële vaste 
activa € 1,1 mln lager vanwege de overgang van de cluster 2 scholen naar Stichting Viertaal. 
 
Vlottende activa 
De omvang van de geldstromen binnen Orion en daarmee dus ook de omvang van de vlottende activia 
zullen in 2015 afnemen door het afstoten van de cluster 2 scholen en ambulante begeleiding. Omvang 
van de post vlottende activa per ultimo boekjar is altijd een momentopname en derhalve lastig te 
begroten. De kortlopende vorderingen 2014 en verdere jaren zijn gebaseerd op verhouding kortlopende 
vorderingen 2013 t.o.v. totale baten 2013 (excl financiële baten). 
 
Eigen vermogen 
De begrote positieve resultaten zijn in de meerjarenbalans toegevoegd aan de algemene reserve. De 
bestemmingsreserve is gelijk gehouden aan het niveau van 2013. De daling van het eigen vermogen in 
2015 wordt veroorzaakt door het overhevelen van de cluster 2 scholen naar Viertaal. In de 
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meerjarenbalans is vooralsnog de kapitaaloverdracht gelijk gehouden aan de overdracht van de materiële 
vaste activa. 
 
Voorzieningen 
De post voorzieningen bestaat enerzijds uit een voorziening voor personeel (claim instroomtoets en 
uitkering jubilea) en anderzijds uit een voorziening voor groot onderhoud. Gezien de komende 
bezuinigsronde en noodzakelijke rddf plaatsingen is de personele voorziening voor de komende jaren op 
hetzelfde niveau gehouden als eind 2013. De voorziening groot onderhoud neemt t/m 2015 sterk af 
doordat er meer uitgaven aan onderhoudsprojecten zullen plaatsvinden dan er aan de voorziening 
jaarlijks wordt gedoteerd. Jaarlijks wordt op basis van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning 
(MOP) een vast bedrag aan de voorziening gedoteerd en de werkelijke kosten worden dan in de loop van 
het jaar ten laste van de voorziening gebracht. Op lange termijn kunnen alle onderhoudsprojecten die in 
het jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen, worden uitgevoerd. Orion gaat er 
van uit dat de verwachte doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 geen extra 
kosten met zich meebrengt (budgetneutraal). Met de gemeente wordt gekeken naar de eventuele 
financiële consequenties en worden afspraken gemaakt over mogelijke onvoorziene/onwenselijke 
situaties. 
 
Kortlopende schulden 
Net als bij de vlottende activa is dit altijd een momentopname ultimo boekjaar en daarom moeilijk te 
begroten. De kortlopende schulden zullen afnemen door de afname van de bedrijfsactiviteiten binnen 
Orion door het afstoten van de cluster 2 scholen en ambulante begeleiding. De kortlopende schulden 
2014 en verdere jaren zijn gebaseerd op de verhouding kortlopende schulden 2013 t.o.v. de totale lasten 
2013. 
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Staat van baten en lasten 
 

De meerjarenbegroting van de staat van baten en lasten 2015-2018 is opgenomen in de begroting 2014, 
die inmiddels is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de GMR.  
 

Realisatie Begroting Begroting Begroting 

2013 2014 2015 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW € 41.013 € 40.422 € 33.344 € 22.599

3.2 Overige overheidsbijdragen € 1.367 € 1.121 € 744 € 630

3.5 Overige baten € 1.682 € 1.016 € 660 € 418

Totaal 3. Baten € 44.062 € 42.559 € 34.748 € 23.647

4. Lasten

4.1 Personele lasten € 36.943 € 35.694 € 28.281 € 18.586

4.2 Afschrijvingslasten € 607 € 699 € 636 € 498

4.3 Huisvestingslasten € 3.141 € 3.031 € 2.534 € 2.134

4.4 Overige lasten € 3.125 € 2.976 € 3.045 € 2.122

Totaal 4. Lasten € 43.816 € 42.400 € 34.496 € 23.340

5. Financiële baten en lasten

5.0 Financiële baten en lasten € 130 € 100 € 100 € 100

Totaal 5. Financiële baten en lasten € 130 € 100 € 100 € 100

Resultaat € 376 € 259 € 352 € 407

x 1.000

 
 
Rijksbijdragen 
De meerjarenbegroting wordt bepaald door met name de volgende ontwikkelingen en verwachtingen: 

 Vanaf schooljaar 2015-2016 is rekening gehouden met de verzelfstandiging van de cluster 2 scholen 
inclusief ambulante begeleiding 

 In de begroting is per 1 augustus 2015 uitgegaan van de overdacht van de ambulante begeleiding 
cluster 3 en 4, waarbij de gelden ook naar de samenwerkingsverbanden overgaan 

 In de begroting is het deel van de ondersteuningsbekostiging (REC en LGF PO/VO regulier) cluster 2, 
dat vanaf 1 augustus 2014 rechtstreeks naar de cluster 2 scholen gaat, niet meegenomen. Dit bedrag 
is namelijk niet vrij beschikbaar. Het dient ter dekking van: 

- Werkzaamheden die voorheen onder de REC’s vielen, zoals de CvO 
- Vergoeding van kosten aan reguliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs voor 

cluster 2 ondersteuning, die de scholen met eigen personeel uitvoeren. De branch-vereniging 
Simea heeft criteria ontwikkeld voor het toekennen van deze vergoeding 

- Het uitvoeren van ondersteuning, die tot nu toe door de scholen voor PO en VO werden 
gedaan, maar verzorgd gaan worden door de cluster 2 scholen. 

De plannen voor de wijze waarop deze nieuwe activiteiten uitgevoerd gaan worden zijn nog in 
ontwikkeling. Daarom is er voor gekozen om zowel de baten als lasten niet in deze begroting mee te 
nemen.  

 Vanaf 1 augustus 2015 treedt de nieuwe bekostigingssystematiek voor cluster 3 en 4 in werking. Het 
nieuwe systeem is t.o.v. het huidige niet budgetneutraal. Voor Orion betekent de wijziging een lagere 
bijdrage van € 350.000,- 
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 Na de verhuizing van de Coronelschool naar Drostenburg houdt Orion rekening met het terugbrengen 
van het aantal brinnummers op deze locatie van 4 naar 2. Dit vertaalt zich ook in de begroting vanaf 1 
augustus 2015 bij de Coronelschool en de Mytyl/Tyltylschool. 

 
Overige overheidsbijdragen 
De vergoeding van OSO gelden vanuit de gemeente Amsterdam is voor 2014 onzeker en daarom uit 
voorzichtigheid voor 50% meegenomen in de begroting. De andere helft ad € 200.000,- is buiten de 
begroting gehouden. Wel is in 2013 in samenwerking met de gemeente gestart met de 
kwaliteitsverbetering van twee scholen (KBA) en zullen in 2014 de zes VSO scholen volgen (KVA). Dit 
traject is gebaseerd op cofinanciering, dat betekent dat de kosten gedeeltelijk door Orion worden 
gedragen. 
 
Overige baten 
Het project Op De Rails stopt per 1 augustus 2014. Op dit moment is niet zeker op welke wijze 
voortzetting wordt gegeven aan dit project. De inkomsten zijn vanaf 1 augustus niet meer meegenomen in 
de begroting. 
 
Personele lasten 
Uitgangspunt voor de meerjarenbegroting is dat de kosten van de formatie voor elke school structureel 
binnen de beschikbare bekostiging vallen. Dit komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting. Voor de 
toelichting op de ontwikkelingen in de formaties bij Stichting Orion verwijzen wij graag naar de toelichting 
in het vorige hoofdstuk.  
 
Afschrijvingen 
Alle budgethouders hebben een meerjarige investeringsbegroting opgesteld waarin de geplande nieuwe 
investeringen en vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. Op basis hiervan zijn de afschrijvingslasten 
bepaald, welke tot uiting komen in de meerjarenbegroting. 
 
Huisvestingslasten 
De verwachte huivestingslasten zijn gebaseerd op de lopende contractuele afspraken, het 
meerjarenonderhoudsplan 2014 en de uitkomsten van 2013. De huisvestinglasten zijn in 2015 lager door 
het overgaan van de Burgerschool, A.G. Bell en Alexander Roozendaalschool (cluster 2). 
 
Overige lasten 
De overige materiële kosten worden begroot op basis van ervaringscijfers, contractuele afspraken en de 
uitkomsten van 2013. 
 
Financiële baten 
Gezien de lage rentestanden op dit moment zijn de rentebaten voorzichtig begroot. Vooral de ontwikkeling 
van de rentestand is bepalend voor de uiteindelijke omvang van deze post in de komende jaren. 
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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. De berekening van het weerstandsvermogen was tot en met verslagjaar 2013 
gebaseerd op de risico-analyse

1
 uit januari 2009. Deze financiële risicoanalyse is inmiddels in de eerste 

helft van 2014 geactualiseerd (zie onderdeel B2 van deze continuïteitsparagraaf). In het verlengde 
hiervan is ook het financieel beleidsplan van Orion geactualiseerd. Hierin wordt het weerstandvermogen 
in relatie tot de risico’s opnieuw bezien. 
 
Naast deze financiële risicoanalyse wordt 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 onze 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. 
 
 
B2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
De vorige financiele risicoanalyse dateert van 2009. In het kader van het herzien van het financieel beleid 
in april 2014 is ook een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s 
beschreven. Bedacht moet worden, dat steeds de managerial beheersmaatregelen eerst komen. Het rest-
risico, dat ontstaat als een maatregel niet helemaal tijdig uitgevoerd kan worden,  wordt indien nodig 
gekwantificeerd. 
 

Risico Impact 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. 

laag Profilering is een speerpunt in 2014. 
Er worden verschillende acties 
ondernomen om – mede op basis 
van kwaliteit – de scholen beter te 
positioneren in de regio. 

€ 0,5 miljoen 

                                                      
1
 Risico-analyse en herschikking vermogen, januari 2009 
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Risico Impact Risicobeheersing 

Managerial Financieel 

2 Niet tijdig signaleren en bijsturen 
op (dreigende) overschrijdingen 

laag Signaleren en bijsturen wordt verder 
versterkt:  
o Digitale afwikkeling van facturen 

(via nieuwe 
administratiekantoor).  

o Versterking van het instrument 
van rapportages en Latest 
Estimate.  

o Verbetering 
informatievoorziening (on line 
raadplegen administratie) en 
verbetering rapportages 
personeelsformatie via nieuw 
administratiekantoor.  

geen 

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

midden Proactieve beheersing formatie:  
o Bestuur stelt na overleg met 

directie de groepsdeler, het 
aantal groepen en de formatie 
vast  

o Boventallig personeel wordt niet 
op structurele taken ingezet  

€ 0,7 miljoen 
i.v.m. rddf 
plaatsingen 
en 
€ 0.5 miljoen 
i.v.m. 
werkgevers-
last 
 

4 In deze begroting zijn de 
wijzigingen passend onderwijs 
(ontvlechting cluster 2, ambulante 
begeleiding cluster 3 en 4 naar 
samenwerkingsverbanden) 
verwerkt. Risico’s:  
o Formatie cluster 2 en AB kan 

niet geheel worden 
overgenomen.  

o Opting out van AB-ers per 1 
augustus 2014 (ipv overdracht 
per 1 augustus 2015).  

laag Indien dit zich voordoet, vinden de 
noodzakelijke aanpassingen plaats in 
het Bestuursformatieplan 2014-2015. 

€ 0,6 miljoen 

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

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

Geen; voor 
bestaande 
gevallen 
voorziening 
aanwezig 

6 Deze begroting gaat er vanuit dat 
verpleegkundige zorg vanaf 1 aug 
2015 niet meer vanuit de 
onderwijsbekostiging wordt 
betaald.  
Het risico is dat het niet of 
onvoldoende lukt om 
verpleegkundige zorg andere 
middelen (verzekering, AWBZ) te 
laten financieren. 

hoog Er zijn steeds meer relatie met extern 
gefinancierde zorgverleners, 
waardoor er steeds meer “good 
practices” zijn om aan te refereren.  
Als dit risico zich voordoet, vinden de 
noodzakelijke aanpassingen plaats. 

€ 0,8 miljoen 



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 63 van 135 

Risico Impact Risicobeheersing 

Managerial Financieel 

7 Door de kleiner wordende 
beschikbare dekking komt de 
kwaliteit van de bovenschoolse/ 
stafwerkzaamheden mogelijk 
onder druk 

laag Er wordt bekeken of kostendeling 
mogelijk is (bijv. in combinatie met 
VierTaal).  
Daarnaast wordt bekeken of er meer 
gezamenlijke taken bovenschools 
efficienter uitgevoerd kunnen 
worden. 

geen 

8 Bezuinigingen overheid laag/ 
midden 

De Rijksoverheid kondigt 
bezuinigingen ruim van te voren aan. 
Meer risico vormen de extra 
middelen die de gemeente 
Amsterdam toekent: OSO middelen 

€ 0,8 miljoen 

9 Fluctuaties leerlingenaantallen laag Nieuw is dat de beoordeling van de 
leerlingen ligt bij de 
samenwerkingsverbanden. OCW 
handhaaft t-1 principe en 
herintroduceert groeitelling (per 1 
februari, uit te voeren door SWV-en) 

geen 

 
Naast de bovengenoemde managerial beheersmaatregelen is er jaarlijks in de begroting rekening 
gehouden met de mogelijkheid risico’s op te vangen ter waarde van maximaal 3% van de rijksbekostiging.  
 
Voor een goede beoordeling van de genoemde risico’s moet verder bedacht worden, dat de verandering 
van de organisatie van Orion invloed heeft op de risico’s 

 Als het straks 1 augustus 2015 is omvat Orion alleen nog scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs voor cluster 3 & 4 leerlingen. 

 Daarnaast zal Orion op bescheiden schaal en op basis van langlopende (vier jaar) contracten 
ambulante begeleiding cluster 3 & 4 verzorgen. 

 De besluitvorming over en toeleiding van leerlingen naar Orion is in handen van de verschillende 
samenwerkingsverbanden in Amsterdam en de regio. Bij het inzetten van de beleidsontwikkeling naar 
Passend Onderwijs is het standpunt van OCW steeds geweest dat de 70.000 landelijke plaatsen voor 
leerlingen in het (v)so niet zou afnemen. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken is echter onzeker. 

 Daarnaast is de bekostiging van het onderwijs aan met name cluster 4 leerlingen aan de krappe kant, 
gelet op de veranderende kenmerken van de leerlingen en het daarmee verbonden veiligheidsrisico. 

 
 
B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan 
 
Hiervoor verwijzen we naar onderdeel C. Bericht Raad van Toezicht in dit jaarverslag. 
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B. Scholen, Orion College en Ambulante Begeleiding 
 
 

Burgerschool 
 
Leerlingen 
De Burgerschool biedt onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking. Deze leerlingen, in de 
leeftijd van 2,5 tot 13 jaar, zijn slechthorend of slechthorend functionerend en daardoor kunnen zich op 
een of meer ontwikkelingsgebieden achterstanden voordoen. Op 1 oktober 2013 bezochten 71 leerlingen 
met een cluster 2 SH-indicatie de Burgerschool. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande 
twee jaar. 
 
Onderwijs 
De Burgerschool verzorgt onderwijs met het doel om alle slechthorende leerlingen, binnen hun 
mogelijkheden, optimale resultaten te laten behalen. Wij werken daarom doelgericht en planmatig aan 
onderwijs met, waar nodig, extra zorg en ondersteuning. 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 specifieke didactische aspecten, mondelinge taal 
(communicatieve redzaamheid), sociaal-emotionele ontwikkeling en Leren Leren. Het gemiddelde 
uitstroomniveau ligt op VMBO (BB/KB).  
 
De school werkt met het Activerende Directe Instructie model en verschillende activerende werkvormen. 
In groep 5-6 is gestart met het gebruik van tablets als ondersteunend middel tijdens het leerproces. Voor 
de peuter- en de twee kleutergroepen zijn alle Piramide thema’s gekoppeld aan Yurls. Hierdoor kunnen 
leerkrachten en ouders makkelijk gebruik maken van educatieve bronnen die op het internet te vinden 
zijn. Alle teamleden van de Burgerschool hebben een online cursus gevolgd over Mediawijsheid. 
 
In alle groepen (behalve de peutergroep) wordt gebruik gemaakt van klassenapparatuur Phonak Dynamic 
FM. Deze geavanceerde apparatuur resulteert in een beter spraakverstaan en dus een beter hoor- en 
onderwijsrendement. Daarnaast zijn wij in de groep 7-8 gestart met het gebruik van een inspiro audioHub. 
Hierdoor wordt het geluid van het digibord rechtstreeks naar de Phonak FM-ontvangers van de 
hoortoestellen gezonden en zijn de leerlingen beter in staat om het geluid van het digibord te horen. 
In de loop van het volgend schooljaar zal dit systeem ook in de andere groepen worden ingezet.  
 
In het kader van actief burgerschap is de school een samenwerking aangegaan met het woon- en 
zorgcentrum De Riekershof. Leerlingen kunnen meedoen aan sjoelen of plaatjesbingo en de bewoners 
van De Riekershof kunnen aanwezig zijn tijdens de podiumoptredens van de leerlingen. 
 
Ouders 
De Burgerschool heeft in 2013 een algemene ouderavond gehad. Andere activiteiten in het kader van 
ouderparticipatie waren in 2013 onder meer: drie podiumoptredens, ouderinformatie avond groep 8 
(V(S)O), een knutsel- en theemiddag, meekijkochtenden en een kerst- en eindejaarsborrel. Daarnaast zijn 
samen met de Alexander Roozendaalschool ochtenden georganiseerd rondom verschillende thema’s. 
 
