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1. Voorwoord 

 

 

Met het jaarverslag 2015 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid, de 

activiteiten en resultaten en de financiële ontwikkeling van Stichting Prof Dr. Leo 

Kanner Onderwijsgroep (LKO) in het verslagjaar 2015. 

 

Het jaar 2015 was  voor LKO een pittig jaar. De ontwikkelingen rond het inspectie – 

oordeel over de Parachute in Zoetermeer en de wisselingen in bezetting van College 

van Bestuur en in de staf hebben veel energie gekost.  

 

Wij zijn Bart Bruyns, die in 2015 is vertrokken als voorzitter van het College van 

Bestuur, veel dank verschuldigd. Met zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij onze 

organisatie heeft hij veel betekend voor onze leerlingen en medewerkers, en daarmee 

voor onze organisatie.  

 

In financieel opzicht was 2015 een zwaar jaar: de jaarrekening toont een tekort van 

€ 1.247.300 dat we gelukkig uit onze reserves kunnen opvangen. Ook kregen we voor 

het eerst in jaren te maken met een daling van het aantal leerlingen.  

 

Desondanks was 2015 een jaar waarin de rust binnen de totale organisatie kon worden 

gehandhaafd. We zijn in staat gebleken om de problemen die aan de orde kwamen op 

een adequate wijze het hoofd te bieden. Ruim 250 medewerkers stonden elke dag 

weer met hart en ziel klaar om meer dan 900 leerlingen het onderwijs en de aandacht 

te geven die zij nodig hebben en die zij verdienen. Dat is een geweldige prestatie, 

waar we ontzettend trots op zijn. 

 

Tegelijkertijd was 2015 een jaar waarin we veel nieuwe zaken in gang konden zetten, 

waaronder de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleid, de nieuwbouw van het 

Leo Kannercollege in Leiden en de verbetering van de behaalde onderwijsresultaten. 

Verder is het nieuwe kwaliteitsbeleid vastgesteld en zijn wij erin geslaagd de relaties 

met de samenwerkingsverbanden te verstevigen. 

 

Daarmee ligt er een goede basis, zowel onderwijskundig - inhoudelijk als financieel – 

organisatorisch, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Samen 

zorgen wij er zo voor dat onze leerlingen zich in hun eigen(wijs)heid kunnen 

ontplooien. 

 

 

Leiderdorp, 24  mei 2016 

 

Rien Timmer, voorzitter College van Bestuur 

Sander Verheul, lid College van Bestuur   
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2. Organisatie 

 

2.1. Algemene gegevens 

 
Naam Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep 

Bestuursnummer 30968 

Bezoekadres Touwbaan 42 – C 2352 CZ Leiderdorp 

Telefoon 071 - 5150599 

Fax 071 - 5173861 

E-mail administratie@leokanner.nl 

Website www.leokanner.nl 

 

 

2.2. Juridische structuur 

 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichtingsvorm. De Stichting 

Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep is op 8 juni 1968 opgericht en kent 

Oegstgeest als statutaire vestigingsplaats. De Stichting heeft het bestuur en beheer 

over één school voor speciaal onderwijs (cluster 4 ZMOK). De Stichting is bij het 

Ministerie van OCW geregistreerd onder nummer 30968. De school is geregistreerd 

onder BR(in) 00NT. De Stichting verzorgt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Het onderwijs wordt gegeven op zes verschillende 

locaties in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer.  
 
 

2.3. Missie en doelstelling 

 
De statutaire doelstelling van de Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep 

luidt:  

 

 Het geven van onderwijs en zorg aan leerlingen met gedragsstoornissen en / of 

leerlingen met kinder- / jeugdpsychiatrische problematiek. 

 Het geven van onderwijs en zorg aan leerlingen die vanwege andere redenen 

dan genoemd in het vorige lid aangewezen zijn op scholen voor speciaal 

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

 Het geven van specialistisch onderwijs en een overeenkomstig zorgaanbod. 

 

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep heeft als missie: het bieden van onderwijs aan 

onze leerlingen zodat ze zich zowel op sociaal/emotioneel als op cognitief gebied 

optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we bereiken door (visie): onze locaties zo in te 

richten dat alle medewerkers in staat zijn deze missie succesvol en met enthousiasme 

uit te voeren.  

    

We vinden het belangrijk dit alles in een veilige en gestructureerde leeromgeving te 

doen in goede samenwerking met ouders en hulpverlening. In het strategisch 

beleidsplan en de locatieontwikkelingsplannen wordt de stichtingsbrede missie en visie 

verder geconcretiseerd op locatieniveau. Voor meer informatie, zie de website van de 

stichting: www.leokanner.nl. 

  
 

2.4. Organisatie, governance en besturingsfilosofie 

 

De organisatie is in 2010, na voorbereidingen in 2009, omgevormd naar een nieuwe 

modernere organisatievorm. De vorming van een Raad van Toezicht en een College 

http://www.leokanner.nl/
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van Bestuur werd ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van “Corporate 

Governance” in zowel de semipublieke als private sector waarin o.a. een heldere 

scheiding wordt aangebracht tussen de uitvoerende en controlerende macht. Binnen 

het onderwijs is door de PO-Raad in dit kader de Code voor Goed Bestuur 

aangenomen. In dat kader heeft Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep een 

scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht (Bestuur/Raad van Toezicht model), 

met daarnaast een versterking van de rol van de integrale schoolleider. In het nu 

gekozen model ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het bestuur van de 

organisatie bij een College van Bestuur (CvB). Het CvB treedt op als bevoegd gezag en 

is daarmee verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van beleid. 

Daarnaast vormt het CvB het aanspreekpunt voor de externe contacten, zoals het 

ministerie, de lokale overheid en de inspectie.  

 

Het CvB wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die op afstand opereert. Zij 

heeft een toezichthoudende taak.  De Raad van Toezicht heeft verschillende 

commissies ingesteld die zich richten op bepaalde aspecten van de organisatie (zie 

hoofdstuk Verslag van de RvT.) De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. De 

commissies komen op afroep bij elkaar. De voorzitter van de RvT heeft regelmatig 

overleg met het CvB dan wel apart met de voorzitter van het CvB.  

 

De medezeggenschap is georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap 

Scholen. De medezeggenschapsraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De 

voorzitter van de MR heeft periodiek overleg met de voorzitter van de CvB. Ook de MR 

heeft verschillende aandachtsgebieden verdeeld over de leden. 

 

De locaties worden aangestuurd door een integraal verantwoordelijke locatiedirecteur. 

Het CvB en de locatiedirecteuren vormen samen het managementteam van de 

stichting. Het managementteam komt eenmaal per 4 weken bij elkaar. Het CvB 

bezoekt alle locaties periodiek. Tijdens dat bezoek is er bilateraal overleg met de 

locatiedirecteur.  

  

De organisatie wordt bij het ontwikkelen, implementeren en bewaken van beleid 

ondersteund door een stafbureau met specialisten voor personele en financiële zaken 

en onderwijskwaliteit en voor het voeren van de administratie door een centrale 

administratie en een extern bureau (OHM). Op het bestuursbureau werken per ultimo 

2015 in totaal 5,3 fte’s (exclusief 2 vacatures). 

 

De activiteiten met betrekking tot ambulante begeleiding zijn ondergebracht in de 

Coöperatieve Vereniging AED (Ambulante Educatieve Dienst) Leiden. In onderstaand 

organogram is de organisatie van de Stichting weergegeven, zoals deze actueel was in 

het verslagjaar. 
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2.5. Samenstelling College van Bestuur 

 

De Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep wordt bestuurd door een 

tweehoofdig College van Bestuur. De voorzitter beheert de portefeuilles financiën en 

personeel; het lid van het College van bestuur beheert de portefeuilles onderwijs, 

kwaliteit en leerlingenzorg.  Gedurende het verslagjaar vond een aantal wijzigingen 

plaats in de samenstelling van het College van Bestuur: 

 de heer B. Bruijns (voorzitter) beëindigde zijn dienstverband op eigen 

verzoek per 1 mei 2015; 

 In de periode 1 mei tot 1 november 2015 trad de heer J. Eijkhout op als 

interim – voorzitter van het College van Bestuur; 

 Per 1 november werd de heer C.J.C. Timmer benoemd  tot voorzitter van 

het College van Bestuur. 

 

De heer S. Verheul was gedurende het gehele jaar werkzaam als lid van het College 

van Bestuur.  

 

Voor de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt verwezen naar de 

jaarrekening. 

 

De heer Timmer bekleedt de volgende nevenfuncties:  

1. Lid Raad van Toezicht Hogeschool iPABO te Amsterdam en Alkmaar (betaald) 

2. Externe klokkenluider Pensioenuitvoeringsbedrijf PGGM te Zeist (betaald) 

3. Voorzitter sportcommissie Belangen Vereniging van Kleine Mensen (onbetaald) 

 

De heer S. Verheul heeft geen nevenfuncties. 

 

De taakverdeling binnen het College van Bestuur is opgenomen in onderstaand 

overzicht: 
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2.6. Scholen  

 

Tot de Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep behoren per ultimo 2015 de 

volgende scholen: 

 

Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)  

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis. De Leo Kannerschool SO 

biedt groepsgericht onderwijs met ruimte voor individuele aandacht. Er wordt zo 

optimaal mogelijk aangesloten bij het niveau van de leerling en het verwachte 

uitstroomniveau, zodat leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs dat 

bij hen past.  

  

Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)  

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis: Deze locatie biedt een 

praktijkgerichte leerweg en vmbo basis beroeps en kader beroeps. Leerlingen kunnen 

deelcertificaten of IVIO-examens afleggen. Ze stromen door naar arbeid of het MBO. 

Soms stromen leerlingen tussentijds door naar vmbo theoretische leerweg.  

  

Leo Kannercollege (VSO, Leiden)  

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis. Het Leo Kannercollege biedt 

onderwijs op vmbo theoretische leerweg-, havo- en vwo-niveau. De leerlingen worden 

voorbereid op vervolgonderwijs in het MBO, HBO of aan de universiteit. Ze ronden hun 

opleiding met het staatsexamen af.  

  

De Parachute (SO, Zoetermeer)  

Doelgroep: leerlingen met meer uiteenlopende gedrags- en/of psychiatrische 

problematiek. Het onderwijs is afgestemd op de individuele ondersteuningsbehoefte 

van de leerlingen.  
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P.C. Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)  

Doelgroep: leerlingen met meer uiteenlopende gedrags- en/of psychiatrische 

problematiek. Deze locatie biedt onderwijs op vmbo niveau (basis beroeps, kader 

beroeps en theoretische leerweg). Daarnaast is een interne AKA-opleiding mogelijk. 

Vanuit het vmbo stromen leerlingen uit naar het MBO, of -door de samenwerking met 

Teylingen College KTS- naar regulier vmbo basis beroeps. Voor leerlingen die niet 

doorstromen naar vervolgonderwijs verzorgt de school arbeidstoeleiding.  

  

Lesplaats ESB Curium-LUMC (Oegstgeest / Gouda) 

Doelgroep: leerlingen met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn voor dag-

klinische of klinische behandeling in Kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-

LUMC. De lesplaats biedt onderwijs met als doel dat leerlingen (weer) tot leren komen 

en na de behandeling een passende onderwijsplek krijgen.  

  

 

2.7. Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

 
Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur voor instellingen in het 

Primair en Voortgezet Onderwijs van kracht geworden en zijn de bepalingen van deze 

wet in de diverse onderwijswetten verankerd. Stichting Professor Dr. Leo 

Kanneronderwijsgroep is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de 

PO-raad. Zoals alle leden van de PO-raad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur 

Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd 

omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het primair onderwijs.   
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3. Algemeen 
 
3.1. Kanner en strategie 

 

Het kalenderjaar 2015 was het laatste volledige jaar van het strategische plan 2012 - 

2016. Het schooljaar 2016 - 2017 zal beginnen met een nieuw strategisch plan. In 

april 2015 is gestart met de voorbereidingen voor het strategisch beleidsplan 2016 - 

2020. Dat is gedaan door terug te kijken naar 2012 - 2016: wat zijn de lessons 

learned? Daarnaast is gezocht naar antwoord op de vraag wat wij in ieder geval mee 

moet nemen in ons volgende beleidsplan. Er is geluisterd naar externe 

belanghebbenden, de locatiedirecteuren, de raad van toezicht, de 

medezeggenschapsraad en medewerkers van de verschillende locaties. Er zijn in 2015 

twee dagen georganiseerd waar alle betrokkenen input voor het nieuwe strategisch 

beleidsplan konden leveren. Belangrijke thema’s aan de voorkant van het strategisch 

beleidsplan waren het herijken van de visie en de missie en het zoeken en vinden van 

de kernwaarden van onze organisatie: wat bindt ons, vanuit waar werkt iedereen elke 

dag aan onze primaire taak? Terugkijken en vooruitkijken. In het nieuwe strategisch 

beleidsplan zal de uitwerking van de in 2015 vastgestelde besturingsfilosofie zichtbaar 

zijn: richting én ruimte geven. De locaties krijgen meer ruimte om maatwerk te 

creëren voor de specifieke kenmerken van hun locaties. Tevens zullen er ook concrete 

resultaatafspraken staan in het beleidsplan. De wijze waarop locaties dat resultaat 

willen bereiken, is aan de locatie zelf om in te vullen.  

 

Wij zijn ons ervan bewust welke belangrijke maatschappelijke opdracht wij elke dag 

vorm geven op onze locaties. Het tot ontwikkeling brengen van jonge kwetsbare 

mensen zodat zij een plek kunnen verwerven waarop zij tot hun recht komen binnen 

onze dynamische en veranderende samenleving. Onze missie, visie en kernwaarden 

geven aan hoe wij aan deze verantwoordelijkheid vorm willen geven. Het is ons interne 

kompas.  

 

Bij het vormgeven van onze missie en visie baseren wij ons op onze kernwaarden 

waarbij de rechten van het kind de paraplu zijn waaronder wij al ons handelen 

scharen: 

 

 Het onderwijs is gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de 

persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.  

 Het onderwijs draagt bij aan de voorbereiding van de kinderen op een 

verantwoord leven in een vrije maatschappij.  

 

Dat leidt tot de volgende kernwaarden die ons binden en boeien: 

 

 Eigen(wijs)heid 

 Solidariteit 

 Ontwikkeling 

 

Onze leerlingen zijn speciaal en bezitten een eigen wijsheid die verrijkend is, maar niet 

altijd tot ontwikkeling komt binnen het regulier onderwijs. Het vertrekpunt en onze 

kernwaarden gecombineerd levert onze missie op: 

 

Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich 

in hun eigen(wijs)heid ontplooien. 

 

Het vertrekpunt van dit alles is onze visie op ons onderwijs in de samenleving: 

 

Onderwijs met perspectief 
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Perspectief: 

 voor onze leerlingen op hun vervolgstappen op weg naar volwassenheid  

 voor alle medewerkers die, om onze mooie woorden waar te kunnen maken, 

perspectief moeten blijven houden binnen hun vak: een werkzaam leven lang zich 

ontwikkelen in samenhang met onze leerlingen.  

 

 

3.2. Kanner en leerlingen 

 

In de nationale context is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor 

talentherkenning, perspectief op de arbeidsmarkt, het behalen van een startkwalificatie 

en opbrengstgericht werken in het onderwijs en voor het streven zoveel mogelijk 

jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Vanuit sociaal en economisch oogpunt 

is het van groot belang dat ook onze leerlingen hun talenten kunnen inzetten voor de 

maatschappij en niet aan de kant komen te staan. Naast dit sociaal en economisch 

belang vinden wij het bij onze verantwoordelijkheid passen de leerlingen die aan ons 

onderwijs zijn toevertrouwd de veiligheid en ruimte te bieden zich te ontwikkelen tot 

burgers die een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij en vooral aan zichzelf. 

Onze scholen zijn zich daar zeer van bewust en hebben zich in 2015 daardoor verder 

ontwikkeld in het zien en vormgeven van de onderwijsbehoeften die onze leerlingen tot 

ontwikkeling brengen.  

 

De omvang van de leerlingenstroom richting het speciaal onderwijs laat zich binnen 

passend onderwijs nog steeds lastig voorspellen. Het leerlingaantal is in 2015 licht  

gedaald. Dat is voor een klein deel een gevolg van ontwikkelingen in het regulier 

voortgezet onderwijs in de Duin en Bollen streek. Daar is in samenwerking met onze 

VSO school in Oegstgeest een initiatief gestart om meer leerlingen naar een regulier 

vmbo diploma te leiden. Dit betekent dat er meer sprake is van verwijzingen vanuit 

onze locatie in Oegstgeest naar het regulier VMBO. Ook spelen de ontwikkelingen rond 

de decentralisatie van de zorg een duidelijke rol. Het aantal leerlingen vanuit de GGZ is 

weliswaar in 2015 niet gedaald, de behandeltijd van  onze leerlingen is wel sterk 

gedaald. Voor 2016 verwacht de GGZ – instelling Curium waarmee wij samenwerken 

een aantal groepen te moeten sluiten vanwege de bezuinigingen vanuit sommige 

gemeentes. Voornamelijk in het gebied Holland – Rijnland is dit aan de orde. Dit 

betekent dat wij samen met onze GGZ-partner moeten zoeken naar nieuwe werkbare 

en betaalbare oplossingen voor deze leerlingen.  

 

Op twee locaties was in 2015 het aantal potentiële leerlingen groter dan de 

gebouwencapaciteit toeliet. De druk vanuit de samenwerkingsverbanden om deze 

leerlingen wel toe te laten was groot. Om de leerlingen te kunnen bedienen is er een 

extra groep vanuit het Kanner College gestart op het P.C. Hooftcollege. Daarmee 

hebben we recht kunnen doen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is geen 

oplossing voor de lange termijn. Samen met onze SO-partners en de 

samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor deze 

uitdaging.  

 

De verwachting dat het aantal aanmeldingen in augustus 2015 vanwege de negatieve 

publiciteit en het oordeel ‘zeer zwak’ van de inspectie sterk zou dalen is uitgekomen. 

