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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs. 
 
Passend onderwijs 
Passend onderwijs is inmiddels niet nieuw meer. Het leerlingenaantal van Orion lijkt zich te 
stabiliseren rond de 1150 leerlingen. Binnen de Orionscholen is er sprake van verzwaring van de 
doelgroep door combinatie van verschillende problematieken. In overleg met het 
samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO is het gelukt om voor meer leerlingen een passend 
TLV hoog te krijgen. Met het samenwerkingsverband VO is afgesproken dat voor specifieke groepen 
leerlingen middelen voor specifieke voorzieningen aangevraagd kunnen worden.  
 
In 2017 heeft Orion succesvol twee nevenvestigingen voor de Mr. de Jonghschool aangevraagd met 
het doel om in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam IJburg in de buurt een cluster 4 voorziening te 
creëren waar leerlingen (tijdelijk) onderwijs kunnen ontvangen met een passende 
ondersteuningsstructuur. Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO is hierna een 
onderzoek gestart naar een zinvolle invulling van deze nevenvestigingen voor dekkend passend 
onderwijs binnen de stad. Orion is in afwachting van het resultaat van dat onderzoek.  
 
Het gaat goed met het Expertisecentrum van Orion. Het aantal opdrachten is gegroeid en de 
structurele samenwerkingen met Samenwerkingsverband Amstelronde PO en 
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO specifiek voor thuisonderwijs lopen naar 
tevredenheid. We zijn er trots op dat we via ons Expertisecentrum bijdragen aan passend onderwijs 
aan leerlingen buiten onze scholen!  
 
Transities 
Na uitgebreide voorbereiding zijn met ingang van 2017 de verpleegkundigen overgegaan naar 
Cordaan, waardoor de verpleegkundigen niet langer uit onderwijsbekostiging betaald hoeven te 
worden. De overgang is soepel verlopen, al heeft Cordaan enige tijd nodig gehad om de 
werkzaamheden goed in te regelen. Op basis van de evaluatie betaalt Orion extra voor de meer 
EHBO-achtige activiteiten, die Cordaan niet bij de zorgverzekeraar kan declareren, maar die wel 
ervoor zorgen dat het onderwijs niet onnodig verstoord wordt. 
 
Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden, wat betekent dat de 
individuele begeleiding, jeugdhulp en jeugd-ggz via het gemeentelijk budget voor jeugdzorg bekostigd 
zullen worden. In 2017 heeft de gemeente deze jeugdzorg voor het kavel speciaal onderwijs 
aanbesteed in goed overleg met Orion en de andere Amsterdamse aanbieders van speciaal 
onderwijs. In de eerste helft van 2018 zal gekeken worden hoe binnen de scholen de afstemming van 
verantwoordelijkheden en activiteit tussen de school zelf en de externe dienstverlener het beste vorm 
gegeven kan worden. Per 1 augustus 2018 zullen de loonkosten van de gedragswetenschappers en 
sociotherapeuten door de gemeente vergoed worden. 
 
Ook zullen per 1 augustus 2018 de loonkosten van de schoolmaatschappelijk deskundigen vergoed 
worden. Per 1 januari 2019 zal de integratie van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder 
kind teams worden afgerond. Ter voorbereiding op deze integratie hebben in 2017 diverse 
ontmoetingen plaatsgevonden, op bestuurlijk niveau én met de betreffende medewerkers zelf. 
 
Onderwijskwaliteit 
De kwaliteit op de Orion scholen staat! Alle scholen hebben basiskwaliteit. Daarnaast hebben naast 
de Mr de Jonghschool, de Gerhardschool en Orion College Noord, nu ook de Van Koetsveldschool en 
Orion College Zuid het predicaat Excellente School behaald. De Mr de Jonghschool heeft zich 
aangemeld om het predicaat Excellent te hernieuwen.  
In 2016 was het Orion kader voor goed onderwijs aangepast op het nieuwe onderzoekskader van de 
inspectie van het onderwijs. Dit kader is in 2017 voor het eerst gebruikt voor de zelfevaluaties door de 
scholen en de audits door het interne auditteam. Ook was Orion gestart in de pilot bestuursgericht 
toezicht van de inspectie. Helaas is het onderzoek door onvoorziene omstandigheden aan de kant van 
de Inspectie niet afgerond. 
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Personeel, werkdruk en werkplezier 
Om kwalitatief goed passend onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen, wordt door de medewerkers 
van Orion hard gewerkt. Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, 
studiedagen, scholing voor directeuren, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt 
steeds meer samengewerkt tussen de scholen.  
 
Om het leraarschap in Amsterdam aantrekkelijk te houden heeft de Gemeente Amsterdam besloten 
éénmalig een jaar bij te dragen aan de reiskosten en een beperkt aantal woningen aan te bieden. Een 
mooi gebaar waarbij Orion heeft besloten tegemoet te komen in de reiskosten van alle 
personeelsleden, omdat iedereen onmisbaar is in het speciaal onderwijs. 
 
Het contract van Orion met Maetys Ardin voor de arbodienstverlening is per 1 mei 2017 afgelopen. 
Orion werkt sindsdien volgens het eigen regiemodel, wat inhoudt dat we een bedrijfsarts inhuren. 
Binnen de oude werkwijze zagen we dat de inzet van de arbeidsdeskundige vertragend kon werken; 
aangezien de bedrijfsarts pas in tweede instantie in beeld kwam. Met de invoering van het eigen 
regiemodel zijn de communicatielijnen korter geworden en de wachttijden verkort. 
 
Voor de zomervakantie heb ik een rondgang langs alle schoolteams van Orion gemaakt om met alle 
medewerkers over werkdruk en werkplezier te spreken. Ik kijk uit naar de tweede gespreksronde in 
het voorjaar van 2018, waarbij schoolteams en directeuren met mij stilstaan bij de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en we de pijlers uit ons strategisch beleidsplan herijken: waar 
willen we wel en waar willen we geen energie in steken? Tegelijkertijd buigen de schoolteams zich 
over de inzet van de extra middelen (150 euro per leerlingen) voor het verminderen van de werkdruk. 
 
Huisvesting  
Orion College West is in de zomervakantie van 2017 verhuisd naar nieuwbouw op locatie naast 
Drostenburg en gaat sindsdien verder onder de naam Orion College Drostenburg. Voor Orion College 
Zuid wordt een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool Berkhoff) 
geschikt gemaakt. Deze verhuizing vindt plaats in het najaar van 2018. De school krijgt dan ook een 
nieuwe naam: Orion College Amstel. 
 
En verder 
Begin 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven. De heer drs. R. Peeters en 
de heer drs. N. van Tent zijn op 19 juli 2017 door de gemeenteraad Amsterdam in de Raad van 
Toezicht van Orion benoemd. 
 
Eind 2016 is het medezeggenschapsstatuut en aangepast. Van vertegenwoordiging per cluster van 
scholen is de overstap gemaakt naar vertegenwoordiging van alle scholen met een personeelslid en 
ouderlid. Naar aanleiding van deze wijziging zijn begin 2017 verkiezingen georganiseerd.  
 
Tot slot 
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de 
medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere 
belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of 
vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl . 
 
Rest mij alle leerlingen, ouders en medewerkers hartelijk te danken voor hun inzet, waardoor Orion 
goede en veilige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs heeft. 
 
 
Cor de Ruiter, bestuurder 
Amsterdam, 30 mei 2018  
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A. Bestuursverslag 2017 
 
 
1 Missie en visie 
 
1.1 Stichting Orion 
 
Stichting Orion is het bevoegd gezag van negen Amsterdamse openbare scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Deze scholen bieden onderwijs voor kinderen en jongeren binnen clusters 3 en 4. 
 
Eind 2017 omvatte Orion de volgende scholen. 
 

Speciaal onderwijs cluster 3 

20WV Drostenburg Kinderen met een lichamelijke of een meervoudige 

handicap; ook vso 

Langdurig zieke kinderen 

20XV Van Koetsveldschool Zeer moeilijk lerende kinderen 

Speciaal onderwijs cluster 4 

20YC Gerhardschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

20YD Mr. de Jonghschool Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

20YN Van Detschool Pedologisch Instituutschool voor kinderen met 

psychiatrische problematiek 

Voortgezet speciaal onderwijs (Orion College) 

21EJ Orion College Zuid Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

21EN Orion College Noord Zeer moeilijk lerende kinderen 

(soms tevens zeer moeilijk opvoedbaar) 

20WU Orion College Zuidoost Zeer moeilijk lerende kinderen 

(soms tevens zeer moeilijk opvoedbaar) 

20WW Orion College Drostenburg Langdurig zieke kinderen, kinderen met een 

lichamelijke handicap en kinderen met 

internaliserende gedragsproblematiek. 

 
1.2 Missie 
 
Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware 
ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst 
in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal. 
 
Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met: 
 Verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  
 Psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen 
 
Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies 
over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs. 
Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund, 
observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.  
 
1.3 Openbaar onderwijs 
 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke 
godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van 
bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf en 
hun talenten leren kennen en ontwikkelen.  
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1.4 Kernwaarden: veiligheid en respect 
 
Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal 
en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de 
school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. 
Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, en het 
gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én 
trots zijn op wie ze zijn. 
 
1.5 Visie 2020 
 
In het strategisch beleidsplan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen, 
werken, welzijn” heeft Orion de volgende visie beschreven. 
 
In 2020 staat Orion in Amsterdam en omgeving bekend als autoriteit op het gebied van speciale 
onderwijsbehoeften (special educational needs). Orion biedt speciaal onderwijs aan een stabiele 
leerling populatie van 1.200 leerlingen. Hierin staan de volgende pijlers centraal: 
 
I. Onderwijs voor de toekomst in wonen werken en welzijn 
Orion is dé plek waar kinderen en jongeren met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek 
vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. De 
zelfredzaamheid van alle leerlingen staat centraal. Hierin zijn – afhankelijk van de specifieke leerling - 
sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren, 21e -eeuwse vaardigheden (zoals samenwerking, 
creativiteit en ICT-geletterdheid), burgerschap, werknemersvaardigheden, handicapbeleving en 
omgaan met chronische ziekten van cruciaal belang. Ook brede vorming in techniek, sport, kunst & 
cultuur geeft leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten te kennen, ontwikkelen en daar trots op 
te zijn. Dit leren vindt plaats in een veilig pedagogisch klimaat en in modern gefaciliteerde 
schoolgebouwen. Binnen de Orion Werkstraat worden leerlingen in uitstroomprofiel arbeid voorbereid 
op en toegeleid naar werk. 
 
II. Samen passend – intern en extern partnerschap 
Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn 
werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar 
en onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen 
leerproces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen. 
 
De expertise van Orion in leren en gedrag wordt niet alleen in ons eigen onderwijs ingezet. Het 
Expertisecentrum Orion ondersteunt en adviseert scholen, ouders/verzorgers en leerlingen in het 
regulier en speciaal basisonderwijs in Amsterdam en omgeving. Dit kan op verschillende manieren: 
deelname aan (ouder)gesprekken en overlegsituaties, kortdurende (observatie)trajecten, advisering 
over ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de concrete invulling daarvan, scholing. Waar mogelijk 
ontvangen leerlingen op scholen bij hen in de wijk les van Orion, zodat ook zij thuisnabij onderwijs 
kunnen volgen.  
 
III. Samen lerend – leren van en met elkaar 
Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter 
doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig. 
 
Alle medewerkers van Orion zijn deskundig in speciale onderwijsbehoeften en 21e -eeuwse 
vaardigheden. Beginnende (vak)leraren worden goed ingewerkt; door interne scholingen en coaching 
op de werkvloer. 30% van de (vak)leraren heeft een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master 
afgerond. Naast de (vak)leraren en de onderwijsondersteuners zijn onze zorgcoördinatoren, 
gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk deskundigen en IB-ers van cruciaal belang voor de 
zorgstructuur binnen de scholen én voor ondersteuning van en advisering aan het regulier onderwijs. 
Scholen staan onder leiding van directeuren met sterke onderwijskundige leiderschapskwaliteiten. 
 
De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, samen lerend) 
en onze expertisefunctie worden gevoed vanuit de Orion Werkplaats. De Werkplaats organiseert 
Orion brede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten en is de plek voor kennisdeling en –
ontwikkeling.  



 

Jaarverslag Orion 2017  Pagina 7 van 94 

IV. Basis is en blijft op orde 
Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Het kwaliteitszorgsysteem van 
Orion staat. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen 
zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties 
worden gevalideerd door het geschoolde auditteam. Daarnaast vinden er tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoeken plaats en voeren directeuren onderling directieaudits uit.  
 
Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de 
directies en stafbureau met grote betrokkenheid, rolvast én op robuuste wijze uitgevoerd. De MT’s van 
de scholen bestaan uit de directeur, zorgcoördinator en teamleiders. Directeuren zijn integraal 
verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en bedrijfsvoering op hun school. Orion is financieel 
gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn verder geprofessionaliseerd 
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2 Speerpunten 2017 
 
 
In het jaarplan en begroting 2017 van Orion waren de volgende vijf speerpunten geformuleerd: 
1. Orion Werkstraat 
2. Project Wonen 
3. Expertisecentrum Orion & extern partnerschap 
4. Toekomstbestendig onderwijsaanbod 
5. Duurzame kwaliteit personeel 

In dit hoofdstuk wordt van deze speerpunten de resultaten beschreven. 
 
 
2.1 Orion Werkstraat 
 
In de Orion Werkstraat werken de locaties van het Orion College samen aan de arbeidsgerichte 
uitstroom van Orion. Doel van de Werkstraat is de verbetering van de voorbereidende activiteiten en 
de activiteiten voor arbeidsinpassing van onze leerlingen; duurzaam verbeteren van de routes naar 
stage, werk en beschut werk. Leerlingen worden dus voorbereid op hun toekomstige werkomgeving.  
 
Om dat te realiseren is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding 
en -inpassing. De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een 
deel van hun onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen 
past, stages worden vanuit een stagebureau georganiseerd. Vanuit dit stagebureau worden contacten 
gelegd en onderhouden met alle stageplekken en toekomstige werkgevers. Er wordt samengewerkt 
met jobcoaches van de gemeente Amsterdam en andere partners op het gebied van werk; denk aan 
UWV, ROC’s, Jongerenpunten Amsterdam, Cordaan, Pantar, etc. Verder wordt informatie 
uitgewisseld met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en omgeving. 
 
Welke 
resultaten 
zijn in 2017 
behaald? 

Arbeidsvoorbereiding 
 Assessments - Op Orion College Noord en Orion College Zuid worden complete 

assessments afgenomen. Voor de andere twee scholen is een alternatief traject 
ingericht waarbij met alle leerlingen beroepsinteressetesten worden afgenomen 
in combinatie met een gesprek. Dit wordt vastgelegd in het dossier van de 
leerling en is het uitgangspunt voor de keuze in vakopleiding en stage. 

 Het Stagebureau heeft een tweetal methodes om systematisch te werken aan 
werknemersvaardigheden aangereikt; te weten Boris en Jong Leren. Daarnaast 
is het Stagebureau gestart met het toetsen van de methodes voor 
arbeidstoeleiding aan de CED leerlijnen. Tevens is er een pilot opgestart in het 
werken met digitale portfolio’s. Ook is samen met Drostenburg gewerkt aan de 
Leerlijn handicapbeleving en samen met het Project Wonen gewerkt aan het 
integreren van de lessen werknemersvaardigheden in de lessen met betrekking 
tot sociale vaardigheden. 

 Op alle locaties heeft een sollicitatietraining plaatsgevonden verzorgd door 
Onbeperkt aan de Slag - partner van CNV, waarin diverse werkgevers 
participeren vanuit de Banenafspraak. 

 
Arbeidstoeleiding 
 De interne stages hebben op alle scholen vorm gekregen. Ze dienen om te 

oefenen met arbeidsvaardigheden en zijn tevens ingebed in een stage 
stappenplan voor externe stages. In dit stappenplan worden de interne stages 
ingezet bij leerlingen die uitvallen op externe stage. Zij worden dan opgevangen, 
extra getraind en kunnen vervolgens weer terug naar een externe stage.  

 Er is een protocol voor externe stages ontwikkeld in verband met de veiligheid 
van zowel leerlingen als onderwijspersoneel.  

 Op alle scholen zijn er carrousel groepsstages - een eerste snuffelstage op een 
externe locatie. Hierin is een samenwerking gestart met Track the Talent waarbij 
in 12 weken 10 bedrijven worden bezocht die aansluiten bij de interesse en 
mogelijkheden van de betreffende groep leerlingen.  
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 Er zijn diverse nieuwe groepsstages: een groepsstage Groen in samenwerking 
met de gemeente. Er is ook een groepsstage facilitair in ontwikkeling bij de 
Openbare Bibliotheek Amserdam (OBA) en een horeca groepsstage gestart bij 
cateraar Patrick’s. Voor Zorg en Welzijn is een nieuwe plek gevonden bij De 
Oude Raaij.  

 De samenwerking met MAS Dienstverleners is voortgezet. Het traject is verder 
aangescherpt en de samenwerking tussen MAS, Orion en gemeente is 
geoptimaliseerd. 

 Er is gewerkt aan een aanpak van jongeren met gestapelde problematiek - in 
veel gevallen is een stoornis in het autistisch spectrum één van de aspecten. In 
dat kader is een pilot in Werken in Groen gestart in samenwerking met Cordaan 
en Gemeente Amsterdam. Tevens is er een ICT groepsstage gestart op Orion 
College Zuidoost in twee groepen waarin leerlingen participeren van 3 van de 4 
Orion Colleges.  

 
Arbeidsinpassing 
 In het kader van nazorg en bestendiging is er op ieder Orion College een 

terugkomdag georganiseerd voor schoolverlaters van de afgelopen jaren in 
samenwerking met de Gemeente Amsterdam..  

 Er is een schoolverlatersboekje ontwikkeld en uitgereikt dan wel nagestuurd. Dit 
boekje is ook gedeeld met praktijkonderwijs en VSO Amsterdam breed.  

 Er zijn nog niet eerder zoveel aanmeldingen geweest voor het Pro-ROC traject. 
Dit traject is een mogelijkheid voor veel leerlingen om binnen de beschermde 
context van de eigen school - maar wel deels op het ROC - om een entree 
opleiding  te volgen. 

 
Uitstroomgegevens naar arbeid 2016-2017 

 
OC 

Noord 
OC 

Zuid 
OC 

D’burg 
OC 

Zuidoost 
Totaal 
16-17 

Dagbesteding 6 1 - 4 11 

ROC mbo1 en 2 5 15 9 3 32 

Betaald werk 6 4 5 6 21 

Overig 4 7 2 4 17 

Totaal 21 27 16 17 81 

 

 
 
 
2.2 Project Wonen 
 
Vanuit het strategisch beleid van Orion dat zij haar leerlingen wil voorbereiden op de toekomst in 
Wonen, Werken en Welzijn is in de loop van 2016 het project Wonen opgestart. Het doel van dit 
project is dat door middel van een samenwerking tussen zorg en onderwijs in een vroeg stadium de 
route naar zelfstandig (leren) wonen voor deze jongeren in samenwerking met school en het gezin 
wordt voorbereid. Hiermee neemt de kans op succesvol functioneren van de jongere in de 
maatschappij na zijn 18e levensjaar toe. Dit project levert hiermee een bijdrage aan preventie van 
problemen bij de overgang naar meerderjarigheid voor jongeren met een Licht Verstandelijke 
Beperking.  
 
Welke 
resultaten 
zijn in 2017 
behaald?  

 Op Orion College Noord en Orion College Zuidoost, zijn de jaarplanners 
uitgewerkt en gekoppeld aan de kerndoelen van CED. Voor beide locaties is 
lesmateriaal aangeschaft. Het vak Zelfredzaamheid is opgenomen in het rooster 
voor 50 min in de week. 
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 Amsta is gestart met de ontwikkeling van een praktisch lesaanbod op aanvulling 
van de lesmethode. 1 à 2 keer in een periode geeft Amsta een 
training/workshop op de scholen. Het achterliggende doel is dat de doelgroep 
bekend gemaakt wordt met ambulante begeleiding, waardoor er op hun 17e een 
uitkering in het kader van de WMO kan worden aangevraagd en de doelgroep 
met ambulante begeleiding kan doorstromen naar Wonen. 

 Een groepje medewerkers is geschoold door INVRA wonen; dit is een 
assessment tool waarmee de vaardigheden van leerlingen voor zelfstandig 
wonen kunnen worden gevolgd.  

 Het project wonen wordt in afstemming met de Orion Werkstraat aangeboden.  

 
 
2.3 Expertisecentrum Orion  
 
Orion zet zich middels het Expertisecentrum Orion in om een waardevolle bijdrage te leveren aan 
passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Orion ziet het delen van kennis en expertise met het 
regulier onderwijs als hun taak en heeft daarmee als doel de samenwerking met regulier onderwijs te 
verbeteren. Enerzijds om zo de basisondersteuning van het regulier onderwijs te versterken, 
anderzijds om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften al eerder een passend aanbod te kunnen 
bieden binnen de basisschool of zo nodig binnen het speciaal onderwijs. 
 
Welke 
resultaten 
zijn in 2017 
behaald  

Uitbreiding van de opdrachtenportefeuille (Amsterdam en omgeving) 
 Het aantal betaalde opdrachten in Amsterdam en omgeving is in 2017 gegroeid 

met ruim 40% ten opzichte van het vorige jaar. We kunnen inmiddels spreken 
over een vaste klantenkring en deze is groeiende.  

 Samenwerking met het SWV Amstelronde (samenwerkingscontract) verloopt 
naar tevredenheid; De scholen van het SWV Amstelronde hebben de 
samenwerking met het expertisecentrum Orion ruim voldoende beoordeeld 
(cijfer 7,8). 

 Ook de samenwerking met het SWV Amsterdam-Diemen VO (Onderwijs Thuis) 
verloopt goed. Mede door het faciliteren van het thuisonderwijs zijn kinderen in 
staat geweest het onderwijs te blijven volgen en waar mogelijk een diploma te 
behalen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het aanbod Onderwijs 
Thuis van het SWV-VO in samenwerking met het Expertisecentrum Orion groeit. 
Er wordt onderzocht in hoeverre dit aanbod kan worden uitgebreid voor 
leerlingen met internaliserende gedragsproblemen.  

 Het afgelopen jaar zijn er verkennende gesprekken geweest tussen Orion en 
Sirius betreffende een intensieve samenwerking tussen de van Houteschool 
(SBO) en het Expertisecentrum Orion. Vanaf 2018 zal deze samenwerking 
verder vorm gegeven worden en structurele afspraken worden gemaakt.  

 
Netwerk 
 Er is bekendheid bij; SWV-PO Amsterdam Diemen , SWV IJmond, SWV’s 

(OVO-Zaanstad, Passend Onderwijs Almere, PO Zaanstreek, PO- Waterland, 
VO-Waterland, Passenderwijs Woerden, VO Regio Utrecht West, SWV 
Amstelland en de Meerlanden, SWV Amstelronde , Samenwerking SWV- VO 
Waterland, SWV-VO Diemen. Schoolbesturen federatie openbaar onderwijs 
Amsterdam (STAIJ, OOADA, In Noord, Sirius, STWT en AWBR) 

 Er is een goede samenwerking met de werkgroep passend onderwijs (federatie 
openbaar onderwijs Amsterdam). Vanuit ieder bestuur is een 
beleidsmedewerkers of coördinator passend onderwijs vertegenwoordigd. De 
coördinator Expertisecentrum Orion vertegenwoordigt het Expertisecentrum 
maar ook Orion als  geheel. De directe contacten met de ‘werkvloer” van een 
ieder maakt dat deze samenwerking zeer waardevol is. 