Opbrengstgericht werken 
De Professor Burgerschool heeft zijn schoolstandaard vastgesteld op een gemiddeld uitstroomniveau op 
VMBO BB-KB. De leerlijnen; rekenen, taal, lezen, sociaal-emotioneel en Leren Leren zijn in 
arrangementkaarten geplaatst. 
 
Transitie naar VierTaal 
In het kader van de wet Passend Onderwijs zal de Professor Burgerschool onderdeel worden van de 
nieuwe instelling VierTaal voor openbaar cluster 2 onderwijs. Achter de schermen wordt er samen met de 
openbare scholen voor Cluster 2 in Schagen, Amsterdam, Den Haag en Almere hard gewerkt aan de 
oprichting van deze nieuwe instelling. 
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Alexander Roozendaalschool 
 
Leerlingen 
De Alexander Roozendaalschool is een school kinderen met taalontwikkelingsproblemen, in de leeftijd 
van 4 tot 13 jaar. Een deel van de leerling- populatie is bovendien gediagnosticeerd met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Deze leerlingen worden uitsluitend geplaatst als er primair sprake is van 
een communicatieve beperking. 
Op 1 oktober 2013 telden we op de Alexander Roozendaalschool 302 leerlingen (261 Amsterdam en 41 
Purmerend). Dit is een lichte daling. Door de transitie naar Passend Onderwijs zien we echter een 
toename in aanmeldingen. 
 
Onderwijs 
Op de Alexander Roozendaalschool staan communicatie en taal centraal. Extra ondersteuning wordt in 
woord en gebaar gevisualiseerd. Onze leerlingen krijgen onderwijs in een afgestemde omgeving. De 
leerontwikkeling en taalontwikkeling worden optimaal gestimuleerd. In de taalgevoelige periode wordt 
intensief geremedieerd in de klas en met logopedie.  
 
Wij werken  doelgericht en planmatig aan onderwijs 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  de specifieke didactische aspecten, 
mondelinge taal (communicatieve redzaamheid) en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gemiddelde 
uitstroomniveau ligt op VMBO (BB/KB) met verhoogde onderwijsbehoeften. 

 
Op ICT gebied zijn grote stappen gezet. In alle groepen zijn digiborden geplaatst en zijn computers 
vernieuwd. Hierdoor hebben leerkrachten meer mogelijkheden om te differentiëren in instructie en hebben 
leerlingen meer mogelijkheden om leerstof te verwerken. In de groepen 8 werd deelgenomen aan het 
project Mediawijsheid en in de Flex lessen is gewerkt aan verdieping hiervan. Er is gewerkt vanuit 
(zelfontwikkelde) Yurls. In 2013 zijn de volgende scholingen en trajecten gevolgd: Gynzy, inzet software 
van de leesmethode Veilig leren lezen, implementatie google omgeving en leerlijnen en 
incidentenregistratie in ParnasSys. 
 
Ouders 
De Roozendaalschool werkt veel en intensief samen met ouders. In 2013 zijn de volgende ouderavonden 
gehouden: een algemene ouderavond en groepsinformatieavond, oudervoorlichtingsavond voor groep 7 
en voor groep 8, ouderochtenden voor jongste leerlingen (4x), oudercursus (1x per maand), 
ouderpresentaties schoolkamp door leerlingen groep 8, rapportagegesprekken (3x per jaar / vaststelling 
HP/ evaluatie HP/ eindrapportage). 
Overige ouderbetrokkenheidsactiviteiten: theemiddagen in de klas, bibliotheekouders, ouder en kind 
schaatsen (vier duo sportlessen), voorstelling kleuters, ouderbijeenkomst tijdens afscheid directeur, groots 
cultuurthema met voorstellingen voor alle leerlingen van de school. 
 
Opbrengstgericht werken 
Binnen de Roozendaalschool is in 2013 een grote stap gemaakt in de richting van OGW. Het lesmodel, 
de leerlijnen en de arrangementskaarten hebben hierbij specifieke aandacht gehad en de 
professionalisering van het team stond hierbij centraal. 
 
Wat hebben wij bereikt: OPP en de daarbij behorende doelstellingen opgesteld, zelfevaluatie leerkrachten 
en beeldbegeleiding, arrangementkaarten opgesteld, schoolstandaarden vastgesteld, leerlijnen uitgewerkt 
voor leergebieden spelling, rekenen, seo, ADI lesmodel verdiept, leerlingvolgsysteem Parnassys 
geïmplementeerd, team ontwikkelplan opgesteld op basis van een nulmeting van het pedagogisch en 
didactisch niveau van ons team. 
 
Afscheid directeur 
In het jaar 2013 zijn er veel extra culturele activiteiten en een groots project uitgevoerd in verband met het 
afscheid van de vorige directeur. Voor en door de leerlingen en voor ouders zijn feestelijkheden 
gehouden. 
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Drostenburg (Mytylschool en Noteboomschool) 
 
Leerlingen 
Op Drostenburg wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een medische- of revalidatiehulpvraag. In de 
basisschoolleeftijd betreft dit zowel leerlingen met een LZK-, een LG- of een MG indicatie. In de VO 
leeftijd betreft dit uitsluitend leerlingen met een MG indicatie. Naast de medische- of revalidatie-hulpvraag 
hebben veel leerlingen op Drostenburg aangepaste onderwijskundige zorg en voorzieningen nodig. 
 
Het totale leerlingenaantal op Drostenburg is stabiel. MG lijkt enigszins te groeien, LG daalt licht, LZK 
daalt iets sterker. Dit jaar werden de VSO leerlingen voor het eerst apart geteld. Op 1 oktober 2013 
werden 186 leerlingen geteld: 46 LG-SO leerlingen, 45 LZK-SO leerlingen, 48 MG-SO 48 leerlingen en 47 
MG-VSO leerlingen. 
 
Onderwijs 
Wanneer een kind op Drostenburg start, wordt een uitstroomperspectief geformuleerd. Om aan het eind 
van de schoolloopbaan bij dat uitstroomperspectief uit te komen, wordt opbrengstgericht gewerkt. Dat wil 
zeggen 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. 
 
Ouders 
Drostenburg heeft een goed werkende medezeggenschaps- en ouderraad. In beide organen participeren 
ouders volop. Ook zijn er spiegelgesprekken met ouders gehouden in de afdeling blauw. In een 
spiegelgesprek worden ouders bevraagd op hun ervaringen met onderwijs- en revalidatie op Drostenburg.  
 
Het schooljaar is begonnen met een algemene ouderavond. Op deze avond is, naast algemene 
informatieve zaken, vooral ingegaan op het opbrengst gericht werken in de school en het werken met 
ontwikkelingsperspectieven. Naast de algemene ouderavond zijn er contactmomenten geweest bij 
rapport- en OPP besprekingen. 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. 
 
Opbrengstgericht werken 
Op het gebied van het opbrengstgericht werken zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet. Iedere 
leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Op basis van de toetsgegevens wordt de huidige 
stand van zaken en de ontwikkeling van de leerling geanalyseerd ten opzichte van het 
uitstroomperspectief. Op basis hiervan worden acties ingezet of de verwachtingen eventueel bijgesteld. 
Middels een ‘0-meting’ is het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten in kaart gebracht. 
Op basis van deze ‘0-meting’ heeft iedere bouw een team ontwikkelplan opgesteld om het werken met het 
Activerende Directe Instructiemodel (ADI) voor de hele school in te voeren. 
 
Nieuw schoolgebouw 
2013 heeft voor Drostenburg in het teken gestaan van de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw. 
In januari konden wij daadwerkelijk onze intrek nemen, in maart is het gebouw feestelijk geopend door 
HKH Prinses Margriet. Tegelijk met de ingebruikname van het nieuwe gebouw is gestart met de integratie 
van de LG en LZK groepen binnen Drostenburg. Deze ontwikkeling zal in 2014 verder vorm krijgen door 
de komst van de Coronelschool. 
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Coronelschool 
 
Leerlingen 
De Coronelschool verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met chronisch somatische 
aandoening(en). Kenmerkend voor de leerlingen is dat zij verpleegkundige zorg en/of paramedische 
begeleiding onder schooltijd nodig hebben. Op 1 oktober 2013 had de Coronelschool 90 ingeschreven 
leerlingen, een lichte daling t.o.v. vorig jaar. Hoewel het leerlingenaantal afneemt, neemt de benodigde 
zorg en de intensiteit en de complexiteit van de ziektebeelden toe. 
 
Onderwijs 
Het onderwijsaanbod en de klassenindeling van de Coronelschool is vergelijkbaar met een reguliere 
basisschool. Het gemiddelde uitstroomniveau ligt op VMBO (B-K-T). In verband met het relatief hogere 
(ziekte)verzuim van onze leerlingen leggen wij prioriteit bij rekenen, taal, lezen, seo en Leren Leren. 
Binnen het onderwijsaanbod is leesplezier en begrijpend lezen een speerpunt. Het verzuim wordt zoveel 
mogelijk beperkt door begeleiding van de schoolverpleegkundige, mogelijkheid tot rusten, begeleiding in 
medisch zelfmanagement.  
Naast het reguliere onderwijsaanbod zijn er in samenwerking met Only Friends en Special Heroes 
gedurende het schooljaar diverse sportprojecten. Ook is er speciale aandacht voor cultuuronderwijs. Alle 
groepen krijgen muziekonderwijs (verzorgd door Muziekschool Aslan). Samen met Cliniclowns heeft een 
eigentijds concert plaatsgevonden. En alle groepen hebben een museum bezocht (Amsterdams 
Historisch, Rembrandthuis of de Hermitage).  
In november heeft de Coronelschool in het kader van de sociale veiligheid een (pilot)inspectie gehad. 
Leerlijnen, uitvoering, toetsing, opbrengsten en registratie werden door de onderwijsinspecteur 
schoolbreed bekeken. De Coronelschool heeft hiervoor een prima beoordeling gekregen.  
 
Ouders en leerlingen 
De school heeft een goed werkende medezeggenschapsraad en ouderraad. Gedurende het jaar zijn 
diverse contactmomenten met ouders geweest: kennismaking met de nieuwe klas en de leerkracht, 
informatieavond groep 8 (VO), OPP-gesprekken en rapportendagen. Ouders worden middels 
maandelijkse nieuwsbrieven en een actuele website van bijzonderheden en ontwikkelingen op de hoogte 
gehouden. Daarnaast zijn er familie-inloop-middagen waarbij ouders (en familie) in de klas bij een les of 
project komen kijken. Ook zijn er drie koffie-ochtenden georganiseerd over de thema’s pesten, vrije tijd- 
en vakantiemogelijkheden en opvoeding. Verder is de ouderraad voor de Coronelschool ook een 
klankbordgroep, bijvoorbeeld voor mogelijke verbeteringen aan het OPP. 
 
In de tweede helft van 2013 is de Coronelschool gestart met een leerlingenraad. Uit alle groepen is een 
vertegenwoordiger gekozen. Hun foto’s, motivatie en de uitkomst van de vergaderingen hangen in de 
centrale hal. Inmiddels hebben er op advies van de leerlingenraad aanpassingen in het gebouw plaats 
gevonden. 
 
Opbrengstgericht werken 
De Coronelschool heeft zijn schoolstandaard vastgesteld op een gemiddeld uitstroomniveau op VMBO (B-
K-T). De leerlijnen; rekenen, taal, lezen, seo en Leren Leren zijn in arrangementkaarten geplaatst. Alle 
leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd en 
vastgesteld. De school werkt met het Activerende Directe Instructie model. In het team ontwikkelplan zijn 
schoolbrede normen en activerende werkvormen vastgelegd. Er is een cyclus van observaties, 
flitsbezoeken, collegiale consultaties en voortgangsgesprekken.  
 
Verhuizing naar Drostenburg 
De Coronelschool gaat in de zomervakantie van 2014 naar Drostenburg verhuizen. Om dit goed voor te 
bereiden en te kunnen bewerkstelligen vraagt dit van het personeel – en ook van ouders en leerlingen - 
veel inzet, flexibiliteit en organisatie. 
 
Rommelmarkt 
De Coronelschool organiseert elk jaar een rommel-/activiteitenmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt 
komt ten goede aan de schoolreizen van de Coronelschool.  



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 68 van 135 

Van Koetsveldschool 
 
Leerlingen 
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 (meervoudig gehandicapten (MG-
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 2013 stonden er 113 leerlingen ingeschreven. Het leerlingenaantal is 
stabiel.  
 
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, leren en recreëren. 
 
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. 
 
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 ouderkoffie-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 gaan elk jaar op 
huisbezoek bij de leerlingen van hun groep. 
 
Opbrengstgericht werken 
Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. De leerkrachten worden 
begeleid middels beeldcoaching en scholingen in het werken met het Activerende Directe Instructiemodel 
en klassenmanagement. Hierdoor komt er steeds meer focus op het aantoonbaar werken aan 
opbrengsten. De school heeft haar schoolstandaard vastgesteld. 
 
Verder zijn in 2013 de leerlijnen van het CED voor zmlk onderwijs geïmplementeerd. De leerkrachten 
ontlenen hier de doelen aan die eerst in periodeplannen en daarna in dagplanningen uitgewerkt worden. 
 
Verbetertraject 
Bij het inspectiebezoek in mei 2012 is de Van Koetsveld beoordeeld als zwak. Onder begeleiding van het 
KBA (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam) heeft de school gewerkt aan de verbetering van haar 
kwaliteit. Bij de monitor in september 2013 bleek dat de school in korte tijd enorm veel ontwikkeld had en 
de kwaliteit van het lesgeven enorm verbeterd was. In november 2013 bezocht de Inspectie de school 
voor een voortgangsrapportage. Aan het eind van het bezoek heeft de inspecteur haar vertrouwen 
uitgesproken in de ontwikkelingen. Alles bij elkaar ligt de school op koers om in juni 2014 weer een 
basisarrangement toegewezen te krijgen. 
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Gerhardschool 
 
Leerlingen 
De Gerhardschool biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met gediagnosticeerde gedrags-, 
psychische en/of psychiatrische problemen (cluster 4). 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 2013 bezochten 89 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. 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, waarden, normen en omgangsregels. De kinderen 
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 ingespeeld op 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. In 2013 is de gehele school 
gaan werken met het gestandaardiseerde GIP-ADI lesmodel. 
 
Ouders 
Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 is er een informatie-avond geweest, waarop ouders 
informatie hebben gekregen over hoe het schooljaar en de lessen eruit zien. Tevens is met ouders 2x het 
rapport besproken en 3x het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Speciaal voor de ouders van de 
schoolverlaters is er een ouderavond georganiseerd. Leerkrachten van de Gerhardschool gaan minimaal 
één keer op huisbezoek. 
 
Opbrengstgericht werken 
In samenwerking met de CED-groep is opbrengstgericht werken geïmplementeerd op de Gerhardschool. 
De schoolstandaard is opgesteld, er zijn streef- en einddoelen (voor 2016) opgesteld, er zijn 
arrangementkaarten geschreven (de basis voor groepsplannen), de urentabel is herschreven, er zijn 
dwarsdoorsnedes voor de vijf kerndomeinen opgesteld, er is een gestandaardiseerd GIP-ADI lesmodel 
ingevoerd en er is een nieuwe methode voor technisch lezen ingevoerd. Al deze vernieuwingen leiden tot 
resultaat. De leeropbrengsten gaan over de gehele linie omhoog.  
 
Positive Behavior Support 
De Gerhardschool werkt met positive behavior support (PBS). Met dit programma wordt de leerlingen op 
een positieve manier aangeleerd welk gedrag er van hen wordt verwacht. Leerlingen zijn gemotiveerd en 
werken hard voor de beloningen die zij kunnen verdienen. 
 
Basisarrangement 
Bij het inspectiebezoek in maart 2012 is de Gerhardschool beoordeeld als zwak. In samenwerking met de 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft de Gerhardschool succesvol gewerkt aan 
kwaliteitsverbetering op het gebied van kwaliteitszorg en handelingsplannen. In februari 2014 heeft een 
inspectieonderzoek naar kwaliteitsverbetering geleid tot een een regulier toezichtarrangement voor de 
Gerhardschool. 
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Mr. de Jonghschool 
 
Leerlingen 
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 zitten vooral leerlingen met 
externaliserend gedrag. Leerlingen met internaliserende problematiek zijn echter ook welkom. 

 
Op 1 oktober 2013 werden er 102 leerlingen met beschikking geteld en waren er 6 leerlingen op 
projectbasis in school. Het aantal echt jonge leerlingen dat aangemeld is, is afgenomen. De school heeft 
in 2013 veel leerlingen in de leeftijdscategorie 9-10 binnengekregen. In algemene zin zijn er in 2013 meer 
aanmeldingen geweest dan het jaar daarvoor. 
 
Onderwijs 
Binnen de Mr de Jonghschool vinden wij het belangrijk om kinderen te leren een reële inschatting te 
maken van hun (on)mogelijkheden. Onze leerlingen over- of onderschatten hun eigen mogelijkheden snel. 
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 twee schooljaren 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. 
 
Ouders 
De Mr de Jonghschool heeft in 2013 verschillende ouderavonden gehad: een schoolverlatersavond aan 
het einde van het vorige schooljaar en het begin van schooljaar 2013-2014 een informatie-avond en een 
ondertekeningsavond OPP. 
 
Andere activiteiten i.h.k.v. ouderparticipatie/betrokkenheid: het maken van verteltassen met ouders, een 
sinterklaasviering en kerstdiner met ouders, rapportbespreking opstart voorleesexpres, huisbezoeken, 
werving nieuwe ouders voor in de medezeggenschapsraad. Daarnaast doet een leerkacht in het kader 
van haar master opleiding onderzoek naar ouderparticipatie en is er een werkgroep ouderparticipatie 
opgestart.  
 