Ouders hebben veelal voor een andere school gekozen in 2015 en de school zelf heeft 

een stringenter aannamebeleid gevoerd. Echter, de effecten van passend onderwijs 

moeten worden meegenomen in de analyse van het dalend aantal aanmeldingen. In 

augustus 2013 en 2014 was het aantal aanmeldingen erg hoog (29 en 30). Ook het 

aantal aanmeldingen in Zoetermeer op het SBO kende in die jaren een piek.  Het 

aantal aanmeldingen in de jaren voor 2013 en 2014 schommelde rond de 17. Dit 

betekent dat het aantal aanmeldingen in 2015 wel laag was, maar op zich beter in lijn 

met de jaren tussen 2010 en 2012.  
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3.3. Kanner en onderwijs 

 
Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs aan leerlingen die speciale 

onderwijsbehoeften hebben. Deze kerntaak willen wij zo goed mogelijk uitvoeren. 

Daartoe is het invullen van de juiste randvoorwaarden erg belangrijk. Goede docenten, 

een prettig gebouw, specialistische ondersteuning, goede materialen, actuele kennis, 

etc. Ook is het belangrijk te weten wanneer je kunt vaststellen of je iets goed doet en 

waar je dat tegen afzet. Een bruikbaar en efficiënt systeem van duiden en 

verantwoorden is onontbeerlijk om te weten of wij goed onderwijs geven en om dat 

ook aan de buiten wereld te kunnen tonen.  

 

Onze locaties hebben elk op hun eigen manier gewerkt aan het optimaliseren van hun 

onderwijskwaliteit. Dat hebben ze onder andere gedaan door te werken met nieuwe 

concepten, het anders inrichten van klassen, het investeren in personeel en het 

werken met ons kwaliteitsmanagementsysteem. Wij streven er naar continue te 

werken aan het optimaliseren van onze onderwijskwaliteit vanuit alle voorwaarden die 

daar aan ten grondslag liggen.  

 

In 2015 en voorgaande jaren hebben vijf van de zes locaties een basisarrangement1 

van de onderwijsinspectie toebedeeld gekregen. Bij vier van de vijf locaties was de 

beoordeling van de inspectie positief. Eén locatie kreeg een ‘zeer zwak’ als 

beoordeling. De ‘zeer zwakke’ locatie heeft in 2015 hard gewerkt de kwaliteit op ‘basis’ 

niveau te krijgen.  

 

Uit de interne opbrengstanalyses blijkt dat we tevreden mogen zijn met de resultaten 

die wij boeken met onze leerlingen. De onderwijsresultaten worden verderop in dit 

jaarverslag nader geduid.  

 

 

3.4. Kanner en Governance 

 
Bestuur en toezicht  

Om governance goed vorm te geven en de beoogde landelijke uitgangspunten van de 

governancestructuur te realiseren is rolvastheid van de verschillende actoren binnen de 

organisatie van belang. De rolvastheid en de helderheid in de wijze van aansturen was 

voor verbetering vatbaar. Met de in 2015 vastgestelde  besturingsfilosofie hebben we 

hierin verbetering gebracht. Deze draagt bij aan een heldere governance structuur 

waarin de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen duidelijk zijn belegd 

en verdeeld. Een heldere governance vergt voortdurend ‘onderhoud’. Daarom zijn ook 
in 2016 gezamenlijke studie- en werkdagen gepland.  

 

Bestuur en leiding 

Ook hier geldt dat de rollen verantwoordelijkheden duidelijk moeten zijn voor een ieder 

om het werk goed en verantwoord te kunnen uitvoeren. Onduidelijkheid over de 

invulling van die rollen en de verdeling van de verantwoordelijkheden droeg in januari 

2015 bij aan spanningen binnen de organisatie. Dat vormde een extra motivatie om de 

rollen van bestuur en leiding te herijken en te komen tot  een andere opzet van 

overleggen en besluiten. In de nieuwe besturingsfilosofie is de rol van bestuur en 

leiding duidelijk beschreven in relatie tot de rest van de organisatie en tot de 

verantwoordelijkheden van een ieder. Integrale verantwoordelijkheid is daarbij 

 
1 Scholen die door de inspectie in het basisarrangement vallen zijn scholen waarvan de inspectie geen 

tekortkomingen heeft vastgesteld die noodzaken tot een aangepast arrangement oftewel verscherpt 
toezicht. 
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leidraad. Deze borgen we in de organisatie door de structuren zo vorm te geven dat 
iedereen op het juiste moment en in het juiste gremium zijn rol kan waarmaken.  

 

Enkele verschuivingen in bestuur en leiding 2015: 

 In februari 2015 heeft voorzitter Bart Bruijns van het College van Bestuur 

vanwege toen spelende gezondheidsredenen zijn bestuurlijke 

verantwoordelijkheden neergelegd. Hij is als adviseur van het College van 

Bestuur aangebleven tot juni 2015. 

 In mei 2015 is Joost Eijkhout benoemd tot voorzitter ad interim  

van het College van Bestuur. Hij heeft deze taak in twee termijnen uitgevoerd 

tot 1 november 2015. 

 Per 1 november is Rien Timmer benoemd tot voorzitter van het College van 

Bestuur.  

 Sander Verheul, lid van het College van Bestuur, heeft gedurende 2015 de 

bestuurlijke continuïteit van de stichting gewaarborgd naar buiten toe 

(samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en gemeenten) 

 Marion Baartman, die sinds najaar 2014 als locatiedirecteur leiding gaf aan 

zowel de locatie SO De Parachute in Zoetermeer als aan het P.C. Hooftcollege in 

Leiderdorp, heeft in november afscheid genomen van het P.C. Hooftcollege. Zij 

richt nu haar aandacht volledig op De Parachute. Per december 2015 is er een 

interim-directeur gestart op het P.C. Hooftcollege, in de loop van 2016 wordt de 

functie van directeur op deze locatie definitief ingevuld. 

 

 

3.5. Kanner en de omgeving 

 

Kanner en verantwoording 

Vanwege onze speciale positie in het krachtenveld rondom onze scholen streven wij er 

naar de relatie met onze directe en indirecte omgeving goed te onderhouden en onze 

netwerken verder uit te breiden. Naast dat wij invloed willen op onze omgeving, willen 

wij ook verantwoording afleggen aan die omgeving. Via de website van de 

onderwijsinspectie is veel informatie beschikbaar over de kwaliteit van ons onderwijs. 

Onze SO – scholen participeren in het project ‘scholen op de kaart’. Ook op de 

betreffende website is informatie te vinden over onze locaties. Elk jaar is er een 

bestuursjaargesprek met de onderwijsinspectie over de opbrengsten van ons onderwijs 

en over relevante ontwikkelingen binnen onze stichting. Verder verantwoorden wij ons 

aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen en zorgen wij er voor dat zij invloed 

kunnen uitoefenen op zaken die spelen binnen onze stichting en op de locaties. Om dat 

te bevorderen hebben wij in 2015 verder geïnvesteerd in klankbordgroepen op onze 

locaties. Deze klankbordgroepen worden geconsulteerd bij evaluaties van onze 

resultaten en bij nieuwe beleidsontwikkelingen op basis van die opbrengsten. De in 

2015 afgenomen tevredenheidsonderzoeken zijn onder andere gedeeld met de 

klankbordgroepen.  

 

Kanner en samenwerken 

Vanuit onze kernopdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een vervolgstap in 

hun leven is samenwerken noodzakelijk. In 2015 is er veel geïnvesteerd in het 

vernieuwen en herijken van de relatie met onze samenwerkingspartners. Deze 

herijking was nodig om vorm te geven aan nieuwe inzichten en de veranderende 
omstandigheden zoals passend onderwijs.  

 

Twee belangrijke prestaties op dat gebeid in 2015 waren het hervormen van onze 

samenwerking in Zoetermeer met JGZ-instelling Jeugdformaat en het opstellen van 

een nieuw convenant met onze partner Curium – LUMC. De samenwerking met 

Jeugdformaat in Zoetermeer riep veel spanningen op in de school. Ook de 

onderwijsinspectie noemde dat in haar rapport van bevindingen in februari 2015. De 

samenwerking is in 2015 beëindigd. Het convenant met Curium – LUMC is het resultaat 
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van twee jaar zoeken naar de ideale vorm van echt samenwerken in plaats van naast 

elkaar werken. Samenwerken vanuit erkenning van elkaars expertise en het geven van 

ruimte aan elkaar om eigen ontwikkelingen vorm te geven binnen de gezamenlijke 

context.  

 

Samenwerken begint bij het elkaar regelmatig zien en het kennen van elkaars context. 

Om dat vorm te geven is er in 2015 een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente 

Zoetermeer om de psychiatrische kennis te integreren in de leerlingzorgsystematiek 
van onze locatie in Zoetermeer. De subsidie is toegekend in januari 2016.  

 

Vanuit onze regionale functie krijgen wij leerlingen uit een groot spreidingsgebied. Met 

de invoering passend onderwijs is onze regionale omgeving opgeknipt in diverse 

samenwerkingsverbanden. Op basis van strategische keuzes nemen wij  deel aan veel 

samenwerkingsverbanden. In 2015 hebben wij die actieve deelname gecontinueerd. De 

vraag is echter naar voren gekomen of de strategische koers die is ingezet in 2013 de 

geambieerde meerwaarde oplevert voor onze locaties en daarmee voor onze 

leerlingen. In het nieuwe strategisch beleidsplan zullen we een nieuwe strategische 

koers uitzetten in relatie tot onze actieve deelname aan samenwerkingsverbanden. Die 

zal gericht zijn op actieve betrokkenheid bij de inhoud, en op maatwerk wat betreft 

bestuurlijke deelname.  

 

 

3.6. Kanner en werkgeverschap 

 

De arbeidsmarkt is over een langere reeks van jaren veranderd. Het imago van het 

onderwijs, het gebrek aan carrièremogelijkheden voor werknemers in het onderwijs en 

de zwaarte van het werk in de onderwijssector hebben invloed op het kunnen 

aantrekken en binden van goed opgeleid en bekwaam personeel. Goed en bekwaam 

personeel is essentieel om de missie en visie waar te kunnen maken. Wij spannen ons 

in om een goed werkgever te zijn, een werkgever die recht doet aan de behoeften van 

de medewerkers en die past bij de cultuur van de individuele locaties. Werknemers die 

zich verbonden voelen met hun werk en onze organisatie hebben een goede 

uitgangsbasis voor hun functioneren. Zij kunnen zich richten op de inhoud van hun 

taken en voelen zich betrokken bij organisatiedoelstellingen en locatiedoelstellingen.  

 

De basis van goed functionerende medewerkers is de erkenning van hun behoeften en 

waardering van hun kwaliteiten. Leidinggevenden op locaties spelen daarin een 

cruciale rol. Zij zijn als geen ander de basis van bovengenoemde uitgangspunten. Hun 

stijl van leidinggeven is sterk bepalend voor de betrokkenheid van onze werknemers 

bij de gestelde doelen en de mate waarin medewerkers zich willen en kunnen 

ontwikkelen.  

 

In het jaar 2015 is er veel geïnvesteerd in de bevoegdheden van onze docenten en de 

bekwaamheden van de medewerkers. Onze speciale leerlingen vragen ook om speciale 

kennis van de medewerkers. Scholing omtrent kennis van het gedrag van onze 

leerlingen in relatie tot de onderwijsbehoeften heeft veel aandacht gekregen binnen 

locaties. Veel medewerkers hebben zich het afgelopen jaar ontwikkeld door scholing, 

coaching en door gewoon hun werk steeds beter te willen doen.  

 

De leidinggevenden op de locaties hebben zich ingespannen om met alle medewerkers 

de gesprekscyclus te doorlopen en de locatieontwikkeling te verbinden met 

bovengenoemde persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkelingsbehoeften 

van medewerkers sluit niet altijd goed aan bij de organisatiebehoeften en de wijze 

waarop wij vorm willen geven aan onze doelstellingen. Wij streven net als bij onze 

leerlingen er naar om vanuit de kennis en capaciteiten van de medewerkers op zoek te 

gaan naar de best mogelijke vervolgstap in hun loopbaan. Belangrijke ambitie daarbij 

is dat werkgever en werknemer het gevoel hebben verder te kunnen.  
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3.7. Kanner en strategische doelstellingen 

 
De strategische doelstellingen voor 2015 zijn niet één op één gehaald uit het 

strategisch beleidsplan 2012 – 2016. Daarvoor waren die doelstellingen vaak al te veel 

ingehaald door nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen de samenleving. 

De strategische lijn uit dat plan is wel voortgezet. Een aantal strategische 

doelstellingen is voortgekomen uit de realiteit van het moment en een aantal komt uit 

het jaarplan van het CvB (september 2015 – december 2016). De negatieve 

beoordeling van de onderwijskwaliteit op één van de locaties, en alles wat daar uit is 

voortgekomen, heeft voor een groot deel de agenda van 2015 bepaald.  

 

 

Doelstelling 1: De kwaliteit van het onderwijs op de locatie De Parachute verbeteren 

In februari 2015 oordeelde de inspectie dat de onderwijskwaliteit op De Parachute niet 

op orde was. Tevens gaf zij ons de opdracht dat er voor alle leerlingen ingeschreven bij 

De Parachute en die geen onderwijs volgden op De Parachute vanwege problemen een 

oplossing moest komen.  

 

Resultaat doelstelling 1: 

a) De onderwijskwaliteit is sterk verbeterd gedurende het jaar 2015 en het klimaat op 

De Parachute is weer veilig en prettig voor leerlingen en medewerkers. De inspectie 

heeft dit bekrachtigd tijdens haar bezoek op 13 januari 2016. Zij kende De 

Parachute weer een basisarrangement toe. Daarmee is de doelstelling meer dan 

behaald. De verwachting was dat we via een zwak arrangement naar een 

basisarrangement zouden gaan. Tegen die verwachting in heeft de Inspectie in één 

keer de waardering van ‘zeer zwak’ in ‘basis’ veranderd.  

b) Voor alle leerlingen die bij De Parachute stonden ingeschreven en geen onderwijs 

op die locatie volgen is een oplossing gevonden. Zij zijn of ingeschreven op een 

andere school of zijn in zorgtrajecten geplaatst. Doelstelling (opdracht) behaald. De 

vraag is wel of de kinderen daarmee zijn geholpen. Veel van de kinderen waar het 

om ging zitten nu weer thuis, maar het bereiken van structurele oplossingen voor 

deze kinderen ligt buiten de reikwijdte van onze organisatie.  
 

 

Doelstelling 2: de besturingsfilosofie is beschreven 

Binnen de organisatie ontstond de behoefte de besturingsfilosofie te beschrijven. Dit 

als onderlegger voor alle managementstukken die wij al hadden of nog moesten 

opschrijven. Vanuit welke onderliggende gedachten wordt de organisatie bestuurd en 

geleid? Ook was het belangrijk de rollen van de ondersteunde stafdiensten in relatie tot 

de integrale verantwoordelijkheid van de directeuren vorm te geven. Gedurende de 

jaren dat er sprake is van stafdiensten binnen onze organisatie (vanaf 2011) is er 

sprake geweest van zoeken naar evenwicht tussen de rollen van bestuur, directeuren 

en stafmedewerkers. Het ontbreken van een duidelijke besturingsfilosofie en het 

zoeken van een ieder naar de juiste rol heeft er mede toe bijgedragen dat drie van de 

van de vier stafleden zijn vertrokken.  

 

Resultaat doelstelling 2:  

In november 2015 is de besturingsfilosofie vastgesteld door het College van Bestuur 

na een positief advies van het Management Team. Ook is er instemming van de 

medezeggenschap en goedkeuring van de raad van toezicht. Ook de stafleden zijn 
betrokken bij het tot stand komen van de besturingsfilosofie. Doelstelling behaald.  

 

 

Doelstelling 3: er is stichtingsbreed kwaliteitsbeleid vastgesteld 
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Al sinds 2012 werken wij aan kwaliteitsbeleid. Hoe weten we dat we niet alleen het 

goede doen, maar ook het goede goed doen? Vanwege de inhoudelijke verschillen in 

inzicht binnen de stichting is er eerst voor gekozen het kwaliteitsbeleid te laten 

ontstaan en het niet te produceren. Bijna alle locaties hebben de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in hun kwaliteitsbeleid en reflectief vermogen en zijn daar in gegroeid. 

Eén locatie heeft daar veel meer moeite mee gehad en bleek onvoldoende in staat te 

reflecteren op het eigen handelen en kwaliteitsbeleid vorm te geven. 

 

Resultaat doelstelling 3: 

In 2015 zijn alle opgedane ervaringen en ontwikkelingen op gebied van kwaliteitsbeleid 

samengebracht in een schriftelijk vastgelegd stichtingsbreed gedragen kwaliteitsbeleid. 

Het beleid is vastgesteld door het CvB en onderschreven door de 

medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. De doelstelling is behaald.  

 

 

Doelstelling 4: de samenwerking met de speciaal onderwijspartners is verstevigd.  

Samen met onze partners in het Leidse speciaal onderwijs bestrijken wij een groot 

geografisch gebied. We zien elkaar ook regelmatig in de diverse 

samenwerkingsverbanden waarin wij actief zijn. Om onze leerlingen nu en in de 

toekomst goed te kunnen blijven bedienen is samenwerken noodzakelijk: het bundelen 

van krachten, het verdelen van de ‘workload’, het samenbrengen van de expertise van 

onze ondersteunende diensten en medewerkers en het verstevigen de kwaliteit en 

continuïteit van het hele Leidse speciaal onderwijs.  

 

Resultaat doelstelling 4: 

Wij zijn er met onze partners in geslaagd vorm te geven aan onze samenwerking. Dat 

is niet vanzelfsprekend gegaan. Onze eerste samenwerkingsovereenkomst heeft in de 

praktijk niet geleid tot echt samenwerken. Wel is in de loop van 2015 gebleken dat er 

op inhoudelijk en praktisch gebied veel is samengewerkt. Richten in plaats van 

stichten. De directeuren weten elkaar te vinden en hebben regelmatig contact met 

elkaar. De SO-tafel, directeuren en bestuur vanuit het Leids speciaal onderwijs, heeft 

vaste voet aan de grond gekregen en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. 