 
Profilering 
 Het vergroten van naamsbekendheid heeft zich, naast de SWV’s en besturen, 

het afgelopen jaar meer gericht op schoolniveau (directeuren/ ib-ers) .Bij 
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verschillende ib-bijeenkomsten heeft het Expertisecentrum zich gepresenteerd 
maar ook de scholen van Orion zijn hierdoor beter bekend. Dit heeft geleid tot 
meer aanvragen.  

 De folder “Orion op de kaart” en de folder Expertisecentrum zijn ruim verspreid 
onder bovenstaand netwerk en zeer positief ontvangen. 

 
2.4 Toekomstbestendig onderwijsaanbod 
 
Het kwaliteitszorgsysteem van Orion is van hoogwaardige kwaliteit. Alle Orionscholen hebben 
succesvol opbrengstgericht werken geïmplementeerd en alle scholen hebben tenminste een 
basisarrangement van de inspectie. Twee Orionscholen hebben afgelopen jaar het oordeel “goed” van 
de inspectie gekregen en twee scholen ontvingen bijna het oordeel “goed”. Vijf Orionscholen hebben 
het predicaat excellent. Ook heeft Orion in de vorige planperiode geïnvesteerd in onderwijs met ICT 
door het opleiden van icoaches per school, trainingen van medewerkers, investering in hardware en 
digitale leermiddelen. Hier gaat Orion mee door. 
Wat betreft de onderwijskwaliteit leggen we de nadruk op een toekomstbestendig onderwijsaanbod: 
de leergebied overstijgende vakgebieden, 21e eeuwse vaardigheden en het profielpunt techniek en 
technologie (naast sport en kunst en cultuur). 
 
Welke 
resultaten 
zijn in 2017 
behaald?  

Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) 
Voor de uitwerking van SEO is samenwerking gezocht met de Academische 
Werkplaats Onderwijs (Universiteit van Maastricht en Inspectie van het Onderwijs). 
In schooljaar 2017-2018 is de Academische Werkplaats “Opbrengstgericht Werken 
aan SEO” gestart.  
 
De leden van de Academische Werkplaats, met vertegenwoordigers uit alle scholen, 
hebben tot dusver in kaart gebracht wat er op sociaal-emotioneel gebied relevant is 
voor de verschillende uitstroomprofielen (gewenste situatie) en welke 
instrumenten/methodes/leerlijnen etc. gebruikt worden t.a.v. de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (huidige situatie). De leden zullen de huidige situatie versus de 
gewenste situatie in 2018 uitwerken: 
- Aan welke doelen werkt de school wat betreft sociaal-emotionele / non-

cognitieve ontwikkeling? 
- Volstaan de huidige doelen gezien de vervolgbestemming van de leerlingen? 
- Welke doelen kunnen weg, moeten erbij of aangepast? 
- Als de doelen duidelijk zijn, wat is dan nodig qua leerlijnen, methodes, 

meetinstrumenten? 
 
ICT, techniek en 21e eeuwse vaardigheden 
 Orion Event “Innovatief Leerkrachtgedrag” over 21e eeuwse vaardigheden in de 

praktijk (maart 2017)  
 Eerste verkenningen van onderzoekend en ontwerpend leren (vanaf 2020 een 

verplicht onderdeel van het curriculum) meestal in combinatie met het 
profielpunt Wetenschap & Techniek. Op Orion College Drostenburg wordt dit in 
verschillende vaklessen verkend. Binnen de Orion Werkstraat loopt een project 
met ASS leerlingen, die bij het lasersnijden werken met onderzoek en ontwerp. 
En op Orion College Noord zijn er de eerste toepassingen met 3D tekenen.  

 In het internationaliseringsproject waar Orion College Noord samen met scholen 
uit Polen, Malta en Groot-Brittannië in participeert, leren leerkrachten 
onderzoekend van elkaar over toepassingen over ICT in het onderwijs.  

 Begin 2018 hebben 7 directieleden van Orion deelgenomen aan de ITEM 
conferentie in Londen. Het thema van de ITEM was deze keer: CreativiteIT; 
Creativity is the future of work. Daarnaast hebben de directeuren diverse 
scholen de BETT (British Educational Training and Technology) bezocht. 

 Hiernaast wordt ook gewerkt aan het op orde houden van de basis: 
investeringen in hardware, actualiseren van software en de 
deskundigheidsbevordering van het personeel wat betreft ICT, werken in de 
google omgeving, sociale media en privacy en digiveilig gedrag. 
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2.5 Duurzame kwaliteit personeel 
 
Welke 
resultaten 
zijn in 2017 
behaald?  

Orion Werkplaats - bovenschoolse professionaliseringsactiviteiten 
Veel professionaliseringsactiviteiten vinden op school in teamverband plaats. 
Daarnaast zijn er diverse individuele scholingstrajecten. Hieronder een overzicht van 
de bovenschools georganiseerde professionaliseringsactiviteiten: 
 Orion Event “Innovatief Leerkrachtgedrag” over 21e eeuwse vaardigheden in de 

praktijk (maart 2017)  
 Presentatie aan alle schoolteams over het informatiebeveiligings- en 

privacybeleid 
 Facultatief interne scholingsaanbod voor ICT en techniek in 2017-2018 (het 

cursiefgedrukte aanbod is in 2017 nog niet benut): 
Voor iedere werknemer: 
- Starten met werken in de drive (voor nieuwe leerkrachten) 
- Organiseer je mail en agenda 
- Werken met Google sites 
- Wordt een Google Certified Educator - level 1 en 2 (via cloudwise) 
Didactische vaardigheden: 
- Leskisten introductie - welke zijn er en wat kun je er mee? 
- Leskisten vervolgtraining - per leskist zoals: filmen in de klas 
- Onderzoek & Ontwerpen - hoe inzetten in het onderwijs 
- Programmeren in de les; waarom zou je dat doen en hoe pak je dat aan 

 Scholing van intern auditteam tbv de audits op de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsproces (OP) en Schoolklimaat (SK) die in 2018 plaatsvinden. 

 Jaarlijkse scholingen op het gebied van veiligheid: 
- Nascholingsdag LVAK voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling 
- Twee informatiebijeenkomsten voor preventiemedewerkers fysieke 

veiligheid (RI&E, BMI beheer en brandweerlogboek, controles elektrische 
apparatuur) 

- Twee informatiebijeenkomsten voor contactpersonen klachtenregeling 
- BHV herhalingstrainingen 
- Privacy 

 De schooldirecteuren hebben in 2017 en januari 2018 de derde en laatste 
module van Beteor & Mentink “Regie en Strategie” afgerond. Daarmee kunnen 
de directeuren voldoen aan hun herregistratieverplichtingen voor het 
schoolleidersregister. 

 De gedragswetenschappers waren eind 2017 halverwege het meerjarige 
incompany scholingsaanbod voor orthopedagoog-generalist dat in 
samenwerking met de Jeugdzorgacademie wordt aangeboden. 

 
Functieboek 
 Het functieboek is in het voorjaar van 2017 geactualiseerd en acht functies en 

taken zijn beschreven (waaronder Werkmeester, Medewerker Mediatheek en 
Social Media, Sociotherapeut en Systeembehandelaar). 

 In 2018 volgen nog vier functies: Relatiebeheerder Zorgaanbieders, Leerkracht 
LC (de bestaande beschrijving bleek niet te kloppen voor de situatie binnen 
Orion), Zorgcoördinator (taak wordt omgezet in een functie) en 
Gedragswetenschappelijk Adviseur Passend Onderwijs. 
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3 Governance 
 
 
3.1 Juridische structuur 
 
Stichting Orion wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer bestuursleden, thans één 
bestuurder. De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuursleden vast en benoemt de bestuursleden. 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Deze worden benoemd door 
de Gemeenteraad van Amsterdam. Het toezicht van de gemeente op de Stichting Orion is vastgelegd 
in het Gemeentelijk Toezichtkader op het Openbaar Primair Onderwijs van 6 december 2016. 
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 toenmalige statuten heeft goedgekeurd. Hiermee is het raad van toezichtmodel 
geformaliseerd. In 2016 zijn in verband met de afsplitsing van de cluster 2 scholen (vanuit de Wet 
Passend Onderwijs) nieuwe statuten door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
Stichting Orion volgt de governancecode Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 
 
3.2 Organisatiestructuur 
 
Eind 2017 zag de organisatiestructuur van Orion er als volgt uit. 
 

 
 
3.3 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestond eind 2017 uit de volgende zes leden: 
 De heer dr. T. Rodrigues, voorzitter 
 Mevrouw drs. R.J. Koole 
 Mevrouw drs. E. Overweter 
 De heer drs. S. van Hameren 
 De heer drs. R. Peeters 
 De heer drs. N. van Tent 
 
Begin 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven. De heer drs. R. Peeters en 
de heer drs. N. van Tent zijn op 19 juli 2017 door de gemeenteraad Amsterdam in de Raad van 
Toezicht van Orion benoemd. 
 
In het Bericht van de Raad van Toezicht blikt de Raad terug op 2017.  
 

Raad van 
Toezicht 

Bestuurder 

(Locatie) 
directeuren 

Gemeenteraad 

Stafbureau 

GMR 

MR-en 
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3.4 Bestuur 
 
Het bestuur van stichting Orion wordt gevormd door de heer drs. C. de Ruiter.  
 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten uit 2017: 
 Planning & Control: Vaststelling van alle P&C documenten: Jaarplan en begroting 2017, 

Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2017-2018 en het Jaarverslag en jaarrekening 2016. 
De controltaken zijn in 2017 bij Onderwijsbureau Meppel belegd. 

 Arbo: Met het aflopen van het contract bij de Arbodienst per 1 mei 2017 is Orion de 
verzuimbegeleiding volgens het Eigen Regiemodel gaan organiseren. Daarmee heeft er een 
wijziging plaatsgevonden van de vangnetregeling (ondersteuning door een arbodienst) naar de 
maatwerkregeling (eigen regiemodel). 

 Het informatiebeveiling- en privacybeleid van Orion is vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe Orion 
voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken. 

 Huisvesting: In Drostenburg is een klimaatbeheersingssysteem geïnstalleerd, omdat het klimaat 
een aantal jaar na de nieuwbouw nog steeds niet onder controle was. Bij de nieuwbouw voor 
Orion College Drostenburg zijn noodlokalen geplaatst om te voorzien in het groeiende 
leerlingaantal van deze locatie sinds de start van de nieuwbouw. Permanente uitbreiding wordt 
voorbereid. Verder is een opdracht gegeven voor verkenning van nieuwe huisvesting voor de Van 
Detschool en mr de Jonghschool. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente 
Amsterdam.  

 Actualiseren statuten en reglementen: Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn 
aangepast naar aanleiding van de wet Bestuurskracht.  

 Actualiseren codes en regelingen: De gedragscode en de gedragscode sociale media, de 
klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zijn geactualiseerd en vastgesteld. 

 
3.5 Directies 
 
De leiding van een school berust bij een directeur, die integraal verantwoordelijk is.  
Heleen Stoelinga is per 1 januari 2017 gestart als directeur van de Van Detschool. 
 
Eind 2017 waren de volgende directeuren belast met de leiding de scholen van Orion. 
 

Speciaal onderwijs cluster 3 

Jack Deen Drostenburg 

Camille van Ruth Van Koetsveldschool 

Speciaal onderwijs cluster 4 

Erik Scheerder Gerhardschool 

Dirk Koops Mr. de Jonghschool 

Heleen Stoelinga Van Detschool 

Voortgezet speciaal onderwijs (Orion College) 

Ellen Starke Orion College Drostenburg 

Margo van Els Orion College Noord 

Michel Trapenberg Orion College Zuidoost 

Kelly van der Koelen Orion College Zuid 

 

3.6 Medezeggenschap 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) beraadslaagt over zaken die Orion als 
geheel aangaan. De bestuurder is de gesprekspartner van de GMR. 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Orion bestaat uit 18 leden: een ouderlid 
en een personeelslid vanuit alle scholen van Orion. De GMR-leden kiezen een voorzitter uit hun 
midden. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
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Naar aanleiding van de wet Bestuurskracht zijn in 2017 het medezeggenschapsstatuut en de 
reglementen aangepast. Zie voor verdere informatie het Bericht van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Hierin blikt de GMR terug op 2017. 
 
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. 
 
 
3.7 Stafbureau 
 
Het stafbureau van Orion is een kleine, flexibele organisatie, die dienstverlenend is naar de gehele 
organisatie (Raad van Toezicht, bestuurder, GMR en scholen).  
 
Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van 
onderwijskwaliteit, communicatie, ICT en informatiebeveiliging. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
externe adviseurs voor financial control (Frank Backer BV), facilitair management (Van Mastwijk), 
personeelsbeleid en verzuimcoördinatie (e-Merge) en juridische dienstverlening (Van Doorne 
Advocaten en Rohe).  
 
Externe bureaus: 

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

 I.Hoogenboom is de bedrijfsarts van Orion.  
 Het ICT beheer is ondergebracht bij Cloudwise. 
 Flynth is de accountant van Orion. 
 De externe vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon 

integriteit in het kader van de klokkenluidersregeling wordt ingehuurd vanuit ABC 
Onderwijsadviseurs. 
 
 

3.8 Verwijderingen en klachten 
 
Verwijderingen 
Tot verwijdering wordt alleen overgegaan als de veiligheid van de betreffende leerling, medeleerlingen 
en teamleden in het geding is. En vanzelfsprekend wordt er gezocht naar een goede 
vervolgbestemming voor de leerling. Als er sprake is voor een verwijdering dan vindt deze plaats 
volgens de vastgestelde procedure schorsing en verwijdering. Deze procedure beschrijft wanneer er 
van een schorsing of verwijdering sprake mag zijn en de communicatie met de betreffende leerling en 
ouders en externen zoals de Leerplicht en de Inspectie van het onderwijs.  
 
In 2017 hebben er geen verwijderingen plaatsgevonden. Wel zijn er verschillende leerlingen binnen 
Orion naar een andere school over geplaatst. Ook zijn enkele leerlingen van Orion College Zuid, in 
goed overleg met de betreffende leerlingen, hun ouders en betrokken hulpverlening doorverwezen 
naar een intensievere setting zoals School2Care, forensische jeugdpsychiatrie of Learn2Work.  
 
In onderstaande tabel een overzicht van het aantal verwijderingen in de afgelopen jaren. 
 

Jaar 2014 2015 2016 2017 

Aantal verwijderingen 8 3 2 0 

 
Klachten 
Klachten worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling van Orion die te vinden is op internet. 
Orion werkt per school met contactpersonen voor de klachtenregeling en een externe 
vertrouwenspersoon ingehuurd vanuit ABC Onderwijsadviseurs. 
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In 2017 zijn er drie klachten ingediend. 
 Een ouderpaar heeft een bundeling van diverse klachten betreffende de door hen veronderstelde 

onveiligheid van hun zoon op school voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht. 
De Klachtencommissie heeft alle klachten van de ouders ongegrond verklaard. 

 Eén collectieve klacht (bundeling van een gezamenlijke klacht van een groep van acht ouders) 
betrof een wijziging in de wijze waarop de interne ondersteuning aan het onderwijs wordt 
vormgegeven in schooljaar 2017-2018. Deze klacht is met de ouders, directie en bestuur in drie 
bijeenkomsten besproken en met individuele ouders zijn overgangstrajecten ingezet. Er zijn zijn 
hernieuwde afspraken gemaakt en de klacht is daarmee naar tevredenheid opgelost. 

 Eén klacht van een ouder die het niet eens was met de verwijzing van de school naar zorg en 
ander onderwijs. Deze klacht is door de ouder ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie 
Passend Onderwijs in Utrecht. De Geschillencommissie heeft de school in het gelijk gesteld en de 
klacht niet ontvankelijk verklaard. In samenwerking met de onderwijs-zorgconsulent wordt nu naar 
een passende oplossing gezocht voor deze leerling. 

 
In onderstaande tabel een overzicht van het aantal klachten in de afgelopen jaren. 
 

Jaar 2014 2015 2016 2017 

Aantal klachten 5 3 4 3 
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4 Orion en omgeving 
 
 
4.1 Passend Onderwijs 
 
4.1.1 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
 
Door de wet Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor po en vo 
per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in hun gemeenten. 
Dat betekent dat deze samenwerkingsverbanden beslissen over de vraag welke ondersteuning een 
leerling nodig heeft en hoe deze geleverd zal worden. Hierbij wordt naast het regulier onderwijs 
onderscheid gemaakt tussen lichte, medium en zware ondersteuning. Orion is een aanbieder van de 
zware ondersteuningsarrangementen. 
 
Orion is verbonden aan de twee samenwerkingsverbanden Amsterdam/Diemen. Daarnaast verzorgt 
Orion ook speciaal onderwijs aan leerlingen uit de samenwerkingsverbanden in de omgeving van 
Amsterdam. Ook is er met verschillende samenwerkingsverbanden een samenwerkingsrelatie om de 
expertise over onderwijs met speciale onderwijsbehoeften over te dragen aan het regulier onderwijs. 
Hiertoe vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de coördinator van het Expertisecentrum Orion 
en de directeur-bestuurders van deze samenwerkingsverbanden in de omgeving van Amsterdam.  
 
Eind 2017 was Orion bestuurlijk aangesloten bij de twee samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs in Amsterdam Diemen: 
 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

 
Vanuit de regionale functie die de Orionscholen hebben wordt er in ieder geval onderwijs verzorgd 
aan leerlingen uit onderstaande 13 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 
 

SWV Zaanstreek PO PO 27-05 

SWV Zaanstreek VO VO 27-06 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO PO 27-08 

SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09 

SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01 

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01 

SWV Passenderwijs PO PO 26-04 

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04 

SWV Waterland PO  PO 27-06 

SWV Waterland VO VO 27-07 

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10 

 
In een aantal samenwerkingsverbanden is sprake van een zeer intensieve samenwerking en 
personele inzet. Het Expertisecentrum Orion verzorgt de ondersteuning voor: SWV 
Amsterdam/Diemen VO, SWV Amstelronde PO en SWV Haarlemmermeer PO. 
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4.1.2 Expertisecentrum Orion 
 
In het kader van passend onderwijs wil Orion haar expertise prominenter buiten haar eigen scholen 
inzetten. In 2015 is daarvoor het Expertisecentrum Orion opgericht. De expertise gaat over onderwijs 
aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften: gedragsmoeilijke leerlingen, moeilijk lerende 
kinderen en vormgegeven van (tijdelijks) thuisonderwijs. Het aanbod voor ondersteuning en advies 
krijgt op verschillende manieren gestalte: deelname aan (ouder)gesprekken en overlegsituaties, 
kortdurende (observatie)trajecten, advisering over ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de 
concrete invulling daarvan, satellietklassen van Orion in scholen voor regulier en speciaal 
basisonderwijs en bijvoorbeeld scholing. 
 
 
4.2 Samenwerking met de Gemeente Amsterdam 
 
Er is langs drie lijnen regulier contact met de Gemeente Amsterdam: 
 Jaarlijks gesprek met de wethouder. Conform het toezichtkader van de gemeente vindt er jaarlijks 

een gesprek van de RvT met de wethouder plaats. 
 Jaarlijks ambtelijk gesprek. Jaarlijks heeft de bestuurder een ambtelijk gesprek over o.a. de 

jaarrekening, bedrijfsvoering en de positie van Orion. 
 Diverse beleidsterreinen. Er is op verschillende terreinen (onder meer huisvesting, kwaliteitszorg 

en opvang extreem moeilijke leerlingen) ambtelijk overleg. 
 
Daarnaast is er intensief contact met de gemeente Amsterdam over de transitie jeugdzorg. 
In 2017 heeft de gemeente deze jeugdzorg voor het kavel speciaal onderwijs aanbesteed in goed 
overleg met Orion en de andere Amsterdamse aanbieders van speciaal onderwijs. De volgende 
transitiestappen zijn: 
1. Per augustus 2018:  

- Loonkosten van onze gedragswetenschappers, sociotherapeuten en schoolmaatschappelijk 
deskundigen worden vergoed door de gemeente. 

- Inzet van aanvullende individuele begeleiding, jeugdhulp en jeugd-ggz bij via aanbesteding 
gegunde aanbieders betaald door de gemeente. 

2. Per januari 2019: overgang van de schoolmaatschappelijk deskundigen naar de OKT-organisatie. 
3. Per augustus 2020: na de volgende aanbestedingsronde zal de overgang van de 

gedragswetenschappers en sociotherapeuten naar de gegunde aanbieders plaatsvinden. Mogelijk 
eerst met een u-bochtconstructie via detachering. 

 
4.3 Bestuurlijke en andere samenwerking 
 

4.3.1 Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam 
Stichting Orion maakt onderdeel uit van de vereniging de Federatie Openbaar Primair Onderwijs 
Amsterdam. De Federatie bestaat uit acht openbare schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal 
onderwijs in Amsterdam. De openbare identiteit van onze stichtingen is de belangrijkste 
overkoepelende waarde die ons bindt. De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de 
mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen 
kwestie van kiezen, maar van delen. Iedereen is op onze scholen welkom, ongeacht afkomst, religie of 
sociaal-economische achtergrond. Wij geven samen met iedereen ons onderwijs vorm. 
 
4.3.2 Samenwerking met andere 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. 
 
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. 
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Het lidmaatschap van OSVO is van belang voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs, waarvoor 
samenwerking tussen het regulier VO, MBO en het VSO nadrukkelijk vormgegeven gaat worden.  
 
4.3.3 Samenwerking met zorg- en ketenpartners: 
 
Orion werkt samen met de volgende zorgpartners Reade, Cordaan, Altra, Opvoedpoli, MEE, Willem 
Schrikkergroep, Lijn 5, Triversum, Bascule, OKA-teams, Samen Doen-teams, Jeugdbescherming en 
Veilig Thuis. 
 
Voor sportactiviteiten en buitenschoolse activiteiten wordt samengewerkt met Only Friends, Special 
Heroes, Happy 2 move en Stichting Jongeren Die het Kunnen. 
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5 Leerlingen en onderwijskwaliteit 
 
 
5.1 Leerlingen 
 

 
 
Bovenstaande grafiek laat de leerlingaantallen van de 1 oktober-telling (blauwe lijn) en de 
leerlingramingen (rode stippel uit begroting 2017 en grijze stippellijn uit begroting 2018) zien.  
 
Na een flinke daling in 2009-2010 en herstel van de leerlingaantallen in de jaren daarna was er sinds 
2013 sprake van een lichte daling van de leerlingenaantallen. De 1 oktober-telling van 2017 (1.160 
leerlingen) laat echter weer een stijging van het leerlingenaantal zien ten opzichte van 2016 (1.118 
leerlingen). Niet zichtbaar in bovenstaande grafiek, maar wel noemenswaardig is de tussentijdse 
instroom van leerlingen op de scholen van Orion. In de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met maart 
2018 ging het om ca. 65 leerlingen. 
 
In onderstaande tabel met de leerlingaantallen per locatie (vanaf 2018 ramingen uit begroting 2018) is 
zichtbaar dat met name Orion College Drostenburg, voor leerlingen met een chronische ziekte, een 
lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem, de afgelopen jaren flink is gegroeid. 
 

Leerlingaantallen per 1 oktober 

1 oktober telling Raming 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Drostenburg 251 232 214 203 203 205 207 

Van Koetsveldschool 103 90 79 99 88 88 88 

Gerhardschool 94 99 83 92 92 92 92 

Mr. de Jonghschool 92 89 85 100 96 96 96 

Van Detschool 176 148 132 129 132 132 132 

OC Drostenburg 152 153 209 229 232 232 232 

OC Zuid 84 91 88 102 105 105 105 

OC Noord 146 151 139 117 120 120 120 

OC Zuidoost 101 87 89 89 86 88 90 

Totaal Orion 1.199 1.140 1.118 1.160 1.154 1.158 1.162 
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Herkomst leerlingen 
De leerlingen binnen de Orionscholen zijn veel verschillende scholen afkomstig. 
Een analyse op basis van de informatie in ParnasSys (peildatum 31 maart 2018; in totaal 1219 
leerlingen) laat het onderstaande beeld zien. 
 