Opbrengstgericht werken 
In schooljaar 2013-2014 zijn binnen de Mr de Jonghschool de groepen voor het eerst meer ingedeeld op 
didactisch niveau (i.p.v. leeftijd) zodat de leerkrachten minder niveaus hoeven te bedienen en daardoor 
meer tijd voor kwalitatief goede instructie hebben. 
 
De school heeft een stap gezet in data-analyse. Op basis van de analyses kunnen wij de ontwikkelkansen 
voor de toekomst genereren. De school heeft helder hoe we opbrengsten binnen de school gaan 
bespreken. Dit wordt in 2014 uitgevoerd.  
 
Tablets in de klas 
De Mr. de Jonghschool heeft zich in haar ICT-visie ten doel gesteld haar leerlingen de 21st Century Skills 
bij te brengen. Hiertoe zijn we tijdens schooljaar 2013 - 2014 in de twee jongste groepen gestart met de 
inzet van tablets in het onderwijs. Het is een bijdrage aan de toekomstvisie: “De school beschikt over alle 
mogelijkheden om de 21st Century Skills bij de leerlingen te ontwikkelen. Iedere leerling en leerkracht 
beschikt over een eigen “device”. 
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Van Detschool 
 
Leerlingen 
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, angststoornissen, hechtingsstoornissen, ADHD, sociaal-emotionele problematiek), 
regelmatig in combinatie met specifieke leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). In 2013 heeft de Van 
Detschool een explosieve groei doorgemaakt. Op 1 oktober 2013 stonden er 181 leerlingen ingeschreven, 
30 leerlingen meer dan op de teldatum in 2012.  
 
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 
leeraanbod is afgestemd op de specifieke behoeften en competenties van de leerlingen. 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 
uiteenlopend van cluster 3 (zml) tot VMBO-T en HAVO. 
 
De afgelopen jaren is ingezet op de ontwikkeling van ICT. In alle klassen is een digibord geplaatst en 
vrijwel alle didactische software is beschikbaar. De leerkachten hebben scholing gehad en er zijn 
studiedagen geweest rond sociale media. In de bovenbouw worden lessen Mediawijsheid gegeven. 
Hierbij is ook aandacht besteed aan cyberpesten. 
Voor het versterken van de kunst en cultuureducatie zijn twee cultuurcoördinatoren aangesteld. Er is een 
workshop muziek voor het team georganiseerd, gevolgd door een groot muziekproject voor de hele 
school. In 2014 geven de leerlingen een afsluitend concert voor de ouders. 
 
Ouders 
In 2013 zijn er vijf ouderavonden geweest. Een algemene ouderavond waar de veiligheid en het 
(anti)pestprotocol is besproken. In een ouderdiscussie os besproken wat ouders verwachten t.a.v. 
betrokkenheid, meedenken over het ontwikkelingsperspectief, veiligheid binnen de school. Tips vanuit 
ouders: het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van te voren aan ouders geven, zodat er op de 
ouderavond een verdiepend gesprek kan plaatsvinden; ouders via een klassenbrief op de hoogte brengen 
van de gebeurtenissen in de klas. Ook waren er ouderavonden over de meerdaagse schoolreis en over 
de kernprocedure naar het voortgezet onderwijs. 
Verder zijn er zes thema bijeenkomsten georganiseerd i.s.m. de maatschappelijk deskundige en de 
autistenbegeleider van de Van Detschool, met als thema’s: wat is autisme?; autisme en leren; 
eetproblemen; autisme en sporten; medicatiegebruik en internetgebruik. Daarnaast zijn er informele praat-
koffie-ochtenden voor en door ouders.  
 
Opbrengstgericht werken 
In schooljaar 2013-2014 is er een 0-meting gedaan naar leerkrachtvaardigheden. Het team heeft de 
scholing ‘Teach like a champion’ gehad en is hard bezig met het ADI-model (activerende directe 
instructie). Op diverse studiedagen is gewerkt aan de leerlijnen gekoppeld aan de doelen. De 
toetsgegevens zijn in kaart gebracht en vergeleken met de landelijke standaard. Er is een 
schoolstandaard opgesteld op het niveau van VMBO B/K 
 
Project ‘Stop pesten’ 
De Van Detschool wil een school zijn waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Voor de leerlingen 
van de Van Detschool is het soms ingewikkeld om het onderscheid tussen plagen en pesten te maken. 
De leerlingen moet aangeleerd worden wat wel en wat niet kan, waar de grens ligt tussen spel en ruzie. 
Hierover ging het project ‘Stop pesten’. Voor de jongste leerlingen was er een poppenkastvoorstelling. Er 
zijn lessen ontwikkeld die in een aparte lesmap zijn verzameld. De leerlingen hebben veel ideeën bedacht 
om elkaar complimenten te geven, de complimenten racebaan. Er zijn sportactiviteiten georganiseerd, 
o.a. kickboksen waarbij veel aandacht is besteed aan respect voor elkaar, grenzen aangeven en 
weerbaarheid. En er is een speciale krant met foto’s uitgebracht waarin is uitgelegd wat er door de school 
heen is gedaan. Het project was zo succesvol dat dit volgend schooljaar wordt voortgezet. 



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 72 van 135 

Orion College West – cluster 2 
 
Leerlingen 
Het Orion College West cluster 2 (AG Bellschool) is een school voor slechthorende leerlingen, leerlingen 
met ernstige spraak/taalproblemen (ESM) en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Op 1 
oktober 2013 stonden er 293 leerlingen ingeschreven, ruim 30 leerlingen meer dan een jaar eerder.  
 
Onderwijs 
OC West cluster 2 biedt Praktijkonderwijs, VMBO BB, VMBO KB, VMBO TL, HAVO, volgens de reguliere 
eisen. De lesstof wordt daar waar nodig aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 Dove en slechthorende leerlingen hebben meestal een aangeboren gehoorverlies of hebben een 
gehoorverlies opgelopen in de vroege kinderjaren. Een gehoorverlies kan de spraak-taalontwikkeling 
ernstig vertragen. Dat heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van de woordenschat, lezen en 
sociaal-emotionele vaardigheden. Het OC West besteed veel aandacht aan het ontwikkelen van deze 
vaardigheden. Dove en slechthorende leerlingen gebruiken solo-apparatuur. Daarnaast heeft een 
aantal klassen Vocalight-apparatuur en Phonak Sound Field System. Deze apparatuur versterkt de 
stem van de docent en drukt de achtergrondruis weg. Voor alle leerlingen is de Vocalight-apparatuur 
rustgevend. Ook helpt het de leerlingen zich beter te concentreren.  

 Leerlingen met ernstige spraak/taalproblemen (ESM) verwerken en begrijpen gesproken of 
geschreven taal niet goed en kunnen hun eigen bedoelingen niet goed uiten of vragen beantwoorden. 
Voor deze leerlingen heeft de school een speciaal taalaanbod. Enkele leerlingen gebruiken op hun 
eigen laptop een speciaal programma dat geschreven teksten kan voorlezen. Andere hulpmiddelen 
als daisy-spelers, leespennen en leeslinialen worden ook gebruikt. Daarbij is het digitale schoolbord 
een hulpmiddel dat in steeds meer klassen geplaatst wordt. ClaroRead is het voorleesprogramma dat 
op het Orion College West bij elk digitaal programma gebruikt kan worden. 

 Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze leerlingen hebben op grond van hun 
communicatieve beperkingen een cluster 2 indicatie. Daarnaast hebben ze ook een vorm van 
autisme. Voor de leerlingen die meer ondersteuning en structuur nodig hebben om tot leren te komen, 
is een aangepaste onderwijssetting beschikbaar. 

 
Ouders 
Binnen OC West cluster 2 zijn er drie keer per jaar per afdeling rapportavonden. En er is een 
oudernetwerk. Er hebben diverse informatieavonden plaatsgevonden: voor nieuwe ouders, voor alle 
ouders bij de start van het schooljaar, voor de 2e jaars-leerlingen en hun ouders i.v.m. vervolgkeuze 
studietraject, voor de 3e jaars-leerlingen VMBO en HAVO en hun ouders over de Londenreis, voor de 3e 
jaars-leerlingen VMBO en hun ouders over het examentraject en symbiose onderwijs en voor de 4e jaars-
leerlingen VMBO en HAVO 4-5 en hun ouders over MBO en HBO trajecten en ondersteuning van de 
Ambulante Begeleidingsdienst. Ook zijn er ouderavonden georganiseerd over dyslexie, psycho-educatie 
ASS en psycho-educatie SH. En er heeft een thema-avond voor ouders én leerlingen plaatsgevonden 
over omgaan met pubers en met ouders van pubers. 
 
Opbrengstgericht werken 
Er is een grote stap gezet in het uitwerken van de leerlijnen voor zowel uitstroomprofiel vervolgonderwijs 
als arbeid. Voor alle leerlingen is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Docenten zijn hierin 
geschoold. Ook is het personeel geschoold in opbrengstgericht overleggen. Hierin ging het onder meer 
over het bespreken van OPP’s met leerlingen en ouders. Daarnaast was ook het overleggen over 
leerlingen in samenwerking met de overige betrokkenen binnen de school aan de orde. Dit alles heeft te 
maken met het  werken aan de competenties van de docenten. Speerpunt bij het werken aan de 
competenties van de docenten in het hanteren van samenwerkingsvormen voor leerlingen tijdens de 
lessen. Voor leerlingen betekent dit een gevarieerder aanbod en op den duur is te verwachten dat er ook 
een hoger leerrendement ontstaat. 
 
Klassenvertegenwoordigers 
Er is een structureel overleg met de klassenvertegenwoordigers . In dit overleg geven de leerlingen aan 
wat ze goed en minder goed vinden aan de school. Er worden voorstellen gedaan over het aanbod van 
voeding in de kantine, er wordt gesproken over de veiligheid.  
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Orion College West – cluster 3-4 
 
Leerlingen 
Het Orion College West cluster 3-4 is een school voor leerlingen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke 
handicap hebben of internaliserende gedragsproblemen hebben. Op 1 oktober 2013 stonden er 159 
leerlingen ingeschreven, 20 leerlingen meer dan op de teldatum in 2012. 
 
Onderwijs 
Op het Orion College West cluster 3-4 bieden we onderwijs op praktijk niveau, VMBO 
Basis/Kader/Theoretisch en Havo niveau, volgens de reguliere eisen. Wij bieden onderwijs op maat: 

 Langdurig zieke leerlingen. Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met 
als gevolg een hoog verzuim. Op OC West cluster 3–4 is verpleegkundige zorg aanwezig om 
langdurig zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij 
het instellen van diabetes of de belastbaarheid van een leerling in kaart brengen. Doordat een leerling 
zo goed in de gaten wordt gehouden, gaat de langdurige ziekte niet ten koste van de 
schoolresultaten. 

 Lichamelijk gehandicapte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er 
vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het 
gebouw, het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen 
voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. OC West cluster 3–4 werkt intensief samen met 
Reade. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen ontvangen op school revalidatie-therapie. 

 Leerlingen met internaliserende (niet op anderen gerichte) gedragsproblemen . Dit kunnen 
bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis uit het autistisch spectrum of met extreme angstklachten.  

 
OC West cluster 3-4 biedt leerlingen thuisbegeleiding, waardoor bij een parttime rooster het contact 
tussen school, leerling en ouders goed in stand blijft. Daarnaast werken steeds meer leerlingen met een 
laptop of notebook in de klas, vanwege motorische beperkingen of dyslexie. 
 
Ouders 
Op OC West cluster 3-4- vinden drie keer per jaar cijferbesprekingen plaats met de mentor en eventuele 
docenten. Ook worden de OPP’s door de mentor met ouders en leerlingen besproken. Verder hebben er 
diverse informatieavonden plaatsgevonden: een algemene informatieavond aan de start van het 
schooljaar, voor de onderbouw 2 leerlingen en ouders met betrekking tot de sector en vakkenpakket 
keuze, voor de Havo 3 leerlingen en ouders met betrekking tot de profiel- en vakkenpakketkeuze, voor 
schoolverlaters en hun ouders met betrekking tot de doorstroom naar vervolgonderwijs. Ook was er een 
informatieavond over de Londen schoolreis. 
 
Opbrengstgericht werken 
Voor alle leerlingen is door mentoren in samenwerking met de orthopedagoog een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Tijdens de leerlingenbesprekingen wordt er gekeken naar 
de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en de belemmerende en bevorderende factoren. 
Bij alle docenten hebben er klassenbezoeken plaatst gevonden en zijn ontwikkelpunten besproken. Door 
de klassenbezoeken is er aandacht voor het instructiemodel wat docenten in meer of mindere mate 
hanteren. De leerlijnen zijn uitgewerkt in Cloudwise. Het maken van de leerlijnen in Cloudwise vraagt een 
voorbereiding van de lessen die voor meerdere jaren te gebruiken is.  
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is nieuw leven ingeblazen door de klassenvertegenwoordigers, aangevoerd door één 
van de docenten. Er wordt hard nagedacht over verbeteringen binnen de school en de omgeving. 
De diverse leerlingenpopulatie vraagt om een eenduidige aanpak van alle medewerkers met daarbinnen 
ruimte voor flexibiliteit. De inzet is dit met het positive behavior support (PBS) traject te bereiken.  
 
Nieuwbouw 
Voor de toekomst zijn er voorbereidingen voor nieuwbouw bij Drostenburg in gang gezet. Met de komst 
van onze VSO populatie ontstaat daar een compleet onderwijs aanbod op een locatie waar ook 
verpleegkundige zorg en revalidatie voor handen zijn. 
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Orion College Noord – locatie Wognumerplantsoen 
 
Leerlingen 
Orion College Noord locatie Wognumerplantsoen biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen 
tussen de 12 en 20 jaar die moeilijk tot zeer moeilijk leren. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen in 
werkhouding, gedrag of met de sociale vaardigheden. Onze leerlingen hebben over het algemeen een IQ 
tussen de 50 en 80. 
 
Op 1 oktober 2013 stonden er 62 leerlingen ingeschreven: 47 zeer moeilijk lerende kinderen (ZML), 12 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en een leerling met een meervoudige handicap (MG). 
 
Onderwijs 
Ons onderwijs is praktijkgericht en bereidt de leerlingen voor op arbeid (uitstroomprofiel arbeid). Sommige 
leerlingen stromen uit naar betaald werk, andere in arbeidsmatige dagbesteding en weer andere 
leerlingen gaan naar het ROC.  
 
Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de onderbouw. De leerlingen krijgen de algemene basisvakken 
aangeboden. Verder krijgen ze praktijkvakken gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. De 
leerlingen van 14 tot 16 jaar zitten in de middenbouw. Ook hier krijgen de leerlingen de algemene 
basisvakken aangeboden. Daarnaast volgen ze praktijkvakken gericht op certificering en beroepskeuze 
en lopen ze groepsstages. De leerlingen van 16 tot 20 jaar zitten in de bovenbouw. De nadruk ligt op de 
praktijkvakken en stages. De leerlingen kiezen een of meerdere praktijkrichtingen waarin zij mogelijk aan 
het werk willen en behalen hiervoor landelijk erkende branchecertificaten en diploma’s. Daarnaast volgen 
de leerlingen algemene basisvakken. 
 
Ouders 
Op de algemene ouderavond is de school gepresenteerd en is er uitleg gegeven over alle ontwikkelingen 
gedurende het schooljaar. Verder hebben er voortgangsgesprekken en OPP besprekingen 
plaatsgevonden. Ouders partciperen in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie. Vijf keer per 
jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. En we hebben een nieuwjaarsborrel georganiseerd. 
 
Opbrengstgericht werken 
Afgelopen jaar zijn de volgende stappen gezet om structuur in de school te brengen die volgens de 
kwaliteitswet (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht is. Voor alle leerlingen is een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en met ouders besproken. Er is een schoolstandaard 
opgesteld en voor alle leerlingen zijn er duidelijke routes. Dit schooljaar zijn we met een aantal methodes 
gaan werken, zoals de rekenmethode Reken Zeker en de methode Deviant. Leerkrachten zijn getraind in 
deze methodes en in het werken met het ADI-model. Er is dus veel geinvesteerd in de 
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Tot slot zijn alle regels en afspraken duidelijk zichtbaar 
binnen de school.  
 
Verbouwing 
Afgelopen schooljaar heeft er een lichte verbouwing plaatsgevonden aan schoolgebouw. De leerlingen 
hebben hier zelf aan meegewerkt. De personeelskamer en een wand in de kantine is door de leerlingen 
geschilderd. 
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Orion College Noord – locatie Beijerlandstraat 
 
Leerlingen 
Orion College Noord locatie Beijerlandstraat biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een 
verstandelijke beperking. De leerlingen hebben een IQ tussen 35 en 55. Een aantal leerlingen hebben 
een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en/of het syndroom van down. Het leerling aantal loopt de laatste 
jaren terug. Op 1 oktober 2013 waren er 87 leerlingen ingeschreven.  
 
Onderwijs 
Onze school heeft uitstroomprofiel dagbesteding. De leerlingen worden voorbereid op het zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in wonen, werken en vrije tijd. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. 
Het accent ligt op praktische vorming en zelfredzaamheid. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn: het invoeren van de methode Stip voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling met daaraan gekoppeld het leerlingvolgsysteem Scol en het invoeren van 
een klassen doorbroken praktijk dag. Daarnaast waren er verschillende ontwikkelingen op ICT gebied van 
ICT: o.a. projecten voor de i-pads, Social media en Cloudwise. 
 
Naast het reguliere onderwijsaanbod waren er een aantal bijzondere evenementen. De gezamenlijke 
sportdagen waren een groot succes. Hieraan hebben vier locaties van Orion College deelgenomen. 
Verder werden het schoolkamp, het programma voor de thuisblijvers en een goed georganiseerd 
muziekproject succesvol afgesloten. 
 