Regelmatig is er vanuit de SO – tafel overleg met de drie samenwerkingsverbanden uit 

de regio Midden – Holland Rijnland. Doelstelling behaald.  
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4. Onderwijs en kwaliteit 
 

 

4.1. Leerlingen 

 
De uitsplitsing van de leerlingtelling op de peildatum 1 oktober 2013, 2014 en 2015 is 

als volgt: 

 

 
 

Opmerkingen bij bovenstaande tabel: 

 

 Het bekostigde aantal leerlingen per 1 oktober 2015 is gedaald ten opzichte van 

1 oktober 2014, de uitsplitsing per school is als volgt:  

 

Schooljaar 14/15 15/16 16/17

Teldatum Kpl Srt 1-okt-13 1-okt-14 1-okt-15

SO Oegstgeest < 8 jaar 30968110 SO 22 28 22

SO Oegstgeest > 8 jaar 30968110 SO 130 124 132

SO Oegstgeest > 12 jaar (VSO) 30968110 VSO 0 0 0

152 152 154

VSO Oegstgeest < 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0

VSO Oegstgeest > 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0

VSO Oegstgeest > 12 jaar 30968111 VSO 253 287 269

253 287 269

SO Zoetermeer < 8 jaar 30968120 SO 22 28 18

SO Zoetermeer > 8 jaar 30968120 SO 74 79 44

SO Zoetermeer > 12 jaar (VSO) 30968120 VSO 0 0 0

96 107 62

VSO Leiderdorp < 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0

VSO Leiderdorp > 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0

VSO Leiderdorp > 12 jaar 30968130 VSO 63 83 75

63 83 75

Curium SO < 8 jaar 30968140 SO 9 8 7

Curium SO > 8 jaar 30968140 SO 28 38 36

Curium VSO > 12 jaar 30968140 VSO 39 29 34

76 75 77

VSO Leiden < 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0

VSO Leiden > 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0

VSO Leiden > 12 jaar 30968160 VSO 257 269 284

257 269 284

Totaal < 8 jaar SO 53 64 47

Totaal > 8 jaar SO 232 241 212

Totaal > 12 jaar VSO 612 668 662

897 973 921

Totaal VSO leerlingen VSO 612 668 662

Totaal SO leerlingen SO 285 305 259

Totaal 897 973 921
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 De daling is vooral zichtbaar bij SO Zoetermeer, maar er is ook terugloop van 

het aantal leerlingen bij VSO Oegstgeest en VSO Leiderdorp. SO Oegstgeest en 

Curium blijven redelijk stabiel c.q. stijgen licht, bij VSO Leiden is sprake van 

een stijging van het leerlingenaantal. 

 

 De daling van het aantal leerlingen is vooral zichtbaar in SO en minder in VSO. 

 

Voor een prognose van de leerlingaantallen vanaf 1 oktober 2016 wordt verwezen naar 
de continuïteitsparagraaf. 

 

 

4.2. Onderwijskundig beleid en resultaten 

 
In 2015 is hard gewerkt aan de beleidsvoornemens uit de jaarbrief 2015, die 

voortkomt uit het strategisch beleidsplan 2011-2015 en de jaarplannen van de 
locaties.  Daarbij is uitvoering gegeven aan de volgende beleidsvoornemens: 

 

 Het is belangrijk dat wij aan alle betrokken kunnen laten zien dat wij voor onze 

leerlingen goed onderwijs realiseren. Daarom werken we met de Kwaliteitsnorm 

Speciaal Onderwijs om onze kwaliteit te kunnen monitoren:  

o Het kwaliteitsbeleid is vastgesteld; 

o Alle locaties beschikken in het voorjaar van 2016 over een 

kwaliteitshandboek. In 2015 is hier op de locaties aan gewerkt en deze zijn 

nu voor het grootste deel aanwezig.  

 

 Een punt van aandacht blijft de relatie tussen het cognitieve niveau en de 

sociaal – emotionele ontwikkeling van de leerling. Wanneer de leergebied 

overstijgende vaardigheden meer aandacht krijgen binnen ons onderwijs kan 

een brug geslagen worden tussen het cognitieve niveau van onze leerlingen 

enerzijds en hun sociaal- emotionele niveau anderzijds. Het is daarbij van 

belang om opbrengstgericht te werken aan de leergebied overstijgende 

competenties: 

o Lessen leren is een onderdeel van het lesrooster; 

o De SISC  (Schaal voor de Inschatting van Sociale Competenties) wordt 

met ingang van het schooljaar 2015-2016 afgenomen en wordt gebruikt 

bij het vormgeven van het onderwijsaanbod op het gebied van sociaal 

emotionele vorming en bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.  
 

Per 1 okt 2014 Per 1 okt 2015 verschil

SO Oegstgeest 152 154 2

VSO Oegstgeest 287 269 -18

SO Zoetermeer 107 62 -45

VSO Leiderdorp 83 75 -8

Curium 75 77 2

VSO Leiden 269 284 15

Totaal 973 921 -52

SO 305 259 -46

VSO 668 662 -6

973 921 -52
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 Om leerlingen in hun eigen wijsheid te laten werken aan hun perspectief sluiten 

we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en volgen we de 

ontwikkeling van de leerling intensief: 

o De medewerker ontwikkeling heeft in 2015 op alle locaties in het teken 

gestaan van kennis van de onderwijsbehoeften en de vertaling in het 

leerkrachthandelen; 

o Een beschrijving van de onderwijsbehoeften en het kindbeeld is 

toegevoegd aan het ontwikkelingsperspectief. Hierdoor is een betere 

relatie met het groepsplan en dus een betere uitwerking van de 

onderwijsbehoeften in het dagelijkse werk in de klas gerealiseerd; 

o Op alle locaties is het leerlingvolgsysteem in gebruik; 

 Voor de SO- locaties is een medewerker vrij geroosterd om het 

gebruik van Parnassys te optimaliseren; 

 Op alle VSO- locaties is een medewerker aangewezen die voor 

een langere periode het gebruik van SOM op de locatie 

coördineert.   

 

 Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen is 

het belangrijk dat zij zich veilig voelen op school. Daarom heeft sociale 

veiligheid heeft binnen de LKO de aandacht:  

o Iedere locatie beschikt over een aandachtsfunctionaris;  

o Op iedere locatie wordt de meldcode kindermishandeling gehanteerd; 

o Alle locaties hebben een pestprotocol. 
 

In het kader van het nieuwe strategisch beleid zal het vertrekpunt voor ons onderwijs 

zijn: Onderwijs met perspectief. Daarmee borduren wij voort op de nieuwe 

kernwaarden van LKO: ‘Eigenwijsheid’, Solidariteit en Ontwikkeling. Deze kernwaarden 

en missie zullen nader worden uitgewerkt zodat in het voorjaar van 2016 het nieuwe 
strategische beleidsplan en de daaruit voortvloeiende schoolplannen gereed zijn.   

 

 

4.3. Onderwijskundige ontwikkelingen 

 

Het onderwijskundig beleid wordt steeds meer vanuit een stichtingsbreed kader  op de 

locaties nader uitgewerkt. Op deze manier kan het beleid functioneler zijn voor het 

werk in de klas. Een voorbeeld is het beleid rondom het ontwikkelingsperspectief, 

groepsplan en plan van aanpak. Het beleidsmatige kader is nu op LKO- niveau 

vastgesteld en de specifieke uitwerking is op de locaties beschreven en vastgelegd in 

de kwaliteitshandboeken. Op dezelfde manier is ook het dyslexiebeleid bijgesteld. 
 

Binnen de LKO bemerken we dat de vraag naar het behalen van een VMBO-diploma 

toeneemt. Dit geldt vooral voor de leerwegen basis en kader, voor de leerweg VMBO-t 

bestaat de mogelijkheid al om een diploma te halen. De locatie Hazenboslaan heeft als 

voorbereiding daarop haar onderwijsconcept aangepast.  Binnen de LKO hebben een 

aantal scholen de ambitie om meer te werken met tablets. Om voorbereid te zijn om 

een verdere toename van ICT in het onderwijs wordt vanaf 2015 op alle locaties de 

ICT- infrastuur verbeterd.  De meest relevante ontwikkelingen op locaties zijn de 
volgende: 

 

 Op het SO- Oegstgeest is hard gewerkt aan een nieuw plein. Het oude plein 

daagde onvoldoende uit tot samen spelen en bewegen. Bij het ontwerp van het 

nieuwe plein zijn de specifieke behoeften van de leerlingen het uitgangspunt 

geweest voor de inrichting. Het nieuwe plein biedt de leerlingen volop 

mogelijkheden tot ontspanning en uitdaging tot samenspel.  
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 Op de Parachute heeft 2015 in het teken gestaan van het verbeteren van de 

onderwijskwaliteit. Met behulp van het programma School Wide Positive 

Behaviour Support is gewerkt aan een veilig schoolklimaat. Met de invoering 

van het directe instructiemodel en door individuele begeleiding van leerkrachten 

door coaches is de kwaliteit van het onderwijsleerproces verbeterd. Gedurende 

dit proces is ook de samenstelling van het team veranderd. Er is sterk 

geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid. Er zijn thema- avonden georganiseerd en 

inloopochtenden, maar ook de communicatie met ouders is verbeterd. 

Daarnaast is er een nieuw onderwijsconcept vastgesteld. Dit concept is ook 

gebruikt bij de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw.  

 

 ESB Curium- LUMC heeft een nieuw onderwijsconcept. Het aangeboden 

onderwijs is ondersteunend en versterkend aan het behandeltraject van Curium 

en helpt de leerling en de ouders aan een perspectief in een passende 

leerroute, opleiding, dagbesteding. Om dit onderwijsconcept mogelijk te maken 

is het convenant Curium-LKO opnieuw beschreven en vastgesteld. Om goed 

invulling te geven aan het nieuwe concept zijn de SO en VSO nu gehuisvest in 

eigen gebouwen. De klassen zijn groter en anders ingedeeld ( het SO is 

ingedeeld in een onder- en bovenbouw, het VSO in een klas VMBO/HAVO en 

een klas VMBO BK en 2 praktijkklassen. In het SO is een ambulante leerkracht 

aangesteld die als een kind nog geen onderwijs in het onderwijsgebouw 

aankan, naar de behandelgroep gaat om daar op te starten ( met het motto: 

kan het kind niet naar het onderwijs komen, dan komt het onderwijs naar het 

kind). Ter ondersteuning van de leerkrachten zijn de taken van de 

orthopedagoog, de onderwijskundig begeleider en de educatief therapeut 

vastgesteld en afgebakend. Ook is er in het VSO een onderwijsassistent 

aangesteld.  
 

 Het Leo Kannercollege heeft in 2015 in het teken gestaan van de nieuwbouw. In 

2015 ging de eerste paal de grond in en de bouw vordert zichtbaar.  Daarnaast 

is er gestart met het werken volgens het IGDI- model (Interactieve 

Gedifferentieerde, Directe Instructie). Dit model is aangepast aan de werkwijze 

van het Leo Kannercollege, zodat het goed toepasbaar is op de locatie. Er is 

gestart met een pilot om ouders inzage te geven in het leerlingvolgsysteem. 

Ouders kunnen nu de cijfers en absentie van hun zoon/dochter/pupil inzien. 

Binnen de school wordt nu ook de leerling administratie in het 

leerlingvolgsysteem verwerkt.   

 

 Op het P.C. Hooftcollege heeft men te maken gehad met een veranderingen in 

de dagelijkse leiding. De directeur heeft zich naast haar werkzaamheden op het 

PC Hooftcollege als directeur van beide locaties gericht op het verbetertraject 

op de Parachute. In de dagelijkse leiding is de locatiedirecteur afwisselend 

ondersteund door de onderwijskundig begeleider en verschillende personen in 

de functie van bouwcoördinatoren.  Al deze wisselingen in de dagelijkse leiding 

hebben gevolgen voor de organisatie. Hierdoor zijn er geen grote 

vernieuwingen of activiteiten  doorgevoerd, de nadruk heeft gelegen op het 

stabiliseren van de nieuwe organisatiestructuur. 
 

 In 2015 is er met het team van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest een 

onderwijs- en huisvestingsconcept opgesteld. Uit dit concept is een Programma 

van Eisen voortgekomen. Momenteel doet de gemeente Oegstgeest onderzoek 

naar de haalbaarheid van nieuwbouw op de locatie ‘de blauwe tram’ aan de 

Endegeesterstraatweg. Ook is er onderzoek naar de herontwikkeling van het 

gebied, waar nu onze school gesitueerd is (kavel Hazenboslaan-Kennedylaan). 

In schooljaar 2015-2016 is er een pilot gestart voor het afnemen van 

staatsexamen-certificaten VMBO Basis en Kader: Maatschappijleer, Nederlands, 

Wiskunde en Engels. Voor het schooljaar 2016-2017 zal na afronding bekeken 
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worden of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding. De leerlingen, die niet in staat 

zijn om deel te nemen aan de staatsexamens kunnen een IVIO-examen 

behalen. Er is een nauw contact gelegd met de KTS (reguliere VMBO school in 

Voorhout) om leerlingen na het tweede en mogelijk derde leerjaar te schakelen, 

zodat de leerling een VMBO-diploma kan halen. Er zijn een aantal leerlingen 

met succes geschakeld. In de autisme week in april 2015 werd er een ‘Denk-

Anders’ debat georganiseerd. Werkgevers vanuit de regio werden uitgenodigd 

om dit debat bij te wonen. Het thema was: Worden werkgevers gelukkig van 

een werknemer met ASS? Er werden contacten gelegd met diverse werkgevers, 

Platform Verenigde Ondernemers Oegstgeest en de Businessclub ZZ-Leiden. Er 

is een stagebegeleider aangesteld, die al tientallen stageplekken heeft 

binnengehaald. 
 

 

4.4. Onderwijsprestaties  

 

In 2015 heeft de inspectie voor het onderwijs 4 van onze locaties bezocht. Voor de 

locatie VSO Oegstgeest en ESB Curium- LUMC betrof dit een regulier 

kwaliteitsonderzoek. De locaties SO Oegstgeest en het Leo Kannercollege zijn in het 

voorjaar van 2015 bezocht in het kader van het vierjaarlijkse bezoek met als thema 

opbrengsten/ opbrengstgerichtheid. Op al deze locaties concludeerde de inspectie dat 

de kwaliteit van het onderwijs voldoende was en werd het basisarrangement 

toegekend. 

 

Gedurende het jaar heeft er op de Parachute een intensief verbetertraject 

plaatsgevonden. Met hulp van interne en externe adviseurs en onder toezicht van 

inspectie is door het team hard gewerkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

In 2015 zijn hierover voortgangsgesprekken gevoerd met de inspectie voor het 

onderwijs. In januari 2016 heeft de inspectie voor het onderwijs een 

kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Parachute en geconcludeerd dat de 

onderwijskwaliteit weer op orde is. De school heeft nu weer een basisarrangement.  

 

In januari 2016 zijn de scholen net als in voorgaande jaren  bevraagd op de 

opbrengsten (uitstroom en bestendiging). Zie de hieronder opgenomen tabellen.  

 

Tabel 1. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) in percentages 2014-2015 SO 

locaties  

 SO- 

Oegstgeest 

 

Parachute 

 

ESB Curium- 

LUMC 

Uitstroombestemming                                                                      n.v.t. 

 (N=42) (N=51)  

VSO praktijk 17 6  

VSO vmbo bbl+kbl 12 18  

VSO vmbo gl+tl 5 2  

VSO havo - 2  

VSO brugklas 

vmbo/havo 

36 4  

VSO brugklas 

havo/vwo 

7 4  

Praktijkonderwijs -  -                                                                                                                                                 

Vmbo bbl+kbl 7 4  

Vmbo gl+tl - 2  

havo - 2  

Overig  17 57  
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Bestendiging  

 (N=38) (N=36) (N=53) 

Bestendigd  68 89 77 

Niet bestendigd 26 8 23 

Onbekend  5 3 - 

 

 

 

Tabel 2. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) in percentages 2014-2015 VSO 

locaties  

 

 VSO 

Oegstgeest  

Leo 

Kannercollege 

       

P.C. 

Hooftcollege 

 

ESB 

Curium- 

LUMC 

Uitstroom- 

bestemming    

n.v.t. 

 (N=77) (N=58) (N=45)  

Dagbesteding  6 - 7  

Arbeid  18 3 9  

MBO 1/2  42 - 22  

MBO 3/4   - 28 7  

HBO/universiteit - 31 -  

Overig  34 36 56  

     

Bestendiging  

 (N=59) (N= 63) (N=36) (N=42) 

Bestendigd  64 59 64 81 

Niet bestendigd 24 38 36 19 

Onbekend  12 3 - - 

   

De slagingspercentages van de VSO- locaties: 

 Bij het VSO Oegstgeest is het slagingspercentage als volgt: 

Praktijkstroom 4:   94% 

Basiskader 4:     97% 

Entree:                               93%  

Herkansing basiskader 4:      100% 

 

 Bij het Leo Kannercollege zijn de slagingspercentages als volgt: 

VMBO-TL :   100%  

HAVO:     100%  

VWO:       91%  

 

 Bij het P.C. Hooftcollege zijn de slagingspercentages als volgt: 

VMBO- TL:    67% 

Entree:            100% 
 

Op de locatie ESB Curium-LUMC worden geen examens afgelegd. 

 

Op basis van de analyse van de opbrengstgegevens schooljaar 2014 – 2015 kunnen 

we zeggen dat de stichting tevreden mag zijn over de opbrengsten. Op de Parachute 

zijn veel leerlingen uitgestroomd naar een andere vorm van basisonderwijs (regulier, 

SBO en SO). Dit is het gevolg van de beëindiging van de samenwerking met Stichting 

Jeugdformaat, waardoor in maart 2015 de daghulp-onderwijsgroepen zijn opgeheven 

en de interne ontwikkelingen. Binnen de VSO- locaties zien we dat er meer leerlingen 

tijdens hun middelbare schoolperiode schakelen naar een ander niveau of naar regulier 
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onderwijs. Dit zien wij als een uitvloeisel van passend onderwijs, waarbij leerlingen 

kunnen schakelen naar de best passende vorm van onderwijs. 

 

Deze gegevens worden in het voorjaar van 2016 op de locaties geanalyseerd en dienen 

als sturingsinformatie voor de planvorming van schooljaar 2016-2017.  

 

Naast de gegevens van de uitstroom en bestendiging worden ook de citoscores 

conform het beleid geanalyseerd en als sturingsinformatie gebruikt voor de 

planvorming van het schooljaar 2016-2017. Naast de analyse op schoolniveau worden 

de citoscores ook op individueel niveau geanalyseerd en dienen zij als input bij de 

evaluatie en bijstelling van de ontwikkelingsperspectieven.  

  

Een punt van aandacht blijft de relatie tussen het cognitieve niveau en de sociaal – 

emotionele ontwikkeling van de leerling.  Landelijk gezien wijken we niet af van wat 

andere scholen bereiken op dat gebied, maar de ambities zijn om ons als LKO daarin 

verder te ontwikkelen. Dit is ook terug te zien in de nieuwe missie die in 2015 is 

vastgesteld: Op ‘eigen wijze’ werken aan perspectief.  