N.B. De analyse is gemaakt op sub-BRIN-nummers (niet op BRIN-nummers) van de aanleverende 
scholen. 
 
Herkomst van leerlingen van de SO-scholen 
 39% (243 leerlingen) zijn afkomstig van MOC’s, voorschoolse instellingen etc.  
 De overige leerlingen komen van 181 verschillende scholen. 
 De top 9 negen scholen leveren 18% (111) van de leerlingen. 
 Er zijn 20 scholen, die elk 3 tot 5 leerlingen leveren (12,6%, 78 leerlingen). 
 De overige scholen leveren dus 1 of 2 leerlingen aan.  
  
Herkomst van leerlingen van de VSO-scholen 
 De leerlingen in het VSO van Orion komen van 167 verschillende scholen. 
 De meeste leerlingen in het VSO van Orion komen van SO-scholen van Orion zelf 30% (166 

leerlingen). 
 De top 12 scholen leveren elk 7 tot 13 leerlingen aan, bij elkaar 19,4 % (109 leerlingen). 
 Er zijn 17 scholen waarvan 4 tot 6 leerlingen afkomstig zijn, totaal 14,8% (83 leerlingen). 
 
 
5.2 Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitskader voor goed onderwijs 
Het centrale document van kwaliteitszorg binnen Orion is het ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ 
(verder: kwaliteitskader). Het kwaliteitskader is opgebouwd conform het onderzoekskader 2017 van de 
onderwijsinspectie. In het kwaliteitskader is vastgelegd wat Orion onder goed onderwijs verstaat en 
wordt benut voor de zelfevaluatie van scholen en door het interne auditteam.  
 
Interne audits 
Het interne auditteam van Orion wordt gevormd door directeuren, teamleiders en zorgcoördinatoren. 
De interne audits bestaan uit een zelfevaluatie door de scholen, een dossieranalyse, gesprekken met 
betrokkenen op de school en een meting en/of observatie in de school door het auditteam. Elk jaar 
worden twee kwaliteitsgebieden van het kwaliteitskader onderzocht, waardoor in twee jaar alle 
kwaliteitsgebieden bekeken worden. 
 
In de periode januari-april 2017 zijn de audits op de kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten (OR) en 
Kwaliteitszorg en ambitie (KA) uitgevoerd (Onderzoekskader 2017). De bevindingen uit de audits 
worden door de scholen meegenomen in hun plannen voor het volgende schooljaar. 
 
In het najaar van 2017 zijn de voorbereidingen gedaan voor de audits op de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsproces (OP) en Schoolklimaat (SK). Hiertoe zijn de auditoren geschoold en hebben de 
scholen de zelfevaluatie op de kwaliteitsgebieden gedaan. 
 
Academische Werkplaats “Opbrengstgericht werken aan SEO” 
Uit de audits van 2017 is een aandachtspunt naar voren gekomen dat Orionbreed is opgepakt en dat 
betreft: OR2.4 De leerlingen verlaten school met sociale en maatschappelijke competenties die 
passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Hiertoe is in samenwerking met de Inspectie van 
het Onderwijs en de Universiteit van Maastricht de Academische Werkplaats “Opbrengstgericht 
werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling” opgericht. 
 
In september en oktober 2017 hebben de eerste twee bijeenkomsten van de Academische 
Werkplaats plaatsgevonden. Hierin is met elkaar verkend wat de gewenste situatie is voor elke 
doelgroep / uitstroombestemming bij het verlaten van de school. Ook is in kaart gebracht wat er op dit 
moment binnen iedere school op het gebied van sociale en maatschappelijke competentie gebeurd en 
welke hindernissen daarbij ondervonden worden. In het vervolg van dit traject wordt bekeken wat elke 
school nodig heeft om hier een voor de school passende invulling aan te geven. 
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Leerklimaatonderzoek met Klimaatschaal 
In 2017 is Orion voor leerklimaatonderzoek (waaronder de verplichte monitoring van sociale veiligheid) 
gestopt met de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en gestart met het instrument 
Klimaatschaal. De Klimaatschaal is een hulpmiddel om de beleving van leerlingen en leerkrachten van 
het pedagogisch klimaat in een klas te meten. Er is een aparte leerling- en leerkrachtversie, zodat 
zowel leerlingen als leerkrachten kunnen aangeven welk klimaat er in de klas heerst. De COTAN 
(Commissie Testaangelegenheden Nederland) beoordeelt de Klimaatschaal als een goed, valide en 
betrouwbaar instrument. Ook is Klimaatschaal volledig gedigitaliseerd waardoor zowel het invullen van 
de vragenlijsten als de analyse van de resultaten minder tijd in beslag neemt.  
 
In schooljaar 2017-2018 voeren alle Orionscholen tenminste een meting uit. Voor de meeste scholen 
vindt dit plaats met Klimaatschaal. De Van Koetsveldschool heeft vanwege het uitblijven van een 
geschikt instrument voor hun doelgroep een eigen instrument ontwikkeld. Ook het instrument dat is 
ontwikkeld door het LECSO (Landelijk Expertisecentrum Special Onderwijs) in samenwerking met Van 
Beekveld & Terpstra is voor deze leerlingen te moeilijk. Hetzelfde geldt voor de Sproetjesvragenlijst 
van Klimaatschaal. Drostenburg maakt voor de leerlingen in leerroute 1 t/m 4 gebruik van observaties 
aan de hand van de CED leerlijnen. Er wordt over gedacht om de smileyversie van ZIEN voor deze 
groep leerlingen te gaan gebruiken. Voor leerroute 5 t/m 7 gebruikt men al ZIEN. 
 
Promotieonderzoek en traumasensitief lesgeven 
Orion heeft een gedragswetenschappenlijke research practitioner aangesteld. Zij doet 
promotieonderzoek naar onderliggende oorzaken van gedragsproblematiek van leerlingen binnen de 
cluster 4 scholen van Orion. Dit vanzelfsprekend indien ouders hiermee instemmen. Een van de 
mogelijke onderliggende factoren is trauma. In het vervolg van het onderzoek zullen verschillende 
“body- en mindinterventies” uitgewerkt en uitgeprobeerd worden.  
 
Voortvloeiend uit dit onderzoek zijn de Orionscholen in aanraking gekomen met traumasensitief 
lesgeven. In 2017 zijn de schoolteams van de mr de Jonghschool, de Gerhardschool, de Van 
Detschool en Orion College Zuid getraind in traumasensitief lesgeven. 
 
Gezonde School 
Orionscholen willen behalve veilige en opbrengstgerichte scholen ook gezonde scholen zijn. 
Hieronder een overzicht van de vignetten Gezonde School die door de verschillende Orionscholen zijn 
behaald. 
 

School Vignetten Looptijd 

Drostenburg Bewegen en Sport t/m 20-9-2020 

Van Koetsveld Voeding t/m 24-10-2019 

Gerhardschool  Voeding 

Roken en Alcohol 

Fysieke Veiligheid 

Welbevinden 

Bewegen en Sport 

t/m 18-4-2019 

t/m 20-12-2019 

t/m 31-8-2019 

t/m 6-1-2019 

t/m 1-4-2021 

Orion College Noord Voeding 22-2-2020 

Orion College Zuid Welbevinden 6-1-2019 
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5.3 Inspectie van het onderwijs 
 
Vijf excellente scholen 
Alle Orion scholen hebben het basisarrangement voor toezicht. Daarnaast hebben vijf van de negen 
Orionscholen het predicaat Excellent. De Mr de Jonghschool heeft begin 2016 het predicaat 
Excellente school ontvangen en heeft begin 2018 opnieuw een aanvraag ingediend. Begin 2017 
hebben ook Orion College Noord en de Gerhardschool het predicaat Excellente school behaald. In 
februari 2017 hebben Orion College Zuid en de Van Koetsveldschool zich aangemeld voor het 
predicaat en dit hebben ze begin 2018 mogen ontvangen. Hiermee hebben in totaal vijf van de negen 
Orionscholen het predicaat Excellent. Daar zijn wij meer dan trots op! 
 
Bestuursgericht toezicht 
Op 14 februari 2017 heeft Orion het startgesprek met de Inspectie van het Onderwijs gehad in het 
kader van het bestuursgericht toezicht. Op basis van de aangeleverde informatie is door de Inspectie 
een onderzoeksplan opgesteld. Door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de Inspectie heeft 
het verdere onderzoek niet plaatsgevonden. Wel zijn de scholen die een aanvraag voor een 
Excellentprofiel hebben gedaan bezocht door de Inspectie. Wanneer Orion weer bezocht zal worden 
is nog niet bekend. 
 
Kwaliteitsonderzoeken 
In 2017 voerde de Inspectie van het onderwijs vier kwaliteitsonderzoeken uit. Hieronder volgt een 
beschrijving van de resultaten per school inclusief de samenvattende bevindingen van de Inspectie: 
Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? 
 
Voor iedere school geldt dat zij de aandachtspunten benoemd door de inspectie mee hebben 
genomen in de plannen voor schooljaar 2017-2018. Waar het gaat over de sociale en 
maatschappelijke competenties van de leerlingen wordt er met behulp van de in paragraaf 5.1.2. 
beschreven Academische Werkplaats “Opbrengstgericht werken aan SEO” binnen heel Orion 
onderzocht hoe de scholen hier voor hun speciale doelgroepen invulling aan kunnen geven. 
 

Kwaliteitsonderzoek Orion College Zuid 
 
De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces (OP) en Onderwijsresultaten (OR) hebben het oordeel 
voldoende gekregen. De kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie (KA) en Schoolklimaat (SK) 
hebben het oordeel goed gekregen. De school heeft daarmee als eindoordeel een goed gekregen. 
 
Wat gaat goed? Op Orion College Zuid heerst een prettige sfeer. De leraren leren de leerlingen 
goed hoe ze op een prettige manier kunnen omgaan met elkaar en hoe ze zelf ruzies kunnen 
oplossen. De leerlingen worden hiervoor aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De 
schoolleiding houdt goed in de gaten of het voor iedereen prettig en veilig is op school. De 
schoolleiding werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de 
school. Zij maakt daarbij goed gebruik van de gegevens die zij heeft over de prestaties van de 
leerlingen. Leraren worden door de schoolleiding steeds betrokken bij het opstellen van beleid voor 
de school. De school kan aan ouders en andere belanghebbenden goed laten zien wat zij belangrijk 
vindt en wat zij doet om het onderwijs te verbeteren. De schoolgids is prettig leesbaar en erg 
informatief.  
 
Wat kan beter? De school kan in de ontwikkelingsperspectieven eerder en duidelijker aangeven 
naar welk niveau zij samen met de leerling werkt. Zo weten leerlingen en leraren beter waar zij aan 
toe zijn en waar ze aan moeten werken. Voor de leerlingen zou er meer te kiezen moeten zij als het 
gaat om de praktijkvakken. Niet alle gegevens die de school verzamelt over de prestaties van 
leerlingen, leiden tot informatie die bruikbaar is voor het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs van de school. 
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Kwaliteitsonderzoek Orion College West (inmiddels Orion College Drostenburg) 
 
De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK) en Onderwijsresultaten (OR) 
hebben het oordeel voldoende gekregen. Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie (KA) heeft 
het oordeel goed gekregen. De school heeft als eindoordeel een voldoende van de Inspectie 
gekregen. 
 
Wat gaat goed? Orion College West realiseert een breed aanbod voor leerlingen die doorstromen 
naar arbeid tot en met leerlingen die doorstromen naar havo. Leerlingen met het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs kunnen een diploma halen via het staatsexamen of als extraneus bij een school 
voor voortgezet onderwijs. De grote diversiteit in beperkingen, ziekte, problematiek en niveaus van 
leerlingen maakt dat het team vaak moet zoeken naar maatwerkoplossingen. Sommige leerlingen 
volgen thuisonderwijs of kunnen als gevolg van hun beperking slechts een gedeelte van de tijd naar 
school. Het team is flexibel en levert maatwerk door veel intern overleg en door voortdurend kritisch 
te reflecteren op de organisatie en leerroutes van de school. Het team heeft een grote bereidheid 
om zich verder te ontwikkelen en gezamenlijk tot passende individuele leertrajecten te komen. 
Leraren benaderen de leerlingen positief, bieden structuur en zorgen voor een taakgerichte 
werksfeer.  
 
Wat kan beter? De wijze waarop leraren de ontwikkelingsperspectieven formuleren, kan beter. We 
vinden vooral dat het team de uitstroombestemming preciezer kan benoemen zodat het 
ontwikkelingsperspectief meer sturing geeft aan het onderwijs. Leraren kunnen in het 
ontwikkelingsperspectiefplan (opp) ook duidelijker benoemen in welk leerjaar de leerling examen 
gaat doen of een certificaat gaat halen en in welke vakken. 
De school heeft schoolstandaarden geformuleerd en gaat na of zij deze bereikt. De informatie die 
dit oplevert, is echter nog weinig betekenisvol. De school kan haar toets- en examenresultaten 
grondiger analyseren om te bekijken of ze tevreden kan zijn met wat de leerlingen bereiken en of er 
aanleiding is tot verbeteractiviteiten. Een dergelijke analyse maakt het ook mogelijk om tot een 
betere verantwoording over de resultaten te komen in de schoolgids. 
 
Wat moet beter? De school gebruikt geen genormeerd instrument om de ontwikkeling van de 
sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen te volgen. Het is niet duidelijk hoe leraren 
het onderwijs op de leergebiedoverstijgende gebieden plannen en nagaan of zij hun doelen 
bereiken. Het ontwikkelingsperspectief bevat hierover geen informatie. Er zijn geen 
schoolstandaarden voor deze gebieden en de school kan niet vaststellen of zij de leerlingen 
voldoende toerust en haar doelen behaalt. De standaard Sociale en maatschappelijke competenties 
is daarom onvoldoende. 

 
 

Kwaliteitsonderzoek Van Koetsveldschool 
 
De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK), Onderwijsresultaten (OR) en 
Kwaliteitszorg en ambitie (KA) hebben allemaal het oordeel goed gekregen. De school heeft 
hiermee als eindoordeel een goed van de Inspectie gekregen. 
 
Wat gaat goed? Voor de leerlingen en de leraren is het een prettige school om te leren en te 
werken. De kwaliteitszorg is van een hoog niveau. De schoolleiding is ambitieus en wil het 
onderwijs voortdurend verbeteren. Dat doet zij samen met de leraren. Het personeel van de school 
kan met elkaar en met de schoolleiding meedenken over hoe het onderwijs verder kan worden 
verbeterd en over de toekomst van de school. Er is een duidelijk verband tussen de activiteiten die 
de schoolleiding onderneemt om het onderwijs te verbeteren (de kwaliteitszorg) en activiteiten die 
het personeel van de school onderneemt om beter te worden in hun vak. Ze krijgen daarvoor ook 
genoeg tijd en gelegenheid. De schoolleiding kijkt regelmatig samen met het personeel of ze nog 
steeds de goede dingen doen of dat er weer actie nodig is om het onderwijs te verbeteren. De 
school werkt goed samen met zorginstellingen, het samenwerkingsverband passend onderwijs en 
met andere scholen. De samenwerking met andere scholen zorgt er voor dat het onderwijs goed 
aansluit op het onderwijs van de scholen waar leerlingen na deze school naar toe gaan. Zo kunnen 
de leerlingen als ze de school verlaten hebben met succes verder leren op de volgende school.  
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Wat kan beter? We zagen dat de Van Koetsveldschool graag hogere opbrengsten wil bereiken met 
het onderwijs en dat zij de analyses van de eigen opbrengsten gebruikt om de kwaliteit van het 
onderwijs verder te verbeteren. We denken dat het team, als het gaat om de doelen die het wil 
bereiken met de individuele leerlingen, nog wel ambitieuzer kan zijn.  
 
Wat moet beter? De school gebruikt niet voor alle vakken waarvoor dat wettelijk verplicht is, 
onafhankelijke en genormeerde toetsen. Verder moet de school elk jaar aan leerlingen vragen of zij 
zich veilig voelen op de school. Dat gebeurt nu niet vaak genoeg. 

 
 

Kwaliteitsonderzoek Drostenburg 
 
De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces (OP) en Schoolklimaat (SK) hebben het oordeel goed 
gekregen. De kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten (OR) en Kwaliteitszorg en ambitie (KA) 
hebben het oordeel voldoende gekregen. De school heeft als eindoordeel een voldoende van de 
Inspectie gekregen.  
 
Wat gaat goed? Drostenburg heeft een onderwijsaanbod dat goed bij de leerlingen van de school 
past, zoals het werken met ICT en het leren omgaan met de eigen handicap. Ook het didactisch 
handelen van de leraren is van een goed niveau. In de lessen zagen we onder meer een duidelijke 
en voor de leerlingen herkenbare structuur waarin leraren gestelde doelen samen met de leerlingen 
evalueren. Ook het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school. 
De sfeer op Drostenburg is prettig en veilig waardoor de leerlingen goed tot leren kunnen komen en 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan sociale situaties. De informatie die voor ouders en 
andere belanghebbenden beschikbaar is, is uitgebreid en toegankelijk.  
 
Wat kan beter? Drostenburg is in ontwikkeling als het gaat om het opbrengstgericht werken. De 
school beschikt over veel gegevens over de opbrengsten van haar onderwijs. Wanneer zij hiervan 
een goede analyse kan maken, kan zij deze gegevens gebruiken om de resultaten van de 
leerlingen en het onderwijs te verbeteren. We denken ook dat deze analyse van belang is om de 
professionalisering van het personeel naar een hoger niveau te tillen. 
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Overzicht van inspectiebevindingen 
In het linker overzicht zijn recente inspectiebevindingen op basis van het nieuwe onderzoekskader 
samengevat. De bevindingen van de inspectie aan de hand van de oude toezichtkaders zijn 
opgenomen in de rechter tabel. 
 
 

Nieuwe onderzoekskader 2017 
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Onderwijsproces (OP) G G V V 

Schoolklimaat (SK) G G V G 

Onderwijsresultaten (OR) V G V V 

Kwaliteitszorg en ambitie (KA) V G G G 

Eindoordeel V G V G 
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Opbrengsten 5 5 5 5 5 

Leerlingenzorg 3 2 3 3 3 

Leerstofaanbod 3 3 3 3 3 

Tijd 3 3 3 3 3 

Schoolklimaat 3 3 3 3 3 

(Ortho)pedagogisch handelen 3 3 3 4 3 

Afstemming 3 2 3 4 3 

Kwaliteitszorg 3 3 3 3 3 
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5.4 Ontwikkelingen in onderwijs en kwaliteitszorg in 2018 
 
In schooljaar 2017-2018 ligt wat betreft de borging en doorontwikkeling van OGW het accent op het 
duiden van verzamelde data. In het kader daarvan de volgende trajecten: 
 Vanaf januari 2018 is er voor alle scholen van Orion een masterclass van 6 bijeenkomsten 

georganiseerd ‘Omgaan met data uit de eigen praktijk’. Dit om het duiden van data in de 4D-
cyclus (data, duiden, doelen, doen) te borgen en te verstevigen. Drostenburg maakt gebruik van 
dit aanbod en neemt deel met leerkrachten, intern begeleiders en teamleiders om verder invulling 
te geven aan een kwaliteitscultuur waarbinnen de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 
de opbrengsten wordt gestimuleerd. 

 Trips van 241softwaresolutions: een systeem waarin de verschillende sets data gekoppeld worden 
om zo de behaalde leerlingresultaten op groeps- en op schoolniveau beter te kunnen duiden. Dit 
in relatie tot het handelen van de leerkracht. Orion College Drostenburg en de Gerhardschool 
doen dit jaar mee aan een pilot. De onderzoeksfase, de Integratiefase en de Controlefase zijn (zo 
goed als) afgerond. In de komende periode zal de testfase plaatsvinden. 

In het voorjaar van 2018 hebben de interne audits plaatsgevonden op de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsproces (OP) en Schoolklimaat (SK). De data die de audits opleveren, zijn input voor verdere 
beleids- en planvorming van de scholen en waar mogelijk zullen de scholen gezamenlijk optrekken.  
 
In de periode februari - maart 2018 zijn de tevredenheidsonderzoeken onder de verschillende 
belanghebbenden uitgezet. Voor de externe contacten en ouders is gekozen om weer gebruik te 
maken van Duo onderwijsonderzoek. De vragenlijst voor ouders is aanzienlijk ingedikt. Voor leerlingen 
meten we de tevredenheid middels de leerklimaatonderzoeken, waarin naast de leerkracht-leerling 
relatie ook naar het welbevinden en de sociale veiligheidsbeleving wordt gekeken. Voor de 
medewerkers is deze keer gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Werkplezier’. 
 
In de periode maart - april 2018 heeft Cor de Ruiter een ronde langs de teams van elke school 
gemaakt om daar in gesprek met de teams te kijken naar de doelen van de school op de vier pijlers uit 
het strategisch beleidsplan 2015-2020 (I. Leren voor een toekomst in wonen, werken, welzijn, II. 
Samen passend – in- en extern partnerschap, III. Samen lerend – leren van en met elkaar, IV. De 
basis is en blijft op orde). Samen met de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek ‘Werkplezier’ zal 
er bekeken worden welke doelen zijn opgepakt, welke nog opgepakt moeten worden en welke kunnen 
blijven liggen. Wat kost energie en wat geeft energie? 
 
De schoolplannen 2015-2019 lopen komend schooljaar af. Dat betekent dat de nieuwe schoolplannen 
in schooljaar 2018-2019 geschreven zullen moeten worden. De input uit de gesprekken met de teams 
kunnen hierin meegenomen worden. Verder is dan op elk kwaliteitsgebied een audit gedaan en is 
voor elke school duidelijk waar de kwaliteiten en de ontwikkelpunten liggen.  
 
Tijdens het Orion event op 14 maart met als titel ‘Samen passend – tips en tools voor passend 
onderwijs’ is aandacht besteed aan de onderzoekende houding met betrekking tot toekomstgericht 
onderwijs. Hierbij hebben de scholen kennisgemaakt met verschillende thema’s en voorbeelden om 
mee te kunnen nemen naar de ontwikkelingen binnen de school. 
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6 Personeel 
 
 
6.1 Terugblik 2017 en vooruitblik 2018 
 
In 2017 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van het personeel en 
personeelsbeleid. 
 
Verpleegkundigen naar Cordaan 
De verpleegkundigen zijn per 1 januari 2017 in dienst gekomen van Cordaan. De verpleegkundigen 
stonden al jaren op de RRDF lijst, omdat zij niet vanuit onderwijsbekostiging betaald konden worden. 
Voor de noodzaak en continuïteit van de verpleegkundige zorg is Orion echter niet tot ontslag van 
deze medewerkers overgegaan, totdat de overdracht naar een zorgaanbieder was gerealiseerd. Dat is 
per 1 januari 2017 gerealiseerd. 
 
Verzuimbegeleiding in eigen regie 
Het contract van Orion met Maetys Ardin voor de arbodienstverlening is per 1 mei 2017 afgelopen. 
Orion heeft dat dat moment aangegrepen aan om voor de verzuimbegeleiding over te stappen van de 
vangnetregeling (ondersteuning door een arbodienst) naar de maatwerkregeling (eigen regiemodel). 
Dit eigen regiemodel houdt in dat Orion alleen een bedrijfsarts inhuurt en de inzet van de 
arbeidsdeskundige komt te vervallen. Binnen de oude werkwijze zagen we dat de inzet van de 
arbeidsdeskundige vertragend kon werken; aangezien de bedrijfsarts pas in tweede instantie in beeld 
kwam. Om ervoor te zorgen dat de ziekteverzuim procedures worden gevolgd, is de taak van verzuim 
coördinatie binnen het stafbureau van Orion belegd. 
 