Ouders 
Orion College Noord locatie Beijerlandstraat heeft eind oktober een succesvolle en goed bezochte 
ouderavond georganiseerd. Thema’s zoals “Cordaan dagactiviteiten” en gezonde voeding vonden de 
ouders interessant. De jaarlijkse kennismakingmiddag voor de ouders van de onderbouwgroep werd goed 
bezocht. 
 
De koffieochtenden voor de ouders met aansprekende thema’s werden helaas matig bezocht. 
We zullen de organisatie na een evaluatie met de ouders aanpassen. De leerlingbesprekingen en OPP 
middagen werden door de ouders goed bezocht. 
 
Opbrengstgericht werken 
Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld en getekend door de ouders. 
Halfjaarlijks worden de OPP’s geevalueerd. Het ADI-lesmodel is geintroduceerd.  
 
Net als de andere locaties van Orion College werkt locatie Beijerlandstraat onder begeleiding van het KVA 
(Kwaliteitsverbetering Voortgezet Onderwijs Amsterdam) aan de verbetering van haar eigen kwaliteit. Dit 
verloopt volgens afspraak. 
 
Symposium “Hoezo anders” 
Onze school heeft meegewerkt aan het symposium “ Hoezo anders”. De zeer druk bezochte middag is 
door de wethouder E. van der Burg van Amsterdam op een ludieke wijze afgesloten. 
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Orion College Zuidoost 
 
Leerlingen 
Orion College Zuidoost is 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. (cluster3-4). De leerlingen 
op hebben een zeer diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Veel leerlingen hebben 
gedrags - en/of psychische problemen en een leerachterstand of moeite met leren. 
 

Per 1 oktober 2013 was de leerlingentelling 96, waarvan 92 zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en 4 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). 
 
Onderwijs 
Het onderwijs binnen onze school is gericht op uitstroom richting arbeid. Het overgrote deel van de 
leerlingen stroomt uit naar arbeid of arbeidsgerichte dagbesteding. Daarnaast stromen steeds meer 
leerlingen uit naar vormen van vervolgonderwijs, met name naar MBO niveau 1 en 2 richtingen of de 
AKA- opleiding op ROC op maat. Ook zijn er enkele leerlingen die uitstromen naar vormen van 
activiteitgerichte dagbesteding. 
 
Het onderwijs is leidend, niet kind-volgend en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Sociale 
vaardigheden en werknemers vaardigheden hebben een prominente rol binnen ons onderwijs, 
(weerbaarheid en seksuele vorming zijn hier een onderdeel van). Meten is weten! In het kader van 
opbrengstgericht werken wordt het onderwijs aangeboden en vormgegeven volgens het 4D principe. 
(Data, Doelen, Duiden en Doen). De leerkracht is eigenaar en verantwoordelijk voor de eigen 
opbrengsten. 
 
Ouders 
Orion College Zuidoost kent een traditie van oudermiddagen in plaats van ouderavonden, omdat er dan 
meer ouders worden bereikt. Verder worden er 10 minuten gesprekken gevoerd en vinden er 
huisbezoeken plaats.  
 
Orion College Zuidoost heeft een zeer actieve ouderraad. De ouderraad heeft onder meer meegeholpen 
bij het organiseren van de kerstviering. Ook heeft de ouderraad enkele dagen uitgetrokken om andere 
ouders te bellen i.v.m betalingen vrijwillige ouderbijdrage. Ouders fungeren als begeleider tijdens 
schooluitstapjes en als leesouders. 
 
Opbrengstgericht werken 
De schoolstandaard is opgesteld, arrangementenkaarten zijn ontwikkeld. In het kader van 
professionalisering is er gewerkt aan deskundigheidsbevordering waarin de focus lag op het pedagogisch- 
didactisch handelen waar het ADI-lesmodel een onderdeel van is. Er is een 0-meting gedaan, waarbij in 
kaart is gebracht waar elke leerkracht staat in zijn/haar ontwikkelingsproces. Deze meting is het startpunt 
voor het ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor alle leerkrachten. 
 
De door  Van Beekveld & Terpstra uitgevoerde audit leverde aanbevelingen op, die hebben bijgedragen in 
de ontwikkeling van het team. Dat betekent voor de leerling: concreet te meten opbrengsten. 
 

Tastbare resultaten: Klassen zijn ingedeeld volgens de nieuwe schoolstandaarden, waarbij ook rekening 
is gehouden met onderwijsbehoeften, groepstyperingen en zorgbehoeften. Alle leerlingen hebben een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Nieuwe meetinstrumenten zijn ingezet, zoals ZML- Cito-toetsen, 
speciale leerlingen Cito-toetsen en TOA-toetsen. Binnen de school is SOM geïmplementeerd, een 
leerlingvolgsysteem waarbij zowel de didactische als sociale ontwikkeling van de leerlingen gevolgd 
kunnen worden. 
 
Week van de Lentekriebels 
In schooljaar 2013-2014 wordt er een pilot gedraaid met het thema “week van de lentekriebels”. 
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Orion College Zuid 
 
Leerlingen 
Orion College Zuid biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek, die geïndiceerd zijn voor 
cluster-4 onderwijs. De nadruk ligt hierbij op gedragsproblemen met een externaliserende uitingsvorm 
Daarnaast biedt OC Zuid tijdelijk onderwijs aan niet geïndiceerde leerlingen via het Onderwijs 
Schakelloket. Deze leerlingen wordt een Op de Rails-plek of een Herstart-plek geboden wanneer zij om 
één of andere reden (tijdelijk) niet meer terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Op 1 oktober 2013 
volgden er 89 leerlingen onderwijs op OC Zuid, waarvan 9 ODR-leerlingen en 1 Herstart-leerling. Sinds 
oktober 2013 is het leerlingaantal licht gegroeid. 
 
Onderwijs 
Het Orion College Zuid kent twee uitstroomprofielen, namelijk: 

 Uitstroomprofiel Arbeid: arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA-niveau) en MBO-1 niveau 

 Utstroomprofiel vervolgonderwijs: VMBO-basisberoeps, kaderberoeps en theoretisch 
 
Sinds schooljaar 2012-2013 is in de onderbouw het aanbod voor VMBO-BB, KB en TL opgezet. Dit 
aanbod zal komend schooljaar meegroeien met de leerlingen die momenteel VMBO volgen in de 
onderbouw. VMBO-TL wordt aan de leerlingen aangeboden door middel van het programma 
‘IVIO@School’. 
 
Ouders 
In schooljaar 2013-2014 is er tweemaal een algemene ouderavond georganiseerd. Daarnaast is er een 
voorlichtingsavond georganiseerd voor de ouders van school-verlatende leerlingen. Tevens zijn meerdere 
ouders uitgenodigd in de klassen om het klassenklimaat en het functioneren van hun kinderen hierbinnen 
te bespreken. Bij de leerlingen die onderzoek en/of behandeling krijgen vanuit de Bascule, worden ouders 
standaard betrokken bij het onderzoeks- of behandeltraject. Daarnaast leggen de mentoren periodieke 
huisbezoeken af waarbij de volledige ontwikkeling van de leerlingen met ouders wordt besproken. Tevens 
worden ouders geïnformeerd over de inhoud van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van hun kind en 
wordt de vooruitgang van hun kind aan de hand van dit ontwikkelingsperspectief geëvalueerd. 
 
Opbrengstgericht werken 
Er is een toetskalender opgesteld waarin zowel methode-gebonden toetsen als methode-overstijgende 
toetsen zijn opgenomen. Daarnaast zijn leerlijnen ontwikkelt voor de aangeboden opleidingsrichtingen en 
vakken op Orion College Zuid. De leerlijnen hebben in een vernieuwd format voor het 
ontwikkelingsperspectief een prominentere plek gekregen in de vorm van didactische doelen, waarbij het 
beoogde resultaat/niveau, de te gebruiken methode en toetsing zijn opgenomen.  
Om de opbrengsten goed te volgen wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem SOM, waarin de 
didactische opbrengsten worden genoteerd. Tevens is OC Zuid gestart met het inzichtelijk in kaart 
brengen van de populatiekenmerken. Op basis hiervan wordt de ondersteuningsbehoeften per groep in 
kaart gebracht. 
 
Samenwerking 
Per januari 2014 zijn diagnostiek & behandelcombinaties van de Bascule gestart op OC Zuid. Hierbij 
wordt Family Functional Therapy en TACT geboden aan leerlingen en het gezin. De mentoren/ 
groepsleerkrachten van de leerlingen kunnen intensiever betrokken worden bij de behandeling nu deze op 
school plaatsvindt. Om de behaalde effecten van de behandeling te borgen, wil OC Zuid laagdrempelige 
hulpverlening inzetten naast de intensieve behandeling vanuit de Bascule.  
Orion College Zuid wil met de samenwerkingspartners ‘multifocale zorgtrajecten’ aanbieden. Hierbij zullen 
de jeugdhulpverlenings- en Jeugd GGZ instanties facetten van hun totale zorgprogramma’s aanbieden. 
Elke instantie levert het beste wat zij aan de doelgroep te bieden hebben en deze onderdelen van 
verschillende instanties vormen één programma. Zo ontstaan programma’s die beter aansluiten op de 
meervoudige problematiek van de jongeren en hun systemen.  
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Ambulante begeleiding 
 
Naast scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs heeft Orion ook een Ambulante Begeleidingsdienst die 
zo’n 1100 leerlingen op scholen voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO) begeleid. 
 
De ambulante begeleiding wordt gegeven aan leerlingen, die verschillende indicaties hebben en waarvan 
de begeleiding op verschillende manieren wordt bekostigd. Er zijn verschillende typen ambulante 
begeleiding/bekostigingsvormen: 

 Van de verschillende bekostigingsvormen is die via een rugzak (leerlinggebonden financiering, LGF) 
de belangrijkste. 

 Daarnaast is er in veel minderen mate sprake van terugplaatsings ambulante begeleiding (TAB). 
Leerlingen die ingeschreven staan op een speciale school, maar niet meer in aanmerking komen voor 
een indicatie, hebben recht op één jaar terugplaatsings ambulante begeleiding (TAB) in het regulier 
onderwijs. 

 Verder is er ook nog sprake van preventieve ambulante begeleiding (PAB). Preventieve ambulante 
begeleiding is kortdurende begeleiding voor scholen en leerlingen die ondersteuning nodig hebben 
vanuit het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld. als er een specifieke hulpvraag is, maar een 
indicatieaanvraag niet nodig, of er is hulp nodig omdat er een negatieve beschikking is binnen 
gekomen. 

 
De ambulante begeleiding is vanuit Orion in drie diensten georganiseerd: 

 Een AB-dienst voor cluster 3 geïndiceerde leerlingen in het PO en VO en voor cluster 4 geïndiceerde 
leerlingen in het PO. De gemiddelde caseload van de AB-dienst van cluster 3 is 230 in het primair 
onderwijs, 190 LGF-leerlingen in het voortgezet onderwijs en 20 in het MBO. De gemiddelde caseload 
van de AB-dienst van cluster 4 PO was 255 leerlingen. 

 Een AB-dienst voor cluster 2 leerlingen in het PO. Deze AB-dienst heeft in 2012 gemiddeld ca. 250 
leerlingen begeleid. 

 Een AB-dienst voor cluster 2 leerlingen in het VO en MBO heeft gemiddeld ruim 215 leerlingen 
begeleid. 

 
De ontwikkelingen in het kader van de wet Passend Onderwijs zijn van grote invloed op alle AB-diensten. 
Voor de AB-diensten van Orion moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen de AB-diensten 
cluster 2 en de AB-dienst voor cluster 3 en 4: 

 In de wet Passend Onderwijs is vastgelegd dat het cluster 2 onderwijs georganiseerd moet worden in 
een (beperkt) aantal instellingen, analoog aan de inrichting van cluster 1. Begin 2013 is besloten tot 
aansluiten bij de openbare instelling voor cluster 2 in oprichting (VierTaal) voor het cluster 2 onderwijs 
en ambulante begeleiding van Orion. Hierin werkt Orion samen met de Haagse Scholen, stichting 
Surplus en Flevoland.  

 In het kader van de wet Passend Onderwijs zal de Ambulante Begeleiding voor cluster 3 en 4 niet 
langer door de huidige schoolbesturen voor speciaal onderwijs aangeboden worden, maar onder de 
toekomstige samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vallen. In juni 2014 zal meer duidelijk 
bestaan over de toekomst van de ambulante begeleidsdiensten en de ambulante begeleiders. 
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AB-dienst voor cluster 2 leerlingen in het PO 
 
Leerlingen 
De AB-dienst cluster 2 PO begeleidt leerlingen met communicatieve en auditieve beperkingen 
(slechthorend (SH) en Taal Ontwikkelings Stoornissen (TOS; voorheen werd de term Ernstige Spraaktaal 
Moeilijkheden (ESM) gehanteerd) in het (speciaal) basisonderwijs in de regio Amsterdam/Diemen, 
Waterland, Amstelland en één in Flevoland. 
 
De gemiddelde caseload van de AB-dienst van cluster 2 PO is 235 LGF-leerlingen (ruim 205 TOS en 30 
SH) en 14 TAB-leerlingen. Gedurende het hele jaar is er sprake van in- en uitstroom. In 2013 zijn 71 
nieuwe leerlingen ingestroomd. Per augustus 2013 stroomden 116 leerlingen uit.  
 
Naast de reguliere LGF en TAB-begeleiding zijn een fors aantal korte PAB-trajecten geweest (35/40) en 
veel adviesvragen beantwoord (consultatie en adviesfunctie). Voorheen werd gehanteerd voor TOS 
 
Begeleiding 
Alle begeleidingen worden vormgegeven vanuit handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht 
werken. De uitvoering kent vele vormen: advisering, coaching/begeleiding, coaching on the job, co-
teaching tot individuele leerlingbegeleiding. De begeleiding is altijd vraaggestuurd. De begeleiding is 
gericht op school, leerkracht, ouders en kind. Bij de leerkracht en school is veel aandacht voor het 
vergroten van de expertise en vaardigheden van de leerkracht. Ten behoeve hiervan beschikt de dienst 
o.a. over een cursuscentrum en er wordt altijd teamscholing aangeboden. 
 
Met de invoering van Passend onderwijs verdwijnt de rugzakbegeleiding. De begeleiding krijgt in de 
toekomst vorm in verschillende arrangementen die in samenspraak met ouders en school worden 
vastgesteld. 
 
Cursuscentrum 
Het cursuscentrum biedt presentaties en cursussen aan voor medewerkers van reguliere basisscholen, 
zowel op inschrijving als op locatie. Tevens wordt scholing op locatie aangeboden voor voorscholen. Dit 
aanbod is ook opgenomen in het programma “Taal en VVE” in Amsterdam en in het curriculum van de 
opleiding Zorg en Welzijn van het ROC Amsterdam. 
 
In de 2e helft van 2013 heeft in samenwerking met GGD-logopedie en het SWV Amsterdam West een 
scholingsproject plaatsgevonden over het leren signaleren van Taal Ontwikkelings Stoornissen bij 4-
jarigen. Hieraan hebben 28 scholen (155 medewerkers) deelgenomen. 
 
Passend Onderwijs  
2013 stond volledig in het teken van de voorbereiding op Passend Onderwijs. Onze dienst sluit aan bij de 
nieuw op te richten instelling voor openbaar cluster 2 VierTaal. In 2013 werden de contouren vastgelegd 
en voor de AB de eerste afspraken gemaakt voor de toekomstige organisatie van de ambulante 
dienstverlening. Onze dienst neemt deel aan verschillende werk en projectgroepen van de instelling 
VierTaal. We nemen deel aan de pilot herindicatie CvO, ter voorbereiding op de toekomstige toeleiding 
naar arrangementen. Hiervoor werd een nieuw format en werkwijze voorbereid. Ook zijn er 
voorbereidingen getroffen voor het formuleren van de nieuwe arrangementen (licht en medium), zowel 
organisatorisch als inhoudelijk en financieel.  
 
Kwaliteitszorg en professionalisering: 
Naast de reguliere cyclus kwaliteitsbewaking en –ontwikkeling heeft in 2013 scholing plaatsgevonden op 
de volgende onderwerpen: begeleiding slechthorende leerlingen en toepassen spraakverstaantest, 
logopedische toetsen versus begeleidingsadviezen,  interne opleiding spraak en taal voor nieuwe 
medewerkers en opfriscursus voor alle medewerkers, interpreteren psychologische onderzoeken, 
toeleiden naar CvO cluster 2 en formuleren onderwijsarrangementen cluster 2. Daarnaast volgen 
medewerkers individuele scholing (o.a. master pedagogiek).  
 



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 80 van 135 

AB-dienst voor cluster 2 leerlingen in het VO en MBO 
 
De AB-dienst cluster 2 VO/MBO begeleidt cluster 2 leerlingen in het VO en MBO in de regio Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Waterland, Zaanstreek, Haarlem, Midden Kennemerland en Flevoland.  
De gemiddelde caseload van de AB-dienst van cluster 2 VO/MBO is: 

 VO: 95 leerlingen met een rugzakje (LGF) en 13 TAB-trajecten. 

 MBO: 106 leerlingen met een rugzakje (LGF) en 1 TAB-traject. 
 
Gedurende het hele jaar is er sprake van instroom (50 leerlingen in 2013) en uitstroom (45 leerlingen in 
2013). Totaal begeleidt de dienst VO/MBO 215 leerlingen/studenten. 
 