 

 

4.5. Kwaliteit  

 

In 2015 is de kwaliteitscyclus verder aangescherpt en is het kwaliteitsbeleid 

vastgesteld. Er is onder andere vastgesteld welke sturingsinformatie noodzakelijk is 

voor de Raad van Toezicht en welke sturingsinformatie het College van Bestuur nodig 
heeft om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen monitoren.  

 

Op alle locaties is in 2015 gewerkt aan het samenstellen van de kwaliteitshandboeken. 
Deze zullen in 2016 voltooid zijn.  

 

In het voorjaar van 2015 zijn op alle locaties tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. 

Daaruit kwam naar voren dat op nagenoeg alle locaties de betrokkenen tevreden zijn. 

De eventuele verbeterpunten zijn opgenomen in de jaarplannen van de locaties.  Op 

de Parachute was men minder tevreden, maar dit is te verklaren n.a.v. het 
inspectietraject. Deze uitslag is ook meegenomen in het verbetertraject.  

 

Belangrijk voor de onderwijskwaliteit is de kwaliteit van de medewerkers die daar 

direct of indirect aan bijdragen. In 2015 is op de locatie SO Oegstgeest een pilot 

gestart met een digitaal performancemanagementsysteem. De medewerkers krijgen 

een digitaal dossier waarin hun ontwikkeling wordt bijgehouden. Dit op basis van de 

zeven vastgestelde competenties uit de wet Beroepen In het Onderwijs (BIO). 

Momenteel wordt onderzocht welk systeem het beste aansluit bij de wensen van de 

LKO. De directeuren zullen er voor zorgen, waar nodig gefaciliteerd door het CvB, om 

zich tijdig te laten registreren als schoolleider in het schoolleidersregister. 
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5. Personeel 
 

5.1. Algemeen  

 

In 2015 zijn, o.a. door de vele personeelswisselingen op het bestuursbureau, de 

doelstellingen voor de doorontwikkeling van het personeelsbeleid niet gehaald. De 

doelstellingen zijn doorgeschoven naar 2016. Onze missie en visie zoals neergelegd in 

het strategisch beleidsplan moet in de organisatie handen en voeten krijgen. Dit doen 

we door deze missie en visie in ons onderwijskundig beleid als leidraad te nemen. Maar 

onlosmakelijk daarmee verbonden zal ook het personeelsbeleid van Leo Kanner daarop 

moeten aansluiten. Daarnaast zal ons financieel- en kwaliteitsbeleid dit alles moeten 

ondersteunen. Het uitgangspunt in deze blijft dat locaties nauw betrokken worden bij 

de ontwikkeling van het beleid. 

 

 

5.2. Functiemix 

 

In 2014 is de functiemix ingevoerd binnen de LKO. Op 1 januari 2015 had 15,34% 

(19,9424/129,9715) van het onderwijspersoneel een LC-functie. En op 31 december 

2015 was 16,62% van het onderwijspersoneel benoemd in een LC- functie. Er kan 

worden geconcludeerd dat de LKO ook in 2015 heeft voldaan aan artikel 5.3a Functiemix 

van de CAO PO 2014-2015. De cao stelt dat minimaal 14% van het onderwijzend 

personeel is benoemd in een LC schaal.  

Onderstaand overzicht toont de stand van zaken m.b.t. de functiemix en het aantal LB 

en LC functies per 1 januari 2015 en per 31 december 2015. 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 1 januari 2015: 

 

Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

LB 131 110,0033 83,38% 

LC 24 21,9245 16,62% 

Totaal 155 131,9278 100,00% 

 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 31 december 2015: 

 

Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

LB 135 110,0291 84,66% 

LC 22 19,9424 15,34% 

Totaal 157 129,9715 100,00% 

 

Het doel voor 2015 om het percentage van 14% in de LC schaal te handhaven is dus 

ruimschoots behaald. 

 

 

5.3. CAO primair onderwijs 2014-2015 

 

In mei 2015 is gebleken dat er geen nieuwe cao voor het PO is gesloten. Concreet 

betekent dit dat de huidige cao doorloopt tot het moment dat een nieuwe is afgesloten. 

Vooruitlopend op de nieuwe cao is medio 2015 het loonkostenakkoord afgesloten. De 

PO-Raad heeft alle besturen geadviseerd het loonakkoord uit de cao onderhandelingen 

uit te voeren, ondanks de bezwaren daartegen van de FNV. Wij hebben besloten het 
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advies van de PO-raad op te volgen en over te gaan tot uitbetaling van de gemaakte 

loonafspraken.. De gerealiseerde loonafspraken waren: 

 500 euro eenmalig naar rato van de werktijdfactor, peildatum 01 september 

2015 (medewerkers die na 01 september 2015 in dienst zijn gekomen krijgen 

deze eenmalige uitkering dus niet) 

 1,25% structurele loonsverhoging per 01 september 2015.  

 

Uitbetaling van deze bedragen vond plaats in december 2015. Daarnaast vond 

uitbetaling plaats van de afgesproken extra eenmalige uitkering op de dag van de 

leraar van € 328,- (naar rato van de omvang van het dienstverband). De afspraak 

daartoe was al in mei door bonden en PO-Raad afgesproken en is volgens afspraak 

uitbetaald bij de salarisbetaling van oktober. 

 

 

5.4. Ziekteverzuim  

 

Het ziekteverzuimpercentage (12 maandsgemiddelde) bedraagt in december 2015 

7,6% en vertoont een daling ten opzicht van 1 januari 2015 van 0,3% (7,9%). Het 

doel voor 2015 om het ziekteverzuim tot onder de 7% terug te dringen is hiermee niet 

gehaald. Binnen de Stichting zijn wel actieve maatregelen genomen om het 

ziekteverzuim terug te dringen. De maatregelen zijn preventieve coaching, frequent 

verzuimgesprekken en actiever handelen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Onderstaand een grafiek van het ziekteverzuimpercentage over de afgelopen jaren 

(2012-2015).  

 
 

In onderstaand overzicht is het voortschrijdend verzuim van 2015 per locatie 

opgenomen: 

 

 
 

Locatie ZMF ZVP GZVD

VSO Leiden 2,20 6,60% 12,80

VSO Leiderdorp 1,90 11,40% 12,60

VSO Oegstgeest 1,70 8,10% 7,10

SO Oegstgeest 1,70 3,20% 5,60

SO Zoetermeer 1,60 12,20% 16,00

Curium 1,30 7,40% 6,00

Bestuursbureau 1,00 2,80% 20,70

ZVP: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage voortschrijdend over 2015

GZVD: Gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen

ZMF (Ziekmeldingsfrequentie): gemiddeld aantal ziektemeldingen per medewerker per jaar 
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In 2015 is het Vervangingsfonds gestart met PLAN V, een project waarbij besturen met 

een langdurig hoog verzuim centraal staan. Het doel van PLAN V is schoolbesturen op 

weg helpen om eigenrisicodrager te worden. LKO heeft zich eind 2015 verbonden aan 

PLAN V. In maart 2016 is het convenant door beiden partijen getekend waarbij het 

ambitieuze doel is geformuleerd om per 1 mei 2018 een ziekteverzuimpercentage 

onder de 6,5% te hebben bewerkstelligd.  

 

 
5.5. Personeelskengetallen 

 

In deze paragraaf is een aantal personele kengetallen opgenomen. 

 

Aantallen 

 

 
 

Op peildatum 31 december 2015 ligt het aantal medewerkers 5 lager dan op peildatum 

31 december 2014. Het aantal fte daalde met 1,48.  

 

 

Verhouding part – time en full - time 

 

De verdeling naar part- time en full – time aanstellingen is als volgt: 

 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal part – time aanstellingen in absolute zin gelijk 

bleef, maar in fte – omvang toenam. Het aantal full –time medewerkers daalde met 7. 

 

 

Sexe - verhouding 

 

De sexe – verdeling (man / vrouw) is als volgt: 

 

Functiecategorie
Aantal medewerkers 

2014

Fte (incl BAPO) 

2014

Aantal medewerkers 

2015

Fte (incl BAPO) 

2015

Directie (incl RvT) 9 9,0000 8 8,0000

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 87 64,8940 82 61,8515

Onderwijzend personeel (OP) 157 129,9715 158 132,5278

Totaal 253 203,8655 248 202,3793

Twee leden van de RvT hebben een fictieve dienstbetrekking en tellen derhalve mee in de kengetallen en analyse vanuit de 

personeelsadministratie.

Formatie 1-1-2015 % 31-12-2015 % Verschil

Aantal parttime medewerkers 147 58,1% 147 59,8% 0

Aantal fulltime medewerkers 106 41,9% 99 40,2% -7

Totaal aantal medewerkers 253 100,0% 246 100,0% -7

Aantal parttime in fte 97,8225            48,0% 103,3793         51,1% 5,5568      

Aantal fulltime in fte 106,0000         52,0% 99,0000            48,9% -7,0000    

Totaal aantal in fte 203,8225         100,0% 202,3793         100,0% -1,4432    
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Uit dit overzicht blijkt dat het aantal mannen weliswaar iets toeneemt, maar dat de 

verhouding in de totale populatie op basis van fte in 2015 stabiel blijft. 

 

Verdeling naar leeftijden 

 

De verdeling naar leeftijdscategorieën is als volgt (peildatum 31 december 2015): 

 

 
 

In grafische vorm: 

 

 
 

 

 

5.6. Flexibele schil 

 

Om fluctuaties in leerlingenaantallen en bekostiging beter te kunnen opvangen heeft 

LKO een flexibele schil. De flexibele schil is dat deel van de formatie waarmee je bij 

eventuele krimp de bezetting kunt terugdringen. De omvang van de flexibele schil is 

gerelateerd aan de verwachte krimp.  De flexibele schil bestaat uit medewerkers met 

een tijdelijk dienstverband, onbevoegden leerkrachten met een tijdelijke aanstelling, 

medewerkers die binnen 4 jaar de pensioen gerechtigde leeftijd bereiken, de 65+ 

Geslacht 31-12-2015 % 1-1-2015 %

Man aantal 79 32,1% 83 32,8%

Vrouw aantal 167 67,9% 170 67,2%

Totaal aantal medewerkers 246 100,0% 253 100,0%

Man fte 70,4285            34,8% 70,8607            34,8%

Vrouw fte 131,9508         65,2% 133,0048         65,2%

Totaal aantal medewerkers 202,3793         100,0% 203,8655         100,0%

Leeftijdscategorie Aantal fte %

0 t/m 24 2 1,6375 0,81%

25 t/m 34 74 61,5495 30,41%

35 t/m 44 60 49,4128 24,42%

45 t/m 54 53 41,7667 20,64%

55 t/m 59 34 30,0669 14,86%

60+ 23 17,9459 8,87%

246 202,3793 100,00%

1%

30%

24%

21%

15%

9%

Verdeling naar leeftijdscategorie

0 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

60+
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medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie en de medewerkers via inhuur / 

payroll. De Stichting heeft tot doel om minimaal 10% van het personeelsbestand 

flexibel te hebben. In december 2015 is vastgesteld dat ongeveer 25% van het 

personeelsbestand flexibel was. De stijging van dit percentage ten opzichte van 2014 

(+ 4%) komt voornamelijk door de toename van tijdelijke contracten op locatie SO 

Zoetermeer. Het doel van 10% flexibele contracten  in 2015 is hiermee behaald. 

 

 

 

5.7. Personeelsverloop 

 

In 2015 zijn er in totaal 56 nieuwe aanstellingen gerealiseerd. Dit zijn nieuwe 

aanstellingen regulier, aanstellingen op grond van vervanging en aanstellingen in de 

pool. In totaal zijn er 40 medewerkers uit dienst getreden.   

 

 
 

 

5.8. Overige zaken 

 

De volgende overige zaken waren in 2015 relevant: 

 

Duurzame inzetbaarheid 

In de cao PO is in hoofdstuk 8A de regeling Duurzame inzetbaarheid opgenomen. 

Daarin is bepaald dat iedere medewerker een budget van 40 uur per jaar ontvangt en 

iedere medewerker van 57 jaar en ouder daarnaast recht heeft op 130 uur. Die 130 

uur kunnen ook worden gespaard. Voor zover die gespaarde 130 uur later tot uitgaven 

leiden, moet een voorziening worden gevormd. LKO heeft evenwel nog geen taakbeleid 

/ nieuw cao beleid ontwikkeld. Dat betekent dat er per eind 2015 geen medewerkers 

zijn die gebruik maken van het recht om uren in het kader van duurzame 

inzetbaarheid te sparen. Om die reden is dan ook in de jaarrekening 2015 geen 

voorziening gevormd. 

 

Performance Management 

In 2015 is er gestart met de implementatie van Performance Management. 

Performance Management heeft als doel het gestructureerd verbeteren van de talenten 

van de medewerkers en het goed vastleggen hiervan middels een geautomatiseerd 

systeem. Op locatie SO Oegstgeest heeft een pilot plaatsgevonden in de periode van 

mei tot en met december. De slotconclusie van de projectgroep was dat het 

Performance Management systeem van RAET zijn doel voorbij zal streven en gezien en 

ervaren zal worden als een groot, ondoorzichtig en niet prettig werkend instrument. 

Hierop heeft het CvB besloten om in samenwerking met de projectgroep naar een 

ander systeem te gaan kijken in 2016.  

 

Nieuw in dienst 56

Uit dienst op eigen verzoek 19

Ontbinding (niet op eigen verzoek) 13

Afloop contract (niet verlengd) 4

Uit dienst arbeidsongeschiktheid 0

Gepensioneerd 1

Overleden in actieve dienst 2

Overzicht medewerkers in- en uit dienst 2015
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Ontwikkelen en implementeren van werkprocessen 

In 2015 heeft LKO in samenwerking met Brink groep een aantal processen in kaart 

gebracht. Door wisselingen in de personeelsbezetting op het bestuursbureau heeft de 

implementatie hiervan vertraging opgelopen. De implementatie is uitgesteld tot 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. In memoriam 

 

In 2015 zijn de volgende medewerkers in actieve dienst ons helaas ontvallen: 

Op 22 januari overleed Nery Geerlings. Nery was werkzaam op VSO Leiderdorp 

Op 4 september overleed Kim Bouwmeester. Kim was werkzaam op VSO Oegstgeest.  

 

Wij gedenken hen met respect en dankbaarheid. 

 

 

5.10. Doelen voor het komende jaar 

 

 Testen en implementeren van Performance Management 

 Inrichten bestuursbureau 

 Opstellen HR-beleid 2016-2020 

 Reduceren van het ziekteverzuimpercentage tot onder de 7,5% per 1 augustus 

2016. 

 Verder ontwikkelen en implementeren van werkprocessen in samenhang met het 

kwaliteitsbeleid. 

 Her beoordelen en bijstellen van lopende procedures 

 Implementatie CAO Primair Onderwijs 

 Vaststellen van het strategisch beleidsplan 2016 -2020. 
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6. Huisvesting en facilitaire zaken 
 

De huisvestingssituatie van LKO is nogal divers. Een aantal panden wordt gehuurd, 

voor andere panden is LKO zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van het totale 

onderhoud. Daarnaast lopen voor meerdere scholen nieuwbouwprojecten. Met ingang 

van 1 januari 2015 is de doordecentralisatie van kracht geworden. Daarmee zijn 

schoolbesturen landelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de 

schoolgebouwen. Daartoe zijn in de materiële instandhouding aanvullende middelen 

beschikbaar gekomen. LKO heeft een groot deel van deze middelen toegevoegd aan de 

voorziening groot onderhoud.  

 

Huisvesting is erg belangrijk om vorm en inhoud te geven aan ons onderwijs. Goede 

huisvesting is meer dan een gebouw. De inrichting van de leerruimten en leefruimten, 

het klimaat (sfeer en gezondheid) en de omgeving zijn erg belangrijk. De meeste 

locaties hebben in 2015 gewerkt aan optimalisatie van de huisvesting. De belangrijkste 

ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende locaties zijn: 

 

SO Oegstgeest: 

In tweede helft van 2015 is het speelplein officieel geopend. De afgelopen jaren is er 

planmatig en stap voor stap gewerkt aan het realiseren van een speelplein waar veel 

te beleven valt voor de leerlingen: spelen, klimmen, klauteren, rennen, kruipen, 

voelen, zien, ruiken en ervaren.  

 

De klasseninrichting is aangepast aan de nieuwe wijze van denken over de fysieke plek 

van de leerkracht en het meer samen met de leerlingen zijn. De bureaus van de 

leerlingen zijn vervangen voor gezellige en mooie lange tafels waaraan de leerlingen 

en leerkracht gezamenlijk kunnen zitten voor instructie, gesprek en eten.  

 

Parachute: 

De Parachute heeft een uniek en uitdagend concept. In 2015 is hard gewerkt aan het 

creëren van een visie en een passend onderwijsconcept. In aansluiting daarop zijn 

inspanningen gedaan om het gebouw plezieriger te maken voor leerlingen en 

medewerkers. Zo is gewerkt aan het verbeteren van het schoolklimaat, is de opslag 

opgeschoond en zijn de muren beplakt met leerlingenkunstwerken. Voorts is er een 

ruimte gekomen voor leerkrachten om samen te zijn en te kunnen pauzeren. De 

verwachting is dat de locatie rond januari 2017 het nieuwe schoolgebouw betrekt. 

Zodra dat is gebeurd zal ook een nieuw Meerjarenonderhoudsplan voor de Parachute 

worden opgesteld. 

 

Leo Kannercollege 

Het jaar 2015 was het jaar van de nieuwbouw. De verwachting is dat de locatie de 

nieuwbouw met de start van het schooljaar 2016 - 2017 zal betrekken. Dan gaat de 

locatie van drie naar twee gebouwen op het terrein. Het derde gebouw zal worden 

afgebroken en de noodunits zullen verwijderd worden. De locatie heeft in 2015 veel 

geïnvesteerd in het leefbaar houden van alle gebouwen. Vooral in het gebouw aan het 

Bizetpad is veel gebeurd. Nieuwe vloeren, geschilderde kozijnen etc. Dit gebouw zal 

ook in het schooljaar 2016 - 2017 in gebruik blijven. De verwachting is dat deze locatie 

de komende jaren het gebouw in gebruik zal houden omdat er meer leerlingen zullen 

komen dan passen in de nieuwbouw. Zodra de nieuwbouw gereed is zal een nieuw 

Meerjarenonderhoudsplan voor VSO Leiden  worden opgesteld. 