Met de invoering van het eigen regiemodel zijn de communicatielijnen korter geworden en de 
wachttijden verkort. Hoewel de doorloopsnelheid van dossiers is verbeterd, is de invloed op het 
verzuimcijfer minimaal. 
 
Actualiseren functieboek 
In het Bestuursformatieplan 2016-2017 zijn enkele functies/taken opgenomen die nog geen onderdeel 
waren van het functieboek van Orion. Dit betreft: coördinator Expertisecentrum en adviseur passend 
onderwijs, werkmeester, relatiebeheerder zorg en medewerker mediawijsheid. De taken coördinator 
Expertisecentrum en Adviseur passend onderwijs zijn in 2016 al beschreven en gewaardeerd. 
In 2017 zijn de functies Werkmeester en Medewerker Mediatheek en Sociale Media beschreven en 
gewaardeerd. Ook is het gehele functieboek redactioneel geactualiseerd. 
 
De functie relatiebeheerder zorg wordt in 2018 beschreven. Daarnaast wordt op basis van 
voortschrijdend inzicht de functiebeschrijving van de leraar LC en vakleraar LC geactualiseerd. 
Daarnaast wordt in het kader van de transitie jeugdzorg – waardoor op termijn de functie 
gedragswetenschapper binnen Orion zal verdwijnen - de taak van zorgcoördinator omgezet in een 
functie en wordt naast de taak adviseur passend onderwijs de functie gedragswetenschappelijk 
adviseur passend onderwijs omschreven.  
 
De Digitale Gesprekscyclus (DDGC) 
Orion is in 2016 gestart met De Digitale Gesprekscyclus (DDGC), waarin de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken worden gepland, voorbereid en opgeslagen. In 2017 zouden de 
gespreksformulieren van de functioneringsgesprekken worden gefinetuned en zouden enkele 
competentieprofielen worden opgenomen die niet in DDGC zitten en wel in het functieboek van Orion 
(zoals de taak zorgcoördinator). Ook zouden enkele bestaande competentieprofielen worden 
aangevuld met Orionspecieke punten. Deze activiteiten hebben afgelopen jaar niet plaatsgevonden 
wegens personele wisselingen en een andere prioriteitstelling. In schooljaar 2018-2019 zal dit alsnog 
worden uitgevoerd. 
 
Lerarentekort en strategische personeelsplanning 
De leeftijdsopbouw van Orion is zeer onevenwichtig. In de komende jaren zullen 75 medewerkers, 
waaronder veel leraren, met pensioen gaan. Ook merkt Orion dat vervangers voor zieke leraren bijna 
niet te vinden zijn; en het steeds moeilijker wordt om vacatures te vervullen. 
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In het vorige jaarverslag gaven we aan dat we bewust geen leerkrachten in het RDDF hadden 
opgenomen, maar een kleine overformatie begroot hadden, om ziekteverzuim te kunnen opvangen. 
Deze overformatie was echter bij het begin van het schooljaar 2017-2018 al ‘verdampt’ door personele 
wisselingen. 
 
Daarom is Orion in overleg gegaan met de Marnix Academie te Utrecht. Daar is het volgende 
voornemen in uitgewerkt. Het is de bedoeling dat ongeveer 20 studenten van de lerarenopleiding van 
de Marnix Academie na de zomervakantie bij Orion in dienst zullen komen als onderwijsondersteuner 
B. Deze onderwijsondersteuners komen bovenop de in het bestuursformatieplan en begroting 
opgenomen formatie. Dit zijn dus extra handen in de school die acute problemen bij bijvoorbeeld 
ziekte onder begeleiding van bevoegde leerkrachten kunnen opvangen. Daarnaast leren deze 
studenten op deze manier het speciaal onderwijs van binnenuit kennen. Dat voorkomt voor deze 
groep het probleem dat we pas afgestudeerde leerkrachten nog intern moeten scholen in het lesgeven 
in het speciaal onderwijs. Anderzijds zal Orion ook voor de andere studenten aan de Marnix Academie 
enkele modules over speciaal onderwijs verzorgen.  
 
Geen nieuwe RDDF plaatsingen 
Bij ontslag of vertrekkende medewerkers neemt de school, indien noodzakelijk, afscheid van 
medewerkers met zo weinig mogelijk financiële consequenties. Mochten deze onvermijdelijk zijn dan 
wordt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehanteerd. 
In het bestuursformatieplan 2017-2018 waren geen RDDF plaatsingen. Ook in het 
bestuursformatieplan 2018-2019 zal hier geen sprake van zijn.  
 
Inrichting personele zaken 
Sinds de zomervakantie van 2017 maakt Orion volledig gebruiken van de dienstverlening van 
Onderwijsbureau Meppel voor personele, financiële en huisvestingszaken. Dat wil zeggen dat 
verschillende personele processen die voorheen op het stafbureau werden uitgevoerd zijn 
overgedragen aan onderwijsbureau Meppel. Op dit moment is een personeelsadviseur adviseur ad 
interim werkzaam op het stafbureau. Zij heeft de transitie van werkzaamheden naar Onderwijsbureau 
Meppel begeleid, is verantwoordelijk voor de verzuimcoördinatie en strategisch personeelsbeleid en 
zal dit voorjaar een advies formuleren over de inrichting van personeelszaken op stafbureau.  
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6.2 Feiten en cijfers: personeel van Orion in 2017 
 
Een korte toelichting vooraf op de cijfers. Alle cijfers in dit hoofdstuk zijn geleverd door 
Onderwijsbureau Meppel. Cijfers kunnen kleine variaties laten zien met voorgaande jaarverslagen 
omdat voorheen door de medewerker Personeelszaken eigen berekeningen werden gemaakt. 
Bijvoorbeeld wat betreft de formatie cijfers werd in de voorgaande jaarverslagen de formatie op 
peildatum 31 december weergegeven, terwijl onderstaande formatiegegevens het gemiddeld aantal 
fte en medewerkers gedurende het jaar laat zien. 
 
6.2.1 Formatie  
 

 
* Sommige medewerkers zijn op meerdere scholen aangesteld. Dit leidt tot een dubbeltelling, waardoor de optelling van de 
aantallen medewerkers per locatie hoger uitkomt, dan het totaal aantal medewerkers bij Orion in dienst (onderste rij). 

 
Het aantal medewerkers (in dienst) is ten opzichte van 2016 gestegen. Deze overall stijging komt 
voort uit de stijging van het leerlingenaantal ten opzichte van een jaar eerder.  
 
Toelichting op stijgende of dalende formatie per locatie (anders dan door fluctuatie van 
leerlingenaantallen): 
 De daling van de formatie op Drostenburg komt mede voort uit het overgaan van de 

verpleegkundigen naar Cordaan per 1 januari 2017. 
 De formatie detacheringen is gedaald doordat een enkele medewerkers vanuit het 

Expertisecentrum gedetacheerd worden en daarom bijbehorende formatie van Detacheringen 
naar Expertisecentrum is verplaatst. 

 Naast bovenstaande punt, hangt de groei van de formatie van het Expertisecentrum ook samen 
met de groei van de ordeportefeuille van het Orion Expertisecentrum  

In het Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2016-2017 was vastgelegd dat Orion per augustus 
2017 moest bezuinigen. Ten gevolgde daarvan waren per 1 augustus 2016 12,2 fte (17 medewerkers) 
in het RDDF geplaatst. Dit ging uitsluitend om ondersteunend personeel, geen leraren/vakleraren. 
 
Gedurende 2016-2017 zijn 10 van deze medewerkers vertrokken. Zes medewerkers, de 
verpleegkundigen, zijn ontslagen vanwege hun start bij Cordaan per 1 januari 2017. Vier 
medewerkers zijn vertrokken (ontslag op eigen verzoek) in verband met een andere baan of vervroegd 
pensioen. Van de overgebleven zeven medewerkers kon aan zes medewerkers gemeld worden dat 
door gewijzigde omstandigheden hun RDDF plaatsing was opgeheven. Eén medewerker is ontslagen. 
  

fte # med fte # med

20WU-00 Orion College Zuidoost 23,2     26        20,7     23        

20WV Drostenburg 78,0     105      71,8     95        

20WW-00 Orion College Drostenburg 35,9     48        47,3     61        

20XV Van Koetsveldschool 26,4     36        26,1     36        

20YC A.H. Gerhardschool 18,3     21        18,4     23        

20YD Mr. G.T.J. de Jonghschool 18,7     23        20,6     26        

20YN E.J. van Detschool 34,5     44        36,3     46        

21EJ Orion College Zuid 18,6     20        20,1     21        

21EN Orion College Noord 25,8     31        28,5     35        

21EN-W Orion College Noord WP (t/m 1 aug 2016) 6,6       16        

41479 DET Orion Detacheringen 7,7       10        3,8       5          

41479 EXP Orion Expertisecentrum 5,4       8          10,6     14        

41479 Stg. Orion Algemeen 10,0     13        9,1       13        

41479 Stg. Orion Stafbureau 3,8       4          3,4       4          

41479-OC Orion Werkstraat 5,4       7          6,2       9          

Totaal Orion 318,4   388      322,8   394      

Gemiddeld aantal fte en medewerkers 

gedurende het jaar

2016 2017
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6.2.2 Leeftijdsopbouw en man-vrouwverhouding  
 
Leeftijdsopbouw 
In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van Orion in 2017 
weergegeven. En in de tabel daaronder is de gemiddelde leeftijd en het percentage 55 plussers van 
de afgelopen drie jaar weergegeven.  
 

 
 

 
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Orion lag eind 2017 iets lager (47,66 jaar) dan het 
voorgaande jaar (47,91 jaar). Het percentage medewerkers in de leeftijdscategorie van 55 jaar en 
ouder is gestegen van 42,40% in 2016 naar 42,60% in 2017. 
 
In onderstaande grafieken is de gemiddelde leeftijd per percentage 55 plussers per locatie zichtbaar. 
Opvallend is dat gemiddelde leeftijd het laagst is op de cluster 4 SO-scholen (Gerhardschool, Mr de 
Jonghschool en de Van Detschool).  
 

 
Man-vrouwverhouding in fte 
Het percentage mannen is in 2017 gedaald naar 22,1%, ten opzichte van 22,7% in 2016. 
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2016 2017

Gemiddelde leeftijd 47,91 47,66

% 55+ 42,40% 42,60%

2016 2017

% vrouw (fte) 77,32% 77,92%

% man (fte) 22,70% 22,10%
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6.2.3 Ziekteverzuim 
 
Ziektemeldingsfrequentie, ziekteverzuimpercentage, ziekverzuimduur 
 
 Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage bedraagt over 2017 7,9%. 

Dit is een lichte daling ten opzicht van 2016. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg toen 8,1%.  
 De meldingsfrequentie is afgenomen, van 1,4 2016 naar 1,1 in 2017. 

Ofwel: gemiddeld heeft een medewerker zich 1,1 keer ziek gemeld in 2017. 
 De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 14,6 dagen in 2016 naar 21,5 dagen in 2017. 

Naast fysieke redenen is vooral psychische problematiek hier debet aan. 

 
Verzuimpercentage per categorie verzuimduur 
 

 
 
Gemiddeld ziekteverzuimpercentage over 12 maanden per locatie 
 

 
 
Locaties of kostenposten met een kleine formatie hebben sneller een hoog ziekteverzuimpercentage. 
Dat is in bovenstaande tabel zichtbaar bij Detacheringen (in 2017 5 medewerkers, 3,8 fte).  
 
  

Kort Kort Middel Lang Middel Lang

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

2016 0,80% 2,83% 0,66% 3,82% 8,11%

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

Totaal

Locatie 2016 2017

Drostenburg 10,08% 5,70%

Van Koetsveldschool 6,39% 10,11%

Gerhardschool 1,43% 6,27%

Mr de Jonghschool 5,93% 4,98%

Van Detschool 10,27% 6,34%

Orion College Noord 9,96% 12,57%

Orion College Zuidoost 13,37% 12,60%

Orion College Zuid 6,27% 4,88%

Orion College Drostenburg 5,20% 10,46%

Detacheringen 9,33% 20,82%

Orion Expertisecentrum 0,89% 5,99%

Orion Werkstraat 11,07% 2,39%

Algemeen 9,84% 7,51%

Stafbureau 0,00% 1,91%

Totaal Orion 8,11% 7,94%
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6.2.4 Functiemix en verhouding OP, OOP en management 
 
Functiemix 
In 2017 is het aantal fte OP-ers met een LC-schaal gestegen van 15,92% naar 18,66%. Deze 18,66% 
betreft niet alleen LC in het kader van de functiemix. In 2017 heeft een aantal leerkrachten met taak 
teamleider die voorheen een LC-toelage hadden, na beoordeling op dit niveau een LC-schaal 
toegekend gekregen.  
 

 
 
Verhouding OP, OOP en management 
Van het totale aantal fte was eind 2017 58,7% leraar/vakleraar (OP) en 37,3% 
onderwijsondersteunend personeel (OOP) en 4,0% management.  
 

 
 

2015 2016 2017

% LB (fte) 83,62% 84,08% 81,34%

% LC (fte) 16,38% 15,92% 18,66%

2015 2016 2017

% OP (fte) 57,40% 57,70% 58,70%

% OOP (fte) 39,10% 38,10% 37,30%

% management 3,50% 4,20% 4,00%
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7 Huisvesting 
 
 
7.1 Terugblik op 2017 
 
Nieuwbouw Orion College Drostenburg  
Naast de huidige school Drostenburg is een nieuw gebouw gerealiseerd, waarin zowel een eerstelijns 
medisch centrum van Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost (GAZO) als Orion College 
Drostenburg (voorheen Orion College West) plaats hebben gekregen. 
 
De verhuizing heeft in de zomervakantie van 2017 plaatsgevonden, zodat de leerlingen het nieuwe 
schooljaar op de nieuwe locatie konden starten. In het pand is rekening gehouden met de faciliteiten 
die nodig zijn voor de leerlingen. Denk hierbij aan aparte groepen voor angstige leerlingen en 
leerlingen met een autisme spectrum stoornis, verpleging, rolstoeltoegankelijkheid en een eigen 
gymvoorziening. 
 
Op 11 januari 2018 is het nieuwe gebouw officieel geopend door mevrouw Kukenheim, wethouder 
Onderwijs van de gemeente Amsterdam. 
 
Nieuwe locatie aan de Wibautstraat 220 (voormalige banketbakkerschool Berkhoff)  
Het Orion College Zuid, thans nog gevestigd aan de Gaasterlandstraat 7 moet deze locatie in 2018 
verlaten in verband met de bouwplannen van de Zuidas. In samenwerking met de gemeente is het 
pand waarin vroeger de banketbakkersschool de Berkhof was gehuisvest (Wibautstraat 220) voor 
deze locatie van het Orion College beschikbaar gekomen. 
 
In 2017 is het ontwerp voor de verbouwing door de geselecteerd architect gemaakt, zijn in 
samenspraak met de school materialen geselecteerd en is de verbouwing gestart. De verhuizing zal in 
het najaar van 2018 plaatsvinden. 
 
 
7.2 Feiten en cijfers: huisvesting van Orion in 2017 
 
De negen Orionscholen zijn op de plattegrond hieronder aangegeven. 
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De scholen zijn gehuisvest op de volgende locaties in Amsterdam. 
 

Brin Locatie Adres Postcode  Huur/eigendom 

20WU Orion College Zuidoost Bijlmerdreef 1289 1103 TV Huur 

20WV Drostenburg Drostenburg 1 1102 AM Eigendom 

20WW Orion College Drostenburg Drostenburg 5b 1102 AM Eigendom 

20XV Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen 98 1098 KB Eigendom 

20YC Gerhardschool Valentijnkade 61 1095 JL Eigendom 

20YD Mr. De Jonghschool Terpstraat 36 1069 TV Eigendom 

20YN Van Detschool IJsbaanpad 7 1076 CV Eigendom 

21EJ Orion College Zuid Gaasterlandstraat 7 1079 RH Eigendom 

21EN Orion College Noord Beijerlandstraat 2 1025 NN Eigendom 

 
 
7.3 Vooruitblik op huisvesting in 2018 
 
De belangrijkste plannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in 2018 zijn: 
 
Verhuizing Orion College Zuid naar de Wibautstraat  
Het Orion College Zuid, thans gevestigd aan de Gaasterlandstraat 7, moet deze locatie in 2018 
verlaten in verband met de bouwplannen van de Zuidas. In samenwerking met de gemeente is het 
pand aan de Wibautstraat waarin vroeger de banketbakkersschool de Berkhof was gehuisvest voor 
het Orion College beschikbaar gekomen. De verbouwing van dit pand is in 2017 gestart en zal in 2018 
afgerond worden. De verhuizing zal eind 2018 plaatsvinden.  
 
Noodlokalen Orion College Drostenburg 
Om de groei van het leerlingaantal bij Orion College Drostenburg op te vangen zijn in 2017 vier 
noodlokalen geplaatst en binnen de school twee werkpleinen omgebouwd tot klaslokaal. In overleg 
met de gemeente zal in 2018 bezien worden of een meer permanente huisvesting gerealiseerd kan 
worden. 
 
Meerjarig huisvestingsplan 
De gemeente werkt aan een plan voor het aanbod en de spreiding van (V)SO in Amsterdam. Orion is 
hier, evenals de andere aanbieders van (V)SO, bij betrokken. Een goed gespreid en bereikbaar 
onderwijsaanbod in Amsterdam, passend bij de ontwikkeling van het aantal leerlingen is daarbij een 
belangrijke overweging. Concentratie van de huisvesting is daarentegen een belangrijk argument om 
een optimale combinatie van onderwijs en zorg te kunnen bieden. 
 
De Van Detschool staat op de Zuidas en de gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat de Van 
Detschool op termijn wellicht zal moeten verhuizen. Door de Bascule, de Mr de Jonghschool en de 
Van Detschool wordt gezocht naar een locatie die multifunctioneel is en kleinschalig aanvoelt. 
 
Verkenning duurzaamheid 
Orion zal in 2018 verschillende mogelijkheden voor duurzaamheid verkennen. Dit kan betekenen dat 
investeringen noodzakelijk en gunstig blijken. Te denken valt aan zonnepanelen die zichzelf snel terug 
verdienen. 
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8 Financiën 
 
8.1 Samenvatting 
Over de bedrijfsvoering stelt het strategisch plan 2015-2020 als doel dat Orion financieel gezond is op 
basis van geprofessionaliseerde beheersings- en administratieve processen. 
 
Orion voldoet aan deze eis. 

o De relevante kengetallen zijn in de laatste jaren stijgend of stabiel en voldoen aan de gestelde 
eisen.  

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

 
8.2 Feiten en cijfers: financiën van Orion in 2017 
 
8.2.1 Kengetallen 
De set van kengetallen is ten opzichte van vorige jaarverslag aangepast aan de set, die door de 
Inspectie van het Onderwijs wordt gebruikt. De belangrijkste wijziging is dat de kapitalisatiefactor niet 
meer wordt gebruikt. Het weerstandsvermogen wordt weer wel gebruikt en de huisvestingsratio is als 
nieuw kengetal toegevoegd. 
 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Orion zijn o.a. solvabiliteit, liquiditeit, 
huisvestingsratio, weerstandsvermogen en rentabiliteit. 
 
Solvabiliteit 
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion is staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen. 
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale 
vermogen. Met een solvabiliteitsratio van 75% is het eigen vermogen ruim voldoende om de 
organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.   
 

 
 
Liquiditeit (current ratio) 
Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte termijn kan betalen.  
De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De 
liquiditeit ligt boven de zelf gestelde norm en ruim boven de signaleringsgrens van 0,75 voor het 
funderend onderwijs van de inspectie. 

 
De liquiditeitsratio is gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar. Met een liquiditeitsratio van 2,7 is 
Orion in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  

Solvabiliteit 2016 2017

Berekening

Eigen vermogen 7.184             7.420                 

Voorzieningen 1.443             1.492                 

subtotaal EV 8.627            8.912                 

Balanstotaal 13.388           11.872               

Solvabiliteit 2

Orion 64% 75%

Norm (tenminste) 50% 50%

Bedragen x € 1.000

Liquiditeit 2016 2017

Berekening

Vlottende activa 10.060           8.017                 

Kortlopende schulden 4.761             2.960                 

Liquiditeit (current ratio)

Orion 2,1                  2,7                      

Norm (tenminste) 2,0                  2,0                      

Bedragen x € 1.000
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Huisvestingsratio 
Dit kengetal geeft aan welk beslag de huisvestingslasten leggen op de school. 
 

 
 
De ratio blijft onder de signaleringsgrens van de Inspectie van het Onderwijs. Deze betreft 0,10 voor 
het funderend onderwijs. Voorts moet bedacht worden, dat de afschrijving op gebouw en terreinen 
onderdeel zijn van de financieringsconstructie met de gemeente voor de bouw van het zogenaamde 
Reade deel in Drostenburg. De afschrijving wordt gedekt uit de huur die Reade betaalt. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt een steeds belangrijker kengetal. Het weerstandsvermogen geeft aan 
in welke mate Orion in staat is om onverwachte risico's met een financiële impact op te vangen. Dit 
wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten. 
 

 
 
Het weerstandsvermogen blijft boven de minimum norm door Orion gesteld en ligt ruim boven de 
signaleringsgrens (5%) van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Rentabiliteit  
De rentabiliteit is hier opgevat als marge op de totale baten. Dit kengetal heeft een bandbreedte. Een 
negatieve waarde wijst erop dat de lasten hoger zijn dan de baten. Een te hoge positieve waarde duidt 
erop, dat de middelen onvoldoende worden ingezet in het jaar dat ze zijn ontvangen. 
 

 
  

Huisvestingsratio 2016 2017

Berekening

Huisvestingslasten 1.707             1.761                 

Correctie subsidie huurlasten

Afschrijving gebouwen en terreinen 25                   25                       

subtotaal 1.731             1.786                 

Totaal lasten 27.567           27.287               

Huisvestingsratio

Orion 0,06                0,07                    

Bedragen x € 1.000

Weerstandsvermogen 2016 2017

Berekening

Eigen vermogen 7.184             7.420                 

Totale baten 27.388           27.520               

Weerstandsvermogen

Orion 26% 27%

Norm (tenminste) 10% 10%

Bedragen x € 1.000

Rentabiliteit 2016 2017

Berekening

Exploitatieresultaat -169               236                     

Totale baten 27.388           27.520               

Rentabiliteit

Orion -0,6% 0,9%

Minimum norm 0% 0%

Maximum norm 5% 5%

Bedragen x € 1.000
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Het resultaat ligt boven de minimum norm van Orion, en boven de signaleringsgrens van de Inspectie 
voor het Onderwijs (over periode van 1 jaar -1,0 %, over 2 jaar gemiddeld – 0,5% en over 3 jaar 
gemiddeld 0.0 %) 
 
Werkkapitaal 
Het werkkapitaal is het kapitaal waar Orion vrij over kan beschikken voor haar activiteiten.  
 

 
 
Het werkkapitaal is in 2017 opnieuw iets afgenomen, met 
name als gevolg van investeringen in de klimaatinstallatie 
van Drostenburg. Dat blijkt ook uit de verklaring hiernaast 
van de mutatie van het werkkapitaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting vermogenspositie 
De stichting heeft kalenderjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat. De kengetallen worden 
beïnvloed door het exploitatieresultaat. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat Orion er 
financieel gezien gezond voor staat en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers 
op te vangen.  
  