Begeleiding 
Het grootste deel van de begeleiding bestaat uit reguliere ambulante begeleiding. De uitvoering kent vele 
vormen: voorlichting, advisering, coaching / begeleiding, coaching on the job, en individuele 
leerlingbegeleiding. De begeleiding is gericht op studenten, opleiding en docenten. Het uiteindelijke doel 
van de begeleiding is dat de leerling /student een diploma behaald op een zo hoog mogelijk niveau. 
Naast de reguliere ambulante begeleiding (LGF) begeleiden we een klein aantal TAB leerlingen 
(terugplaatsingsambulante begeleiding) . 
 
MBO: leerlingen worden op alle niveaus (niveau 1, 2 3 en 4) begeleid. De meeste MBO-leerlingen 
begeleiden we in Amsterdam (75 studenten). 
VO: leerlingen worden op alle niveaus begeleid: praktijkonderwijs, VMBO,  HAVO en VWO en 
gymnasium. De meeste leerlingen begeleiden we in Amsterdam (40 leerlingen) . 
 
Cursuscentrum 
Om ons voor te bereiden op de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs heeft de dienst AB 
cluster 2 VO/MBO in 2013 het aanbod op producten geactualiseerd. Voor de workshop TOS is 
belangstelling vanuit de GGMD (Geestelijke Gezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening voor 
Doven en Slechthorenden). 
 
Passend onderwijs 
In het kader van de oprichting van de openbare instelling cluster 2 VierTaal) heeft er in 2013 veelvuldig 
overleg plaatsgevonden met de AB-teamleiders van de andere schoolbesturen. Er heeft een gezamenlijke 
studiedag van alle ambulante dienstverleners van Viertaal plaatsgevonden. We doen mee aan de pilot 
herindicatie bij de proef-CvO (commissie van onderzoek). Voor de pilot hebben we gezamenlijk een 
aanvraagformulier ontwikkeld.  
 
In 2013 heeft de dienst contact gehad met alle samenwerkingsverbanden VO binnen de regio waar de 
dienstverlening plaats vindt. Ook is onze dienst actief betrokken bij het schrijven van medium 
onderwijsarrangementen in het MBO voor de branchevereniging Simea. Eerste concept van de notitie is 
in december 2013 gereed gekomen en zal in 2014 tijdens een workshop op het Simea congres 
gepresenteerd worden. 
 
In 2014 zullen de volgende onderwerpen worden verder uitgewerkt: onderwijsarrangementen, afstemming 
werkwijze en producten, overgang PO/VO en het arrangeren van zittende leerlingen die nog een geldige 
indicatie hebben. 
 
Kwaliteitszorg en professionalisering 
In 2013 zijn 4 ambulante dienstverleners gestart met de master SEN opleiding. Verder worden op 
studiedagen actuele ontwikkelingen rondom de veranderingen van cluster 2 bijgehouden zoals: invulling 
onderwijsarrangementen, arrangeren en aanvragen nieuw onderwijsarrangement.  
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AB-dienst voor cluster 3 en 4 leerlingen in het PO en VO 
 
 
Leerlingen 
De AB-dienst voor cluster 3 en 4 begeleidt in het PO leerlingen met een rugzakje (LGF) met een indicatie 
cluster 3 (LZK, LG, ZMLK, MG) en cluster 4. In het VO en MBO begeleiden we alleen leerlingen met een 
indicatie voor cluster 3. 
 
De gemiddelde caseload van de AB-dienst van cluster 3 is 230 LGF-leerlingen in het PO, 190 LGF-
leerlingen in het VO en 20 in het MBO. De gemiddelde caseload van de AB-dienst van cluster 4 PO is 
255. 
 
Begeleiding 
Begeleiding vindt plaats op leerling/leerkracht/schoolniveau afhankelijk van de vraagstelling van de 
school, vastgelegd in een schoolbegeleidingsplan. Midden in het schooljaar wordt dit plan geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar vindt een eindevaluatie plaats met de school. De 
begeleidingen kunnen puur kindgericht of meer schoolbreed zijn. De algemene begeleidingsvragen zijn 
divers: diverse workshops (schrijven, klassenmanagement, ASS, sociale vaardigheid (Sova en SEO), 
motoriek, Taakspel, co-teaching, handelingsgericht werken, handelingsgericht observeren, School Video 
Interactie (SVIB). Op een aantal scholen werkt de Ambulant Begeleider mee in projecten als 
Opmaatklassen/De Kleine klas (Bao Maas en Waal en 14

e
 Montessorischool). Er worden veel PAB 

(preventieve ambulante begeleiding)-trajecten uitgevoerd. Bij PAB voor LZ/LG wordt veel gebruik 
gemaakt van de expertise van de ergotherapeut in het kader van observaties, aanpassingen van 
meubilair, leermiddelen en omgeving. 
 
In 2013 liepen een aantal specifieke projecten: 

 Pilot Vroegsignalering op 4 scholen, begin schooljaar 2013-2014 resulterend in een aanbod Vroeg in 
Beeld voor cluster 2, 3 en 4 leerlingen. 

 Taakspel, deels in samenwerking met en in opdracht van de GGD-Amsterdam. 

 Verdere introductie en verspreiding van het IK-boek (een leerlijn handicapbeleving uitgebracht door 
de Mytylschool en READE. De AB-dienst heeft de leerlijn aangepast aan de mogelijkheden binnen het 
basisonderwijs. Het IK-boek wordt ingezet voor leerlingen met een lichamelijke en meervoudige 
beperking, langdurige zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen. 

 SVIB (school video interactie begeleiding), een intensieve vorm van begeleiding van leerkrachten. 
Video-opnames in de klassensituatie worden gemaakt om leerkracht zicht te laten krijgen op het eigen 
handelen en de AB-er coacht de leerkracht op basis van de gemaakte opnames. 

 Trainingen/bijeenkomsten in het kader van de Rugzak vol competenties (o.a. bijeenkomsten voor 
ouders)  

 
Passend Onderwijs 
De indicatiestelling voor kinderen met een rugzakje verdwijnt per 1 augustus 2014. De 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de inzet van de 
zorgmiddelen en de inzet van de huidige AB-ers om tegemoet te komen aan de zorgvragen vanuit de 
basisscholen. Om in te spelen op de nieuwe situatie is onze dienst in schooljaar 2013-2014 gaan werken 
met schoolbegeleidingsplannen, waarbij de inzet van de AB-ers naast individueel voor rugzakleerlingen 
ook schoolbreed ingezet wordt, uitgaande van de zorgvraag van de school. 
 
Kwaliteitszorg en professionalisering 

 Cursus HGO (Handelingsgericht Observeren) gestart in schooljaar 13-14. 

 Cursus HGW (Handelingsgericht werken) gestart in schooljaar 13-14. 

 Co-Teachingtrajecten. 

 Studiedag: Het maken van een CV, sollicitatiegesprekken/brief, gebruik van social media. 

 Deelname aan symposia/studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan de problematiek van cluster 
3 en 4. 
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C. Bericht Raad van Toezicht 
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De leden hebben zitting in de Raad van Toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, 
deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. 
De Raad van Toezicht bestond eind 2013 uit de volgende zes leden: 

 Dr. T. Rodrigues, voorzitter 

 Mw. drs. R.J. Koole 

 Mw. H.K. van den Tol 

 Drs. H. Hoogerwerf 

 Drs. M. Muis 

 Drs. A.W. Abcouwer 
 
De decembervergadering was de laatste vergadering van mevrouw Van den Tol. De statuten van Orion 
voorzien in een RvT van 5 tot 7 leden en de RvT heeft besloten vanaf 1 januari 2014 met 5 leden verder 
te gaan. Verder is besloten dat dhr. Muis vanaf 1 januari optreedt als vicevoorzitter. 
 
Vergaderingen en informele bijeenkomsten in 2013 
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 2013 waren de aandachtspunten: onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering.  
 
Vergaderingen 
In 2013 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd. 
In de vergaderingen zijn de volgende besluiten genomen:  

 Goedkeuring Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2013-2014 

 Goedkeuring jaarrekening/jaarverslag 2012 

 Goedkeuring jaarplan en begroting 2014 “Orion in 4D” 

 KPMG is aangewezen als nieuwe accountant voor stichting Orion. Deze selectie heeft 
plaatsgevonden op basis van een aanbestedingsprocedure. 

 De “inbesteding” van de financiële en salarisadministratie bij onderwijsbureau Meppel vanaf 1 januari 
2014 is goedgekeurd. 

 Het rooster van aftreden is opnieuw vastgesteld. 
 
Daarnaast kwamen veel andere onderwerpen aan de orde. De belangrijkste zijn: 

 Ontwikkelingen Passend Onderwijs: aansluiting bij de regionale samenwerkingsverbanden, 
aansluiting bij de openbare instelling cluster 2 in oprichting en de effecten hiervan op de 
bekostigingssystematiek 

 Tussentijdse financiële rapportages (na 4 resp. 7 maanden van het kalenderjaar) 

 De ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de implementatie van opbrengstgericht werken. 

 Governance: de resultaten van de bestuurlijk visitatie, de tevredenheidsonderzoeken die zijn 
uitgevoerd en de ontwikkeling in medezeggenschap en ouderparticipatie. 

 Managementletter 2013 

 ICT beleid Orion 

 Veiligheidsbeleid van Orion 

 Risicomanagement 

 Uitwisseling met de inspecteur. 
 
De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bepaald op basis van de 
bestuurlijke agenda 2013-2014 die eind 2012 is vastgesteld en tussentijds wordt bijgesteld. 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).  
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Auditcommissie 
De auditcommissie heeft in 2013 vier keer vergaderd. Drie vergaderingen betroffen regulier 
bijeenkomsten over de financiële stukken (jaarrekening, zevenmaandsrapportage, begroting) voorafgaand 
aan een RvT vergadering. Daarnaast heeft in november een extra bijeenkomst met de auditcommissie 
plaatsgevonden om extra toelichting te geven over de wijzigingen in de bekostiging in het kader van 
Passend Onderwijs. Dit was voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting 2014. 
 
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 2013 is er grote tevredenheid uitgesproken door de remuneratiecommissie: 
 
Informele bijeenkomsten en bezoeken 
Naast de formele vergaderingen heeft er in april 2013 een informele bijeenkomst plaatsgevonden met alle 
schooldirecteuren van Orion. En in juni 2013 was er een informele bijeenkomst tussen de Raad van 
Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Orion. 
 
Verder zijn de leden van de Raad van Toezicht in tweetallen op bezoek geweest op verschillende 
scholen. Het programma van schoolbezoeken is zodanig opgesteld dat alle scholen en locaties van het 
Orion College een keer in de twee jaar een bezoek van de Raad van Toezicht ontvangen.  
 
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). 
 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in september 2013 een strategieworkshop gehouden. Het resultaat 
van deze workshop komt in 2014 terug in de Raad van Toezicht en wordt meegenomen in strategisch 
beleidsplan 2015-2020 dat in de tweede helft van 2014 wordt geschreven 
 
De evaluatie over haar eigen functioneren in 2013 heeft plaatsgevonden in januari 2014. Daarin heeft de 
Raad van Toezicht ook haar aandachtspunten bepaald voor 2014: risicomanagement, ambities en 
vergezichten en cultuur. Deze punten zullen aan de orde komen in het overleg met de bestuurder, maar 
ook in de informele contacten met directeuren, medezeggenschapsraad en tijdens de schoolbezoeken. 
De Raad van Toezicht houdt conform het toezichtkader toezicht op afstand en toetst daarbij op 
hoofdlijnen beleid, financiën en kwaliteit. Verder is de Raad van Toezicht klankbord voor de bestuurder 
daar waar nodig. 
 
Slot 
De Raad van Toezicht bedankt het bestuur, de directeuren en alle medewerkers voor hun inzet in 2013. In 
2013 zijn wederom grote stappen gezet in de professionalisering van de organisatie. 
 
De implementatie van Opbrengstgericht Werken gaat onder begeleiding van de CED groep gestaag 
verder. De twee zwakke scholen van Orion hebben hun kwaliteit weer op de rit. Een van de twee scholen 
heeft inmiddels weer het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen en voor de 
andere school geldt dezelfde verwachting. Ook bestuurlijk opereert Orion volop in Amsterdam en 
omgeving en bereidt zich daarmee goed voor op Passend Onderwijs. Zowel voor de voorbereiding op de 
nieuwe stichting voor cluster 2 VierTaal als voor de positionering van de scholen voor cluster 3 en 4 ten 
opzichte van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 
 
De Raad van Toezicht wenst alle medewerkers een succesvol 2014 toe. 
 
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 Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) was gedurende 2013 als 
volgt. 
 
 School Personeelsgeleding Oudergeleding 

Cluster 2    

SO Alexander Roozendaalschool Karen Hoogerman, tot 
november 

Ingrid Warmerhoven, tot 
november 

Roel Kost, vanaf november 

 

Burgerschool  Guillaume Heesbeen 

VSO Orion College West cl 2 Annemieke Kersten, tot 
november 

 

VACATURE 

AB  Karen Hoogerman, vanaf 
november 

Ingrid Warmenhoven, vanaf 
november 

 

Cluster 3    

SO Coronelschool Peter Ojemann  
Belinda Blok 

Joanne van den Eijnden, 
vanaf november 

Nooteboomschool   

Van Koetsveldschool   

Mytyl/tytyl   

VSO 
 

Orion College Noord 
Orion College Zuidoost 
Orion College West cl 3-4 

Annemieke Kersten, vanaf 
november 

Sietske Hintzen, tot november 

Annemiek Voor in ’t Holt, 
vanaf november 

AB  Joke Idema 
Ann Niessen 

  

Cluster 4    

SO Mr. de Jonghschool Rita Hoogesteijn Liliane Lopes vanaf november 

Gerhardschool   

Van Detschool   

VSO Orion College Zuid Sandra Janssen-Esajas 
 

VACATURE 

AB    

    

Voorzitter  Mayella Volwater  

Ambtelijk 
secretaris 

 Hans Versteegh  

 
Vergaderingen in 2013 
In 2013 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 7 keer met het bestuur bijeen. 
Daarnaast was er een ontmoeting met de raad van toezicht en vonden diverse overleggen in 
commissieverband plaats 
 
De belangrijkste onderwerpen, die in de GMR zijn besproken: 

 MR- en GMR-reglement. Medezeggenschapsstatuut 

 Begroting 2013 en begroting 2014 

 Reorganisatie- en bestuursformatieplan 2013-2014 

 Voortgangsrapportages sociaal plan 

 Het functieboek 

 Mobiliteitsbeleid 
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 ICT beleidsplan 

 Jaarverslag arbodienst 2012 

 Jaarverslag en jaarrekening Orion 2012 

 Ontwikkelingen passend onderwijs: aansluiting bij regionale samenwerkingsverbanden, oprichting 
openbare instelling cluster 2, wijzigingen voor de AB-diensten 

 Externe financiering zorgfuncties en CVB 

 Integraal veiligheidsbeleid 

 Regeling vermoeden misstanden en klokkenluidersregeling. 

 Ouderparticipatie 

 Huisvesting 

 Vakantierooster/jaarrooster 
 
Deskundigheidsbevordering 
In 2013 is de volgende scholing door de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad georganiseerd: 

 15 april en 16 oktober: Basiscursus MR-en door AOB 

 6 november: Vervolgcursus medezeggenschap door AOB 

 20 juni en 13 november: Voorlichting door het steunpunt Medezeggenschap en Passend onderwijs 
 
Verkiezingen 
Rondom de zomervakantie vonden de tweejaarlijkse GMR verkiezingen plaats. Naast een enkele 
wijziging in de personeelsgeleding, had deze vooral een zeer welkome versterking van de oudergeleding 
tot resultaat. 
 
Slot 
Hierboven zijn de belangrijkste onderwerpen genoemd, waar de GMR zich in 2013 mee bezig heeft 
gehouden. Zoals u ziet, betreft dat diverse punten waar de ouder- en personeelsleden van de GMR tijd en 
aandacht aan hebben besteed. Terwijl in 2012 vooral geïnvesteerd werd in de discussie over het 
reorganisatie- en bestuursformatieplan, was het op dat terrein in 2013 relatief rustig. Er vonden geen rddf-
plaatsingen plaats voor het schooljaar 2013-2014.. 
 
In de tweede helft van het jaar echter kwam al snel de begroting 2014 en het reorganisatie-en 
bestuursformatieplan 2014-2015 aan de orde. Gezien de grote veranderingen voor Orion als gevolg van 
de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2015 beloven 2014 en 2015 jaren te worden van vele 
en ingewikkelde overleggen voor zowel GMR als MR-en. 
 
Binnen de GMR leeft de grote wens dat daarbij niet alleen de nodige aandacht zal zijn voor de personele 
gevolgen van de overgang, maar dat meer dan voorheen ook de onderwijskundige consequenties aan de 
orde zullen komen.  
 
De bezetting van de GMR was aan het eind van het jaar een minder groot zorgpunt dan in 2012. 
De verkiezingen hebben tot een forse versterking van de oudergeleding geleid. Alleen het VSO van 
cluster 2 en van cluster 3 kenden aan het eind van het jaar een vacature. Vanuit zowel de GMR als vanuit 
het bestuur zal daar nog aandacht aan gegeven moeten worden. 
 