 

ESB-Curium: 

De ESB heeft haar onderwijsconcept ontwikkeld in 2015 en gelijk uitvoering aan dat 

concept. Er zijn lokalen doorgebroken om grotere lokalen te creëren. Het werken met 
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grotere lesruimten vloeit voort uit het concept. Tevens is de plek waar medewerkers 

samenkomen en vergaderen opgeknapt.  

 

VSO Oegstgeest: 

VSO Oegstgeest heeft een stevig en uniek concept ontwikkeld dat toekomstbestendig 

is en uitgaat van passend onderwijs in de basisgedachte (elk kind een passende plek 

en elk kind komt tot ontwikkeling). Voor deze school investeren wij jaarlijks veel in het 

gebouw om alle leerlingen een goed onderwijspakket te kunnen bieden, hoewel dat 

niet gemakkelijk is in een gebouw dat niet is gemaakt om veel praktijkvakken aan te 

bieden. In 2015 heeft de school een vernieuwd restaurant geopend en een nieuwe 

keuken gerealiseerd. De gemeente is bezig nieuwbouw te overwegen. Daartoe hebben 

wij het nieuwe onderwijsconcept inclusief de ruimtebehoefte al aangeleverd. De 

verwachting is dat de gemeente in 2016 een uitspraak zal doen over de toekomst van 

het gebouw.  

 

 

Ten aanzien van facilitaire zaken is in 2015 veel energie besteed aan het opstellen van 

het nieuwe inkoopbeleid. Daarin wordt rekening gehouden met de nieuwe 

besturingsfilosofie, de afgesproken centrale en decentrale bevoegdheden en de 

aanbestedingswetgeving. Met betrekking tot ICT is in 2015 de start gemaakt met het 

uitrollen van Office365 en het in toenemende mate werken in de Cloud. Deze 
ontwikkeling zal in 2016 verder worden voortgezet. 
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7. Klachtenregeling en - afhandeling 
 

In 2014 werden we er nog mee geconfronteerd dat klachten regelmatig naar de 

hoogste instantie worden gestuurd door ouders. Veel klachten vonden hun weg ook 

naar de externe toezichthouders en aan de school gelieerde gemeenten. De 

wethouders werden vaak persoonlijk benaderd. 

 

In 2014 is de nieuwe klachtenregeling vastgesteld. De nieuwe klachtenregeling gaat 

ervan uit dat klachten in een vroeg stadium en op de plek in de organisatie waar ze 

ontstaan worden opgepakt om zo officiële klachten te voorkomen. De 

bouwcoördinatoren en de directeuren zijn opgenomen in de regeling. De nieuwe 

klachtenregeling geeft de stichting voldoende houvast en duidelijkheid om de ouders er 

toe te bewegen klachten daar neer te leggen waar ze inhoudelijk goed behandeld 

kunnen worden en met voldoende borging dat ouders ook verder kunnen als ze het 

gevoel hebben niet te  worden gehoord of de klacht niet zorgvuldig of praktisch genoeg 

wordt afgehandeld.  

 

Begin 2015 zijn de klachten waarmee de stichting in 2014 werd geconfronteerd 

officieel afgehandeld. De mediationtrajecten, ingezet rond november 2014, zijn in 

januari 2015 formeel ondertekend en beide partijen houden zich prima aan de daarin 

gemaakte afspraken. Daarmee kwam een einde aan een roerige periode van klachten 

rondom onze locatie De Parachute. De klachtenregeling is naar aanleiding van de 

gebeurtenissen in 2014 geëvalueerd met als kernvraag:  Wat hebben we er als 

organisatie van geleerd? Op basis van die evaluatie is de klachtenregeling in 2015 

bijgesteld.  

 

In 2015 zelf zijn er nog twee klachten afgehandeld. Deze klachten betroffen onvrede 

met het onderwijsaanbod op De Parachute. Deze klachten zijn niet via de 

klachtenprocedure afgehandeld. Via externe adviseurs van de betrokken ouders is veel 

overleg gevoerd met de locatiedirectie en het bestuur. Het overleg met alle 

betrokkenen in een vroeg stadium heeft er voor gezorgd dat het geen officiële klachten 

zijn geworden. Ook deze klachten zijn uitgebreid geëvalueerd om lessen te trekken uit 

de wijze waarop de klachten bij ons komen en hoe we als organisatie de klachten 

inhoudelijk hebben kunnen oplossen.  

 

Overzicht van klachten op stichtingsniveau: 

 

Locatie  Aantal ontvangen 

klachten via 
bestuur 

Afgehandeld 

Leo Kanner College, Leiden 0 n.v.t. 

SO Oegstgeest 0 n.v.t. 

VSO Oegstgeest 0 n.v.t. 

De Parachute 2 Afgehandeld, niet kunnen 

oplossen op de eigen 

school. De leerlingen zijn 

op een andere school 
ingeschreven.  

PC Hooft College Leiderdorp 0 n.v.t. 

ESB-Curium 0 n.v.t. 
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8. Financiën 
 

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten van Stichting 

Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep (LKO) toegelicht. De cijfers zijn ontleend aan 

de jaarrekening 2015 zoals deze in dit verslag is opgenomen.  

 

 

8.1. Financieel Beleid  

 
Het financieel beleid is gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in al 

haar aspecten en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn. In het 

financieel beleid staat steeds de balans tussen de eisen van het onderwijs (het 

primaire proces) en het financiële perspectief centraal. LKO streeft naar een solide 

financiële en bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, 

voldoende reserves en adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet zoveel 

mogelijk bedrijfseconomische risico’s afdekken. 

 

Het financieel beleid is gebaseerd op een goede planning- en control cyclus, die begint 

met een actuele en betrouwbare begroting en meerjarenraming. De uitgangspunten 

die daarbij zijn gehanteerd vormen de basis voor het te voeren financieel beleid binnen 

LKO voor de komende jaren. Voor het jaar 2016 is de begrotingscyclus op een andere 

wijze ingericht. De belangrijkste uitgangspunten daarvoor zijn: 

 

1. We werken vanuit de visie, uitgangspunten en kernwaarden zoals opgenomen 

in het nieuwe strategisch beleidsplan (eigenwijsheid, solidariteit en 

ontwikkeling) en de kernpunten uit de nieuwe besturingsfilosofie  (vertrouwen, 

solidariteit en rolvastheid) 
 

2. We doen zoveel als mogelijk recht aan de leidende principes van de 

lumpsumfinanciering: ontschotting, autonomievergroting en deregulering: 

 We werken met een geïntegreerde begroting waarin geen scheiding bestaat 

tussen personele en materiële middelen. 

 Er bestaat geen directe link tussen bekostiging en begroting: we begroten 

niet op wat we op de verschillende bekostigingselementen ontvangen, maar 

op basis van wat we in werkelijkheid denken nodig te hebben. Daar waar 

dat leidt tot knelpunten, moeten beleidsmatige keuzes worden gemaakt voor 

de inzet van middelen. 

 

3. De toedeling van middelen over de scholen baseren we op een 

herverdelingsmodel, waarbij we enerzijds zoveel als mogelijk aansluiten bij de 

bekostiging en anderzijds beleidsrijk kiezen voor de inzet van middelen op die 

punten waar dat nodig is (beleidsmatige keuzes, strategische keuzes, 

versterking, ondersteuning op verbeterpunten).  
 

4. We hanteren het uitgangspunt van Integraal management. Scholen zijn zelf 

verantwoordelijk om met de aan hun toegekende middelen de begroting rond te 

krijgen en voldoende middelen te begroten voor onderwijskundige ambities, 

infrastructuur en kwaliteitszorg. Dat betekent ten aanzien van 

verantwoordelijkheden, rollen en besluitvorming het volgende: 

 De directeur van elke school is verantwoordelijk voor de eigen begroting van 

de school; 

 De controller begeleidt en ondersteunt directeuren bij het opstellen van de 

begroting (model, berekeningen , technische toets) en adviseert aan het 

CvB; 

 CvB stelt de begrotingen van scholen vast; 

 RvT keurt de totaal - begroting van LKO goed. 
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5. De begroting van een school is taakstellend. Elke school is verantwoordelijk 

voor zijn eigen exploitatie. Over de voortgang vindt gedurende het jaar 

periodiek overleg plaats met het CvB en de controller waarbij de exploitatie 

(realisatie) aan de begroting wordt getoetst. 

 

6. De begroting voor 2016 is gekoppeld aan de meerjarenbegroting 2016 – 2019. 

De begroting 2016 en de meerjarenbegroting zijn leidend voor het 

bestuursformatieplan 2016 – 2017 en de school – formatieplannen voor 2016 – 

2017 en verder. 
 

7. Er wordt een allocatiemodel uitgewerkt waarin de totale bekostiging per school, 

de toedeling van middelen aan bovenschoolse activiteiten (inclusief stafbureau) 

en de bijdrage aan de herverdelingsbuffer zijn opgenomen voor de jaren 2016 

tot en met 2019. 
 

Daarmee ontwikkelt de begroting zich tot een leidend sturingsinstrument, is 

aangesloten bij de besturingsfilosofie en wordt in feite een voorschot genomen op een 

nieuw financieel beleid. Dat is ook nodig om aansluiting te maken met het nieuwe 

Strategisch Beleidsplan. 

 

Ten aanzien van de interne monitoring is afgesproken dat elke school 3 maal per jaar 

een financieel voortgangsgesprek voert met de Controller en de Adviseur Personeel. 

Mede op basis daarvan wordt 3 maal per jaar een financiële rapportage voor CvB en 

RvT opgesteld waarin financiële voortgang wordt getoetst aan uitgangspunten en 

begroting. 

 
 

8.2. Treasury 

 
Treasury is “het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 

houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële 

posities en de hieraan verbonden risico’s”. LKO beheert de beschikbare 

overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit 

voldoende zijn gewaarborgd. De Stichting heeft een treasurystatuut (bestuursbesluit 

d.d. 1 april 2012). In dit statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en een 

beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van 

de Treasury functie. Vanuit dit statuut handelt de Stichting bij het beleggen van 

publieke middelen. Eventuele besluiten over wijzigingen in de beleggingsstrategie 

worden door het College van Bestuur genomen met in achtneming van de Regeling 

beleggen en Belenen.  Het treasurystatuut zal in 2016 worden herzien zodat het blijft 

aansluiten op de aanpassing van de Regeling beleggen en belenen per 1 april 2016, al 

zal dat voor LKO in de praktijk vermoedelijk niet leiden tot een andere werkwijze. 

 

Voor gelden die tijdelijk niet direct nodig waren in het kader van de doelstelling heeft 

LKO in 2015 uitsluitend gebruik gemaakt van spaarrekeningen en beleggingen in 

obligaties. De beleggingen in obligaties worden door ABN AMRO Bank gemonitord, de 

portefeuille wordt periodiek doorgesproken met het College van Bestuur en de 

Controller. De totale omvang van de effectenportefeuille per eind 2015 bedraagt 

€ 585.664 (ca. 10% van het balanstotaal). Het beleggingsprofiel is defensief. Er 

hebben in 2015 geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Een specificatie van de 

beleggingen ultimo 2015 is opgenomen in de jaarrekening. 

 

In het kader van Treasury is verder nog van belang dat begin 2016 de volledige set 

van bankrekeningen en bankrelaties onder de loep wordt genomen. Insteek daarbij is 

om het aantal bankrekeningen te beperken, de bevoegdheden aan te scherpen en de 
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bankzaken volledig onder te brengen bij één bank (per eind 2015 onderhoudt LKO nog 

bancaire relaties met drie partijen). 

 

 

8.3. Toelichting op de balans  

 

De financiële positie van de Stichting LKO komt tot uitdrukking in de balans. De 

verkorte balans is onderstaand weergegeven, waarbij de balanstotalen van de jaren 

2014 en 2015 met elkaar zijn vergeleken. 

 

 
 

 

Het balanstotaal van de Stichting LKO daalt ten opzichte van 31 december 

2014 met  € 508.581 tot € 5.893.111. Voor een nadere onderbouwing van 

samenstelling en verloop van de verschillende onderdelen van de balans 

wordt verwezen naar de toelichting op de balans zoals opgenomen in de 

jaarrekening. 

 

  

werkelijk werkelijk

Per eind Per eind Mutatie

2014 2015 2015

ACTIVA

Gebouwen en terreinen 29.346€           24.011€           -5.335€           

Overige Materiele vaste activa 718.003€        743.291€        25.288€           

Financiele vaste activa 602.360€        585.664€        -16.696€         

Vorderingen 1.249.560€     1.156.589€     -92.971€         

Liquide middelen 3.802.423€     3.383.556€     -418.867€       

Totaal activa 6.401.692€     5.893.111€     -508.581€       

PASSIVA

Eigen vermogen 3.915.517€     2.668.217€     -1.247.300€   

Voorzieningen 336.214€        607.845€        271.631€        

Kortlopende schulden 2.149.961€     2.617.049€     467.088€        

Totaal passiva 6.401.692€     5.893.111€     -508.581€       
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8.4. Toelichting op de exploitatie 

 

Toelichting op de Baten 

 

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen betreffen de gelden die direct afkomstig zijn van OCW. In de 

Rijksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële bekostiging, onder meer 

ook opgenomen de groeimiddelen en de ontvangen gelden voor Prestatiebox en 

Personeels- en Arbeidsmarktbeleid. De Rijksbijdragen waren voor het gehele jaar 2015 

begroot op € 13.776.100. De gerealiseerde Rijksbijdragen bedragen € 14.412.418 en 

liggen daarmee ca. € 636.318 hoger dan begroot.   

 

Deze afwijking kent op hoofdlijnen 3 oorzaken: 

 Met terugwerkende kracht zijn de bekostigingsbedragen voor 2015 aangepast 

uit hoofde van de uitwerking van de eerdere bestuursakkoorden op landelijk 

niveau (in de begroting was daarmee gedeeltelijk rekening gehouden), het 

loonruimteakoord van 2015 en de reguliere jaarlijkse aanpassing. Het effect van 

deze aanpassing bedraagt in totaal ca. € 297.000. 

 Er is in de maanden november en december voor een bedrag van € 90.808 aan 

groeimiddelen voor het lopende schooljaar ontvangen van verschillende 

Samenwerkingsverbanden. Met deze groeimiddelen was in de begroting geen 

rekening gehouden; 

 Er heeft in 2015 een aanpassing van de administratieve verwerking 

plaatsgevonden ad € 248.000. In de begroting was een bedrag van € 248.000 

in mindering gebracht op de subsidie Materiële instandhouding. Dit betrof het 

deel van de subsidie dat mogelijk, i.v.m. de doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud, nog zou moeten worden doorgezet aan de gemeente. In de 

exploitatie is het bedrag van € 248.000 nu als last opgenomen middels de 

verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud (en dus niet meer 

als verlaging van de baten, zoals in de begroting was opgenomen), zodat de 

boekhoudkundige verwerking aansluit bij de beschikkingen van OCW. Deze 

aangepaste wijze van verwerken heeft in vergelijking met de begroting een 

verhogende invloed op de Rijksbijdragen en tegelijkertijd ook een verhogende 

invloed op de kosten en heeft derhalve per saldo geen resultaat – effect. 

 

Op de Rijksbijdragen zijn de ontvangen LGF – gelden (overgangsbekostiging 

(V)SO) in mindering gebracht omdat deze middelen direct zijn doorgestort naar de 

AED voor de uitvoering van ambulante werkzaamheden. Deze bekostiging is per 1 

augustus 2015 vervallen. 

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen betreffen hoofdzakelijk de gemeentelijke 

vergoedingen voor de gymzalen, een bijdrage van de gemeente Zoetermeer voor 

de instandhouding van de locatie Zoetermeer van € 134.500 (op basis van het in 

augustus 2014 afgesloten convenant) en begrote ESF gelden voor de locatie VSO 

Oegstgeest. De overige overheidsbijdragen waren voor het jaar 2015 begroot op 

€ 226.000. De realisatie komt uit op € 179.604 en ligt daarmee € 46.496 lager dan 

begroot. Dit verschil betreft de nog niet ontvangen ESF – subsidie. Bij het opstellen 

van de jaarrekening kan niet worden vastgesteld hoe hoog de uiteindelijke 

afrekening van de ESF – gelden is. Voorzichtigheidshalve zijn deze gelden niet als 

baten over boekjaar 2015 meegenomen in de financiële verantwoording. 

 

Overige baten 

De overige baten betreffen onder meer de ouderbijdragen, AWBZ 

compensatieregeling en opbrengsten van schoolactiviteiten zoals catering, repro en 

groenvoorziening. De overige baten zijn voor het jaar 2015 begroot op € 147.000. 
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De realisatie in 2015 bedraagt € 328.296 en is daarmee € 181.296 hoger dan 

begroot. Deze hogere opbrengst valt op hoofdlijnen te verklaren door de volgende 

posten: 

 De niet begrote ontvangst van € 45.566 als aandeel in het vermogen i.v.m. 

de opheffing van REC West; 

 De niet begrote ontvangst van € 16.279 van het Vervangingsfonds i.v.m. de 

nieuwe trede – indeling (LKO krijgt een eenmalige restitutie omdat over het 

schooljaar 2013 – 2014 meer premie is betaald dan aan declaraties terug is 

ontvangen). 

 De hogere ontvangst van bijdragen ontvangen uit hoofde van de AWBZ – 

compensatieregeling vanuit de samenwerkingsverbanden. In werkelijkheid 

werd € 99.000 ontvangen (€ 72.000 voor SO Oegstgeest en € 27.000 voor 

VSO Oegstgeest), terwijl de omvang van deze gelden was begroot op ca. 

€ 45.000 (alleen SO Oegstgeest). In werkelijkheid hebben zowel SO 

Oegstgeest als VSO Oegstgeest elk € 27.000 meer aan middelen ontvangen 

dan begroot, in totaliteit is derhalve € 54.000 meer ontvangen dan begroot. 

 Er is € 31.751 meer ontvangen aan ouderbijdragen (€ 109.251) dan was 

begroot (€ 77.500). Dit vindt haar oorzaak in een wijziging in de 

administratieve verwerking van de ouderbijdragen  die niet meer worden 

toegerekend per schooljaar maar als bate worden verantwoord in het jaar 

van ontvangst. 

 Diverse overige kleine niet begrote ontvangsten  voor in totaal ca. € 34.000. 

 

Totale baten 

De totale baten waren voor het jaar 2015 begroot op € 14.149.200. De realisatie in 

2015 bedraagt € 14.920.318. Daarmee zijn de baten € 771.118 hoger dan begroot. 

Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk verklaard door: 

 het administratief  verplaatsen van de verlaging van de Rijksbijdragen (i.v.m. 

de reservering voor de gelden voor de doordecentralisatie) naar de lasten, 

effect op de baten € 248.000; 

 de aanpassing van de bekostigingsbedragen voor 2015, effect ca. € 297.000; 

 de niet begrote en verwachte ontvangst van groeimiddelen ad € 90.808 vanuit 

de Samenwerkingsverbanden; 

 het (nog) niet ontvangen van de ESF – subsidie (begroot op € 45.000); 

 hoger uitvallende overige baten, effect ca. € 181.296. 

 

 

Toelichting op de lasten 

 

Loonkosten 

De loonkosten voor het jaar 2015 zijn begroot op € 11.946.900. De feitelijke 

loonkosten in 2015 (inclusief opgebouwde rechten op vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

e.d.) bedragen € 12.048.224. Op de loonkosten zijn in mindering gebracht de van het 

Vervangingsfonds (te) ontvangen vergoedingen evenals de ZW – uitkeringen die LKO  

van UWV / USZO ontvangt voor zwangere medewerkers.  

 

Daarmee liggen de loonkosten ca. € 101.324 hoger dan begroot. De loonkosten zijn 

beïnvloed door: 

 De effectuering van de landelijke afspraken met betrekking tot het loonruimte – 

akkoord, waaronder de salarisverhoging van 1,25% per 1 september 2015, de 

verhoging van de toelage voor de dag van de leraar en de eenmalige uitkering 

van € 500 per fte.   

 De tijdelijke verlaging per 1 september 2015 van de premies van het 

Participatiefonds (van 5% naar 3,75%) en het Vervangingsfonds (van 6,5% 

naar 6%). 
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 De gemiddelde personele bezetting gedurende het jaar bedraagt 191,9 fte 

(exclusief vervangingen). De gemiddelde personele bezetting was begroot op 

191,5 fte. 

 

Overige personeelskosten 

De overige personeelskosten zijn voor het jaar 2015 begroot op € 985.225. Hierin 

vallen onder meer inhuur van extern personeel, nascholing, werving & selectie, 

bedrijfsgezondheidszorg en integraal personeelsbeleid. De werkelijke kosten kwamen 

uit op € 1.878.697. Daarmee is de begroting voor het gehele jaar met € 893.472 

overschreden.  

 

De overschrijding zit vrijwel volledig in de extra kosten die zijn gemaakt voor de 

externe inhuur van personeel. Dat betreft vooral de Parachute in relatie tot de acties 

die zijn uitgezet na het oordeel van de Inspectie, maar het beeld is ook bij andere 

onderdelen van de organisatie zichtbaar. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten 

voor inhuur van de interim bestuurder en controller en de kosten voor externe inhuur 

voor het implementeren van Performance Management en CAO.   

 

Daarnaast is er een aantal kleinere oorzaken van de hoge bestedingen aan overige 

personeelskosten. Het betreft dan onder meer: 

 de niet begrote kosten van werving & selectie (voorzitter CvB); 

 de uitgaven aan Onderwijsgoed en Swaenensteijn voor ondersteuning van  

4 leerlingen van De Parachute; 

 een factuur van het Vervangingsfonds van € 41.000 i.v.m. het niet voldoen 

aan de inzet – norm voor de vervangingspool in schooljaar 2014 – 2015 (dit 

had door een adequatere registratie voorkomen kunnen worden; inmiddels 

is sprake van een strakkere monitoring waardoor sneller kan worden 

bijgestuurd en naheffing als gevolg van onder – inzet voorkomen kan 

worden).  
 

Tenslotte is een dotatie van € 18.137 opgenomen aan de voorziening personele risico’s 

in verband met mogelijk in de toekomst nog aan LKO door te berekenen 
uitkeringslasten van voormalig personeel. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn voor het jaar 2015 begroot op € 234.300. De werkelijke 

afschrijvingen bedragen € 197.322 en blijven daarmee ruim binnen de begroting. De 

oorzaak daarvan ligt in het feit dat vooral in de tweede helft van het jaar nauwelijks 

nog investeringen hebben plaatsgevonden, hoewel deze wel begroot waren. Deze 

investeringen zijn grotendeels doorgeschoven naar 2016 (bijvoorbeeld voor de 

nieuwbouw van VSO Leiden). 
 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn voor het jaar 2015 begroot op € 736.500. De realisatie komt 

uit op € 979.774 en daarmee € 243.274 hoger dan begroot.  Dat wordt echter voor 

een bedrag van € 248.000 beïnvloed door het opnemen van de dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud, vooruitlopend op het opnieuw opstellen van het 

meerjarenonderhoudsplan in 2016 / 2017. Dit bedrag was in de begroting opgenomen 

als verlaging van de Rijksbijdragen (i.v.m. de reservering voor de gelden voor de 

doordecentralisatie). Zie ook de toelichting bij de Rijksbijdragen. Zonder die 

verschuiving zouden de huisvestingslasten in 2015 op ca. € 732.000 zijn uitgekomen 

en daarmee grofweg op het niveau van de  begroting liggen. In de huisvestingskosten 

zijn de huurkosten voor het bestuurskantoor aan de locatie Touwbaan (ca. € 34.000) 

en de meerkosten van de afrekening huisvesting Zoetermeer in 2014 en 2015 (ca. € 
27.000) meegenomen.  
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Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten waren voor het jaar 2015 begroot op € 938.050. De 

realisatie voor 2015 bedraagt € 1.094.599 en ligt daarmee € 156.549 boven de 

begroting. De oorzaak daarvan lijkt divers en ligt vooral in ICT bestedingen (o.a. de 

kosten van begeleiding van het overgangstraject naar ITS en bestedingen die onder de 

investeringsgrenzen vallen), kosten van huishouding, hogere reproductiekosten en 

bestedingen ten laste van ouderbijdragen (waar ook meer inkomende middelen 

tegenover staan, zie toelichting bij overige baten).  

 

Totale lasten 

De totale lasten waren voor het jaar 2015 begroot op € 14.840.975. De werkelijke 

lasten komen uit op € 16.198.616. Daarmee zijn de lasten € 1.357.541 hoger dan 

begroot. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk verklaard door: 

 

 
 

 

Toelichting op de financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen op liggende 

gelden, de couponrentes op de uitstaande obligaties en de koersresultaten. De 

financiële baten en lasten waren voor het gehele jaar 2015 begroot op € 40.000. De 

realisatie bedraagt € 30.998 en bestaat uit de geboekte couponrentes en de rente op 

de liggende spaargelden (in totaliteit € 47.694) minus het negatief koersresultaat op 

de beleggingsportefeuille (€ 16.696). 

 

Totaalbeeld 

Het totaal resultaat, inclusief financiële baten en lasten, was voor het jaar 2015 

begroot op € 651.775 negatief. Het werkelijk financieel resultaat bedraagt € 1.247.300 

negatief.  Het financieel resultaat is daarmee € 595.425 slechter dan begroot. Dit 

verschil bestaat uit: 

Hogere loonkosten door de effecten van het loonruimteakkoord 101.324€        

Hogere overige personele lasten, voornamelijk externe inhuur 875.335€        

Dotatie aan de voorziening personele risico’s in verband met mogelijk in de

toekomst nog aan LKO door te berekenen uitkeringslasten van voormalig personeel 18.137€          

Lagere afschrijvingslasten -37.078€        

Administratieve verplaatsing middelen doordecentralistie 248.000€        

Overbesteding huisvesting -4.726€           

Overbesteding overige instellingslasten (ICT, repro, huishouding) 130.523€        

Hogere besteding ten laste van ouderbijdragen 26.026€          

Totaal overschrijding begroting 1.357.541€    
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8.5. Resultaatbestemming 

 

Het bestuur van de Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijs groep heeft besloten om 

het resultaat als volgt te bestemmen: 

 

 
 

Het over 2015 behaalde resultaat wordt volledig onttrokken aan de algemene reserve. 

Daarmee bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve per eind 2015 € 2.283.007. 

De bestemmingsreserves en de algemene reserve publiek blijven ongewijzigd. 

  

Begroting 

2015

Werkelijk 2015 Afwijking 

Werkelijk t.o.v. 

begroting

Baten

Rijksbijdragen 13.776.100€   14.412.418€             636.318€               

Overige overheidsbijdragen 226.100€         179.604€                   -46.496€                

Overige Baten 147.000€         328.296€                   181.296€               

Totaal baten 14.149.200€   14.920.318€             771.118€               

Lasten

Loonkosten 11.946.900€   12.048.224€             101.324€               

Overige Personeelslasten 985.225€         1.878.697€                893.472€               

Afschrijvingen 234.400€         197.322€                   -37.078€                

Huisvestingslasten 736.500€         979.774€                   243.274€               

Overige lasten 938.050€         1.094.599€                156.549€               

Totaal lasten 14.841.075€   16.198.616€             1.357.541€            

Saldo Baten en Lasten -691.875€       -1.278.298€              -586.423€              

Financiële baten en lasten

Financiële baten 40.000€           30.998€                      -9.002€                  

Financiële lasten -€                      -€                                 -€                             

40.000€           30.998€                      -9.002€                  

Netto Resultaat -651.875€       -1.247.300€              -595.425€              

Algemene reserve publiek -1.247.300€  

Bestemmingsreserve meubilair -€                     

Bestemmingsreserve personele kosten -€                     

Algemene reserve privaat -€                     

-1.247.300€  
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8.6. Kengetallen 

 

Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren 

en kengetallen becijferd. Deze zijn onderstaand opgenomen. 

 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van LKO in 2015 is verslechterd maar 

onverminderd goed blijft. Alle relevante kengetallen (kapitalisatiefactor, 

weerstandsvermogen, solvabiliteit en liquiditeit) zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 

voorgaande jaren. Desalniettemin liggen alle kengetallen nog ruim boven de landelijke 

en gewenste norm. Hieruit volgt dat de vermogenspositie ruimte biedt voor het 

Kengetallen 2015 2014 Streefwaarde

Liquiditeit

(Vlottende activa / kortlopende schulden) 1,73               2,35 > 1

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan 

haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De liquiditeitspositie geeft de

 situatie per 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

Solvabiliteit

(Eigen vermogen -excl. voorzieningen- / totale passiva) 0,45 0,61 > 0,3

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is aan al 

haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit geeft de 

 verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen aan.

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen -incl. voorzieningen- / totale passiva) 0,56 0,66 > 0,4

Rentabiliteit

(Resultaat / totale baten) -8,36% -0,71% 0%

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan 

uitgedrukt in een percentage van de totale baten.

Weerstandsvermogen

(totale reserves / totale baten * 100%) 17,88% 28,39% >10%

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in

 staat is om financiële tegenvallers met eigen middelen op te vangen.

Kapitalisatiefactor

(Balanstotaal -excl.gebouwen en terreinen- / totale baten incl.fin.baten) 39,25% 45,86% 35%

De kapitalisatiefactor geeft aan of de organisatie een deel van het 

 vermogen niet of onvoldoende inzet voor de kerntaken.

Personele lasten /  totale lasten * 100% 85,98% 85,21% 85%

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten

opzichte van de totale lasten.

Materiële lasten /  totale lasten * 100% 14,02% 14,79% 15%

Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten ten 

opzichte van de totale lasten.
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opvangen van mogelijke financiële tegenvallers in toekomstige jaren. Voor de verdere 

ontwikkeling van de kengetallen in meerjarenperspectief wordt verwezen naar de 

continuïteitsparagraaf. 

 

Ten aanzien van de overige kengetallen valt op dat de verhouding tussen personele 

lasten en materiële lasten ongeveer gelijk blijft. 

 

 

8.7. Risicobeheersings- en controlesystemen 

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen van LKO. Deze systemen hebben als 

doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de 

financiële  verslaggeving en het naleven van de wet- en regelgeving. LKO is lid van de 

brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Zoals alle leden van de PO-

raad, heeft de Stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. 

In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van 

bestuurders en managers in het primair onderwijs. 

 

LKO heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed aan het 

administratiekantoor Onderwijsbureau Hollands Midden in Leiden (OHM). OHM draagt 

zorg voor de primaire vastlegging van gegevens. De Controller is eerste aanspreekpunt 

voor alle interne en externe financiële aangelegenheden en bewaakt de relatie met en 

werkzaamheden van OHM. De controller ziet daar vanuit zijn rol op enige afstand op 

toe en bewaakt de wijze van toepassing van de planning & control cyclus.  

 

LKO beschikt over een beschrijving van de AO/IC. Het totale stelsel van interne 

risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren regelmatig worden 

geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.  

 

De externe accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een rapportage 

opnemen over de financiële positie van LKO, inclusief de aangegane off-balance 

instrumenten en mogelijk open posities. Dit impliceert dat de accountant controleert in 

hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd op basis van het controleprotocol. 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen 

ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2015 niet naar 

behoren hebben gefunctioneerd.  
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9. Continuïteitsparagraaf 
 

Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een 

zogeheten continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). Deze 

verantwoording was al verplicht voor het jaarverslag over het jaar 2013. Per brief 

heeft de minister de schoolbesturen van alle onderwijssectoren geïnformeerd dat het 

opnemen van de continuïteitsparagraaf ook in 2014 en verder zal worden voortgezet. 

De continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van 

toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. 

Ten tweede bevat de paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het 

risicomanagement. Tot slot moet worden vermeld hoe wordt omgegaan met de Code 

Goed Bestuur, de governancecode van het primair onderwijs. Aan de accountant is 

opgedragen de continuïteitsparagraaf marginaal te toetsen. 

 

 

9.1. In- en externe ontwikkelingen 

 

Er is een aantal factoren die bepalend zijn voor het financieel perspectief voor LKO in 

de komende jaren. Deze factoren liggen op de gebieden van de onderwijsinhoud, 

leerlingtellingen, organisatie, financiën, huisvesting en personeel. Een aantal van de 

meest relevante ontwikkelingen op een rij: 

 

Ontwikkeling strategisch beleidsplan 

In april 2015 is gestart met de voorbereidingen voor het strategisch beleidsplan 2016 - 

2020. Dat is gedaan door terug te kijken naar 2012 - 2016: wat zijn de lessons 

learned? Daarnaast is gezocht naar antwoord op de vraag wat wij in ieder geval mee 

moet nemen in ons volgende beleidsplan. Er is geluisterd naar externe 

belanghebbenden, de locatiedirecteuren, de raad van toezicht, de 

medezeggenschapsraad en medewerkers van de verschillende locaties. Er zijn in 2015 

twee dagen georganiseerd waar alle betrokkenen input voor het nieuwe strategisch 

beleidsplan konden leveren. Belangrijke thema’s aan de voorkant van het strategisch 

beleidsplan waren het herijken van de visie en de missie en het zoeken en vinden van 

de kernwaarden van onze organisatie: wat bindt ons, vanuit waar werkt iedereen elke 

dag aan onze primaire taak? Terugkijken en vooruitkijken. In het nieuwe strategisch 

beleidsplan zal de uitwerking van de in 2015 vastgestelde besturingsfilosofie zichtbaar 

zijn: richting én ruimte geven. De locaties krijgen meer ruimte om maatwerk te 

creëren voor de specifieke kenmerken van hun locaties. Tevens zullen er ook concrete 

resultaatafspraken staan in het beleidsplan. De wijze waarop locaties dat resultaat 

willen bereiken, is aan de locatie zelf om in te vullen.  

 

Ontwikkeling van leerlingaantallen 

Met het oog op de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016 – 2019 is bij alle 

scholen uitvraag gedaan naar de leerlingprognoses voor de komende 4 jaren. Daaruit 

volgt het volgende beeld, afgezet tegen de tellingen van 1 oktober 2013 en 2014: 
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Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat het aantal leerlingen in de 

komende jaren redelijk stabiel zal blijven, al zijn daarbinnen per school nog wel wat 

schommelingen zichtbaar. De schooldirecteuren geven aan dat het maken van een 

prognose voor de tellingen per 1 oktober van volgende jaren lastig te maken is en dat 

de ontwikkeling van leerlingaantallen redelijk onvoorspelbaar is door de invoering van 

Passend Onderwijs, omdat er in hogere mate afhankelijkheid bestaat van regulier 

onderwijs en samenwerkingsverbanden. Het financieel effect per bekostigde leerling 

bedraagt ca. € 15.500 (de gemiddelde Rijksbekostiging per leerling). 

 

Het is goed om op deze plaats ook aan te geven dat de “oude” groeiregeling is 

vervallen. In het kader van de invoering van passend onderwijs is de uitvoering van de 

nieuwe groeiregeling belegd bij de samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt groei 

afhankelijk van het totaal aantal toelaatbaarheidsverklaringen binnen de verschillende 

Schooljaar 16/17 17/18 18/19 19/20

Teldatum Kpl Srt 1-okt-15 1-okt-16 1-okt-17 1-okt-18

SO Oegstgeest < 8 jaar 30968110 SO 22 20 20 20

SO Oegstgeest > 8 jaar 30968110 SO 132 130 125 120

SO Oegstgeest > 12 jaar (VSO) 30968110 VSO 0 0 0 0

154 150 145 140

VSO Oegstgeest < 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 12 jaar 30968111 VSO 269 263 255 252

269 263 255 252

SO Zoetermeer < 8 jaar 30968120 SO 18 25 35 35

SO Zoetermeer > 8 jaar 30968120 SO 44 53 63 63

SO Zoetermeer > 12 jaar (VSO) 30968120 VSO 0 0 0 0

62 78 98 98

VSO Leiderdorp < 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 12 jaar 30968130 VSO 75 72 72 72

75 72 72 72

Curium SO < 8 jaar 30968140 SO 7 7 7 7

Curium SO > 8 jaar 30968140 SO 36 25 25 25

Curium VSO > 12 jaar 30968140 VSO 34 32 32 32

77 64 64 64

VSO Leiden < 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 12 jaar 30968160 VSO 284 298 298 298

284 298 298 298

Totaal < 8 jaar SO 47 52 62 62

Totaal > 8 jaar SO 212 208 213 208

Totaal > 12 jaar VSO 662 665 657 654

921 925 932 924

Totaal VSO leerlingen VSO 662 665 657 654

Totaal SO leerlingen SO 259 260 275 270

Totaal 921 925 932 924
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samenwerkingsverbanden en de besluitvorming van ieder individueel  

samenwerkingsverband voor de toekenning van middelen. Toename van het aantal 

leerlingen op een school leidt daarmee niet meer per definitie tot aanvullende 

groeibekostiging. Dit maakt het voor de Stichting lastig om in te spelen op eventuele 

groei / krimp.  