Werkkapitaal 2016 2017

Vlottende activa 10.060           8.017                 

af: schulden op korte termijn 4.761             2.960                 

Werkkapitaal 5.299             5.057                 

Reserves 7.184             7.420                 

Voorzieningen 1.443             1.492                 

subtotaal 8.627             8.912                 

af: vaste activa 3.328             3.855                 

Financiering werkkapitaal 5.299             5.057                 

Bedragen x € 1.000

Mutatie werkkapitaal

werkkapitaal 2017 5.057             

werkkapitaal 2016 5.299             

Mutatie -242               

Verklaring

Exploitatieresultaat 2017 236

Vermogensmutatie

Investeringen vaste activa -1.059            

Afschrijvingen vaste activa 531                 

Mutatie voorzieningen 18                   

Totaal -242               

Bedragen x € 1.000
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8.2.2 Balans 
 

 
 
Materiele vaste activa 
 

 
 
Het merendeel van de materiële vaste activa bestaat uit inventaris en apparatuur (69%). Dat is vooral 
ICT. De toename van de materiele activa is het gevolg van het feit dat de afschrijvingen lager zijn dan 
de investeringen, met name die in de klimaatinstallatie in Drostenburg.  
 

 
 
De investeringen in inventaris lang zijn hoger dan begroot door niet begrote investeringen in 
klimaatbeheersing. De investeringen ICT zijn hoger dan begroot. Dat is in lijn met de nadruk op ICT in 
de klas. Tegelijkertijd nemen de investeringen in de traditionele leermiddelen af. 
 
  

Pro forma balans Orion 

Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2016

Realisatie 

2017

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 3.328            3.855            

Financiële vaste activa

Totale vaste activa 3.328           3.855           

Vorderingen 2.764            2.919

Liquide middelen 7.296            5.099

Totale vlottende activa 10.060         8.017           

TOTALE ACTIVA 13.388          11.872

Algemene reserve 5.484            5.922

Bestemmingsreserve publiek 1.700            1.498

Eigen Vermogen 7.184           7.420           

Voorzieningen 1.443            1.492

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 4.761            2.960

TOTAAL PASSIVA 13.388          11.872

Materiële vaste activa 2016 2017 mutatie 2017

Gebouwen en terreinen 1.005             980                     -25                25%

Inventaris en apparatuur 2.086             2.663                 577               69%

Leermiddelen 238                 212                     -26                6%

Totaal 3.328             3.855                 527               20%

Bedragen x € 1.000

Investeringen Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil

Inventaris en apparatuur -                   

Inventaris kort 106                    25                         81                    

Inventaris lang 628                    108                       520                  

ICT kort 295                    154                       141                  

ICT lang -                     -                   

Subtotaal 1.029                 287                       742                  

Leermiddelen 28                       59                         -30                   

Totaal 1.058                 346                       712                  

Bedragen x € 1.000
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Vorderingen en liquide middelen 
Voor de toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van Orion is opgebouwd uit de volgende componenten: 
o Algemene reserve 

o Bufferfunctie 
o Financieringsfunctie 
o Overig 

o Bestemmingsreserves 
o Frictiefonds 
o Innovatiefonds 

 
Algemene reserve 
De algemene reserve bestaat uit een buffer- en financieringsreserve. In 2009 is door het bestuur op 
basis van een risicoanalyse de hoogte van de buffer vastgesteld als een percentage van de reguliere 
rijksbijdrage en de overige baten. Op basis hiervan is de bufferreserve eind 2017: 
 

 
 
Daarnaast bestaat een reserve voor de financieringsfunctie.  

 
 
In 2017 waren de investeringen hoger dan de afschrijvingen. 
De financieringsreserve was ultimo 2016 € 1,0 miljoen. Er is circa € 527.000,- aan de 
financieringsreserve onttrokken. De financieringsreserve is eind 2017 € 473.000,-. 
 
De overige algemene reserve is de restpost. 
 
Het totaal van de algemene reserve is € 5,9 mln. In 2016 was dat € 5,4 mln. 
 
Bestemmingsreserves 
Orion kent twee bestemmingsreserves 
o Frictiefonds: In 2017 is circa € 202.000,- onttrokken aan het frictiefonds. Gezien de ontwikkelingen 

in het Passend Onderwijs achten wij het verstandig om naast de begrote kosten een beperkte 
reserve aan te houden. Het frictiefonds is eind 2017 € 498.000. 

o Innovatiefonds: In 2017 zijn er geen onttrekkingen geweest t.l.v. het innovatiefonds. 
 
Resultaatbestemming 
Na verwerking van bovenstaande beslissingen omtrent het exploitatieresultaat is de samenstelling van 
het eigen vermogen als volgt: 
 

Algemene reserve Totaal Buffer

Reguliere rijksbijdrage 12,6% 24.164               3.045            

Overige baten 6,4% 3.356                 215               

Totaal 27.520               3.259            

Bedragen x € 1.000

Investeringen Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 25                         

Inventaris en apparatuur 1.029                 453                       

Leermiddelen 28                       54                         

Totaal 1.058                 531                       

Bedragen x € 1.000
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De bufferfunctie eind 2017 is hoger dan eind 2016. Dit komt door de aanpassing aan de hogere 
rijksbijdrage in 2017 dan in 2016. 
 
Voorzieningen 
 

 
 
Voorziening Jubilea 
De voorziening bedraagt € 550,- per fte in vaste dienst aan het eind van het jaar.  
 
Voorziening UWV claims 
De voorziening is gebaseerd op de thans bekende door het UWV verstrekte uitkeringen vermeerderd 
met geraamde WW-uitkeringen gedurende de resterende looptijd. Hier is geen rekening gehouden 
met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Het is een voorziening voor de verwachte WW-kosten die 
voor eigen rekening kunnen gaan komen doordat de ontslagen niet door de instroomtoets van het 
participatiefonds komen.  
 
  

Eigen vermogen 31-12-2016 Onttrekking '17 Dotatie '17 31-12-2017

Algemene reserve

Bufferfunctie 3.202             57                 3.259            

Financieringsfunctie 1.000             -527                   473               

Overig 1.282             907               2.189            

Totaal algemene reserve 5.484             -527                   965               5.922            

Bestemmingsreserve

Frictiefonds 700                 -202                   498               

Innovatiefonds 1.000             1.000            

Totaal bestemmingsreserve 1.700             -202                   -                1.498            

Totaal EV 7.184             -729                   965               7.420            

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen
31-12-2016 Dotatie Onttrekking Overige 

mutaties

31-12-2017 Kortlopend 

deel <1 jaar

Langlopend 

deel > 1 jaar

Personeel

Jubilea 152                 55                       -55                152               39                     113                 

Claim UWV 225                 -45                180               180                 

Subtotaal 377                 55                       -55                -45                331               231                  517                 

Groot onderhoud 1.066             442                     -348              1.160            484                  677                 

Totaal voorzieningen 1.443             497                     -403              -45                1.492            715                  1.193             

Bedragen x € 1.000
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Voorziening groot onderhoud 
 

 
 
In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. De voorziening is gebaseerd op het 
geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MOP) en de onttrekkingen in 2017. De 
beschouwingsperiode van de voorziening is in 2017 teruggebracht naar 10 jaar. Daarbij schuift elk 
jaar de horizon 1 jaar op. Deze werkwijze is realistischer, dan een planningshorizon 
van 30 of 40 jaar. Over de gehele periode is de jaarlijkse dotatie van € 450.000,- toereikend om het 
geplande onderhoud uit te voeren. In 2017 is het nieuwe pand van Orion College Drostenburg 
geopend en in 2018 wordt het nieuwe pand van Orion College Amstel in gebruik genomen.  
 
Kortlopende schulden 
 
Voor de toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. 
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8.2.3 Exploitatie 
 
Het exploitatieresultaat is € 0,2 mln positief.  

 
 
 
8.2.4 Exploitatie: baten 
 

 
 
De verdeling van de baten in 2017 is iets gewijzigd ten opzichte van de verdeling 2016. Het aandeel 
rijksbijdragen is gestegen van 85% naar 88 % en het aandeel overige overheidsbijdragen en subsidies 
is gedaald van 7% naar 4%. Het lagere aandeel overige overheidsbijdragen en subsidies betreft 
voornamelijk lagere ESF bate in 2017 ten opzichte van 2016. 
 
Rijksbijdragen OCW 
 

 
 
De belangrijkste verklaringen voor de hogere baten zijn: 

o Rijksbijdrage, met name de personele bekostiging 
De Rijksvergoedingen OCW zijn hoger dan begroot door de normaanpassingen van het 
ministerie. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in de begroting 2017 is uitgegaan van de 

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2016

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

BATEN

Rijksbijdrage OCW 23.377 24.164          22.522            787         3% 1.642     7%

Overige overheidsbedragen en subsidies 1.987 1.167             1.239              -820       -41% -72         -6%

Overige Baten 2.024 2.189             1.570              165         8% 619        39%

Totaal Baten 27.388 27.520 25.331 132         0% 2.189 9%

LASTEN

Personele Lasten 22.871 22.705          21.227            -166       -1% 1.478     7%

Afschrijvingslasten 505 531                503                 26           5% 28           6%

Huisvestingslasten 1.707 1.761             1.898              54           3% -137       -7%

Overige Lasten 2.485 2.289             2.978              -196       -8% -689       -23%

Totale lasten 27.568 27.287 26.606 -281       -1% 680 3%

RESULTAAT -180 233 -1.275 413         -230% 1.508 118%

Financiële  baten/lasten 11 3                     9                      -8            -72% -6           -66%

NETTO RESULTAAT -169 236 -1.266 405         -240% 1.502 -119%

Saldo als % van de baten -0,6% 0,9% -5,0%

Verschil met 2016 Verschil met 

begroting

3.1 Rijksbijdragen OCW 2017 werkelijk 2017 begroot

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 22.911               21.865                 1.046                   4,8%

3.1.2 Overige subsidie OCW 245                    141                       104                       73,5%

3.1.3. Doorbetaling Rijksbijdrage SWV 1.008                 515                       492                       95,5%

Totaal 24.164               22.522                 1.642                   174%

Bedragen x € 1.000

verschil met begroting
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bekostiging per 30-03-2016. Nadien is deze bekostiging aangepast (regeling 12-2016 ) en is 
de bekostiging voor schooljaar 2017- 2018 (regeling 03-2017) vastgesteld. De aanpassing in 
de bekostiging van schooljaar 2017-2018 heeft enerzijds betrekking op de compensatie van 
de stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2017 en de eenmalige uitkering van €500 in 
april 2017 en anderzijds van het resterende functiemixbudget voor kalenderjaar 2017. 

o Overige subsidie 
Dit betreft een hogere vergoeding voor de prestatiebox en meer toegekende aanvragen voor 
rijksvergoeding voor studieverlof. 

o De doorbetaling door de Samenwerkingsverbanden van de Rijksbekostiging voor leerlingen 
die zijn ingestroomd na de teldatum van 1 oktober, maar voor 1 februari daaropvolgend. Deze 
bedragen waren gezien het ongewisse karakter ervan niet begroot. 
 

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 
 

 
 
De verschillen zijn als volgt te verklaren: 

o Subsidie gemeente 
De voornaamste oorzaak is de € 246.000 lagere dan begrote ESF subsidies. Hiertegenover 
staan iets hogere subsidiebate voor OSO gelden en niet begrote tegemoetkoming reiskosten. 

o Huisvestingssubsidies 
Geen bijzonderheden. 

o Overige subsidies 
De voornaamste oorzaken voor de hogere dan begrote subsidies zijn: 

o Niet begrote tegemoetkoming extra ondersteuning voorgaande jaren € 96.000 
o Niet begrote vergoeding voor detachering € 43.000 

 
Overige baten 

 
 
Toelichting: 

o Verhuur 
Met name de verhuur van het zwembad in Drostenburg heeft minder opgebracht dan begroot. 

o Detachering personeel 
In zijn algemeenheid wordt er minder gedetacheerd dan waar in de begroting mee rekening 
gehouden is. De bijbehorende salariskosten detachering zijn ook lager dan begroot. 

o Overige opbrengsten 
De belangrijkste extra baten zijn hier: 

o Expertisecentrum (ca. € 140.000) 
o Hogere baten SWV betreft onder andere eenmalige betalingen voor extra 

inspanningen (plusmiddelen VO € 100.000, extra subsidie voor autistische jongeren 
PO € 80.000, € 56.000 voor autistische jongeren naar van Detschool en € 56.000 voor 
autistische jongeren Orion college Noord).  

o Malus premie Vervangingsfonds 2016 + € 75.000. 
  

3.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 2017 2017 begroot

Subsidie gemeente 771                 989                     -218              -22%

Huisvestingsvergoeding gemeente 169                 183                     -14                -8%

Overige subsidies 227                 68                       159               234%

Totaal 1.167             1.239                 -72                205%

Bedragen x € 1.000

verschil met begroting

3.5 Overige baten 2017 2017 begroot

3.5.1 Verhuur 251                 286                     -35                -12%

3.5.2 Detachering personeel 238                 489                     -251              -51%

3.5.4 Sponsoring -                 -                      -                0%

3.5.5 Ouderbijdragen 24                   19                       4                    -64%

3.5.6 Overig 1.677             776                     901               -115%

Totaal 2.189             1.570                 619               -243%

Bedragen x € 1.000

verschil met begroting
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8.2.5 Exploitatie: lasten 
 

 
 
De lasten in 2017 zijn 1 % lager dan in 2016. De werkelijke lasten zijn 2,6 % hoger dan begroot. 
De verdeling van de lasten naar de vier hoofdkostensoorten is in vergelijking met 2016 nagenoeg niet 
veranderd. Het aandeel van de voornaamste lasten, de personeelslasten is met 83% gelijk aan 
voorgaand jaar. 
 
Personeelslasten 
 

 
 
De salarislasten komen hoger uit dan begroot is. De overschrijding betreft met name: 

o De salarislasten van de reguliere formatie (dus exclusief vervangingen, detacheringen etc.) 
laten een overschrijding zien van € 1,0 mln (14%).  

o De hogere lasten worden enerzijds veroorzaakt door 11,8 hogere inzet fte’s als gevolg van 
groei leerlingenaantal en anderzijds door hogere werkgeverslasten.  

 
De overschrijding van de uitgaven voor personeel niet in loondienst heeft met name de volgende 
oorzaken: 

o Deze uitgaven zijn ten opzichte van 2016 gedaald, van € 2,1 mln naar € 1.0 mln. 
o Voor vervanging, maar ook voor reguliere vacatures wordt het steeds lastiger tijdig personeel 

te vinden. De uitzendbureaus voorzien hier in een behoefte. Daar staat uiteraard wel een prijs 
tegenover (Fee en BTW is ca. 25%, dus € 0,25 mln). Tekenend is ook dat de vervangingspool 
voor het openbaar primair onderwijs in Amsterdam, De Brede Selectie, absoluut niet in staat is 
de behoefte aan vervanging voor Orion te vervullen. 

 
Vanaf het schooljaar 2017-18 is de inzet om niet alleen afscheid te nemen van uitzendbureaus, maar 
geschikte docenten zo nodig boven de sterkte aan te stellen. Op deze wijze organiseert Orion een 
eigen kleine pool, die betaald kan worden uit het budget voor vervanging. 

4.1 Personeelslasten

2017 

werkelijk 2017 begroot

Lonen en salarissen

Directie 1.308             1.260                 48                 4%

Onderwijzend personeel 12.251           11.537               714               6%

Onderwijs ondersteunend personeel 5.692             5.449                 243               4%

Vervanging, detachering, Bapo etc 1.760             1.367                 392               29%

subtotaal 21.010          19.613              1.397           7%

Af: Uitkeringen -198               -5                        -193              3855%

Totaal lonen en salarissen 20.812           19.608               1.204            6%

Personeel niet in loondienst 1.002             633                     369               58%

Scholing en opleiding 321                 316                     5                    2%

Overige personeelskosten en dotaties 570                 671                     -101              -15%

Totaal 22.705           21.227               1.478            7%

Bedragen x € 1.000

verschil met begroting
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Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zijn iets hoger dan begroot als gevolg van hogere investeringen (o.a. 
klimaatbeheersing). 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn lager dan begroot. De voornaamste afwijkingen zijn: 

 De begrote huurlasten (€ 0,2 mln) zijn over de balans afgerekend. Tegenover de lagere lasten 
staan de reeds genoemde lagere baten van de gemeentelijke vergoeding voor de huren. 

 Hogere kosten dagelijks onderhoud door onvoorziene kosten (€ 0,1 mln) 
 
Overige lasten 
Op nagenoeg alle posten is een grotere of kleinere overschrijding aanwezig. 
De belangrijkste zijn: 

o Hogere advieskosten (€ 0,2 mln) 
o Hoger verbruik van onderwijsmateriaal (€ 0,1 mln) 
o In de praktijk blijkt de begrote post risico en innovatie te dienen als buffer voor niet begrote 

lasten  
 
8.2.6 Financiële baten en lasten 
Door een blijvend historisch lage rentestand zijn de rentebaten ook in 2017 erg laag. 
 
 
8.3 Treasurybeleid 
 
Het treasurybeleid voldoet aan de normen van beleggen en belenen van publieke middelen, zoals in 
de regeling van 2010 vastgelegd. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn: 

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

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

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

 
 
De afname van de liquiditeit wordt geheel verklaard door de investeringen van € 1,1 mln en de 
betaling van bouwtermijn van € 0,8 mln voor de nieuwbouw op Drostenburg aan het begin van het 
jaar. Deze termijn was aan het eind van 2016 ontvangen en begin 2017 aan de aannemer betaald. 
 
In het verslagjaar 2017 zijn geen liquiditeitsproblemen geweest.  
De rentebaten in 2017 zijn € 3.000,-.  
 
De spaarrekening ING en de rekening courant ING worden zo beheerd, dat steeds voldoende liquide 
middelen op de rekening courant ING beschikbaar zijn. De gelden op de overige spaarrekeningen 
worden in principe niet aangesproken. Het lagere saldo op de spaarrekening ABN-AMRO is het 
gevolg van de hogere investeringen in 2017. 
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8.4 Continuïteitsparagraaf: vooruitblik op financiën voor 2018 en volgende jaren 
 
Deze paragraaf beschrijft de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het 
voorgenomen beleid (onderdeel A). 
Binnen Orion zijn de toekomstige ontwikkelingen en de beleidsmatige reactie daarop van Orion in drie 
documenten vastgelegd. 

o Het strategisch plan 2015-2020 
o De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 
o Het bestuursformatieplan 2018-19 

 
Onderdeel B van deze paragraaf beschrijft het risicomanagement. 
 
 
A1 Leerlingaantal en personele bezetting 
Het grootste deel van de inkomsten van Orion is afhankelijk van het aantal leerlingen, terwijl 84% van 
de uitgaven worden bepaald door de formatieomvang en de directe (salarissen, sociale lasten) en 
indirecte (opleidingen, overige personeelsbeleid e.d.) loonkosten. Uitgangspunt in de 
meerjarenbegroting is dat de formatie van de scholen past binnen de beschikbare bekostiging. Een 
adequate raming van de toekomstige aantallen leerlingen en een goed inzicht in de opbouw van de 
personeelsformatie naar functie, leeftijd, vast – tijdelijk is dan ook essentieel. Beide 
aandachtsgebieden zijn verankerd in de P&C-cyclus van Orion middels de meerjarenbegroting en het 
bestuursformatieplan (planning) en de rapportage van de realisatie (control). 
 
Ontwikkelingen leerlingaantallen 
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting stelt elke schooldirecteur een voorzichtige doch 
realistische raming van het toekomstig aantal leerlingen. Op basis van deze gegevens zijn de 
inkomsten voor de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 bepaald.  
De meerjarenbegroting vormt het uitgangspunt voor het bestuursformatieplan. Bij het opstellen van het 
bestuursformatieplan wordt rekening gehouden met eventuele noodzakelijke aanpassingen naar 
aanleiding van actuele ontwikkelingen of gegevens die na het vaststellen van de begroting bekend zijn 
geworden.  
 
De ontwikkeling van het leerlingaantal (per 1 oktober) zoals hieronder weergegeven, is vanaf 2018 
ontleend aan de raming van de leerlingaantallen uit de meerjarenbegroting. 
 

  
  

Aantal per 1 oktober 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jonger dan 8 jaar

categorie 1 102          109          116          116          116          116          

categorie 2 23            23            23            24            25            25            

categorie 3 28            42            46            46            46            46            

Subtotaal 153          174          185          186          187          187          

8 jaar en ouder

categorie 1 315          304          293          293          293          293          

categorie 2 41            41            38            38            38            38            

categorie 3 48            64            56            56            57            57            

Subtotaal 404          409          387          387          388          388          

VSO

categorie 1 490          513          519          521          523          523          

categorie 2 23            20            21            21            21            21            

categorie 3 48            44            42            43            43            43            

Subtotaal 561          577          582          585          587          587          

Toaal 

Leerlingen 1.118       1.160       1.154       1.158       1.162       1.162       

Hiervan cumi 555          563          551          551          551          551          

Daling/stijging t.o.v. vorig jaar 3,8% -0,5% 0,3% 0,3% 0,0%
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Door de samenwerkingsverbanden vindt er een de verrekening plaats van het aantal leerlingen die 
tussentijds (tussen 1 oktober en 1 februari) in- of uitgestroomd zijn. De omvang van de tussentijdse 
instroom neemt toe. In de periode tot en maart 2018 ging het om ca. 65 leerlingen (De precieze 
aantallen zijn nog niet van de samenwerkingsverbanden ontvangen). 
 
Ontwikkelingen formatie 
Onderstaande tabel bevat een weergave van de gerealiseerde formatie (2016 en 2017) en de 
geraamde formatie voor 2018 en verder. In de tabel is de formatie exclusief inhuur opgenomen. 
 

 
 
Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden, waarna Orion 
jeugdzorg middelen van de gemeente zal ontvangen voor de gedragswetenschappers en 
sociotherapeuten die we nu nog zelf in dienst hebben (bij de volgende aanbestedingsronde zullen 
deze medewerkers overgaan naar de jeugdzorgaanbieders). Op 1 augustus 2018 zal ook de integratie 
van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind teams zijn afgerond. 
 
 

Formatie Orion 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Scholen

Directie 11,3                10,8          9,2            9,5            9,6            9,6            

OP 167,2              171,0       163,2       164,4       163,9       163,9       

OOP 107,5              108,0       114,7       113,6       113,5       113,5       

subtotaal 286,0              289,8       287,1       287,5       286,9       286,9       

Staf/algemeen 32,4                33,1          29,2          25,1          23,0          21,3          

Totaal 318,4              322,8       316,3       312,6       310,0       308,3       
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A2 Meerjarenbegroting en pro forma balans 
 
Meerjarenbegroting. 
 
De meerjarenbegroting is onderdeel van de goedgekeurde begroting 2018. 
 

 
 
De uitgebreide toelichting op de meerjarenbegroting is opgenomen in de begroting 2018. 
 
De belangrijkste externe ontwikkelingen en het beleidsmatige antwoord hierop zijn: 

o Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden. Op die datum 
of eerder zal ook de integratie van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind 
teams zijn afgerond. In de eerste helft van 2018 zal gekeken worden hoe binnen de scholen 
de afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit tussen de school zelf en de externe 
dienstverlener het beste vorm gegeven kan worden. 

o In 2018 zal een mid-term review van het strategische beleid worden uitgevoerd. Kernvragen 
hebben zowel betrekking op de mate waarin het huidige strategische beleid gerealiseerd 
wordt als op de voorbereiding voor de nieuwe vijfjaren termijn (2020-2025). 

o Eind 2018 zal het Orion College Zuid kunnen verhuizen naar de Wibautstraat. De school krijgt 
dan ook een nieuwe naam: Orion College Amstel 

 

Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 24.164 24.232 24.274 24.111 24.195

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.167 1.371 1.906 1.807 1.620       

3.5 Overige baten 2.189 1.692 1.653 1.657 1.657       

Totaal 3. Baten 27.520 27.294 27.833 27.575 27.472

4. Lasten

4.1 Personele lasten 22.705 22.281 22.566 22.468 22.526

4.2 Afschrijvingslasten 531 540 498 460 410

4.3 Huisvestingslasten 1.761 1.757 1.799 1.799 1.797

4.4 Overige lasten 2.289 2.604 2.538 2.532 2.458

Totaal 4. Lasten 27.287 27.180 27.400 27.259 27.191

Resultaat bedrijfsvoering 233 114 433 316 280

5. Financiële baten en lasten

5.0 Financiële baten en lasten 3 4 4 4 4               

 Resultaat            236           118           437           320            284 

Bedragen x € 1.000
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Balans 

 
 

 
Toelichting 
Afname vaste activa is het gevolg van het feit dat de investeringen lager zijn dan de afschrijvingen 
Toename van het eigen vermogen als gevolg van positieve resultaten. 
 