Een volledig jaaroverzicht 2013 kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de GMR Hans Versteegh 
H.Versteegh@orion.nl  
 
 
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
 
Mevrouw M. Volwater 

Voorzitter GMR 

De heer H. Versteegh 

Ambtelijk secretaris GMR 

 

mailto:H.Versteegh@orion.nl
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E. Jaarrekening 
 

 

Balans 
(opgesteld na resultaatbestemming) 
  31-12-2013  31-12-2012  

  EUR  EUR  

      

1 Activa     

      
 Vaste Activa     

1.2 Materiële vaste activa 4.892.521  3.200.867  
      

 Totaal vaste activa  4.892.521  3.200.867 

      
 Vlottende activa     

1.5 Vorderingen 2.822.701  3.404.023  
1.7 Liquide middelen 6.580.813  8.311.495  

      

 Totaal vlottende activa  9.403.514  11.715.518 
      

 Totaal activa  14.296.035  14.916.385 

      
      

2 Passiva     
      

2.1 Eigen vermogen 8.424.070  8.048.221  

2.2 Voorzieningen 932.186  1.178.929  
2.4 Kortlopende schulden 4.939.779  5.689.235  

      

 Totaal passiva  14.296.035  14.916.385 
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Staat van Baten en Lasten 
 
     

     

   2013 Begroot 2013  2012 
  EUR EUR EUR 

     

 Baten    
     

3.1 Rijksbijdragen 41.012.760 39.587.891 40.954.049 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 

1.366.881 1.346.260 1.437.723 

3.5 Overige baten 1.682.446 1.005.252 1.636.517 

     

 Totaal Baten 44.062.087 41.939.403 44.028.289 
     

     

 Lasten    
     

4.1 Personeelslasten 36.942.877 36.231.879 38.239.399 
4.2 Afschrijvingen 607.420 571.687 468.762 

4.3 Huisvestingslasten 3.140.711 3.014.979 2.938.806 

4.4 Overige lasten 3.125.167 2.193.234 2.768.538 
     

 Totaal Lasten 43.816.176 42.011.779 44.415.505 
     

     

 Saldo Baten en Lasten 245.911 -72.376 -387.216 
     

     

5 Financiële baten en lasten 129.938 110.000 159.761 
     

 Totaal resultaat 375.849 37.624 -227.455 
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Kasstroomoverzicht 
 
     

 31-12-2013  31-12-2012  

 EUR  EUR  

     

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

    

     

Saldo Baten en Lasten 245.911  -387.216  
     

Aanpassing voor:     
Afschrijvingen 607.420  468.762  

Mutaties voorzieningen -246.743  -122.173  

     
Verandering in vlottende 

middelen: 

    

Vorderingen (-/-) -449.558  -286.052  

Schulden -617.692  -848.090  

Totaal Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 

438.454  -602.665  

     

Ontvangen interest 129.938  159.761  

     

Totaal kasstroom uit 

operationele activiteiten 

 568.392  -442.904 

     

     
Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

    

     
Investeringen in materiële 

vaste activa (-/-) 

2.299.074  874.683  

Desinvesteringen in materiële 

vaste activa 

0  8.629  

     

Totaal kasstroom uit 

investeringensactiviteiten 

 -2.299.074  -866.054 

     

Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 

 0  0 

     

Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

 0  0 

     

Overige balansmutaties    0 
     

Mutatie liquide middelen  -1.730.682  -1.308.958 
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 
 
Voornaamste activiteiten 

Stichting Orion, gevestigd te Amsterdam,  is een zelfstandige stichting voor openbaar (voortgezet) 
speciaal onderwijs in Amsterdam. 

 

Gehanteerde valuta 

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's. 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is 
vastgesteld dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming 
van de daarin aangeduide uitzonderingen.  
 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten.  

 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 
 

Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling  
 
Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 
Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
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beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de 
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen en overige financiële 
verplichtingen. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter 
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten 
direct verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 
Materiële vaste activa  
Met ingang van 1 januari 2006 worden investeringen geactiveerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met 
lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. De al aanwezige vaste activa per 1 januari 2006 is niet geactiveerd.  
De activeringsgrens is € 1.000,-.  
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
 

Oud schema Investeringen t/m juni 2013 Nieuw schema Investeringen m.i.v. juli 2013

Grb. nr. Omschrijving Termijn Grb. nr. Omschrijving Termijn

4100 Schoolmeubilair 4100 Inventaris (20 j) 20

Meubilair 20 Schoolmeubilair

Schoolborden 10 Kantoor meubilair 

Smartborden 5 (exclusief bureaustoelen)

4110 Inventaris/apparatuur 4110 Inventaris (10 j) 10

kantoor meubilair 20 Bureaustoelen

kantoorstoelen 10 Telefooncentrale

telefooncentrale 10 4120 Onderwijsleerpakketten 8

audio/video/beamer 5 4130 Automatisering 4

4130 automatisering Desk-,laptops & monitoren

desk-,laptops & monitoren 4 Smartborden

Servers en netwerken 5 Audio/video/beamer

4120 Onderwijsleerpakketten 8 Servers en netwerken

4140 Gymtoestellen 10 4140 Gymtoestellen 10

4150 Verbouwingen 40  
De nieuwe afschrijvingstermijnen (servers, netwerken en smartborden) gaan in bij nieuwe investeringen. 
 
Bijzondere waardeverminderingen  

Voor materiële wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid 
waartoe het actief behoort. 
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Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst 
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 
Lumpsumfinanciering  
Met ingang van 1 augustus 2006 is lumpsumfinanciering ingevoerd. Als onderdeel van de 
lumpsumvergoeding wordt maandelijks door het rijk een vergoeding voor personeelslasten betaald. Het 
totale lumpsumbudget voor personeel is toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft. Als gevolg 
van het afwijkende betaalritme van het ministerie is terzake een vordering op het ministerie opgenomen in 
de balans.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden op rekening courant rekeningen en 
spaarrekeningen.  
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de 
bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije 
beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is 
aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan 
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Stichting Orion heeft per 31 december 2013 geen 
bestemmingsfondsen. 
 
In het jaar 2009 heeft er een herschikking van het vermogen plaats gevonden zoals is omschreven in de 
notitie "herschikken vermogen". De algemene reserve is ter hoogte van het benodigd 
weerstandsvermogen. Voor de schoolreserves is totaal € 2.000.000,-als startbedrag beschikbaar gesteld. 
Onderlinge verdeling naar de scholen heeft plaats gevonden op basis van de totale baten. Het overig 
vermogen is gelijk verdeeld over een frictiefonds en een innovatiefonds.  
In 2013 zijn de schoolreserves opgeheven. 
 
Voorzieningen  

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 
verleden; en 

- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 
- Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen 

waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 
elasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.  
De voorziening voor jubilea is berekend op een genormeerd bedrag van € 550,-per fte vast personeel.  
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Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. 

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden  
worden toegerekend, en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende 
schulden zijn te plaatsen.  
 
Baten en lasten  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele-en exploitatiekosten, toegerekend naar het 
verslagjaar. Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan c.q. ten laste gebracht 
van de reserves.  
 
Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector 
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
 
Personeelsbeloningen / pensioenen 
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een 
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een (ABP) 
bedrijfstakpensioenfonds. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is 
aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn vol-daan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt 
een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 
de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening 
wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
 
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als 
de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot 
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
De dekkingsgraad van het ABP Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2013 106%. 
 
Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Vaste activa   
 

           

1.2 Materiële vaste activa          

  Aanschaf 

prijs 

Afschrijving 

cumulatief 

Boekwaarde Investering Boek-waarde 

desinv. 

Afschrijving Aanschaf 

prijs 

Afschrijving 

cumulatief 

Boekwaarde 

  1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013    31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

           

1.2.2 Inventaris en apparatuur 5.151.194 1.950.327 3.200.867 2.299.074 - 607.420 6.977.762 2.085.241 4.892.521 

           

 Materiële vaste activa 5.151.194 1.950.327 3.200.867 2.299.074 - 607.420 6.977.762 2.085.241 4.892.521 

           
           

           

           

           
 

In 2013 zijn volledig afgeschreven activa uit de vaste activa administratie gehaald met een aanschafprijs en cumulatieve afschrijvingen ter hoogte 
van € 472.387.  
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Vorderingen 
 

     
  31-12-2013  31-12-2012 

  EUR  EUR 

1.5 Vorderingen    
     

1.5.1 Debiteuren 283.547  344.138 
1.5.2 OCW/EL&I 1.837.710  2.028.423 

1.5.6 Overige overheden 0  396.287 

1.5.7 Overige vorderingen 444.271  409.595 
1.5.8 Overlopende activa 257.173  225.580 

 Vorderingen 2.822.701  3.404.023 

     
 Uitsplitsing    

     
1.5.7.1 Personeel 17.107  18.776 

1.5.7.2 Overige 427.164  390.819 

 Overige vorderingen 444.271  409.595 
     

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 144.119  103.407 
1.5.8.3 Overige overlopende activa 113.054  122.173 

 Overlopende activa 257.173  225.580 

     
 

De post overige overheden betrof in 2012 (€ 396.287). In 2013 is per saldo een kortlopende schuld aan 
de gemeente (vooruitontvangen bijdragen), welke is opgenomen onder de overlopende passiva. 

 

De overige vorderingen ad € 427.164 betreffen met name nog te ontvangen ODR gelden (€ 174.000), te 
ontvangen teruggaaf WIA/WAO jan-jun 2013 (€ 136.000) en uitkering vervangingfonds (€ 99.000). 

 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 

 

Liquide middelen   
 

     
1.7 Liquide middelen    
     
1.7.1 Kasmiddelen 5.149  6.510 
1.7.2 Tegoeden op bank- en 

girorekeningen 
952.806  210.922 

1.7.3 Deposito's 5.622.858  8.094.063 

 Liquide middelen 6.580.813  8.311.495 
     

 
 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.  
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Eigen vermogen   
 
      
  Stand 1-1-2013 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2013 
  EUR EUR EUR EUR 

2.1 Eigen vermogen     
      
2.1.1 Algemene reserve 7.819.461 43.539 0 7.863.000 
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 228.760 332.310 0 561.070 

 Eigen vermogen 8.048.221 375.849 0 8.424.070 
      
 Uitsplitsing     
2.1.1.1 Algemene reserve bestuur 7.857.391 5.609 0 7.863.000 
2.1.1.2 Algemene reserve scholen/AB -37.930 37.930 0 0 

 Algemene reserve 7.819.461 43.539 0 7.863.000 
      
 Uitsplitsing     
2.1.2.N Frictiefonds 133.573 285.366 0 418.939 
 Innovatiefonds 95.187 46.944 0 142.131 

 Bestemmingsreserve (publiek) 228.760 337.919 0 561.070 

 
 
 
 
Algemene reserve bestuur 
De algemene reserve bestuur bestaat uit een buffer- en financieringreserve. In het financieel beleidsplan (16 december 2009) is vastgesteld, dat 
de bufferreserve wordt bepaald aan de hand van een percentage van de reguliere rijksbijdrage en de overige baten. Op basis van deze 
berekening dient de bufferreserve er als volgt uit te zien: 
 

totaal buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6% 41.013 5.168

Overige baten 6,4% 3.048 195

5.363

alle bedragen x € 1.000  
 
Daarnaast dient volgens het financieel beleidsplan een reserve te worden aangehouden voor de financieringsfunctie van € 2,5 miljoen. 
Het totaal van de algemene reserve bestuur komt daarmee op € 7,9 mln. 
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Schoolreserves 
Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2012 met de auditcommissie is besloten om de schoolreserves vanaf 2013 af te schaffen. De 
schoolreserves hebben hun functie gehad in het proces van bezuinigen. De budgethouders hebben de taak om binnen hun begroting te blijven. De 
totale schoolreserve per 31/12/’12 van € 38.000,- negatief is in 2013 overgeheveld naar de algemene reserve bestuur. 
 
 
Bestemmingsreserves 
 

 Frictiefonds: in 2013 is € 98.000 besteed aan de uitvoering van het sociaal plan met het oog op de bezuinigingen voor de komende jaren. 
Deze worden ten laste van het frictiefonds gebracht. De kosten sociaal plan voor 2014 (€ 50.000), 2015 (€ 150.000) en 2016 (€ 150.000) zijn 
meegenomen in de meerjarenbegroting. Gezien de ontwikkelingen in het Passend Onderwijs achten wij het verstandig om naast de begrote 
kosten een beperkte reserve aan te houden. Het frictiefonds is in 2013 aangevuld tot € 419.000. 

 Innovatiefonds: in 2013 zijn er geen onttrekkingen geweest t.l.v. het innovatiefonds. Het restant van het positieve resultaat 2013 is 
toegevoegd aan het innovatiefonds. De stand van deze bestemmingsreserve is per 31/12/’13 € 142.000. 
 

 

 

 
 

 

 

Personeelsvoorzieningen 
 
Voorziening jubilea  

Deze voorziening is bestemd voor de gratificaties bij 25- en 40 jarig dienstverband. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal medewerkers en 
een vast bedrag per medewerker (€ 550,-). 
 
 

Voorzieningen 

2.2 Voorzieningen         
          

  Stand per     

1-1-2013 

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente 

mutatie - 
contant 

Stand per   

31-12-2013 

Kortlopend 

deel <1 jaar 

Langlopend 

deel >1 jaar 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 819.199 86.224 380.237 0 0 525.186 112.763 412.423 

2.2.3 Overige voorzieningen 359.730 281.000 148.480 85.250 0 407.000 407.000 0 

 Voorzieningen 1.178.929 367.224 528.717 85.250 0 932.186 519.763 412.423 
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Personeelsvoorzieningen 
De voorziening betreft de afwikkeling van een financiële afspraak die afloopt per eind januari 2014. 
 
Claim UWV 
De voorziening is gebaseerd op de thans bekende door het UWV verstrekte uitkeringen over de jaren 2012 t/m februari 2014 vermeerderd met 
geraamde uitkeringen gedurende de resterende looptijd. Er is geen rekening gehouden met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Ten opzichte 
van de stand per eind 2012 is één case toegevoegd. 
 
Overige voorzieningen 
 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening wordt getroffen om (a) de ongelijke lasten in de verschillende jaren te vereffenen en (b) te garanderen, dat de lasten ook in de 
jaren met hoge lasten (bijvoorbeeld 2014, 2015 en 2018) ook gedragen kunnen worden.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Begin stand 360 407 236 78 138 225 123 231 174 0 32

af: onttrekking 199 452 439 221 194 382 174 338 454 250 268

bij: dotatie 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281

bij correcties vorige jaren 50

af vrijval -85

eindstand 407 236 78 138 225 123 231 174 0 32 45

alle bedragen x € 1.000  
 
Ieder jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Op basis van de begrote kosten voor de komende jaren wordt de jaarlijkse dotatie 
aan de voorziening groot onderhoud bepaald.  
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Kortlopende schulden  
 
  31-12-2013  31-12-2012 
  EUR  EUR 

2.4 Kortlopende schulden    

     
2.4.3 Crediteuren 603.219  1.450.874 

2.4.7 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

1.686.207  1.680.866 
 

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 434.449  466.197 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 525.365  778.203 
2.4.10 Overlopende passiva 1.690.539  1.313.095 

 Kortlopende schulden 4.939.779  5.689.235 
     

     

 Uitsplitsing    
     

2.4.7.1 Loonheffing 1.467.783  1.481.994 
2.4.7.2 Omzetbelasting 8.542  4.136 

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 209.882  194.736 

 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

1.686.207  1.680.866 

     

     
2.4.9.2 Overige 525.365  778.203 

 Overige kortlopende schulden 525.365  778.203 
     

     

2.4.10.3 Vooruitontvangen 
investeringssubsidies 

162.418  184.883 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 63.943  0 
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 1.084.582  1.096.433 

2.4.10.6 Accountants- en 

administratiekosten 

26.623  31.779 

2.4.10.8 Overige schulden gemeente 352.973  0 

 Overlopende passiva 1.690.539  1.313.095 
 

 
De daling van de crediteuren ten opzichte 2012 is het gevolg van de overgang naar het nieuwe 
administratiekantoor. In verband met de overgang zijn alle crediteuren zoveel mogelijk in december 
betaald om de subadministratie crediteuren af te wikkelen. 
 
De overige schulden ad € 525.365 betreffen met name nog te betalen facturen 2013 (€ 284.000) en 
nabetaling salarissen 2013 (€ 51.000).  
 
De kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan één jaar 
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Niet in de balans opgenomen vorderingen en schulden 
 
 

 
 

Vorderingen

Huurcontracten

Huurder Pand Huurcontract tot

St. Reade Drostenburg 1 (deel) 1 januari 2033 84.938

Schulden

Huurcontracten

Verhuurder Pand Huurcontract tot

Mingari Omegapark Zekeringstraat 45 1 oktober 2014 360.000

St. CEC Zuidoost Bijlmerdreef 1289 1 juli 2018 217.650

Savosa Marius Bauerstraat 20 1 oktober 2015 36.000

Overige contracten

Leverancier Inzake contract tot

Ricoh Copieerders 1 september 2017 125.000

ICS Schoonmaak 1 september 2015 650.000

Maetis Arbo dienstverlening 1 mei 2017 66.000

Onderwijsbureau Meppel Administratiekantoor 1 januari 2017 274.000

Cloudwise/G-company Onderhoud en beheer ICT 1 april 2017 236.000

Zekerheidsstellingen bedrag

Huur Marius Bauerstraat bij ING 11.454

Huur Bijlmerdreef bij ING 77.088

Mingari Omegapark 98.051

jaarbedrag 

incl BTW

jaarbedrag 

incl BTW

jaarbedrag 

incl BTW
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Model G Verantwoording subsidies   
 

          
G1 Subsidies zonder 

verrekeningsclausule 

        

 Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Prestatie 

afgerond? 