 

Bestuursakkoord 

De overheid heeft in het bestuursakkoord van 2014 de volgende landelijke 

doelstellingen geformuleerd met betrekking tot personeel2: 

 De schoolbesturen zorgen vanaf uiterlijk 2017 voor planmatige begeleiding van 

elke startende leraar, op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeting.  

 Startende leraren zijn in maximaal drie jaar basisbekwaam: ze beheersen dan 

de benodigde vaardigheden in de in de praktijk. 

 Alle leraren beheersen in 2020 de differentiatievaardigheden en zijn daarmee 

vakbekwaam. 

 In 2020 heeft 30% van de leraren een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire 

master afgerond. 

 De schoolbesturen maken uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruik van een 

gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in 

beeld gebracht worden. 

 Schoolbesturen nemen in hun HRM-beleid op dat ze leraren opleiden, dan wel 

aannemen, die onderzoekende vaardigheden hebben. Deze leraren krijgen een 

positie binnen de schoolorganisatie waarin ze hun vaardigheden kunnen 

benutten en waardoor de kwaliteitscyclus verrijkt wordt. 

 De schoolbesturen nemen dit opleidingsbeleid op in hun bredere HRM-beleid, 

waarbij ook aandacht is voor de inzetbaarheid van hoger opgeleiden in de 

scholen, eventueel gekoppeld aan functiedifferentiatie. 

 In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en 

registreren zich in het schoolleidersregister PO.  

 In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een afgeronde 

schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau. 

 Het post-initiële opleidingsaanbod is goed afgestemd op de vraag van scholen 

en schoolbesturen. 

 

cao 2014 – 2015 

De geldende cao in het primair onderwijs is de CAO PO 2014-2015. De gesprekken 

over vernieuwing van de CAO zijn nog gaande. Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 

is de CAO Primair Onderwijs zodanig aangepast dat een evenwichtig pakket van 

arbeidsvoorwaarden is ontstaan. In  de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over: 

 Loonwikkeling 

 Looptijd en werkingssfeer 

 Professionalisering 

 Werkdruk 

 Duurzame inzetbaarheid 

 Medezeggenschap 

Het pakket arbeidsvoorwaarden levert een hoge mate een bijdrage aan een 

professionalisering van het personeel binnen het primair en speciaal onderwijs, het 

terugdringen van de werkdruk en een duurzame inzetbaarheid. De sociale partners 

kwamen tot het oordeel dat een goed werkklimaat noodzakelijk is om in 

gezamenlijkheid tot goed onderwijs te komen en hebben in de nieuwe CAO 

 
2 Naast de personele doelen, bevat het bestuursakkoord een scala aan andere doelstellingen, zie: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voor-de-sector-
primair-onderwijs.html 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voor-de-sector-primair-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voor-de-sector-primair-onderwijs.html
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mogelijkheden gecreëerd om in onderling overleg op de werkvloer tot nadere 

afspraken te komen. 

De sector primair onderwijs (inclusief het speciaal onderwijs) heeft een 

kwaliteitsimpuls nodig en daarbij draait het om de kwaliteit van leerkrachten, 

schoolleiders en het ondersteunende personeel. Professionele ontwikkeling van 

werknemer in het primair onderwijs gaat daarom standaard deel uitmaken van de 

gesprekkencyclus. Startende leerkrachten krijgen meer aandacht in de vorm van een 

recht op een bijzonder budget van een aantal uren per jaar die ingezet worden aan 

professionalisering. 

 

De werkdruk binnen het onderwijs maakt het noodzakelijk om over de beheersing 

hiervan goede afspraken te maken. Het is van belang dat er een balans komt tussen 

taken, beschikbare tijd en de ervaren werkdruk. Dit is een van de redenen dat er door 

de sociale partners in het primair onderwijs is besloten om over te stappen naar een 

40-urige werkweek.  

 

Ook is het van groot belang dat alle medewerkers in staat zijn om op een gezonde en 

verantwoorde wijze hun bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Zowel werkgever als 

alle werknemers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in. De CAO heeft 

faciliteiten opgenomen die medewerkers in staat stellen om eigen keuzes te maken om 

hun duurzame inzetbaarheid te waarborgen en te versterken.  

 

In de huidige situatie valt LKO volledig onder de CAO PO. Er zijn ontwikkeling om dat 

landelijk voor het SO zo te houden maar het VSO te laten vallen onder de cao VO. Die 

ingreep zal consequenties hebben voor LKO en onze medewerkers omdat wij dan met 

twee cao’s zullen gaan werken. Wij zullen de ontwikkelingen op dat vlak nadrukkelijk 

volgen. 

 

Het loonruimte – akkoord 

In juli 2015 sloten de overheid, bonden en overheids- en onderwijsorganisaties een 

akkoord over de loonontwikkeling in 2015 en 2016. Deze afspraken zullen ertoe leiden 

dat alle medewerkers in het primair onderwijs in 2015 en 2016 kunnen rekenen op een 

serieuze loonsverhoging. De afspraken uit het akkoord moeten echter nog wel worden 

omgezet in cao-afspraken. In die cao-besprekingen komen nog andere onderwerpen 

aan de orde. Zo zorgt de wet werk en zekerheid ervoor dat we in de toekomst op een 

andere manier met vervanging (van met name ziekte) om zullen moeten gaan. De 

opeenvolgende korte contracten voor vervangers zoals we die kenden, kunnen niet 

meer op grond van die wet. Om vervanging in de toekomst mogelijk te maken zijn 

afspraken in de cao nodig. De uitkomsten van het cao – overleg zijn op dit moment 

onzeker. De in het loonruimte – akkoord besproken loonsverhoging per 1 januari 2016 

is nog niet geëffectueerd, omdat de ter compensatie toegezegde verlaging van het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie niet gerealiseerd lijkt te worden en nog geen 

zekerheid bestaat over de compensatie door het Rijk van de kostenverhoging die dit 
voor de schoolbesturen met zich meebrengt. 

 

We zullen er rekening mee moeten houden dat de loonkosten in 2016 en volgende 

jaren verder zullen stijgen. Daarbij is het de vraag of deze toenemende kosten volledig 

zullen worden verdisconteerd in de personele lumpsum. Het is dus mogelijk dat LKO 

een deel van de voorgenomen verhoging zal moeten voorfinancieren of de aanpassing 
van de bekostiging achterblijft bij de werkelijke kosten. 

 

Ontwikkeling van sociale lasten 

In algemene zin zijn de sociale lasten in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de premie Werkhervattingskas, voorheen de WAO/WIA-premie ter 

afdekking van de  kosten voor risico’s van gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikte 
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werknemers.  Ook de premie Participatiefonds is de afgelopen jaren sterk gestegen 

(van 1,68% per 1 januari 2010 naar 5% per 1 januari 2015). De oorzaak hiervan lag 

vooral in een hoge instroom in het Participatiefonds vanwege de krimp in het zuiden en 

het oosten van het land. Per 1 augustus 2015 is deze premie onverwachts verlaagd 

naar 3,75% maar onduidelijk is nog wat dat betekent voor de jaren 2016 en verder.  

Tegelijkertijd bestaat onduidelijkheid oer de ontwikkeling van de pensioenpremies. 

Aanvankelijk zouden deze, na een jarenlange stijging, per 1 januari 2016 dalen en zou 

die afname in het loonkostenakkoord direct ingezet worden als dekking van de 

salarisstijging per 1 januari 2016, maar de uitwerking daarvan is nu onduidelijk. 

 

De Wet Werk & Zekerheid 

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Met de 

invoering van de WWZ wil de overheid de flexibiliteit van de arbeidsmarkt bevorderen. 

Deze wet brengt wijzigingen met zich mee rond de bescherming van tijdelijke 

arbeidscontracten, het ontslagrecht en de Werkloosheidwet.   Per 1 juli 2015 zijn de 

regels voor ontslag veranderd, maar omdat er geen nieuwe cao is afgesloten per die 

datum, bestaat er nog een jaar overgangsrecht. Op 1 juli 2016 is de WWZ direct van 

toepassing, ook op de lopende contracten. Dat betekent dat als een aanstelling 

doorloopt tot na 1 juli 2016 de ketenregeling van toepassing is. Als een vierde (of 

meer) contract na 1 juli 2016 doorloopt dan ontstaat direct een vast contract. De 

ketenregeling bepaalt dat elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden op een zeker 

moment overgaan in een vast dienstverband. De WWZ bepaalt dat dienstverbanden 

binnen het onderwijs vanaf 1 juli 2015 als opeenvolgend worden beschouwd als zij 

elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen. Verder bepaalt de WWZ dat er 

hooguit 3 tijdelijke dienstverbanden in een periode van 2 jaar aangegaan kunnen 

worden. Bij het vierde dienstverband of bij overschrijding van de 2 jaar, ontstaat een 

vast dienstverband.  

 

De WWZ wordt op 1 juli 2016 van kracht is en niet per 1 augustus. De wet heeft dus 

nu al direct gevolgen, voor zover het tijdelijk personeel betreft dat op 1 juli 2016 in 

dienst is.  Een ander lastig punt is dat 1 inval dag ook als 1 dienstverband telt. Dat 

betekent dat een personeelslid met een aanstelling voor bepaalde tijd voor dit hele 

schooljaar geen vervangingswerkzaamheden meer kan doen, omdat anders al snel het 

4e dienstverband ontstaat en dus een vaste aanstelling moet volgen. Dit risico is lastig 

kwantificeerbaar en zal vooral beheerst moeten worden door het organiseren van 

vervangingen via de invalpool en het steeds per geval kritisch bezien van verlenging 

van tijdelijke aanstellingen. 

 

Deze veranderingen in wet- en regelgeving brengen ook voor LKO veranderingen met 

zich mee. Daaronder vallen onder meer: 

 De aanzegtermijn van tijdelijke contracten 

 Ketenbepaling van het aantal tijdelijke contracten (maximaal 3 tijdelijke 

contracten in 2 jaar).  

 Transitievergoeding, de nieuwe ontslagvergoeding per 1 juli 2015. 

 Wijzigingen in de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair 

onderwijs); 

 De wijze waarop wij vervangingen kunnen inrichten. 

 

Participatiewet 

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet 

heeft als doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt 

door de hulp aan arbeidsgehandicapten te bundelen. Hierdoor zullen meer leerlingen 

die van het VSO komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Bij de realisatie 

van de Participatiewet spelen werkgevers een belangrijke rol. In het Sociaal Akkoord is 
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afgesproken dat werkgevers gaan bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met 

een arbeidshandicap, door hen kans op werk te bieden. 

 

Vervangingsfonds 

In het kader van de modernisering van het Vervangingsfonds is inmiddels duidelijk 

geworden dat de verplichte aansluiting per 1 januari 2018 komt te vervallen en dat alle 

schoolbesturen uiterlijk per 1 januari 2020 eigen – risicodrager zullen moeten worden. 

Daarop vooruit lopend zijn per 1 januari 2016 een aantal wijzigingen doorgevoerd, 

waaronder: 

 De vergoeding wordt niet langer gebaseerd op de feitelijke kosten van de 

vervanger maar op een normvergoeding die is gekoppeld aan een klasse – 

indeling naar inschaling / salaris van degene die wordt vervangen; 

 De vervanger moet een onderwijsbevoegdheid hebben; 

 Vervanging bij schorsing wordt gemaximeerd op 2 weken; 

 De bonus – malus – regeling wordt aangescherpt; de bonus (30%) en malus 

(50%) zijn  gebaseerd op het verschil tussen betaalde premie en gedeclareerde 

kosten. 

 

De consequenties voor LKO zijn dat ziekteverzuim en – vervanging steeds meer 

financiële impact krijgen en dat we ons zullen moeten voorbereiden op eigen – 

risicodragerschap. Het sturen op verzuim en vervanging wordt dus meer en meer 

van belang.  In 2016 moet hiervoor een voorstel ontwikkeld worden waarin de 

effecten voor LKO worden geschetst. Bij verlaging van het verzuim zou het 

eigenrisicodragerschap een positief effect kunnen hebben, zoel financieel als 

kwalitatief - inhoudelijk. Daarop wordt dan ook gepreludeerd door in de begroting 

2016 en bedrag uit te trekken voor de aanpak van het ziekteverzuim. In 2016 

hebben we hieraan verder invulling gegeven door deel te nemen aan Plan – V van 

het Vervangingsfonds.   

 

Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2015 is de opsplitsing van de lumpsum in een basisbekostiging en 

zorgbekostiging een feit. Daarmee is ook duidelijk welke middelen LKO vanuit DUO 

ontvangt op basis van de leerlingtellingen. De uitvoering van de groeiregeling is 

ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden en leidt, door de veelheid aan 

samenwerkingsverbanden en diversiteit in werkwijze nog wel tot enige onduidelijkheid. 

Door de nieuwe wijze van bekostigen is de financiële relatie met de AED is per 1 

augustus 2015 beëindigd. De leerling gebonden financiering is per 1 augustus 2014 

afgeschaft. De overgangsbekostiging die daarvoor in de plaats is gekomen, gaat 

rechtstreeks naar de AED en loopt niet meer via LKO. In de begroting is met die 

middelen dan ook geen rekening meer gehouden. 
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9.2. Financieel toekomstperspectief 

 

Parallel aan het opstellen van de begroting voor het jaar 2015 is de 

meerjarenbegroting 2016 - 2019 opgesteld. Deze ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Ter toelichting het volgende (ontleend aan de meerjarenbegroting): 

 

Meerjarenperspectief Rijksbijdragen OCW 

Op grond van de leerlingprognoses is de verwachting dat de totale bekostiging in 2017 

daalt (het effect van de dalingen bij SO Zoetermeer en VSO Oegstgeest per 1 oktober 

2015 werkt dan door de t – 1 – systematiek volledig door) en dat in de jaren daarna 

grofweg sprake is  van stabilisatie. Er zal worden gekeken naar de mogelijke verhoging 

van inkomsten door de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) van een aantal leerlingen 

kritisch op inhoud te bezien. Alle leerlingen hebben op dit moment een TLV met 

categorie “licht”. Indien de TLV in een hogere bekostigingscategorie (“middel” of 

Begroting Begroting Begroting Begroting

Totaal 2016 2017 2018 2019

In € In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 14.727.000 14.387.000 14.439.000 14.427.000

Overige overheidsbijdragen en subsidies 226.000 182.000 183.000 184.000

Overige baten 92.000 93.000 94.000 94.000

Totaal  Baten 15.045.000 14.662.000 14.716.000 14.705.000

Lasten

Loonkosten 12.249.000 12.108.000 11.964.000 11.850.000

Overige personele lasten 733.000 549.000 540.000 539.000

Afschrijvingen 269.000 355.000 350.000 347.000

Huisvestingslasten 777.000 771.000 772.000 773.000

Overige instellingslasten 1.046.000 997.000 990.000 982.000

Totaal  Lasten 15.074.000 14.780.000 14.616.000 14.491.000

Saldo baten en lasten -29.000 -118.000 100.000 214.000

Financiële baten en lasten

Financiële baten 40.000 40.000 40.000 40.000

Financiële lasten -                   -                   -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 40.000 40.000 40.000 40.000

Exploitatieresultaat 11.000 -78.000 140.000 254.000

Resultaatverdeling

Mutatie Bestemmingsreserve Privaat -                   -                   -                   -                   

Mutatie algemene reserve 11.000        -78.000      140.000     254.000     

11.000        -78.000      140.000     254.000     
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“zwaar”) kan vallen, dan heeft dat een positief effect op de bekostiging. We zullen dit 
ook bespreken met de verschillende Samenwerkingsverbanden. 

 

Meerjarenperspectief overige overheidsbijdragen en – subsidies 

De verwachting is dat de gymlokaalvergoedingen in de komende  jaren ongewijzigd 

blijven. In de meerjarenbegroting is er voorts vanuit gegaan dat ook de bijdrage van 

de Gemeente Zoetermeer (de bijdrage dient jaarlijks voor 1 mei te worden 

aangevraagd voor het daarop volgende kalenderjaar) wordt gecontinueerd en in de 

jaren 2017 tot en met 2019 licht oploopt (indexering). De lopende ESF - afspraak geldt 

voor 2 jaren. In de begroting is opgenomen dat voor 2016 € 45.000 zal worden 

ontvangen (evenals in 2015). Voor de jaren daarna zijn voorzichtigheidshalve geen 

ESF – gelden opgenomen in de begroting. Per saldo zullen de overige 
overheidsbijdragen en – subsidies in 2017 lager zijn en daarna stabiliseren. 

 

Meerjarenperspectief overige baten 

De overige baten zijn voor alle jaren 2016 tot en met 2019 stabiel begroot. 

 

Meerjarenperspectief Totale baten 

De baten dalen na 2016 met ca. € 383.000 en blijven daarna grofweg stabiel.  

 

Meerjarenperspectief Loonkosten 

In meerjarenperspectief zijn de loonkosten niet geïndexeerd, wel is ook na 2016 

rekening gehouden met toe te kennen periodieken. In de meerjarenbegroting is al 

rekening gehouden met daling van de personele omvang.  In deze daling is ook de 

uitstroom i.v.m. pensioneringen meegenomen, voor zover die functies begrotings-

technisch niet worden herbezet. Ook zijn voor verschillende scholen vacatureruimte en 
taakstellingen in de begrotingen opgenomen. Het totaalbeeld is als volgt: 

 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019

Loonkosten

CVB College van Bestuur/bestuurder 257.000€          257.000€            257.000€         257.000€          

DIR Directie 453.000€          507.000€            457.000€         459.000€          

OP Onderwijzend personeel 8.768.000€      8.604.000€        8.467.000€      8.316.000€       

OOP Onderwijsondersteunend personeel 2.291.000€      2.249.000€        2.278.000€      2.299.000€       

OOPs Onderwijsondersteunend specialisten 799.000€          799.000€            820.000€         839.000€          

Totaal 12.568.000€    12.416.000€      12.279.000€   12.170.000€    

Begrote uitkeringen -319.000 -308.000 -315.000 -320.000

Aansluiting met befroting 12.249.000€    12.108.000€      11.964.000€   11.850.000€    

Bezetting (in fte)

CVB College van Bestuur/bestuurder 2,00                   2,00                     2,00                   2,00                    

DIR Directie 4,42                   5,00                     4,50                   4,50                    

OP Onderwijzend personeel 130,20               125,79                 122,46              118,87               

OOP Onderwijsondersteunend personeel 47,14                 45,42                   45,42                45,42                 

OOPs Onderwijsondersteunend specialisten 12,43                 12,08                   12,08                12,08                 

Totaal 196,19 190,28 186,45 182,87

Indicatie GPL (loonkosten/fte)

CVB College van Bestuur/bestuurder 128.500 128.500 128.500 128.500

DIR Directie 102.566 101.400 101.556 102.000

OP Onderwijzend personeel 67.342 68.400 69.143 69.957

OOP Onderwijsondersteunend personeel 48.600 49.521 50.160 50.622

OOPs Onderwijsondersteunend specialisten 64.280 66.142 67.881 69.454

Totaal 64.061€            65.250€              65.857€            66.551€             
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De omvang van de flexibele schil bedraagt per eind november 2015 25,4 fte. Dit 

betreft zowel tijdelijke aanstellingen met een einddatum als projectaanstellingen 

(gericht op een specifieke activiteit of project). Met de omvang van de flexibele 

schil kan, in samenhang met natuurlijk verloop, gestuurd worden op de totale 

formatieve bezetting, al dient daarbij o.a. wel rekening gehouden te worden met 
invulling van specifieke functies. 