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.  
Daarnaast wordt de bestaande risicoanalyse jaarlijks kritisch bekeken. Het resultaat staat op de 
volgende bladzijde. 
Over de ontwikkeling van de risico’s en de eventueel getroffen beheersingsmaatregelen, wordt aan de 
Raad van Toezicht gerapporteerd na afloop van de eerste vier en de eerste acht maanden. 
 
Schoolniveau 
In de managementrapportages- en managementgesprekken wordt bij risico’s op schoolniveau 
stilgestaan. 
 

Pro forma balans Orion 

Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 3.855            3.863            3.646            3.404            3.091            

Financiële vaste activa

Totale vaste activa 3.855           3.863           3.646           3.404           3.091           

Vorderingen 2.919 2.918 2.907 2.895 2.865

Liquide middelen 5.099 5.140 5.994 6.588 7.344

Totale vlottende activa 8.017           8.058           8.901           9.483           10.209         

TOTALE ACTIVA 11.872 11.921 12.547 12.887 13.300

Algemene reserve 5.922 6.037 6.471 6.787 7.068

Bestemmingsreserve publiek 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498

Eigen Vermogen 7.420           7.535           7.968           8.285           8.565           

Voorzieningen 1.492 1.458 1.604 1.645 1.794

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 2.960 2.928 2.975 2.958 2.941

TOTAAL PASSIVA 11.872 11.921 12.547 12.887 13.300

Kengetallen balans

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Solvabiliteit (EV/ Totaal balans) 62,5% 63,2% 63,5% 64,3% 64,4%

Liquiditeit (Vlot. Activa/kortl. Schuld) 2,7                2,8                3,0                3,2                3,5                
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B2 Risico’s en risicobeheersing  
 

Risico kans effect Risicobeheersing 
1 Per 1 augustus 2018 gaan twee 

trajecten lopen waarbij de kosten van 
schoolmaatschappelijke deskundigen en 
gedragswetenschappers door de 
gemeente vergoed zullen worden. 
Risico dat deze trajecten geen of later 
doorgang vinden 

L H Participatie van Orion in de 
stuurgroep en andere contacten, 
voor de monitoring van de afspraken.  

2 Verlaging toegekende TLV’s 
De hogere TLV’s worden veelal 
beargumenteerd met extra inzet van 
gedragswetenschappers en 
ondersteuning. Berichten wijzen erop, 
dat de Samenwerkingsverbanden 
overwegen om minder zware TLV-s toe 
te kenen als de kosten van de 
gedragswetenschappers vergoed 
worden door de gemeente in het kader 
van de jeugdhulp. In de begroting is hier 
nog geen rekening mee gehouden, 
omdat een zware TLV gebruikt wordt 
voor meer dan alleen de inzet van 
gedragswetenschappers. Meer 
ondersteuning, kleinere groepen worden 
daar ook uit betaald 

H M Naar de SWV-en duidelijk maken wat 
de veelheid van activiteiten is, die 
betaald worden uit de zwaardere 
TLV’s. Een aanzienlijke teruggang 
van het toekennen van zwaardere 
TLV’s kan ondervangen worden door 
een grotere groepsgrootte en/of 
minder ondersteuning. Orion zet zich 
in om te voorkomen, dat deze 
maatregelen getroffen moeten 
worden. 

3 Voorziening huisvestingsonderhoud 
De dotatie, op basis van een 
voortschrijdende 10-jaars prognose is 
voor de komende 15 jaar voldoende om 
al het onderhoud uit te voeren 
In de begroting veronderstelt Orion dat in 
deze periode de rijksbekostiging voor 
materiele instandhouding verhoogd zal 
worden om de besturen in staat te 
stellen de panden goed te onderhouden. 
Risico is dat deze verhoging uit zal 
blijven. 

M M Blijft tegemoetkoming uit, dan zal 
zowel de kwaliteit van het onderhoud 
verlaagd kunnen worden en/of een 
hoger bedrag doteren. Dat laatste 
gaat ten kosten van het beschikbare 
budget voor personeel, dan wel uit 
de reserve. 

4 Daling leerlingenaantallen H M Orion blijft werken aan 
naamsbekendheid en bekendheid 
geven aan de onderwijskwaliteit van 
de Orion scholen. 

5 Risico dat niet alle verrekeningen van de 
tussentijdse instroom plaatsvindt. 

H L Tussentijdse instroom (en uitstroom) 
wordt nauwkeurig geregistreerd. De 
scholen waar de leerling van 
afkomstig is wordt direct 
gefactureerd, als verrekening niet 
(geheel) via het SWV gaat. 

6 Niet tijdig signaleren en bijsturen op 
(dreigende) overschrijdingen 

M L Signaleren en bijsturen wordt verder 
versterkt als het gaat om: 
o Managementrapportages 
o Rapportage aan de RvT, 

inclusief balans en 
liquiditeitspositie.  

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

Drostenburg 
 
Doelgroep 
Op Drostenburg wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een medische- of revalidatiehulpvraag. 
In de basisschoolleeftijd betreft dit leerlingen met een lichte-, middelgrote of zware zorgzwaarte. In de 
VO leeftijd betreft dit uitsluitend leerlingen met een meervoudige problematiek en dus zware 
zorgzwaarte. Naast de medische- of revalidatiehulpvraag hebben veel leerlingen op Drostenburg 
aangepaste onderwijskundige- of zorgvoorzieningen nodig. 
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van Drostenburg dalende. De invloed van de invoering van 
Passend Onderwijs laat zich hier gelden. Sinds de 2e helft van 2016 lijkt de daling zich te stabiliseren. 
Er is een behoorlijke instroom van nieuwe leerlingen, maar tegelijkertijd is er nog een flinke groep 
leerlingen die de school richting het VO gaat verlaten. In de leerstroom voor leerlingen met een lichte- 
of middelgrote zorgzwaarte zitten op 1 oktober 2017 zo’n 100 leerlingen. In de so leerstroom voor 
kinderen met een zware zorgzwaarte zitten 50 leerlingen en in de vso leerstroom voor deze doelgroep 
ook 50 leerlingen. 
 
Onderwijs 
Wanneer een kind op Drostenburg start, wordt een uitstroomprofiel geformuleerd. Om aan het eind 
van de schoolloopbaan bij dat uitstroomprofiel uit te komen, wordt er op Drostenburg opbrengstgericht 
gewerkt. Opbrengstgericht werken houdt in, dat de school systematisch en doelgericht werkt aan het 
maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school 
stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in. De 
school meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens. Vervolgens wordt, afhankelijk 
van de resultaten, het onderwijsprogramma bijgesteld. Na het werken aan en investeren op leraar 
gedrag en het implementeren van opbrengstgericht werken is de school nu meer de focus gaan 
leggen op een systematiek om de opbrengstgegevens op schoolniveau te kunnen analyseren. 
  
Op Drostenburg krijgen leerlingen een goede basis op het gebied van de cognitieve vakken. 
Daarnaast is er vanzelfsprekend ook heel veel ruimte voor de ontwikkeling van de creativiteit van 
kinderen. Jezelf kunnen presenteren, oog voor schoonheid en zelfvertrouwen zijn daarbij 
sleutelbegrippen 
  
Leerlingen en ouders 
Drostenburg heeft een actieve medezeggenschaps- en ouderraad. In beide organen participeren 
ouders volop. Het afgelopen jaar zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen 
samengegaan in één samenwerkende MR. Naast de algemene ouderavond zijn er contactmomenten 
geweest bij rapport- en OPP besprekingen. 
In samenwerking met MEE zijn er op Drostenburg ‘ouderworkshops’ georganiseerd. 
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 en wordt er door de leerkrachten 
en schoolleiding intensief gebruik gemaakt van Social Schools. 
  
Trots 
Op Drostenburg zijn wij er trots op dat er een intensief samenwerkingsverband is ontstaan met de 
ketenpartners Reade, Cordaan en Happy2Move waardoor een aantrekkelijk aanbod voor onze 
leerlingen is ontwikkeld. Binnen dit totaalaanbod blijft goed onderwijs de ‘constante factor’. 
  
Op weg naar 2019 en verder 
Wij streven ernaar om de ingezette ontwikkellijn de komende jaren vast te houden en verder uit te 
bouwen. Het zou mooi zijn als dit kan leiden tot het predicaat ‘Excellente school’. Niet als doel op zich, 
maar als logisch gevolg van de ontwikkeling. 
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Van Koetsveldschool 
 
Doelgroep 
De missie van de Van Koetsveldschool luidt: ’Het bieden van openbaar speciaal onderwijs, 
begeleiding en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar, uit Amsterdam en omgeving, die een 
(ernstige) verstandelijke beperking hebben’. De leerlingen van de Van Koetsveldschool zijn zeer 
moeilijk lerend (IQ <35 t/m 69) en hebben daarbij ontwikkelingsproblematiek of een gedragsstoornis 
hebben, zoals ADHD of autisme. Ook kinderen met complexe problematiek (IQ <35) kunnen 
toegelaten worden. Leerlingen die extra individuele begeleiding nodig hebben, kunnen onder 
schooltijd door medewerkers van Cordaan begeleid worden.  
Op 1 februari 2018 stonden 99 leerlingen ingeschreven. Vergeleken bij voorgaande jaren is bij steeds 
meer leerlingen sprake van een complexe problematiek. 
 
Onderwijs 
De Van Koetsveldschool werkt aan de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzicht die nodig zijn 
voor wonen, werken en welzijn. De onderwijsdoelen worden ontleend aan de leerlijnen van het CED 
die speciaal voor zmlk leerlingen ontwikkeld zijn. Deze leerlijnen zijn zowel voor de schoolse 
leergebieden (o.a. taal en rekenen) als voor de leergebiedoverstijgende vakken (o.a. leren leren, 
sociale- en emotionele vaardigheden en praktische redzaamheid, waaronder koken). Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan muziek, beeldende vorming, motorische ontwikkeling, voeding en 
weerbaarheid en seksuele vorming.  
Bij het realiseren van de doelen die voor elke leerling in een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
vastgesteld zijn, worden enkele methodes zoals Veilig leren lezen, Logo 3000 en De Rekenboog en 
een diversiteit aan ontwikkelingsmaterialen gebruikt. Daar waar geen methodes beschikbaar zijn 
werken de leerkrachten met behulp van zelf-ontwikkelde leer- en ontwikkelingsmaterialen. 
Ter ondersteuning van het deelnemen aan onderwijs kunnen leerlingen onder schooltijd logopedie, 
fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie krijgen.  
 
Leerlingen en ouders 
De school heeft een medezeggenschapsraad en een ouderraad. In het begin van het schooljaar vindt 
een algemene ouderavond plaats. Twee keer per jaar komen de ouders voor het bespreken van de 
vorderingen van hun kind (OPP bespreking). Maandelijks wordt een nieuwsbrief verstrekt en er zijn 
maandelijks oudercontact-ochtenden, die goed bezocht worden. Ouders ontvangen drie keer per jaar 
een nieuwsbrief van de medezeggenschapsraad. Verder worden ouders bij de muzieklessen, bij 
logopedie en bij de organisatie van festiviteiten betrokken. Leerkrachten en assistenten gaan elk jaar 
op huisbezoek bij de nieuwe leerlingen van hun groep. 
  
Trots 
 School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Leerlingen wordt eerst geleerd wat er van hen 

verwacht wordt en kunnen van iedereen in de school een compliment krijgen wanneer zij hieraan 
voldoen. 

 Vooruitstrevend aanbod voor muzische vorming. Naast de vaste muzieklessen neemt de school 
jaar deel aan het driejarig project Muziek Impuls; in samenwerking met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest (NedPho) worden diverse activiteiten georganiseerd worden. De school 
heeft een talentenband en houdt maandelijks een maandsluiting waarbij leerlingen optreden. 

 Aanbod voor weerbaarheid en seksuele ontwikkeling. De leerlijnen die de school hiervoor gebruikt 
zijn in samenwerking met Rutgers ontwikkeld en geadopteerd door het CED. 

 De school heeft in april 2017 het oordeel goed van de inspectie gekregen en in januari 2018 het 
predicaat Excellente School voor het programma Weerbaarheid en seksuele vorming. Wij zijn ook 
en Gezonde school met het deelcertificaat voor gezonde voeding. 

 De school heeft in mei 2017 een groen en rijk natuurspeelplein in gebruik genomen. 
 De school heeft een nauw partnerschap met Cordaan ten behoeve van drie Zorg Onderwijs 

Groepen en met Philadelphia ten behoeve van drie groepen naschoolse opvang (NSO).  

Op weg naar 2019 en verder 
Er gebeuren zo veel mooie dingen in de school en er is in de afgelopen jaren zo veel tot stand 
gebracht dat het vasthouden van de kwaliteit en het verder doorontwikkelen veel aandacht vraagt. 
Als uitdaging hierbij geldt het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee de ontwikkeling op het 
gebied van weerbaarheid en seksuele vorming van de leerlingen kan worden gemeten en kan worden 
gevolgd.   
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Gerhardschool 
  
Doelgroep 
De Gerhardschool biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met gediagnosticeerde gedrags-, 
psychische en/of psychiatrische problemen. Bij de doelgroep staat de gedragsstoornis centraal, in 
DSM-V termen te omschrijven als oppositionele-opstandige stoornis of normoverschrijdend-
gedragsstoornis. In meerdere gevallen is er tevens sprake van een van de volgende stoornissen: 
ADHD, impulscontrole-stoornissen, een autismespectrumstoornis en/of trauma- en 
stressorgerelateerde stoornissen. 
Op 1 oktober 2017 bezochten 92 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring 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 aan de hand van Positive Behavior 
Support (PBS). Door het duidelijke, veilige en gestructureerde klimaat binnen de school komen 
leerlingen toe aan een hun cognitieve ontwikkeling. Hiertoe maakt de Gerhardschool gebruik van 
moderne lesmethodes en leermiddelen en van het op maat gemaakte GIP-ADI lesmodel en 
coöperatieve werkvormen. Veel van de leerlingen hebben een minder realistisch zelfbeeld en hebben 
moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de groepen wordt systematisch aandacht 
besteed aan goed gedrag, omgangsregels en burgerschapsvorming. De leerlingen wordt geleerd om 
problemen op een juiste wijze op te lossen.  
  
De school komt tegemoet aan specifieke didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. 
Er wordt gewerkt in kleine klassen onder leiding van speciaal opgeleide leerkrachten. Ook in het 
onderwijsmateriaal wordt tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van de leerlingen. Hierbij 
kan gedacht worden aan een beloningssysteem, visuele ondersteuning door middel van 
pictogrammen, wiebelkussens, time-timers en doelenthermometers. Dit alles maakt dat de effectieve 
leertijd van de leerlingen wordt vergroot en zij zich cognitief optimaal kunnen ontwikkelen. 
  
Leerlingen en ouders 
Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 is er een informatieavond geweest waarop ouders 
informatie hebben gekregen over hoe het schooljaar en de lessen eruit zien. Tevens wordt met ouders 
twee maal het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen besproken. Speciaal voor de ouders van de 
schoolverlaters is er een ouder- en een afscheidsavond georganiseerd. Leerkrachten van de 
Gerhardschool gaan minimaal één keer per schooljaar op huisbezoek. 
Sinds 2014 wordt naar tevredenheid van leerlingen en leerkrachten gewerkt met een leerlingenraad. 
In samenspraak met de leerlingenraad is bijvoorbeeld de herinrichting van het schoolplein tot stand 
gekomen. 
  
Trots 
Wij zijn trots op het feit dat wij een excellente school zijn voor de jaren 2016-2019 op de domeinen (1) 
pedagogisch-didactisch klimaat en (2) duurzame ontwikkeling. Ook zijn wij trots op de positieve 
feedback die wij krijgen van scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen naar uitstromen. 
Ook zijn wij trots dat wij sinds 2016 de Gezondste School van Amsterdam zijn (meeste deelcertificaten 
Gezonde School).  
  
Op weg naar 2019 en verder 
Op weg naar 2019 en verder hebben wij ons ten doel gesteld om nog meer doelgericht te gaan 
werken met onze leerlingpopulatie. Hiertoe gaan wij het gebruik van de ParnasSys leerlijnmodule 
stapsgewijs uitbouwen en een koppeling met het ontwikkelingsperspectief tot stand brengen.  
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Mr. de Jonghschool 
  
Doelgroep 
De Mr de Jonghschool biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen met ernstige 
gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Gedragsproblemen en stoornissen zijn onder te 
verdelen in externaliserend en internaliserend gedrag. Op de Mr de Jonghschool hebben wij vooral te 
maken met leerlingen die externaliserende problemen vertonen. Leerlingen met internaliserende 
problematiek zijn echter ook welkom. 
De school is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Gemiddeld zitten er zo’n 100 leerlingen op school, 
verdeeld over 9/10 groepen. 
  
Onderwijs 
Binnen de Mr de Jonghschool vinden wij het belangrijk om kinderen te leren een reële inschatting te 
maken van hun (on)mogelijkheden. Daarom werken wij doelgericht en planmatig aan onderwijs met –
indien nodig- extra zorg en ondersteuning voor de leerlingen. We doen dit op basis van een 
groepsplan voor de groep en een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor iedere leerling. Het OPP 
beschrijft het niveau van functioneren van de leerling voor wat betreft de sociaal-emotionele en 
specifieke didactische aspecten. 
De afgelopen jaren heeft de school een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van ICT. In alle 
groepen zijn digiborden opgehangen waardoor de leerkrachten meer mogelijkheden hebben om te 
differentiëren in instructie. Daarnaast is er budget vrijgemaakt voor een ICT-coördinator die 
theoretische en praktische ondersteuning geeft aan de groepsleerkrachten. 
De school heeft via een 0-meting het pedagogisch en didactisch niveau van haar team in kaart 
gebracht. Na de 0-meting is een team ontwikkelplan opgesteld om vooral aan het didactisch niveau 
van de leerkrachten te gaan werken. Ons team probeert via “samen leren activiteiten” de volgende 
stap te zetten in de ontwikkeling. 
  
Leerlingen en ouders 
Ouderparticipatie vinden we op de Mr de Jonghschool erg belangrijk. In het recente verleden is er een 
Master onderzoek rond ouderparticipatie bij ons op school afgerond. Op basis daarvan hebben we 
ouderparticipatie structureel in de school ingebed. De Mr de Jonghschool heeft  twee ouderavonden, 
een informatie-ouderavond en een schoolverlaters-avond gehad. Sinterklaas en het kerstdiner hebben 
we samen met ouders gevierd. Daarnaast hebben er rapportbesprekingen en huisbezoeken met alle 
ouders plaatsgevonden.  
Inmiddels is de leerlingenraad hard aan het werk om de belangen van de leerlingen te behartigen. Het 
overleg tussen leerlingen en de school verloopt goed. 
  
Trots 
De school is trots op het feit dat ze de weg heeft ingeslagen naar trauma-sensitief lesgeven. Via deze 
methodiek kunnen we nog beter inspelen op de specifieke hulpvraag van onze leerlingen. 
  
Op weg naar 2019 en verder 
In 2017 heeft de school zich voor de tweede keer aangemeld voor het traject excellente scholen. Na 
het behalen van het predicaat in 2015 vinden we dat we er nu nog beter voor staan. De school toont 
daarmee haar ambitie naar de toekomst en de wil om blijvend hoogstaand onderwijs te bieden aan de 
doelgroep die dat het meest verdient. 
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Van Detschool 
 
Doelgroep 
De Van Detschool is een pedologisch instituutschool, een cluster 4 school, die onderwijs en 
ondersteuning biedt aan leerlingen van 4-13 jaar met multicomplexe problematiek, psychiatrische 
problematiek, regelmatig in combinatie met specifieke leerstoornissen. Op de Van Detschool zitten 
voornamelijk leerlingen die internaliserende gedragsproblemen vertonen; zij zijn vaak 
gediagnostiseerd met één of meerdere gedragsstoornissen. 
Op 1 oktober 2017 stonden er 136 leerlingen ingeschreven en gedurende het schooljaar stromen er 
tussen de 15 en 25 leerlingen in vanuit andere scholen of zorginstelling(en). 
 
Onderwijs 
De Van Detschool biedt onderwijs aan leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 8. De school heeft 13 
groepen, waarbij de groepsgrootte gemiddeld 12 leerlingen is. In de groepen met de jongste leerlingen 
(4-5 jarigen) zitten ongeveer 10 leerlingen. In deze groepen neemt naast het startend leeraanbod ook 
gerichte observatie een centrale plaats in.  De groepen worden grotendeels ingedeeld op didactisch 
niveau. De school wil hiermee de kwaliteit van de instructie vergroten en de leerresultaten te 
verhogen. Het onderwijs is afgestemd op leerlingen met een grote behoefte aan structuur, 
duidelijkheid en een veilige omgeving.  
De Van Detschool biedt een onderwijs-zorgvoorziening (die samen met het SWV Amsterdam-Diemen 
wordt gerealiseerd) in de vorm van een speciale (KompASS) klas; In deze KompASS-klas(sen), 
krijgen  leerlingen die door de ernst van hun stoornis en/ of de mate van hun onderwijsbehoefte niet in 
een reguliere klas van de van Detschool kunnen functioneren aangepast onderwijs. Deze leerlingen 
hebben vaak een (lange) tijd geen onderwijs genoten en kunnen door de samenwerking van een 
leerkracht een onderwijsondersteuner en sociotherapeut binnen de Van Detschool hun leerproces 
hervatten of voortzetten. 
Wij werken doelgericht en planmatig aan de kerndoelen van het onderwijs met - indien nodig - extra 
zorg en ondersteuning voor de leerlingen.  
  
Leerlingen en ouders 
De Van Detschool werkt graag en veel samen met ouders. Dit is essentieel voor de schoolse 
ontwikkeling. 
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, waarin ouders vertegenwoordigd zijn.  
In het begin van het schooljaar vindt een algemene ouderavond plaats. Iedere maand worden ouders 
geïnformeerd door een nieuwsbrief  en de klassen sturen informatie uit de groep via de “klassepraat”.  
Twee keer per jaar wordt met ouders de vorderingen van hun kind besproken(OPP gesprek) en praten 
zij met school over de doelen voor hun kind. Ook de leerlingen in de hogere groepen bespreken hun 
doelen uit het OPP met de leerkracht. De school organiseert verschillende ouder-kindactiviteiten bv bij 
de afsluiting van een project, het lentefeest, sinterklaas- en kerstviering of bij uitstapjes. 
Dit schooljaar is de leerlingenraad opgericht en met deze leerlingenvertegenwoordiging zullen ideeën 
en plannen nog meer vanuit leerlingperspectief worden besproken.  
 
Trots 
De school is trots op de grote voortgang die is gemaakt bij de implementatie van de verbeterpunten uit 
ons verbeterplan. De audit heeft aangetoond dat er zichtbaar verbeterd onderwijs wordt gegeven en 
de leerlingen zich fijn en veilig voelen op school! De school is ook trots op het enthousiaste team dat 
in een nieuwe samenstelling sterk doorontwikkelt. Medewerkers zijn dit jaar intensief geschoold op 
“traumasensitief lesgeven” en dit zal de basis gaan vormen voor verdere profilering van de school. 
 