   

    EUR EUR Ja/Nee    

 Niet van toepassing         
          

G2 Subsidies met 

verrekeningsclausule 

        

G2A Aflopend per ultimo 

verslagjaar 

        

 Omschrijving Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Totale 

kosten 

Te verrekenen   

    EUR EUR EUR EUR   

 Niet van toepassing         
          

G2B Doorlopend tot in een 

volgend verslagjaar 

        

 Omschrijving Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Saldo Ontvangen 

t/m 
verslagjaar 

Lasten in 

verslagjaar 

Totale kosten Saldo nog te 

besteden 

     1-1-2013   31-12-2013 31-12-2013 

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 Niet van toepassing         
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Overheidsbijdragen   
 
  2013 Begroot 2013 2012 

  EUR EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen    
     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 34.339.019 33.770.286 35.253.926 
3.1.2 Overige subsidies OCW 6.673.741 5.817.605 5.700.123 

 Rijksbijdragen 41.012.760 39.587.891 40.954.049 

     
     

 Uitsplitsing    

     
3.1.1.1 OCW 34.339.019 33.770.286 35.253.926 

     
 OCW    

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 0 0 0 
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 6.673.741 5.817.605 5.700.123 

 Overige subsidies OCW 6.673.741 5.817.605 5.700.123 

     
     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 

   

     

3.2.2 Gemeentelijke bijdragen en -subsidies 1.366.881 1.346.260 1.437.723 

 Ov. overheidsbijdr. en -subsidies 1.366.881 1.346.260 1.437.723 

 

 

    

Het verschil tussen werkelijk en begroting 2013 en het verschil tussen werkelijk 2013 en werkelijk 2012 
wordt verklaard door: 

 In 2013 heeft Orion meer rugzakleerlingen (m.n. cluster 3 en 4) begeleid dan begroot. 

 Onder de rijksvergoeding personeel overig zijn de bijzondere aanvulling rijksbekostiging en het deel 
2013 van de bijdrage voor jonge leerkrachten uit het herfstakkoord opgenomen. Het gaat in 2013 om 
een bedrag van € 374.000 aan inkomsten die niet waren begroot. 
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Andere baten   
 
3.5 Overige baten    
     

3.5.1 Verhuur 210.800 207.401 204.738 
3.5.2 Detachering personeel 351.591 412.276 272.159 

3.5.5 Ouderbijdragen 77.608 46.650 74.998 

3.5.6 Overige 1.042.447 338.925 1.084.622 

 Overige baten 1.682.446 1.005.252 1.636.517 

     
 

De overige baten ad € 1.042.446 betreffen de gelden voor Herstart / ODR (Op De Rails) (€ 322.000), 
overige personele vergoedingen (€ 350.000) en overige baten (€ 371.000).   
 

Het verschil tussen begroot 2013 en werkelijk 2013 wordt verklaard door de overige personele 
vergoedingen en overige opbrengsten/baten: 

 De overige personele vergoedingen zijn hoger door m.n. de ontvangen AWBZ gelden (leerling 
gebonden) die niet waren begroot ad € 152.000. De vergoedingen worden ingezet voor extra zorg 
voor de betreffende leerling. Deze kosten zijn opgenomen onder de personele lasten, inhuur derden. 

 Daarnaast zijn onder de overige personele vergoedingen de inkomsten voor een pilot “spraak en taal” 
door de ambulante begeleiding cluster 2 (€ 39.000) en afrekening Stichting Kolom inzake de Kleine 
Prins (€ 36.000) opgenomen. 

 De overige baten zijn ten opzichte van de begroting hoger door m.n. de interne verrekeningen tussen 
scholen onderling (€ 70.000), de middelen voor trajectbegeleiding vanuit REC (€65.000), overdracht 
TAB bekostiging voor de ambulante begeleiding cluster 2 (€ 60.000), vergoeding voor zorgverlening 
(€ 40.000), overige personele inzet (€ 27.000) en overige bijdragen (€ 70.000) op de scholen, zoals 
bijvoorbeeld de bijdrage voor project brede school, sponsoring Rabobank voor speeltoestel, bijdrage 
Reade in de aankleding van de nieuwe school, inzet t.b.v. externe onderzoekscommissie, bijdrage 
voor muziekproject voor speciale kinderen. 
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Lasten   
 
  2013 Begroot 2013  2012 

  EUR EUR EUR 

4.1 Personeelslasten    
     

4.1.1 Lonen en salarissen 33.855.696 33.133.964 35.147.869 

4.1.2 Overige personele lasten 4.347.288 3.097.915 4.355.954 
4.1.3 Af: uitkeringen 1.260.107 0 1.264.424 

 Personeelslasten 36.942.877 36.231.879 38.239.399 
     

 Uitsplitsing    

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 26.864.342 26.291.651 28.477.835 
4.1.1.2 Sociale lasten 3.343.262 3.271.991 3.127.490 

4.1.1.3 Pensioenpremies 3.648.092 3.570.322 3.542.544 

 Lonen en salarissen 33.855.696 33.133.964 35.147.869 
     

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 44.824 285.855 139.061 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 3.389.309 1.895.280 2.907.010 
4.1.2.3 Overig 913.155 916.780 1.309.884 

 Overige personele lasten 4.347.288 3.097.915 4.355.954 

     
 

Per 31 december 2013 waren 660 medewerkers in dienst van Stichting Orion (allen werkzaam in 

Nederland), zijnde 542,9 fte. 
 
De kosten van personeel niet in loondienst  is € 1,5 mln hoger dan begroot. De reden hiervan is: 
- In 2013 is € 1,1 mln meer personeel ingezet op payrollbasis dan begroot (m.n. onderwijs 

ondersteunend personeel). Orion heeft er voor gekozen om een jaar lang de personele 
onderbezetting in vullen via payroll om een flexibele schil in de personeelskosten te waarborgen met 
het oog op de ontwikkelingen in het passend onderwijs. 

- Door een aantal grote huisvestingsprojecten (nieuwbouw Drostenburg, vernieuwen Orion  
College Zuid en de verhuizing van Orion College Zuid-Oost) , de Europese aanbesteding en inkoop 
van collectieve contracten en de veranderingen in de organisatie en bekostiging vanuit het Passend 
Onderwijs, is de externe inzet voor begeleiding op het stafbureau op het gebied van facilitair 
management, huisvesting en financiën € 100.000 hoger dan begroot. 

- Onder personeel derden zijn ook de kosten van extra inzet voor leerlinggebonden zorg opgenomen 
die worden betaald uit de ontvangen AWBZ gelden (€ 150.000). 

Tot slot zijn onder personeel derden ook de kosten opgenomen van REC BovenAmstel inzake 
indictiestellingen (€ 180.000). 
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4.2 Afschrijvingen    
     

4.2.2 Materiële vaste activa 607.420 571.687 468.762 

 Afschrijvingen 607.420 571.687 468.762 
     

4.3 Huisvestingslasten    
     

4.3.1 Huur 808.253 731.200 778.538 

4.3.3 Onderhoud 493.044 528.278 371.668 
4.3.4 Energie en water 777.923 751.865 731.400 

4.3.5 Schoonmaakkosten 639.473 532.721 654.621 
4.3.6 Heffingen 49.854 109.055 27.711 

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 195.750 281.000 170.000 
4.3.7 Overige 176.414 80.860 204.868 

 Huisvestingslasten 3.140.711 3.014.979 2.938.806 

     
4.4 Overige lasten    

     

4.4.1 Administratie en beheerslasten 1.042.333 750.500 856.660 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.082.835 1.442.734 1.911.878 

 Overige lasten 3.125.168 2.193.234 2.768.538 
     

 Specificatie honorarium    

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 59.079 50.000   36.584 
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0 44.209 

 Accountantslasten 59.079 50.000 80.793 

     

 
De kosten voor Inventaris, apparatuur en leermiddelen ad € 2.082.835 betreffen met name de kosten voor 
ICT (€ 357.000), kantoorkosten scholen (€ 184.000), kopieerkosten (€ 191.000), reiskosten (€ 153.000), 
leermiddelen (€ 585.000) en overige schoolgebonden kosten (€ 427.000). 
 
Het verschil tussen werkelijk 2013 en begroot 2013 wordt verklaard door: 

 In overeenstemming met het gevoerde beleid om ICT meer te integreren in het onderwijs en de 
werkzaamheden op de scholen, zijn de uitgaven van ICT hoger dan begroot. De kosten voor ICT 
beheer bedragen in 2013 € 220.000. Het beheer van ICT zal in 2014 Europees worden aanbesteed. 
Daarnaast bestaan de kosten ICT uit licentie- en onderhoudskosten (SOM, digiborden, software 
lesmateriaal) 

 De overige schoolgebonden kosten zijn niet realistisch begroot. De kosten onder de overige 
schoolgebonden kosten zijn zeer uiteenlopend van aard, zoals: telefoonkosten (€ 35.000), begeleiding 
stage (€ 15.000), contributies € 37.000), kosten indicatiestelling (€ 40.000), leerlingvervoer (€ 20.000). 
Ook zijn onder de overige schoolgebonden kosten schoolreizen opgenomen van o.a. twee maal een 
schoolreis naar London van cluster 2 en cluster 3 en 4 leerlingen van de AG Bell ad € 45.000. De 
leerlingbijdragen zijn in de jaarrekening opgenomen onder de ouderbijdragen (overige baten). 

 In 2012 is een nieuw contract afgesloten met betrekking tot gebruik en verbruik van multifunctionals 
(printen, kopiëren en scannen). De begrote kostenbesparing is in 2013 niet gehaald. Met name het 
gebruik van de kleurenkopie is hoog. 

 De kosten voor leermiddelen zijn hoger dan begroot door o.a. de inzet in het kader van de 
kwaliteitsverbetering primair en voortgezet onderwijs gemeente Amsterdam en de integratie van ICT 
in het onderwijs. In 2014 zal gekeken worden naar de mogelijkheden om inkoopvoordeel te behalen 
door centrale inkoop van leermiddelen voor alle scholen. 
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Financieel en buitengewoon 
 
  2013 Begroot 2013 2012 

  EUR EUR EUR 

5 Financiële baten en lasten    
     
5.1 Rentebaten 129.938 110.000 159.761 

 Financiële baten en lasten 129.938 110.000 159.761 
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Model E: Verbonden partijen         
           

Naam Juridische 

vorm 
2013 

Statutaire 

zetel 

Code 

activiteite
n 

Eigen 

vermogen     
31-12- 

2013 

Resultaat 

jaar 2011 

Art 2:403 

BW 

Deelname Consolidat

ie 

  

    EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee   

Niet van toepassing           
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen   
            

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen    
 Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking   
 Functie Voorzitter 

(J/N) 
Naam Ingangs datum 

dienstverb. 
Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. 

in FTE 

Beloning Belastb 
vaste en 
var. onk 

Voorz. belong 
betaalbaar 

Uitk. beëin- 
diging dvb 

 

 Bestuurder J C. de Ruiter 16-12-2010  1,0 112.373 1.240 17.309   
            
 Vermelding alle interim-bestuurders        
 Functie Voorzitter 

(J/N) 
Naam Ingangs datum 

dienstverb. 
Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. 

in FTE 

Beloning Belastb 
vaste en 
var. onk 

Voorz. belong 
betaalbaar 

Uitk. beëin- 
diging dvb 

 

 N.v.t. N          
            
 Vermelding alle toezichthouders        
 Functie Voorzitter 

(J/N) 
Naam Ingangs datum 

dienstverb. 
Einddatum 
dienstverb. 

 Beloning Belastb 
vaste en 
var. onk 

Voorz. belong 
betaalbaar 

Uitk. beëin- 
diging dvb 

 

 lid N A.W. Abcouwer 01-11-2006   2.300     
 lid N H.Hoogerwerf 01-09-2008   3.500     
 lid N R.J. Koole 01-06-2012   3.500     
 lid N M. Muis 01-11-2006   2.300     
 lid N H.K. van den Tol 01-12-2004   3.100     
 Voorzitter J T. Rodriques 01-06-2012   5.400     
            
            

4.2 Gegevens bij overschrijding toepasselijke norm       
 Functie   Ingangs datum 

dienstverb. 
Einddatum 
dienstverb. 

Omvang 
dienstverb. 

in FTE 

Beloning Belastb 
vaste en 
var. onk 

Voorz. belong 
betaalbaar 

Uitk. beëin- 
diging dvb 

Motivatie 
over-

schrijding 
 Niet van toepassing          

 

          
 

De instelling heeft de beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De 
aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normen-kader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot 
aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT. 
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Beleidsinfo PO   
 

          

 Lasten 
administratie 

Lasten 
huisvesting 

Lasten 
leermiddelen 

Lasten 
meubilair 

Baten 
ouder-

bijdragen 

Lasten 
schoonmaken 

Baten 
sponsoring 

Baten totaal Lasten totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Bovenschools 756.138 191.968 79.545 11.257 0 5.590 0 9.482.497 8.401.106 

BRIN NR          
20WO 0 33.503 37.362 10.508 260 20.906 0 1.036.191 1.084.376 

20WQ 0 84.161 260.218 75.214 28.640 55.752 0 5.268.344 4.918.325 

20WR 0 75.128 139.725 39.163 6.257 54.409 0 5.085.799 5.060.607 
20WU 0 46.093 106.329 70.806 0 121.971 0 4.043.870 2.439.466 

20WV 0 403 1.245 485 0 0 0 18.328 1.658.275 
20WW 0 26.975 51.607 9.294 23.530 31.828 0 1.712.746 1.710.488 

20WX 0 36.797 20.220 4.776 0 22.142 0 862.601 947.051 

20XV 0 37.925 51.879 21.928 870 48.865 0 2.071.947 2.297.330 
20YC 0 21.836 74.678 23.155 1.896 28.905 0 1.462.199 1.517.352 

20YD 0 27.296 52.680 14.652 1.645 37.765 0 1.496.517 1.612.505 
20YN 0 16.781 96.800 23.593 0 56.770 0 2.605.645 2.739.916 

21EJ 0 26.734 88.393 33.165 700 32.170 0 1.619.743 1.816.850 
21EN 0 63.195 325.724 44.747 13.810 122.399 0 7.295.661 7.612.530 

          

Totaal Bestuur 756.138 688.795 1.386.405 382.743 77.608 639.472 0 44.062.088 43.816.177 
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Overige gegevens 
 
 
Bestemming van het resultaat 

Het resultaat van 2013 ad € 376.000, wordt € 43.000 aan de algemene reserve en € 333.000 aan de 
bestemmingsreserve toegevoegd. 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening. 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Deze is weergegeven op de volgende pagina’s. 

 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 18 juni 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestuurder De Raad van Toezicht 
Dhr. C. de Ruiter Dhr. T. Rodrigues (voorzitter) 

 
 
 
 
Dhr. M. Muis (vice voorzitter) 
 
 
 
 
Mevr. R. Koole  
 
 
 
 
Dhr. H. Hoogerwerf 
 
 
 
 
Dhr. T. Abcouwer 
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F. Verklaring accountant 
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Bijlage 1 Tabellen 
 
 
Tabel 1: leerlingaantallen per school op 1 oktober 
 
Leeringaantallen

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

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

Alexander Roozendaalschool

hoofdvestiging 275 286 327 319 327 322 292 286 268 263

nevenvestiging Purmerend 39 38 48 49 51 46 41

subtotaal 275 286 327 358 365 370 341 337 314 304

Mytyl / Tyltylschool

Mytylschool 81 69 70 71 63 62 61 46 44 46

Tyltylschool 79 81 80 80 89 91 95 102 101 95

subtotaal 160 150 150 151 152 153 156 148 145 141

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

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

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

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

Mr. G.T.J. de Jonghschool

hoofdvestiging 85 93 98 84 88 84 83 92 89 102

nevenvestiging Zaanstad 27 35 45

subtotaal 85 93 98 111 123 129 83 92 89 102

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

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

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

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

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

leerlingen van OC Zuid 18 27

Orion College West 3/4 136 153

subtotaal 271 277 278 298 312 315 268 280 381 397

Totaal Orion 1.792 1.841 1.883 1.941 1.934 1.977 1.839 1.901 1.838 1.896  
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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

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

Alexander Roozendaalschool

hoofdvestiging 290 315 340 331 342 330 298 300 285 274

nevenvestiging Purmerend 29 38 48 50 51 47 42

subtotaal 290 315 340 360 380 378 348 351 332 316

Mytyl / Tyltylschool

Mytylschool 81 69 70 71 63 62 60 44 47 48

Tyltylschool 79 81 80 80 89 95 98 104 102 97

subtotaal 160 150 150 151 152 157 158 148 149 145

Dr. Coronelschool 130 111 101 105 104 108 108 105 98 89

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

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

A.H.Gerhardschool 93 90 98 64 78 70 99 98 104 96

Mr. G.T.J. de Jonghschool

hoofdvestiging 102 103 104 93 98 92 104 102 98 101

nevenvestiging Zaanstad 31 41 47

subtotaal 102 103 104 124 139 139 104 102 98 101

E.J.van Detschool 160 167 174 177 156 152 159 158 160 190

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

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

Orion College Zuid 136 123 125 117 107 90 127 137 68 76

Orion College Noord/Zuidoost 271 277 278 298 312 314 254 249 229 238

Orion College West 3/4 141 150

subtotaal 271 277 278 298 312 314 254 249 370 388

Totaal Orion 1.896 1.922 1.964 1.986 2.040 2.046 1.964 1.963 1.876 1.931

Bron: BRON GTB bijgewerkt tot 15/2/'14  
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Tabel 3 leeftijdsopbouw medewerkers in dienst bij Orion 
 

 
2011 2012 2013 

 
vrouw man totaal vrouw man totaal vrouw man totaal 

15 tot 25 jaar 12 3 15 7 2 9 5 4 9 

25 tot 35 jaar 118 15 133 103 10 113 99 11 110 

35 tot 45 jaar 119 27 146 107 23 130 112 23 135 

45 tot 55 jaar 183 40 223 165 39 204 156 32 188 

55 tot 65 jaar 132 85 217 132 78 210 139 75 214 

65 en ouder 4 1 5 2 2 4 4 0 4 

totaal  568 171 739 516 154 670 515 145 660 

op totale bestand 76,9% 23,1% 

 
77,0% 23,0% 

 
78,0% 22,0% 

 op bestand tot 45 84,7% 15,3% 

 
86,1% 13,9% 

 
85,0% 15,0% 

 op bestand > 45 71,7% 28,3% 

 
71,5% 28,5% 

 
73,6% 26,4% 

  
 