Op weg naar 2019 en verder 
De school maakt een sterk positieve ontwikkeling door, met grote ambities om onderwijs en zorg nog 
dichter bij elkaar te brengen. De toekomst dwingt om gerichter te kijken naar de maatschappelijke 
vraag en het creëren van nieuwe onderwijsvormen die aansluiten bij het voortraject en de uitstroom. 
Het inzetten van zorginterventies door sociotherapeuten ondersteunend aan het onderwijs wil de 
school verder uitwerken en hierin een aanbod creëren dat kwalitatief onderscheidend is in het belang 
van iedere leerling op de Van Detschool. 
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Orion College Drostenburg   
 
Doelgroep 
Op het Orion College Drostenburg bieden we voortgezet onderwijs aan leerlingen met een chronische 
ziekte, een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem. Voor deze laatste groep 
kunt u denken aan leerlingen met een vorm van autisme of een angststoornis. We bieden onderwijs 
op praktijk niveau, vmbo basis/kader/theoretisch en havo niveau. Hierbij zitten de leerlingen met 
verschillende ondersteuningsbehoeften op cognitief niveau bij elkaar in de klas. 
Elke dag zijn er twee verpleegkundigen in de school aanwezig om de leerlingen te begeleiden en 
ondersteunen op medische gebied. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Reade in de 
school. Leerlingen met een revalidatie indicatie kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 
begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werk krijgen op school. Voor leerlingen die om 
medische reden niet volledig naar school kunnen, bieden we thuisbegeleiding door ambulant 
docenten. Hierbij is het doel de leerlingen zoveel mogelijk het onderwijsprogramma te laten volgen en 
zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Waar mogelijk werken we toe naar een volledige 
aanwezigheid op school. 
 
Onderwijs 
Het motto van school is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Wat het onderwijsaanbod volgen 
we zoveel mogelijk het aanbod van de reguliere scholen voor vmbo en havo onderwijs. Wanneer 
leerlingen niet volledig naar school kunnen zetten we thuisondersteuning in om met name de planning 
goed in de gaten te kunnen houden. Waar nodig wordt het tempo van aanbod aangepast. Veel 
leerlingen ronden het onderwijsaanbod af door middel van een staatsexamen (vmbo-tl en havo), 
waarbij veelal een extra jaar nodig is. 
Aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke leerling worden de individuele 
onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Dit OPP wordt opgesteld door een multidisciplinair team en 
vastgesteld met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.  
Om te toetsen hoe de ontwikkeling van de leerlijnen op de kernvakken zich verhoudt tot de leerlijnen 
worden twee keer per jaar de methode-onafhankelijke TOA toetsen afgenomen.  
  
Leerlingen en ouders 
Ieder schooljaar starten we voor alle groepen met een informatieve ouderavond. Daarna zijn er in de 
loop van het schooljaar ouderavonden voor de leerlingen die de overstap naar de bovenbouw maken, 
gericht op de vakkenpakket keuzes. En er is een ouderavond voor de schoolverlaters. Daarnaast 
worden ouders twee keer per jaar uitgenodigd om het rapport van hun zoon/dochter en het OPP te 
bespreken met de mentor.  
Voor de leerlingen hebben we een leerlingenraad, waarin van elke groep een 
klassenvertegenwoordiger zit. De leerlingenraad wordt begeleid door één van de docenten. 
  
Trots 
We zijn trots op alle ‘onderwijs op maat’ trajecten die we bieden en leerlingen in de gelegenheid 
stellen om de school met een diploma of verschillende certificaten te verlaten. Daarnaast zijn we trots 
op het feit dat alle leerlingen elkaar accepteren en leerlingen de rust vinden om zichzelf te zijn op een 
zeer diverse school. 
 
Op weg naar 2019 en verder 
Het komend schooljaar zullen we de structuur van de school verstevigen. Procedures vastleggen, een 
duidelijke zorgstructuur neerzetten, het team professionaliseren en een lerende organisatie 
ontwikkelen. De groei van de school in de afgelopen jaren vraagt om een stevige basis waarbij we 
weer eens kritisch zullen kijken naar het onderwijs wat we bieden en de manier waarop we dat doen. 
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Orion College Noord 
  
Doelgroep 
Het Orion College Noord is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende 
leerlingen met een IQ tussen de 35 en 80 en in een aantal gevallen bijkomende leer- en 
gedragsproblematieken. De leerlingen tussen de 18 en 20 jaar stromen na een transitieperiode uit, 
naar ervarings- of activiteitsgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, 
betaalde arbeid of naar een Pro-ROC traject in het MBO. Dit laatste houdt in dat de leerlingen een 
MBO opleiding op niveau 1 of 2 kunnen behalen. 
Bij de telling op 1 oktober 2017 stonden er 120 leerlingen ingeschreven bij Orion College Noord. 
  
Onderwijs 
Ons onderwijs voldoet aan de eisen vanuit de wet kwaliteit (V)SO. Elk van de 10 groepen heeft een 
vaste mentor. Een leerkracht die vele contacturen heeft, regelmaat en een vaste structuur dragen in 
sterke mate bij aan een veilige school. Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische situaties is voor 
onze leerlingen de meest aangewezen weg. Deze benadering leidt meestal tot betere resultaten dan 
'schools leren' en kan voor een deel gedragsproblemen voorkomen of terugdringen. Daarnaast 
besteden wij aandacht aan de cognitieve en vooral de sociale vaardigheden van de leerlingen. In de 
onderbouw veelal nog aan de basisvakken als taal en rekenen. In de onderbouw beginnen wij echter 
ook al met de interne stages. In de middenbouw gaan de leerlingen ook op externe stages. In de 
bovenbouw wordt leren meer in toegepaste zin aangeboden Deze zijn gericht op de praktijk. 
  
In het schooljaar 2016-2017 heeft de school het predicaat Excellent School behaald. Het 
excellentieprofiel is gericht op het aanbieden van een onderwijsaanbod met ICT als hulpmiddel. 
Leerlingen leren met behulp van dit medium te reflecteren op eigen handelen, samen te werken en 
eigenaar te worden van hun individuele leerproces. Dit doen zij onder andere aan de hand van 
beeldmateriaal. Dit materiaal sluit goed aan bij onze onderwijsprincipes, voordoen, nadoen, zelf doen 
en zelfstandig werken. 
  
Leerlingen en ouders 
De school wil leerlingen, ouders en externen betrekken bij het in standhouden en verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs. Zo heeft de school een actieve leerlingenraad en een 
Medezeggenschapsraad waar ouders en meerdere leerkrachten in vertegenwoordigd zijn. De school 
stelt het contact met de ouders en verzorgers van grote waarde. Wij organiseren jaarlijks een 
algemene ouderavond, kennismakingslunch voor ouders van de nieuwe leerlingen en koffie en thee 
ochtenden en tweejaarlijks een markt voor organisaties die met onze doelgroep werken op het gebied 
van wonen, werken en vrije tijd. 
  
Trots 
Wij zijn trots op ons onderwijsaanbod én het aanbod Vrijetijdsbesteding. Onze leerlingen kunnen na 
schooltijd meedoen aan activiteiten van stichting Jongeren die het kunnen (JDK). Dit gebeurt drie keer 
per week na schooltijd.  Daarnaast organiseren wij op de zaterdagmiddag de Kunsthelden. De 
leerlingen worden op een leerzame en ontspannen wijze in contact gebracht met Kunst en cultuur. Dit 
zijn voorbeelden van structurele vrijetijdsbestedingen daarnaast zijn er ook andere vormen van vrije 
tijdsbesteding die minder frequent plaatsvinden. 
 
Op weg naar 2019 en verder 
Het Orion College Noord is tot en met 2019 aangemerkt als Excellente School. De school streeft er 
naar om dit certificaat ook de daarop volgende jaren te behouden. Om dit te bereiken werkt de school 
aan verdere uitbouw van haar digitale expertise, maar ook aan de ontwikkelingen van haar 
onderwijskwaliteit in het algemeen.  
De school zal inspelen op de veranderingen rondom de zorg. Zo zullen de gedragswetenschappers en 
maatschappelijk deskundigen in de toekomst via de jeugdzorg worden gestationeerd op de scholen.  
Belangrijk is tenslotte de ervaren veiligheid van de leerlingen op onze school. Via lesprogramma’s, 
o.a. van externen en Rots en Water, wordt gewerkt aan een grote zelfvertrouwen bij de jongeren. 
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Orion College Zuidoost  
 
Doelgroep 
Orion College Zuidoost biedt voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (vso-
zmlk) in de leeftijd van 12-20 jaar, eventueel met een hulpvraag op het gebied van gedrag. Het aantal 
leerlingen met een licht verstandelijke beperking (IQ 55 – 69) is het grootst. In de onderbouw zit een 
steeds kleiner percentage leerlingen met een zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 70 – 84) en een 
groter percentage leerlingen met een matig verstandelijke beperking (40 – 54). De leerlingen op het 
Orion College Zuidoost hebben een zeer diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Veel 
leerlingen hebben gedrags - en/of psychische problemen en een leerachterstand en/of 
zelfredzaamheid. 
 
Leerlingen stromen uit van activiteitsgerichte dagbesteding tot en met arbeid. Een heel klein deel van 
de leerlingen stroomt tussentijds uit naar het mbo via het Pro-ROC traject. 
  
Onderwijs 
Respect voor de eigenheid van ieder kind staat in ons pedagogisch en didactisch handelen voorop. 
Vanuit dit respect bieden wij jongeren de veiligheid om tot een zo breed mogelijke zelfontplooiing te 
komen. Leerlingen volgen vanaf de middenbouw een of meerdere gecertificeerde en/of 
gediplomeerde branchegerichte praktijk- leerroutes (winkel, horeca, schoonmaak, zorg en welzijn en 
groenvoorziening) en leggen daarvoor op hun niveau een examen af. Wij zetten daarbij in op een 
duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Daartoe is het van belang dat we onze leerlingen meegeven 
dat zij "er toe doen". Vandaar dat wij ook werken aan hun zelfbeeld, gevoel voor eigenwaarde en 
identiteit. Om dit te bereiken werken wij aan het vergroten van hun sociale en communicatieve 
vaardigheden en aan de basale vaardigheden die het werkende leven van onze leerlingen verlangt. 
  
Voor elke leerling wordt er aan het begin van het schooljaar een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
opgesteld, waarin o.a. de niveaubepaling, het te behalen didactisch uitstroomniveau, de didactische 
leerroute, sociaal emotionele ontwikkeling en de uitstroombestemming van de leerling zijn 
opgenomen. Door middel van groepsplannen, jaarplannen en periodeplannen wordt er door de mentor 
in de klas planmatig geïnvesteerd in de didactische ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Leerlingen en ouders 
Op Orion College Zuidoost vinden wij een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk. Ouders 
zijn ervaringsdeskundige en die deskundigheid is van essentieel belang voor de samenwerking en de 
doelen die wij met de leerlingen willen bereiken. Wij betrekken ouders op verschillende manieren bij 
onze school. Op vaste momenten wordt over de ontwikkeling van hun kind gesproken. Daarnaast zijn 
er algemene contactmomenten zoals ouderavonden, voorlichtingsavonden, themamiddagen of open 
dagen. Ook stellen we de deelname van ouders in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen 
de school zeer op prijs. Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de ouderraad of de 
medezeggenschapsraad. 
  
Trots 
De school is trots op de hernieuwde focus op de uitbreiding van de arbeidsmogelijkheden. Er zijn 
nieuwe stages geworden bij de OBA, het CEC-gebouw, schoonmaakbedrijf ICS en samenwerking met 
de gemeente over werken in het groen. 
 
Op weg naar 2019 en verder 
Het Orion College Zuidoost streeft er naar binnen 2 à 3 jaar aangemerkt te worden als Excellente 
school. Om dit te bereiken werken we hard aan de verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit en 
kwaliteitszorg.  
De school zal inspelen op de veranderingen rondom de zorg. Zo zullen de maatschappelijk 
deskundigen en zorgcoördinatoren in de toekomst via de jeugdzorg worden gestationeerd op de 
scholen.  
Belangrijk is tenslotte de ervaren veiligheid van de leerlingen op onze school. Via lesprogramma’s, 
o.a. van externen over zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt gewerkt aan een grotere 
zelfvertrouwen bij de jongeren.  
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Orion College Zuid  
  
Doelgroep 
Orion College Zuid biedt onderwijs aan leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblematiek 
die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Gedragsproblemen die veelvuldig voorkomen zijn 
aandachtstekortproblemen, oppositioneel- en opstandig gedrag, emotieregulatieproblemen (zoals 
moeite met boosheidcontrole), anti-sociaal gedrag en neiging tot crimineel gedrag. Daarnaast heeft 
een groot deel van de leerlingenpopulatie van het Orion College Zuid een beperkte intelligentie 
(moeilijk lerend of licht verstandelijk beperkt). 
 
Onderwijs 
Orion College Zuid biedt in praktijkonderwijs voor alle leerjaren en bij wijze van uitzondering vmbo-bb 
en vmbo-kb in het eerste en tweede leerjaar voor leerlingen die niet terecht kunnen op een reguliere 
VMBO-school of één van de andere VSO scholen voor VMBO-onderwijs. De bedoeling is dat deze 
leerlingen na het 2e leerjaar doorstromen naar een VMBO-school of op het Orion College Zuid de 
route naar MBO-2 volgen. We bieden de MBO entree opleiding Handel & Ondernemen, waarna 
leerlingen kunnen doorstromen naar MBO niveau 2 op een andere onderwijsinstelling. Tevens kunnen 
diverse certificaten worden behaald, zoals het certificaat NIL (lassen), het certificaat JSB (sport) en het 
certificaat keukenvaardigheden (KPC1) en KAS (horeca). Verder is er de mogelijkheid om IVIO-
diploma’s te behalen op niveau 1 t/m 4 voor de basisvakken Nederlands, Engels en 
rekenen/wiskunde. 
 
Aan de hand van een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke leerling worden de 
individuele onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Onze leerlingen zijn gebaat bij gevarieerd onderwijs 
(een variatie tussen theorie en praktijk, tussen leren en doen). Op deze manier willen wij onze 
leerlingen begeleiden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het onderwijs is afgestemd op 
de individuele (ondersteunings-) behoeften van de leerling. Naast het onderwijs kunnen er 
verschillende vormen van ondersteuning geboden worden zoals gedragstrainingen, observaties, 
onderzoek en individuele begeleiding vanuit de gedragswetenschappers. 
 
Op het Orion College Zuid wordt gewerkt met het Activerende Directe Instructiemodel (ADI-model) en 
leerlijnen voor alle verplichte vakken. Om te toetsen hoe de ontwikkeling van de leerlijnen op de 
basisvakken zich verhoudt tot de leerlijnen worden twee keer per jaar de methode-onafhankelijke 
Deviant Niveautoetsen afgenomen. Tenslotte is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen de methode TOPs ingezet en wordt de ontwikkeling gemeten aan de hand van de SCOL. 
 
Leerlingen en ouders 
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid en positieve ouderparticipatie zijn belangrijke 
speerpunten/streefdoelen geweest voor het jaar 2016. Er zijn meerdere ouderbijeenkomsten en een 
ouder nieuwjaarsborrel georganiseerd. Daarnaast zijn er vaste perioden in het jaar gepland waarop de 
groepsleerkrachten alle ouders en leerlingen uitnodigen voor voortgangsgesprekken. 
De leerlingenraad heeft zich dit schooljaar onder leiding van de orthopedagoog en stagiaires o.a. 
bezig gehouden met het ontwerpen van een plan om de schoolpleinen op te knappen en leuke 
activiteiten, zoals een sportdag en schoolfeest, te organiseren. Het doel van de leerlingenraad is om 
de leerlingen een stem te geven binnen de school, waardoor de positieve betrokkenheid bij school 
wordt gestimuleerd. 
  
Trots 
We zijn erg trots dat we in januari van dit schooljaar het predicaat excellente school hebben behaald. 
We zullen ons best moeten doen deze kwaliteit vast te houden. 
We zijn trots en kijken uit naar de verhuizing van onze school naar een prachtig nieuw gebouw. 
 
Op weg naar 2019 en verder 
De school is in 2017 met trauma-sensitief lesgeven gestart. De eerste ronde is praktisch afgerond. 
Gezien de vele personeelswisselingen zal dit traject blijvende aandacht vragen. 
Daarnaast is het vergroten van de ouderbetrokkenheid een belangrijk hulpmiddel voor ons om de 
driehoeksrelatie ouder-leerling-leerkracht te verbeteren. 
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C. Bericht Raad van Toezicht 
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond eind 2017 uit de volgende zes leden: 
 De heer dr. T. Rodrigues, voorzitter 
 Mevrouw drs. E. Overweter, vicevoorzitter 
 Mevrouw drs. R.J. Koole, auditcommissie 
 De heer drs. S. van Hameren, auditcommissie 
 De heer drs. R. Peeters 
 De heer drs. N. van Tent 
 
Begin 2017 zijn twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven. De heer drs. R. Peeters en 
de heer drs. N. van Tent zijn op 19 juli 2017 door de gemeenteraad Amsterdam in de Raad van 
Toezicht van Orion benoemd. 
 
Vergaderingen en informele bijeenkomsten in 2017 
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 2017 waren de aandachtspunten: 1) vergroten meerwaarde in de samenwerking 
tussen bestuurder en RvT; 2) helder toekomstscenario met bijbehorende kalender en 3) meer 
verbinding leggen met stakeholders. 
 
Vergaderingen 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht vier keer formeel vergaderd. In de vergaderingen zijn de volgende 
besluiten genomen:  
 Goedkeuring Reorganisatie- en Bestuursformatieplan 2017-2018 
 Goedkeuring jaarrekening/jaarverslag 2016 
 Goedkeuring jaarplan en begroting 2018 
 Voordracht aan de gemeente Amsterdam van de door de BAC voorgestelde nieuwe leden – dhr. 

R. Peeters en dhr. N. van Tent - voor de RvT van Orion. 
 Starten van een wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder van Orion via bureau Wesseloo 

& Partners. 
 
Daarnaast kwamen veel andere onderwerpen aan de orde. De belangrijkste zijn: 
 De ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en het kwaliteitsbeleid van Orion en de 

financiële en inhoudelijke rapportages (na 4 en 8 maanden van het kalenderjaar). 
 Jaarlijkse strategische oriëntatie in relatie tot de ontwikkelingen van de transities jeugdzorg en 

passend onderwijs. De raad van toezicht heeft overwogen een scenarioanalyse uit te laten voeren 
voor verdergaande samenwerking, maar heeft daar wegens het ontbreken van urgentie én 
beweging in het Amsterdamse onderwijsveld van af gezien. Het gaat Orion heel goed, zowel qua 
kwaliteit als bedrijfsvoering en de raad van toezicht zou graag zien dat de specialistische kennis 
van Orion voor het voorzien onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften meer benut 
zou worden voor het creëren van passend onderwijs in Amsterdam en omgeving.  

 Transitie jeugdzorg. Er is gesproken over de effecten van de transitie jeugdzorg voor Orion. Dit 
betekent dat de eigen schoolmaatschappelijk deskundigen van Orion op termijn over zullen gaan 
naar de OKT-organisatie. En de Amsterdamse aanbesteding jeugdzorg betekent dat de 
gedragswetenschappers van Orion op termijn over zullen gaan naar de jeugdzorgaanbieders die 
deze aanbesteding gegund krijgen. Deze medewerkers die werken in het domein van de 
jeugdzorg hoeven dan niet meer uit onderwijsmiddelen bekostigd te worden, waardoor deze 
middelen aan de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.  
 

De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn bepaald op basis van de 
vastgestelde bestuurlijke agenda 2017-2018. Deze agenda bestaat enerzijds uit de reguliere P&C-
onderwerpen (begroting, bestuursformatieplan, jaarverslag, etc.) en anderzijds uit een dynamische 
thema-agenda waarin alle beleidsterreinen (strategie, kwaliteit, ICT, veiligheid, personeel, huisvesting 
en bedrijfsvoering) langskomen.  
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Auditcommissie 
De auditcommissie heeft in 2017 vier keer vergaderd. Deze vergaderingen betroffen reguliere 
vergaderingen over de financiële stukken (bestuursformatieplan, jaarrekening, vier- en 
achtsmaandsrapportage, begroting) voorafgaand aan een RvT vergadering. Bij de bespreking van de 
jaarrekening was de accountant Flynth aanwezig, om de auditcommissie over de bevindingen te 
informeren en diepgaander te bespreken.  
 
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 2017 is opnieuw grote tevredenheid uitgesproken door de 
remuneratiecommissie. 
 
Daarnaast is in verband met de aanstaande pensionering van de bestuurder een wervingsprocedure 
voor een nieuwe bestuurder opgestart.  
 
Informele bijeenkomsten en bezoeken 
Naast de formele vergaderingen hebben er in 2017 twee informele bijeenkomsten plaatsgevonden 
met de schooldirecteuren en GMR-leden van Orion. 
 Tijdens de bijeenkomst in april heeft de voorzitter van de bestuurders van de Federatie een 

presentatie gehouden over de ambitie en ontwikkelingen binnen de Federatie van primair en 
speciaal openbaar onderwijs Amsterdam. De beleidsmedewerker schoolontwikkeling heeft een 
presentatie gehouden in het kader van het toen lopende bestuurlijke toezicht. In deze context van 
interne kwaliteit en externe ontwikkelingen is vervolgens uitgewisseld hoe de RvT en de GMR in 
het kader van de wet Bestuurskracht met in gesprek willen zijn. Naar aanleiding hiervan is 
besloten om vast te houden aan de halfjaarlijkse thematafels.  

 Tijdens de bijeenkomst in december is in het kader van de mid term review op het lopende 
strategisch beleidsplan 2015-2020 van Orion gereflecteerd op een aantal pijlers van het 
strategisch beleid: “Onderwijs voor de toekomst”, “Samen Passend” en “Basis op orde”. 

 
Verder zijn de leden van de Raad van Toezicht in tweetallen op bezoek geweest op de Mr de 
Jonghschool, de Van Detschool, Orion College Noord en Orion College Zuid.  
 
Jaarlijkse zelfevaluatie 
De evaluatie over haar eigen functioneren in 2017 heeft in januari 2018 plaatsgevonden. 
Daarbij is dit jaar in bijzonder stil gestaan bij strategische ontwikkelingen en het werven van een 
nieuwe bestuurder. 
 
In deze bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht ook haar aandachtspunten bepaald voor 2018:  
1. Succesvolle afronding van de bestuurderswisseling 
2. Succesvolle uitkomsten uit dialoogtafels vertalen naar de strategie. Dit betreffen strategische 

verkenningsgesprekken met het omliggende veld (gemeente, jeugdzorg, regulier onderwijs. 
3. Het bijzonder onderwijs klimaat van Orion helpen ontwikkelen. 

Tot slot 
De Raad van Toezicht bedankt bestuur, directeuren en alle medewerkers voor hun inzet in 2017.  
Het gaat goed met de Orionscholen. De kwaliteit blijft voortdurend stijgen zo blijkt uit de interne audits 
en de inspectiebezoeken die in 2017 hebben plaatsgevonden. Deze kwaliteit en ambitie binnen Orion 
blijkt ook uit een paar andere mooie resultaten. Inmiddels hebben vijf van de negen scholen van Orion 
het predicaat Excellente School verdiend. Daarnaast hebben verschillende scholen vignetten voor 
Gezonde School.  
 