Tabel 4 Ziekteverzuim 
 

  2012 2013 

Prof. H. Burgerschool (cl-2) 8,6% 12,0% 

Alexander Roozendaalschool (cl-2) 9,8% 8,7% 

Mytylschool/Tyltylschool (cl-3) 6,4% 4,9% 

Dr. Coronelschool (cl-3) 10,1% 9,4% 

W.B.Noteboomschool (cl-3) 10,7% 9,1% 

Van Koetsveldschool (cl-3) 4,4% 9,9% 

A.H.Gerhardschool (cl-4) 19,9% 8,2% 

Mr. G.T.J. de Jonghschool (cl-4) 6,1% 3,3% 

E.J.van Detschool (cl-4) 7,0% 12,8% 

Orion College West (cl-2) 4,7% 8,1% 

Orion College West (cl-3/4) 9,7% 6,6% 

Orion College Zuid (cl-4) 13,7% 4,8% 

Orion College Noord (Wognum)(cl-3) 3,6% 7,4% 

Orion College Noord (Beijerl)(cl-3) 6,8% 7,8% 

Orion College Zuidoost (cl-3) 6,1% 6,7% 

AB-cluster 2 9,6% 4,3% 

AB-cluster 3 6,6% 10,0% 

AB-cluster 4 8,4% 9,5% 

Stafbureau / bovenschools 14,8% 7,0% 

Totaal orion 8,3% 8,0% 
 

 
Tabel 5 Verhoudingen OP, DIR en OOP op loonlijst 
 

  2011 2012 2013 

leraar 411 375 385 

  55% 56% 58% 

    
 

  

directie 25 22 21 

  3% 3% 3% 

    
 

  

OOP 308 275 254 

  41% 41% 38% 

    
 

  

totaal 744 672 660 
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Tabel 6 Salarisschalen naar geslacht 
 

schaal   2011 2012 2013 

LB  Man 96 86 80 

  Vrouw 286 254 258 

LC Man 9 11 15 

  Vrouw 20 24 32 

DB Man 1 1 2 

  Vrouw 1 1 3 

DCU Man 2 2 2 

  Vrouw 1 1   

DC Man 2 3 3 

  Vrouw 1 1 1 

DD Man 4 3 3 

  Vrouw 1 1 2 

DE Man       

  Vrouw       

AB Man       

  Vrouw       

AC Man 7 6 4 

  Vrouw 5 3 1 

LIO2 Man       

  Vrouw       

0001 Man       

  Vrouw 1 1 0 

0004 Man 22 17 14 

  Vrouw 113 47 29 

0005 Man 4 3 2 

  Vrouw 2     

0006 Man 1 4 3 

  Vrouw   60 69 

0007 Man 13 10 7 

  Vrouw 30 28 26 

0008 Man 2 2 2 

  Vrouw 9 7 7 

0009 Man 2 2 2 

  Vrouw 66 56 53 

0010 Man 2     

  Vrouw 6 7 8 

0011 Man 3 2 3 

  Vrouw 30 28 26 

0013 Man     2 

  Vrouw       

0014 en 
hoger 

Man 1 1 1 

Vrouw 1     

totaal Man 171 153 145 

  Vrouw 573 519 515 

  totaal 744 672 660 
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Bijlage 2 Exploitatierekening 2013 per school 
 

20WO Prof. H. Burgerschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.025.139 C 995.906 C 1.004.808 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

8.576 C 9.709 C 9.340 C 

     3.5 Overige baten 
 

2.476 C 9.950 C 33.397 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.036.191 C 1.015.565 C 1.047.545 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

945.204 D 925.416 D 916.897 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

18.031 D 24.605 D 14.598 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

76.399 D 65.050 D 63.356 D 

     4.4 Overige lasten 
 

44.742 D 35.604 D 40.755 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.084.376 D 1.050.675 D 1.035.606 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

48.184 D 35.110 D 11.939 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0  0 7 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

48.184 D 35.110 D 11.946 C 
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20WQ-ZEK/ELI Orion College 
West 

    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

4.949.220 C 4.840.955 C 6.162.556 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

176.769 C 145.107 C 391.620 C 

     3.5 Overige baten 
 

142.355 C 58.600 C 115.320 C 

  
      

Totaal Baten 
 

5.268.344 C 5.044.662 C 6.669.496 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

4.059.984 D 4.107.364 D 5.069.299 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

126.660 D 119.218 D 123.019 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

373.453 D 381.695 D 683.895 D 

     4.4 Overige lasten 
 

358.228 D 211.770 D 387.979 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

4.918.325 D 4.820.047 D 6.266.192 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

350.019 C 224.615 C 403.304 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0  0 40 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

350.019 C 224.615 C 403.344 C 
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20WR A. Roozendaalschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

4.878.772 C 4.786.746 C 5.019.226 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

36.876 C 22.100 C 41.700 C 

     3.5 Overige baten 
 

170.151 C 29.001 C 100.711 C 

  
      

Totaal Baten 
 

5.085.799 C 4.837.847 C 5.161.637 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

4.553.267 D 4.792.504 D 4.802.487 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

64.137 D 47.513 D 51.335 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

273.755 D 241.550 D 177.777 D 

     4.4 Overige lasten 
 

285.258 D 143.275 D 164.576 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

5.060.607 D 5.224.842 D 5.196.175 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

25.192 C 386.995 D 34.538 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0  0 12 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

25.192 C 386.995 D 34.526 D 

     

      

 

 

 



 

 
Jaarverslag Orion 2013  Pagina 119 van 135 

20WU-20WV Mytylschool - Tyltylschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

3.801.564 C 3.721.590 C 4.026.943 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

17.401 C 34.216 C 82.848 C 

     3.5 Overige baten 
 

243.233 C 139.500 C 191.467 C 

  
      

Totaal Baten 
 

4.062.198 C 3.895.306 C 4.301.258 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

3.531.377 D 3.401.487 D 3.517.314 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

112.827 D 47.310 D 22.309 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

312.084 D 316.303 D 483.415 D 

     4.4 Overige lasten 
 

141.452 D 124.000 D 99.802 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

4.097.741 D 3.889.100 D 4.122.840 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

35.543 D 6.206 C 178.418 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 5 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

35.543 D 6.206 C 178.423 C 
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20WW Coronelschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.617.952 C 1.538.555 C 1.853.736 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

13.271 C 34.500 C 25.115 C 

     3.5 Overige baten 
 

81.523 C 56.334 C 78.342 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.712.746 C 1.629.389 C 1.957.193 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.493.753 D 1.457.204 D 1.678.900 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

19.865 D 26.013 D 14.788 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

104.374 D 100.300 D 91.510 D 

     4.4 Overige lasten 
 

92.496 D 43.750 D 119.677 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.710.488 D 1.627.267 D 1.904.875 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

2.258 C 2.122 C 52.318 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 24 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

2.258 C 2.122 C 52.342 C 
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20WX Noteboomschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

855.812 C 833.944 C 1.036.694 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 6.713 C 4.037 C 

     3.5 Overige baten 
 

6.790 C 1.500 C 12.843 C 

  
      

Totaal Baten 
 

862.602 C 842.157 C 1.053.574 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

845.173 D 837.818 D 1.060.529 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

8.806 D 7.440 D 8.836 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

72.456 D 75.459 D 61.944 D 

     4.4 Overige lasten 
 

20.616 D 32.008 D 42.363 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

947.051 D 952.725 D 1.173.672 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

84.449 D 110.568 D 120.098 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 7 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

84.449 D 110.568 D 120.091 D 
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20XV Van Koetsveldschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

2.026.851 C 2.003.392 C 2.243.446 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

11.921 C 28.315 C 16.187 C 

     3.5 Overige baten 
 

33.175 C 2.625 C 17.340 C 

  
      

Totaal Baten 
 

2.071.947 C 2.034.332 C 2.276.973 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

2.039.866 D 2.094.131 D 2.135.842 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

28.191 D 24.367 D 29.293 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

150.843 D 134.700 D 124.986 D 

     4.4 Overige lasten 
 

78.430 D 50.800 D 76.531 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

2.297.330 D 2.303.998 D 2.366.652 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

225.383 D 269.666 C 89.679 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 2 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

225.383 D 269.666 C 89.677 D 
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20YC  A.H. Gerhardschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.330.550 C 1.323.456 C 1.420.981 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

82.271 C 86.740 C 96.433 C 

     3.5 Overige baten 
 

49.378 C 36.104 C 34.446 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.462.199 C 1.446.300 C 1.551.860 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.329.579 D 1.328.307 D 1.372.709 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

33.538 D 36.363 D 34.853 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

70.196 D 85.821 D 82.774 D 

     4.4 Overige lasten 
 

84.037 D 56.408 D 69.341 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.517.352 D 1.506.899 D 1.559.677 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

55.152 D 60.599 C 7.817 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 3 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

55.152 D 60.599 D 7.814 D 
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20YD  Mr. De Jonghschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.284.613 C 1.292.478 C 1.330.011 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

84.611 C 85.797 C 91.454 C 

     3.5 Overige baten 
 

127.294 C 58.496 C 106.012 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.496.517 C 1.436.771 C 1.527.477 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.419.813 D 1.350.309 D 1.392.761 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

23.481 D 32.957 D 19.662 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

105.718 D 106.242 D 99.687 D 

     4.4 Overige lasten 
 

63.494 D 40.200 D 66.945 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.612.505 D 1.529.708 D 1.579.055 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

115.988 D 92.937 D 51.578 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

532 C 0 463 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

115.456 D 92.937 D 51.115 D 
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20YN Van Detschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

2.284.387 C 2.185.500 C 2.214.211 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

286.243 C 322.519 C 313.604 C 

     3.5 Overige baten 
 

35.015 C 155.876 C 17.447 C 

  
      

Totaal Baten 
 

2.605.645 C 2.663.895 C 2.545.262 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

2.452.710 D 2.397.935 D 2.555.587 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

50.658 D 35.221 D 45.892 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

126.530 D 163.539 D 137.478 D 

     4.4 Overige lasten 
 

110.018 D 133.720 D 120.297 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

2.739.916 D 2.730.415 D 2.859.254 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

134.271 D 66.520 D 313.992 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

2 C 0 3 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

134.269 D 66.520 D 313.989 D 
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21EJ  Orion College Zuid 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.417.252 C 1.407.665 C 1.710.432 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

76.992 C 87.100 C 120.409 C 

     3.5 Overige baten 
 

125.498 C 132.496 C 156.112 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.619.743 C 1.627.261 C 1.986.953 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.471.812 D 1.424.744 D 1.709.247 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

25.794 D 33.782 D 21.546 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

169.009 D 166.540 D 185.403 D 

     4.4 Overige lasten 
 

150.235 D 79.727 D 120.007 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.816.850 D 1.704.793 D 2.036.203 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

197.107 D 77.532 D 49.250 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0  0 3 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

197.107 D 77.532 D 49.247 D 
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21EN  Orion College Noord 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

4.141.938 C 4.106.772 C 4.559.945 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

328.318 C 239.455 C 232.154 C 

     3.5 Overige baten 
 

145.712 C 76.776 C 47.763 C 

  
      

Totaal Baten 
 

4.615.967 C 4.423.003 C 4.837.862 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

3.918.337 D 3.872.444 D 4.149.088 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

66.938 D 69.816 D 59.181 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

656.045 D 471.110 D 496.787 D 

     4.4 Overige lasten 
 

334.119 D 193.800 D 357.575 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

4.975.439 D 4.608.170 D 5.062.631 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

359.472 D 185.167 D 222.769 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 45 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

359.472 D 185.167 D 222.769 D 
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21EN-ZEK  Orion College Zekeringstraat 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

2.397.709 C 2.616.177 C 293.849 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

237.332 C 262.666 C 0 

     3.5 Overige baten 
 

44.652 C 11.535 C 16.191 C 

  
      

Totaal Baten 
 

2.679.693 C 2.890.378 C 310.040 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

2.138.530 D 2.301.308 D 553.926 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

2.901 D 2.441 D 0 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

322.254 D 360.513 D 400 D 

     4.4 Overige lasten 
 

173.405 D 96.000 D 2.140 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

2.637.090 D 2.760.262 D 556.466 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

42.603 C 130.116 C 246.426 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 0 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

42.603 C 130.116 C 246.426 D 
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AB2-20WO  AB Prof. H. Burgerschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

178.028 C 169.706 C 156.608 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 0 0 

     3.5 Overige baten 
 

0 0 0 

  
      

Totaal Baten 
 

178.028 C 169.706 C 156.608 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

122.398 D 125.861 D 108.410 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

166 D 166 D 166 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

0 0 429 D 

     4.4 Overige lasten 
 

4.923 D 10.000 D 4.067 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

127.486 D 136.027 D 113.072 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

50.542 C 33.679 C 43.536 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 0 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

50.542 C 33.679 C 43.536 C 
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AB2-20WQ  AB Orion College West  
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

644.041 C 709.315 C 713.343 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 0 0 

     3.5 Overige baten 
 

64.558 C 6.996 C 67.826 C 

  
      

Totaal Baten 
 

708.598 C 716.311 C 781.169 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

719.414 D 677.484 D 697.824 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

398 D 0 166 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

3.248 D 10.450 D 1.703 D 

     4.4 Overige lasten 
 

35.863 D 27.985 D 30.852 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

758.923 D 715.919 D 730.545 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

50.325 D 392 C 50.624 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 0 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

50.325 D 392 C 50.624 C 
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AB2-20WR  AB Roozendaalschool 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.555.146 C 1.527.656 C 1.596.595 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 0 0 

     3.5 Overige baten 
 

74.740 C 51.651 C 43.400 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.629.886 C 1.579.307 C 1.639.995 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.424.477 D 1.386.188 D 1.411.341 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

5.381 D 6.948 D 4.275 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

53.554 D 53.280 D 51.659 D 

     4.4 Overige lasten 
 

71.414 D 89.000 D 59.801 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.554.825 D 1.535.416 D 1.527.076 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

75.060 C 43.891 C 112.919 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 0 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

75.060 C 43.891 C 112.919 C 
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ABCL3  AB Cluster 3 PO en VO 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.909.289 C 1.737.224 C 1.763.313 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 0 0 

     3.5 Overige baten 
 

4.475 C 0 86.093 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.913.764 C 1.737.224 C 1.849.406 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.455.829 D 1.356.788 D 1.455.215 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

4.294 D 5.459 D 6.428 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

992 D 40.896 D 11.138 D 

     4.4 Overige lasten 
 

42.863 D 47.700 D 58.924 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.503.977 D 1.450.843 D 1.531.705 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

409.787 C 286.381 C 317.701 C 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

4 C 0 1 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

409.791 C 286.381 C 317.702 C 
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ABCL4  AB Cluster 4 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

1.371.023 C 1.178.802 C 1.259.982 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

0 0 0 

     3.5 Overige baten 
 

117.168 C 81.209 C 74.795 C 

  
      

Totaal Baten 
 

1.488.191 C 1.260.011 C 1.334.777 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.274.014 D 1.090.681 D 1.315.190 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

2.048 D 4.412 D 2.322 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

12.716 D 15.000 D 3 D 

     4.4 Overige lasten 
 

67.229 D 39.000 D 93.520 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

1.356.007 D 1.149.093 D 1.411.035 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

132.184 C 110.918 C 76.258 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

0 0 0 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

132.184 C 110.918 C 76.258 D 
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Bestuur en stafbureau 
    

     Staat v. Baten en Lasten 
    

     

  

2013 begroot 2013 2012 

Baten 
    

     3.1 Rijksbijdragen 
 

3.343.473 C 3.151.231 C 2.587.369 C 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
 

6.300 C 0 12.822 C 

     3.5 Overige baten 
 

213.255 C 150.771 C 437.014 C 

  
      

Totaal Baten 
 

3.563.028 C 3.302.002 C 3.037.205 C 

     

     Lasten 
    

     4.1 Personeelslasten 
 

1.747.340 D 1.699.820 D 2.336.833 D 

     4.2 Afschrijvingen 
 

12.308 D 23.158 D 10.093 D 

     4.3 Huisvestingslasten 
 

257.087 D 281.000 D 184.461 D 

     4.4 Overige lasten 
 

1.082.153 D 1.327.436 D 851.350 D 

  
      

Totaal Lasten 
 

3.098.888 D 3.331.414 D 3.382.737 D 

  
      

Saldo Baten en Lasten 
 

464.140 C 29.412 D 345.532 D 

     

     5 Financiële baten en lasten 
 

129.399 C 110.000 C 159.106 C 

     

  
      

Totaal resultaat 
 

593.539 C 80.588 C 186.426 D 
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Bijlage 3 Lijst van afkortingen 
 
 
AB  Ambulante begeleiding 
ABOSO Amsterdams Besturen Overleg Speciaal Onderwijs 
AOb  Algemene Onderwijsbond 
ARBO  Arbeidsomstandigheden 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BBO  Breed Bestuurlijk Overleg 
bOZ  breed Onderwijs Zorgcentrum 
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CIZ  Centrum indicatiestelling zorg 
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 
ICT  Informatie- en communicatietechnologie 
IPB  Integraal Personeelsbeleidsplan 
JGZ  Jeugd Gezondheidszorg 
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 
RAB  Rugzak Ambulant Begeleid 
REC  Regionale Expertisecentra 
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 
 