Verder heeft Orion heeft afgelopen jaar weer een goed bezocht Orion event georganiseerd en zijn wij 
als RvT ook zeer te spreken over de groei van de opdrachten van het Orion Expertisecentrum. 
Daardoor komt de expertise van Orion ook ten goede aan passend onderwijs buiten de Orionscholen!  
 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
Dr. T. Rodrigues 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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D. Bericht Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 
 
 
Aanpassing vertegenwoordiging in de GMR en verkiezingen 
Het grote aantal vacatures was voor het functioneren van de GMR een grote zorg en werd in de loop 
der jaren steeds meer een structureel probleem. Een onvoldoende bemenste GMR maakt dat de GMR 
niet daadkrachtig genoeg kan zijn, doordat de verantwoordelijkheden niet over voldoende mensen 
verdeeld kunnen worden. Bovendien kwam, vooral als gevolg van het clustermodel, de legitimiteit van 
de besluitvorming in het geding als groepen niet vertegenwoordigd worden in de GMR. 
 
Tijdens het overleg in december 2016 hebben bestuur en GMR daarom in gezamenlijkheid besloten 
het clustermodel los te laten en terug te keren naar een vertegenwoordiging per school. Op 31 januari 
werd het daartoe gewijzigde GMR-reglement vastgesteld. Na verkiezingen kwam de GMR op 14 
maart voor het eerste in haar nieuwe samenstelling bijeen. 
 
Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Gedurende 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wijze van vertegenwoordiging in de 
GMR van een clustermodel naar vertegenwoordiging per school (zie verder bij verkiezingen). 
De samenstelling van de GMR was gedurende 2017 als volgt. 
 

Samenstelling GMR vanaf 14 maart 2017 , vertegenwoordiging per school 

   Personeelsgeleding  Oudergeleding  

SO      

 Drostenburg Esther Niemans, duo met  
Merijn Bart/man  

Vacature t/m juni 
Danielle van de Wiel 

Van Koetsveld  Maria Vorsterman  Tessa van Dorp, duo met 
Arnolda Jagersma   

Mr de Jongh  Sandra Guldemeester, t/m juni  
Vacature, vanaf oktober  

Barbara Weenink  

Gerhard  Vacature Vacature  

Van Det  Vacature t/m juni 
Marieke Breuring, vanaf oktober 

Najat Bougharda, t/m juni 
Mohamed El Asaiti, vanaf oktober 

VSO  

   OC West / DB Paul Brassé 
  

Vacature 

OC Noord  Vacature t/m mei 
Margot Niesthoven, vanaf juni  

Vacature t/m oktober 
Jeroen Lisser, vanaf december 

OC Zuidoost  Vera Jap  
  

Vacature t/m juni 
Haidy Comenentia- Pocorni, vanaf oktober 

OC Zuid  Jetse Smith Vacature  

    

Extern voorzitter Tot 3 oktober Joanne van der Eijnden 

Voorzitter Vanaf 3 oktober Esther Niemans 

Ambtelijk secretaris  Hans Versteegh 

Agenda commissie 
 

 Joanne van der Eijnden, tot 3 oktober 
Esther Niemans, vanaf 3 oktober 
Dea Mooij, bestuurssecretaris 
Hans Versteegh 

  

Samenstelling GMR tot 14 maart 2017 - Clustermodel 

   Personeelsgeleding Oudergeleding 

SO     

Cluster 3 Drostenburg 
Van Koetsveld 

Esther Niemans             Drostenburg 
Simone de Jong             Drostenburg 

Vacature 
Vacature 

Cluster 4 Mr de Jongh 
Gerhard 
Van Det 

Sandra Guldemeester    Mr de Jonghschool 
Vacature 

Najat Bougharda               Van Detschool 
Vacature 

VSO     

  OC West 
OC Noord 
OC Zuidoost 
OC Zuid 

Paul Brassé           OC West  
Vacature 

Janna Visser                     OC Noord 
Virgil Scholsberg               OC West  
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Vergaderingen in 2017 
In 2017 kwam de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 6 keer met het bestuur bijeen. 
Daarnaast waren er twee ontmoetingen met de Raad van Toezicht, een met de MR-en, en vonden 
diverse overleggen in commissieverband plaats. 
 
De belangrijkste onderwerpen, die in de GMR zijn besproken: 
 Jaarplan en begroting 2017 
 Voortgangsrapportages Sociaal Plan 2016-2017  
 De gedragscode, de integriteitscode, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling 
 De P&C-cyclus   
 Concept-vakantierooster en concept-jaarplanning 2017-2018 · ·  
 Bestuursformatieplan 2017-2018    
 Arbo in eigen regie 
 Informatiebeveiliging en privacybeleid   
 Aanpassing functieboek Orion   
 Medezeggenschapsstatuut en reglementen  

Geactualiseerd als gevolg van de wijziging van de WMS per 1-1-2017 

 Gemeentelijke inkoop jeugdhulp & jeugd ggz   
 Jaarverslag Orion 2016  
 Aanpassing functieboek Orion  
 Vier en acht-maandsrapportage Raad van Toezicht·  
 Aanbesteding jeugdzorg en Sociaal plan 2018-2020  
 Klachtenregeling Orion (oktober 2017) 
 Klokkenluidersregeling Orion (oktober 2017) 
 Profielschets nieuwe bestuurder  
 Jaarplan en begroting 2018  
 
Deskundigheidsbevordering 
 De jaarlijkse basiscursus medezeggenschap voor alle MR-en werd in de maand oktober verzorgd 

door de GMR in samenwerking met de AOB. 
Voor het schooljaar 2016-2017 werd deze georganiseerd in november. 
Daarnaast werd, gelijktijdig met de bespreking van de begroting 2018, in december een cursus 
financiën en formatie verzorgd door de AOB. 

 Ook was de GMR in samenwerking betrokken bij de begeleiding van een enkele individuele MR. 
 
Bijeenkomsten met Raad van Toezicht en de directies 
Er waren dit jaar twee thematafel-bijeenkomsten met de raad van toezicht en de directies. 
Deze bijeenkomsten word door de leden van de GMR zeer gewaardeerd. 
 
Vooruitblik 2018 
Hierboven is een overzicht van de belangrijkste punten weergegeven waaraan de GMR in 2017 
aandacht aan heeft besteed. De maatregelen die in 2017 zijn genomen om de bezettingsgraad in de 
GMR te versterken zijn bestendigd met een wijziging in het medezeggenschapstatuut en GMR 
reglement en beginnen zijn vruchten af te werpen. De GMR streeft in 2018 naar een volledige 
vertegenwoordiging van alle scholen met een ouderlid en een personeelslid.  
 
Het Bestuursformatieplan verdient ook het komend jaar weer extra aandacht van de GMR. In het 
schooljaar 2018-2019 zal opnieuw geen formatie in het risicodragend deel vallen, maar aanbesteding 
van jeugdzorg zal wel tot toekomstige aanpassing in de formatie leiden. 
Er worden voortvarende stappen gezet betreffende gemeentelijke inkoop jeugdhulp en jeugd GGZ en 
de aanbesteding zal in 2018 vaste vorm gaan krijgen. De GMR is actief betrokken bij het voornemen 
om de huidige zorgverleners van Orion onder te brengen bij een zorgaanbieder. De gevolgen die dit 
met zich meebrengt op school- en personeelsniveau heeft de prominente aandacht van de GMR en 
zal in 2018 een onderwerp van veel overleg en discussie zijn.  
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Nieuwe functies om de kwaliteit van onderwijs verder te borgen en de expertise van Orion verder te 
vergroten vragen om een aanpassing van het functieboek. Het heeft de aandacht van de GMR dat de 
aanpassing niet alleen nieuwe functies betreft; aanbesteding van jeugdzorg zal op termijn opnieuw om 
een aanpassing van het functieboek vragen als daarmee ook functies binnen Orion zullen gaan 
verdwijnen. 
 
Het aangekondigde vertrek van de bestuurder luidt een jaar in waarin een nieuwe bestuurder 
aangetrokken zal worden. Bij deze procedure heeft de GMR vanzelfsprekend een rol. De GMR heeft 
bijgedragen aan een profielschets en een personeelslid en een ouderlid nemen als afvaardiging van 
de GMR deel in de benoemingsadviescommissie.  
 
In een tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn, zowel binnen als buiten Orion, acht de GMR het 
van blijvend groot belang dat geïnvesteerd wordt in scholing en korte communicatielijnen met de MR-
en en de Raad van Toezicht. Scholing en gezamenlijke themabijeenkomsten zullen ook in 2018 
worden georganiseerd  
 
Een volledig jaaroverzicht 2017 kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de GMR 
Hans Versteegh H.Versteegh@orion.nl  
 
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
 
Mevrouw drs. E. Niemans 
Voorzitter GMR 

De heer H. Versteegh 
Ambtelijk secretaris GMR 
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E. Jaarrekening 
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A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 3.854.920 3.328.308

Totaal vaste activa 3.854.920 3.328.308

1.5 Vorderingen 2.918.694 2.763.397

1.7 Liquide middelen 5.098.637 7.296.353

Totaal vlottende activa 8.017.332 10.059.750

Totaal activa 11.872.252 13.388.059

31 december 2017 31 december 2016
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 7.420.120 7.183.881

2.2 Voorzieningen 1.491.993 1.442.712

2.4 Kortlopende schulden 2.960.139 4.761.465

Totaal passiva 11.872.252 13.388.059

31 december 2017 31 december 2016
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 24.164.075 22.522.019 23.377.475

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.167.113 1.239.259 1.986.580

3.5 Overige baten 2.188.703 1.569.831 2.023.819

Totaal baten 27.519.891 25.331.109 27.387.875

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 22.705.048 21.227.485 22.870.688

4.2 Afschrijvingen 531.218 502.951 505.257

4.3 Huisvestingslasten 1.760.983 1.897.600 1.706.681

4.4 Overige lasten 2.289.463 2.978.244 2.484.690

Totaal lasten 27.286.712 26.606.280 27.567.316

Saldo baten en lasten 233.179 1.275.171- 179.441-

5 Financiële baten en lasten 3.059 9.000 10.742

Netto resultaat 236.238 1.266.171- 168.700-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 233.179 179.441-

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 531.218 505.257

- Mutaties voorzieningen 49.281 39.375

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 155.297- 417.498-

- Kortlopende schulden 1.801.327- 1.270.954

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.142.946- 1.218.646

Ontvangen interest 3.059 10.742

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.139.886- 1.229.388

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 1.057.830- 424.851-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.057.830- 424.851-

Mutatie liquide middelen 2.197.716- 804.537

Beginstand liquide middelen 7.296.353 6.491.816

Mutatie liquide middelen 2.197.716- 804.537

Eindstand liquide middelen 5.098.637 7.296.353
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Orion bestaan uit het geven van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide

uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief. De al aanwezige activa per 1 januari 2006 zijn niet

geactiveerd.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De activeringsgrens is: € 1000,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

Personele reserve (Frictiefonds)

Het frictiefonds is een fonds voor o.a. het sociaal plan. Het is een fonds voor de uitvoering van onder andere

het sociaal plan met het oog op de bezuinigingen van de komende jaren.

Overige reserve (Innovatiefonds)

Het innovatiefonds is een fonds voor innovatie.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de

verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

De voorziening jubilea is bestemd voor gratificaties bij 25- en 40 jarig dienstverband. De hoogte van de

voorziening wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers met een vaste dienstbetrekking en een

vast bedrag per medewerker (550 euro). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze

voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

De voorziening overig personeel is gebaseerd op de thans bekende door het UWV verstrekte uitkeringen over

de jaren 2012 t/m februari 2014 vermeerderd met geraamde WW-uitkeringen gedurende de resterende

looptijd. Hier is geen rekening gehouden met eventuele bovenwettelijke uitkeringen. Het is een voorziening

voor de verwachte WW-kosten die voor eigen rekening gaan komen doordat de ontslagen niet door de

instroomtoets van het participatiefonds komen.
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Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 101,5% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschaf-

waarde per 31

december 2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde

per 31

december

2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 1.103.328 98.685- 1.004.643 - - 24.671- - 1.103.328 123.356- 979.972

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 4.220.829 2.135.008- 2.085.821 1.029.490 56.174- 449.537- 53.105 5.194.145 2.531.440- 2.662.705

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 592.982 355.139- 237.844 28.339 0 53.940- 0- 621.322 409.079- 212.243

Materiële

vaste activa 5.917.139 2.588.831- 3.328.308 1.057.830 56.174- 528.149- 53.105 6.918.795 3.063.875- 3.854.920

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 312.792 291.503

1.5.2 Vorderingen OCW 1.380.510 1.308.018

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 1.027.117 874.236

1.5.7 Overige vorderingen 15.626 13.200

Overige overlopende activa 180.951 273.552

Kruisposten 1.698 2.889

1.5.8 Overlopende activa 182.649 276.441

Totaal Vorderingen 2.918.694 2.763.398

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.609 2.361

1.7.2 Banken 5.097.028 7.293.992

5.098.637 7.296.353

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2017

2.1.1 Algemene reserve 5.483.881 438.599 - 5.922.480

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 1.700.000 202.360- - 1.497.640

7.183.881 236.239 - 7.420.120

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2017

Personele reserve 700.000 202.360- - 497.640

Overige reserve 1.000.000 - - 1.000.000

1.700.000 202.360- - 1.497.640

Mutaties 2017

Mutaties 2017

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017

Boekwaarde

per 31

december 2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 377.132 54.826 54.987- 45.442- 331.529 38.704 292.825

Jubilea 152.225 54.826 54.987- - 152.064 38.704 113.360

Overig

personeel
224.907 - - 45.442- 179.465 - 179.465

2.2.3 Overige

voorzieningen

1.065.580 442.000 347.116- - 1.160.464 483.817 676.647

Onderhoud 1.065.580 442.000 347.116- - 1.160.464 483.817 676.647

1.442.712 496.826 402.103- 45.442- 1.491.993 522.521 969.472

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 470.828 1.336.201

2.4.7.1 Loonheffing 893.609 903.216

2.4.7.2 Omzetbelasting 0- 20.568

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 50.674 44.119

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 944.283 967.903

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 253.923 214.629

2.4.9 Overige kortlopende schulden 57.323 145.654

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt - 130.602

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 670.495 650.961

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 563.287 502.879

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente - 812.637

2.4.10 Totaal overlopende passiva 1.233.782 2.097.079

Totaal kortlopende schulden 2.960.139 4.761.465

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2017 31 december 2016
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Vorderingen

Huurcontracten Jaarbedrag Jaarbedrag

Huurder Pand Huurcontract tot incl BTW
excl.

servicekosten

St. Reade Drostenburg 1 (deel) 1 januari 2033 138.000 81.000

Schulden

Huurcontracten Jaarbedrag Jaarbedrag

Verhuurder Pand Huurcontract tot
incl BTW

excl.

servicekosten

Bijlmerdreef 1289 1 juli 2018 315.200 224.500

1 juli 2018 53.251 48.940

Overige contracten Jaarbedrag

Leverancier Inzake Contract tot incl BTW

Ricoh Kopieerders 31 december 2019 101.800

Cloudwise ICT beheer en onderhoud 1 april 2019 161.800

ICS Schoonmaak 1 oktober 2019 386.000

Onderwijsbureau Meppel Administratiekantoor 1 januari 2019 235.000

Huurgaranties ING Bedrag

Borgsom huur Orion College Zuidoost Bijlmerdreef 78.428

Borgsom huur stafbureau Bijlmerdreef 13.200

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat.

De verplichting inzake het huurcontract met Emerald Social Return Fund Amsterdam NV m.b.t. Orion College

Zuidoost wordt (voor het deel zonder de servicekosten) volledig vergoed door de Gemeente Amsterdam.

Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw aangevraagd/toegekend in het kader van de huisvestingsplannen.

Emerald Social Return Fund

Amsterdam NV
Bijlmerdreef, stafbureau

Emerald Social Return Fund

Amsterdam NV
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

Subsidie voor studieverlof 35.464 35.464

35.464 35.464

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 22.910.914 21.865.309 22.595.305

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 245.155 141.315 214.491

Totaal rijksbijdragen via OCW 23.156.068 22.006.624 22.809.796

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 1.008.007 515.395 567.679

Totaal rijksbijdragen 24.164.075 22.522.019 23.377.475

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 939.736 1.171.259 1.910.098

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 227.377 68.000 76.482

1.167.113 1.239.259 1.986.580

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.5.1 Verhuur 250.707 285.805 227.573

3.5.2 Detachering personeel 237.516 488.978 502.921

3.5.5 Ouderbijdragen 23.878 19.450 19.995

3.5.6 Overig 1.676.602 775.598 1.273.331

2.188.703 1.569.831 2.023.819
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 16.043.832 14.977.033 15.681.556

4.1.1.2 Sociale lasten 2.751.052 2.568.127 2.638.408

4.1.1.3 Pensioenlasten 2.215.271 2.067.971 1.812.552

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 21.010.155 19.613.131 20.132.516

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 54.826 - 68.590

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.001.602 632.588 2.057.725

4.1.2.3 Overig 515.179 670.666 362.356

4.1.2.4 Scholing/opleiding 321.027 316.100 381.182

4.1.2 Overige personele lasten 1.892.635 1.619.354 2.869.853

4.1.3 Af: Uitkeringen 197.741- 5.000- 131.680-

22.705.048 21.227.485 22.870.688

Realisatie Realisatie

2017 2016

323 318

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.2.2.1 Gebouwen 24.671 24.672 24.671

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 449.537 421.930 424.194

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 53.940 56.349 54.414

528.149 502.951 503.279

Boekresultaat desinvesteringen 3.069 1.978

531.218 502.951 505.257

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.3.1 Huur 56.835 236.500 36.138

4.3.3 Onderhoud 297.138 210.000 255.666

4.3.4 Water en energie 416.093 459.050 435.666

4.3.5 Schoonmaakkosten 462.590 499.950 445.051

4.3.6 Heffingen 26.669 30.900 21.508

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 442.000 442.000 442.000

4.3.8 Overige huisvestingslasten 59.657 19.200 70.653

1.760.983 1.897.600 1.706.681

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.243.195 1.013.200 1.334.504

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 52.401 42.800 81.475

4.4.2.2 Leermiddelen 451.620 348.530 476.133

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 504.021 391.330 557.608

4.4.4 Overig 542.247 1.573.714 592.579

2.289.463 2.978.244 2.484.690

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 25.671 19.965

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 14.520 23.171

Accountantslasten 40.191 43.136

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

5.1 Rentebaten 3.059 9.000 10.742

3.059 9.000 10.742

Pagina 83Jaarverslag Orion 2017



A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Samenwerkingsverband

Primair Onderwijs

Amsterdam Diemen

Stichting
Gemeente

Amsterdam
4

Samenwerkingsverband

Voortgezet Onderwijs

Amsterdam Diemen

Stichting
Gemeente

Amsterdam
4

Federatie Openbaar Primair

Onderwijs Amsterdam

Cooperatieve

Verening

Gemeente

Amsterdam
4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam C. de Ruiter

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Gewezen topfunctionaris j/n nee

(Fictieve) dienstbetrekking j/n ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 135.155

Beloningen betaalbaar op termijn 17.935

Subtotaal 153.090

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 141.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 153.090

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2016 in FTE 1

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 147.670

Beloningen betaalbaar op termijn 14.701

Totaal bezoldiging 2016 162.371

De vergoeding is in 2015 door de Raad van Toezicht toegekend. In 2015 viel de vergoeding onder het maximum bedrag. Hiermee wordt gebruik gemaakt van

overgangsrecht.

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 141.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stg. Orion van toepassing is.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam T.A. Rodrigues R.J. Koole E.L. Overweter S. van Hameren R. Peeters N. van Tent H. Hoogerwerf M.M.

Kuitenbrouwer

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 19/7-31/12 19/7-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 7.700 5.700 5.700 5.700 3.150 3.150

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 7.700 5.700 5.700 5.700 3.150 3.150

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 21.150 14.100 14.100 14.100 6.374 6.374

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 7.700 5.700 5.700 5.700 3.150 3.150

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/6-31/12 1/1-14/12 1/1-31/5

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 6.400 3.979 4.785 2.200 4.400 4.750

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2016 6.400 3.979 4.785 2.200 4.400 4.750

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

438.599€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

202.360-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- C. de Ruiter

Raad van Toezicht:

- T.A. Rodrigues

- R.J. Koole

- E.L. Overweter

- S. van Hameren

- R. Peeters

- N. van Tent
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41479

Naam instelling Stg. Orion

KvK-nummer 34191464

Statutaire zetel Amsterdam

Adres Bijlmerdreef 1289-2

Postadres Postbus 22222

Postcode 1100 CE

Plaats Amsterdam

Telefoon 020-3460340

E-mailadres info@orion.nl

Website www.orion.nl

Contactpersoon C. de Ruiter

Telefoon 020-3460340

E-mailadres n.v.t.

info@orion.nl

BRIN-nummers 20WV Drostenburg

20XV Van Koetsveld

20YC A.H. Gerhardschool

20YD De Jonghschool

20YN E.J. van Detschool

20YN-AB E.J. van Detschool (AB) cl-4

21EJ Orion College Zuid

21EN Orion College Noord Beijerlandstraat

20WU-00 Orion College Zuidoost

20WW-00 Orion College Drostenburg
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Bijlage 1 Leerlingaantallen naar ondersteuningsbehoefte 
 
 

 
 
Bron: t/m oktober 2017 opgave DUO; 2018 en volgende jaren ontleend aan de begroting 2018 
  

Leerlingaantallen

aantal per 1 oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jonger dan 8 jaar
categorie 1 139 114 102 109 116 116 116 116

categorie 2 19 25 23 23 23 24 25 25

categorie 3 23 33 28 42 42 46 46 46

subtotaal 181 172 153 174 181 186 187 187
8 jaar en ouder

categorie 1 428 378 315 304 293 293 293 293

categorie 2 30 30 41 41 38 38 38 38
categorie 3 34 36 48 64 59 56 57 57

subtotaal 492 444 404 409 390 387 388 388

VSO
categorie 1 445 441 490 513 520 522 524 524

categorie 2 35 32 23 20 20 20 20 20

categorie 3 47 51 48 44 43 43 43 43

subtotaal 527 524 561 577 583 585 587 587
Totaal

leerlingen 1.200 1.140 1.118 1.160 1.154 1.158 1.162 1.162

hiervan cumi 653 618 563 555 554 554 553 554

daling/stijging t.o.v. vorig jaar -5,0% -1,9% 3,8% -0,5% 0,3% 0,3% 0,0%

Ontwikkeling per leeftijd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jonger dan 8 jaar 100 95 85 96 100 103 103 103
8 jaar en ouder 100 90 82 83 79 79 79 79

VSO 100 99 106 109 111 111 111 111

totaal 100 95 93 97 96 97 97 97

Ontwikkeling per categorie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

categorie 1 100 92 90 92 92 92 92 92

categorie 2 100 104 104 100 96 98 99 99

categorie 3 100 115 119 144 138 139 140 140
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Bijlage 2  Lijst van afkortingen 
 
 
AB  Ambulante begeleiding 
ABOSO Amsterdams Besturen Overleg Speciaal Onderwijs 
ARBO  Arbeidsomstandigheden 
BBO  Breed Bestuurlijk Overleg 
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CUMI  Culturele minderheid 
CvB  Commissie voor de Begeleiding 
DMO  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam 
EMB  Ernstig meervoudig beperkte leerlingen 
Fte  Fulltime equivalent 
FPU  Flexibel pensioen en uittreden 
GGD  Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst 
GMR  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
IBL  Intensief begeleide leerlingen 
LG  Lichamelijk gehandicapte leerlingen 
LZ(K)  Langdurig zieke leerlingen 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MG  Meervoudig gehandicapte leerlingen 
MR  Medezeggenschapsraad 
NSO  Naschoolse Opvang 
OCW  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
OKT  Ouder- en kindteams 
OSO  Overlegorgaan Speciaal Onderwijs 
OSVO  Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs 
PI  Pedologisch Instituut 
PGB  Persoons Gebonden Budget  
PO  Primair Onderwijs 
ROC  Regionaal Opleidingen Centrum 
RvT  Raad van Toezicht 
SO  Speciaal Onderwijs 
UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
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 
 