 

Meerjarenperspectief Overige personeelskosten 

Door het wegvallen van de incidentele kosten kunnen de overige personeelskosten 

na 2016 verder naar beneden worden gebracht en zullen deze zich kunnen 

stabiliseren rond € 540.000 per begrotingsjaar (inclusief het nog niet toegekende 

deel van de herverdelingsbuffer ad jaarlijks € 50.000). Mocht in de toekomst 

bijvoorbeeld toch meer geld nodig zijn voor inhuur van tijdelijke ondersteuning en / 

of vervanging, dan zal de financiële ruimte daarvoor moeten worden gevonden 

binnen de reguliere begrotingen van de scholen en daarmee ten koste gaan van 
bestedingen van bijvoorbeeld loonkosten. 

 
Meerjarenperspectief Afschrijvingen en investeringen 

Voor 2016 worden forse investeringen in meubilair (inclusief gymmeubilair), 

inventaris en apparatuur en ICT voorzien voor VSO Leiden (ca. € 1.008.000), in 

verband met ingebruikname van de nieuwbouw aan het begin van schooljaar 2016 

– 2017.  Daarbij de kanttekening dat een groot deel van deze investeringen ook al 

voor 2015 was gepland maar nog niet is geëffectueerd in afwachting van 

oplevering van de nieuwbouw. Het beeld van de meerjarig in te zetten 

investeringen (op basis van de ingediende schoolbegrotingen) is als volgt: 

 

 
 

Uit deze tabel is zichtbaar dat de geplande investeringen na 2016 sterk lager 

zijn. VSO Leiden heeft in 2017 alleen een investering gepland voor het 

aanpakken van het schoolplein aan de huidige locatie.  De andere locaties 

plannen uitsluitend reguliere investeringen, vrijwel altijd vervangingen. Er is 

vooralsnog geen rekening gehouden met investeringen als gevolg van de 
(vermoedelijk in 2017) in gebruik te nemen nieuwbouw van SO Zoetermeer. 

 

Dit investeringspatroon leidt tot structureel hogere afschrijvingslasten na 2016: 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019

In € In € In € In €

Investeringen

Gebouwen /Verbouwing 10.000          -                 -                 -                 

Meubilair 626.000       121.500   1.500        1.500        

Duurzame Leermiddelen 188.000       91.000     91.000     91.000     

Inventaris en apparatuur 116.500       -                 -                 -                 

ICT 448.700       159.500   53.000     133.000   

Overige 28.000          -                 -                 -                 

1.417.200    372.000   145.500   225.500   
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Meerjarenperspectief Huisvestingslasten  

De huisvestingslasten hebben betrekking op de panden die in gebruik zijn. Het 

betreft onder meer de huurkosten evenals bijkomende kosten voor schoonmaak, 

beveiliging, onderhoud, energie en publiekrechtelijke heffingen. De 

huisvestingskosten zijn voor 2016 begroot op € 777.000 en liggen daarmee hoger 

dan in 2015. Dat komt omdat in 2015 een extra bedrag ad € 248.000 aan de 

voorziening groot onderhoud is toegevoegd, omdat het vermoeden bestond dat een 

deel van de extra middelen die in het kader van doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud vanuit OCW werden toegekend, nog zou moeten worden 
doorgezet aan de gemeente. Dat lijkt echter niet aan de orde.  

 

Meerjarenperspectief huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn voor de jaren 2016 tot en met 2019 stabiel. Daarbij de 

kanttekening dat dat beeld nog wel enigszins kan wijzigen als meer duidelijkheid 

bestaat over de financiële consequenties van de nieuwbouw SO Zoetermeer. Voor 

VSO Leiden en SO Zoetermeer geldt dat een voorziening groot onderhoud gevormd 

gaat worden zodra de nieuwbouw is gerealiseerd.  Zodra de nieuwbouw gereed is 
zal voor beide locaties een meerjarenonderhoudsplan moeten worden opgesteld. 

  

Meerjarenperspectief Overige instellingslasten 

Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zijn de overige lasten wat lager dan begroot 
voor 2016 maar op totaalniveau vervolgens stabiel.  

 

Meerjaren perspectief Totale lasten 

Het beeld is dat de lasten na 2016 een dalende tendens vertonen. Die daling vindt 

haar oorzaak voornamelijk in de afname van de loonkosten als gevolg van de 
daling van de formatieve bezetting.  

 

Meerjarenperspectief financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn oor het gehele jaar 2016 begroot op € 40.000 (en 

daarmee op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren), op basis van de huidige 

omvang van de liggende gelden en de actuele rentestanden. Er zijn voor 2016 geen 

financiële lasten begroot. In meerjarenperspectief is deze lijn doorgetrokken en 

wordt ervan uitgegaan dat de financiële baten en lasten over de jaren 2017 tot en 
met 2019 ongeveer op hetzelfde niveau zullen uitkomen als in 2016. 

 

Meerjarenperspectief totaalbeeld: 

De totale baten voor 2016 zijn begroot op € 15.045.000. 

De totale lasten voor 2016 zijn begroot op € 15.074.000. 

De financiële baten en lasten voor 2016 zijn begroot op € 40.000. 

Het begroot resultaat voor 2016 bedraagt daarmee € 11.000 positief. 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019

In € In € In € In €

Afschrijvingen

Gebouwen /Verbouwing 5.586            5.836        5.836        5.836        

Meubilair 45.166          70.465     74.485     73.939     

Duurzame Leermiddelen 108.428       113.559   99.539     88.446     

Inventaris en apparatuur 10.862          18.260     17.851     17.641     

ICT 94.331          140.852   147.042   156.844   

Overige 4.628            6.030        5.248        4.294        

269.000       355.000   350.000   347.000   
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Dit bedrag wordt via de resultaatverdeling toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Over de gehele periode dalen de begrote baten van € 15,045 in 2016 naar € 

14,705 miljoen in 2019. De begrote lasten dalen van € 15,074 miljoen in 2016 

naar € 14,491 miljoen in 2019. Per saldo dalen de lasten sneller dan de baten. Dat 

leidt over de gehele periode gezien tot een positieve tendens  van de financiële 

resultaten in meerjarenperspectief, waarbij het begrote resultaat in 2016 rond de 

nullijn uitkomt, in 2017 een beperkt tekort wordt begroot en vanaf 2018 positieve 
financiële resultaten worden verwacht.  

 

 
 

Meerjarenperspectief vermogen en kengetallen 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het geprognosticeerd 

verloop van het vermogen op basis van de meerjarenbegroting 2016 -2019. 

 

 
 

 

De kengetallen ontwikkelen zich op basis hiervan als volgt: 

 

 

2016: 11.000

2017: -78.000

2018: 140.000

2019: 254.000

werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

Per eind Per eind Per eind Per eind Per eind

2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVA

Gebouwen en terreinen 24.011€           18.000€           12.000€           6.000€             0€                     

Overige Materiele vaste activa 743.291€        1.857.000€     1.880.000€     1.681.000€     1.565.000€     

Financiele vaste activa 585.664€        602.000€        602.000€        602.000€        602.000€        

Vorderingen 1.156.589€     1.250.000€     1.250.000€     1.250.000€     1.250.000€     

Liquide middelen 3.383.556€     1.606.000€     1.551.000€     1.936.000€     2.352.000€     

Totaal activa 5.893.111€     5.333.000€     5.295.000€     5.475.000€     5.769.000€     

PASSIVA

Eigen vermogen 2.668.217€     2.645.000€     2.567.000€     2.707.000€     2.961.000€     

Voorzieningen 607.845€        538.000€        578.000€        618.000€        658.000€        

Kortlopende schulden 2.617.049€     2.150.000€     2.150.000€     2.150.000€     2.150.000€     

Totaal passiva 5.893.111€     5.333.000€     5.295.000€     5.475.000€     5.769.000€     

werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

Per eind Per eind Per eind Per eind Per eind

2015 2016 2017 2018 2019

Kapitalisatiefactor (norm max. 35%) 39,3% 35,2% 35,9% 37,1% 39,1%

Solvabiliteit (norm min. 30%) 45,3% 49,6% 48,5% 49,4% 51,3%

Liquiditeit (norm 1,0 - 1,5) 1,73                  1,33                  1,30                  1,48                  1,68                  

Weerstandsvermogen (norm 10%) 17,9% 17,5% 17,5% 18,3% 20,1%
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Conclusies: 

 

 De kapitalisatiefactor (balanstotaal minus vastlegging in gebouwen en terreinen 

gedeeld door totale baten) daalt per eind 2015, stabiliseert vervolgens en 

neemt vanaf 2018 weer toe. Per eind 2019 bedraagt de kapitalisatiefactor nog 

ca. 39%. Landelijk gezien wordt een kapitalisatiefactor boven 35% (op basis 

van bevindingen commissie Don) als te hoog gezien. 

 Ook de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) daalt 

per eind 2015, stabiliseert vervolgens en neemt vanaf 2018 weer toe. Per eind 

2019 bedraagt de solvabiliteit ca. 51%. Landelijk gezien is een solvabiliteit van 

tenminste ca. 30% gangbaar. 

 De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende 

schulden) daalt in de jaren 2015 tot en met 2017 sterk en trekt daarna weer 

aan. Alle jaren blijft de liquiditeit weliswaar binnen de norm maar vormt deze, 

door de forse investeringen en daarmee vastlegging van liquide middelen, wel 

een belangrijk aandachtspunt. 

 Het weerstandsvermogen (totaal reserves / totale baten) daalt in 2015, blijft 

daarna stabiel tot en met 2017 en trekt daarna weer aan.  

 

Kortom: ondanks forse intering op de reserves in 2015, blijft de vermogenspositie 

goed en liggen de relevante kengetallen boven de daarvoor geldende landelijk 

normen. Tegelijkertijd is er een aantal risico’s en onzekerheden waarvan de 

financiële impact niet goed genoeg kan worden overzien. Deze risico’s en 

onzekerheden worden beschreven in de volgende paragraaf.  

 

 

9.3. Risico’s en onzekerheden  

 

In het licht van de meerjarenbegroting 2016 - 2019 bestaat nog een aantal risico’s en 

onzekerheden. 

 

De schatting van de leerlingaantallen 

De schooldirecteuren geven aan dat het maken van een prognose voor de tellingen 

per 1 oktober van volgende jaren lastig te maken is en dat de ontwikkeling van 

leerlingaantallen redelijk onvoorspelbaar is door de invoering van Passend 

Onderwijs, omdat er in hogere mate afhankelijkheid bestaat van regulier onderwijs 

en samenwerkingsverbanden. Het financieel effect per bekostigde leerling bedraagt 
ca. € 15.500 (de gemiddelde Rijksbekostiging per leerling). 

 

De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostiging 

Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meerjarenbegroting niet 

geïndexeerd. Daaronder ligt de veronderstelling dat aanpassingen in de cao c.q. 

loonkosten zullen worden gecompenseerd in de Rijksbekostiging. Of dat 

daadwerkelijk het geval zal zijn is ongewis. Het indicatieve effect: bij een niet 

gecompenseerde loonkostenstijging van 1% bedragen de meerkosten gemiddeld 
ca. € 120.000 op jaarbasis. 

 

De verdere ontwikkeling van SO Zoetermeer 

Op basis van de nu voorliggende prognose van leerlingaantallen is de verwachting 

dat vanaf 2018 een sluitende begroting kan worden opgeleverd. In de huidige 

situatie zijn de groepen ingericht alsof er 90 leerlingen zijn. Er is dus sprake van 

overformatie. In alle groepen zit ruimte. Bij toename van leerlingen is geen extra 

formatie nodig (zelfs bij doorgroei naar 100). Die extra formatie is evenwel nu 

nodig voor het verder op orde brengen van het huis en de kwaliteit, gericht op het 

uiteindelijk bereiken van een basis – arrangement. De ontwikkeling van de 
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leerlingaantallen dient echter scherp gevolgd te worden om te kunnen bezien of SO 

Zoetermeer als zelfstandige eenheid zowel kwalitatief als bedrijfsmatig kan worden 

gecontinueerd. In relatie daarmee moeten mogelijk in 2017 en 2018 nog middelen 

worden gereserveerd voor de inrichting van het nieuwe gebouw van SO 
Zoetermeer; we zullen daarover ook overleg voeren met de Gemeente. 

 

Mogelijke BTW – plicht op commerciële activiteiten 

Bij VSO Oegstgeest is in toenemende mate sprake van min of meer commerciële 

activiteiten m.b.t. catering, groen, repro en fietsen. In de begroting 2016 zijn 

initiële kosten opgenomen voor de mogelijke start – up van een externe catering – 

voorziening. Die activiteiten zouden een fiscaal risico met zich mee kunnen 

brengen, omdat zij mogelijk BTW – belast kunnen zijn. In 2016 dienen de 

mogelijke BTW – risico’s voor LKO in het algemeen en voor VSO Oegstgeest in het 

bijzonder in kaart te worden gebracht en te worden bezien welke acties naar 

aanleiding daarvan nodig zijn. 

  

Groeiregeling 

De groeiregeling wordt in de nieuwe regelgeving uitgevoerd door de 

Samenwerkingsverbanden. Voor twee scholen (ESB Curium en SO Oegstgeest) is 

bekend dat zij (relatief beperkte) groeimiddelen zullen ontvangen in het lopende 

schooljaar. Voor de andere scholen is er voorzichtigheidshalve van uit gegaan dat 

er geen groeimiddelen vanuit de Samenwerkingsverbanden zullen worden 

ontvangen. Het financieel effect hiervan is sowieso positief omdat geen 

groeimiddelen zijn begroot, maar qua omvang onduidelijk omdat de groeiregeling 

per Samenwerkingsverband een eigen invulling krijgt en afhankelijk is van de 

totale groei binnen het desbetreffende Samenwerkingsverband. 

 

Het ziekterisico 

In de totale formatie is de invalpool opgenomen van ca. 5 fte. Er is vanuit gegaan 

dat de loonkosten van deze mensen kunnen worden gedeclareerd bij het 

Vervangingsfonds. Daarvoor is echter wel nodig dat de invalpool voldoet aan de 

minimaal vereiste bezettingsgraad (dat betekent dat tenminste een bepaald % 

daadwerkelijk aan invalwerkzaamheden dient te worden verricht). Indien dat niet 

het geval is, komen de kosten van de medewerkers van de invalpool gedeeltelijk 

voor eigen rekening. Gezien het relatief hoge verzuim wordt dit risico niet als hoog 

ingeschat, maar de administratieve verwerking vraagt wel aandacht omdat de 

medewerkers van de invalpool zijn verbonden aan locaties en niet locatie – 
overstijgend worden ingezet. 

 

Opheffing Vervangingsfonds 

Een aan het ziekteverzuim gerelateerd risico betreft de aanstaande opheffing van 

het vervangingsfonds en de verplichting tot eigen risicodragerschap (zie 

kaderbrief). Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. In 2016 moet 

hiervoor een voorstel ontwikkeld worden waarin de effecten voor LKO worden 

geschetst.  Bij verlaging van het verzuim zou het eigenrisicodragerschap een 

positief effect kunnen hebben. Daarop wordt dan ook gepreludeerd door in 2016 

een bedrag uit te trekken voor de aanpak van het ziekteverzuim. 

 

De Wet Werk & Zekerheid 

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Voor 

verdere toelichting zie de paragraaf inzake in- en externe ontwikkelingen. Voor LKO 

is van belang het organiseren van vervangingen via de invalpool en het steeds per 
geval kritisch bezien van verlenging van tijdelijke aanstellingen. 

  

Huisvesting 

Op het gebied van huisvesting speelt een aantal zaken die in meerjarenperspectief 
financiële impact kunnen hebben:  
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 In 2016 wordt de nieuwbouw VSO Leiden opgeleverd.  

 Opstellen van een nieuwe MOP voor de nieuwbouw – locaties VSO Leiden en SO 

Zoetermeer, op basis waarvan de dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud 

dienen te worden aangepast. 

 Het actualiseren van de MOP voor SO Oegstgeest en VSO Oegstgeest (en het op 

basis daarvan aanpassen van de dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud. 

 Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid op nieuwbouw voor VSO 

Oegstgeest. 
 

Liquiditeit 

Het negatieve resultaat over 2015 heeft een consequentie voor de 

liquiditeitspositie. Tegelijkertijd wordt dit tijdelijk  ondervangen door ontvangen 

voorschotten voor de nieuwbouw van VSO Leiden, maar daar staan straks weer 

uitgaven tegenover. In 2016 worden forse investeringen voorzien, die ten koste 

gaan van de omvang van de liquiditeit (liquide middelen worden vastgelegd in 

activa). Separaat is voor 2016 een liquiditeitsbegroting opgesteld. Op basis 

daarvan zal de liquiditeitspositie in 2016 goed gemonitord te worden. Investeringen 
dienen mede plaats te vinden in het licht van de actuele liquiditeitspositie. 

 

Overige risico’s 

 De koersresultaten op de liggende effecten zijn begroot op € 0. Hoewel 

defensief en uitsluitend in obligaties wordt belegd, bestaat de mogelijkheid dat 

door een koersdaling een negatief resultaat op beleggingen dient te worden 

verantwoord. De omvang van de effecten per 1 oktober 2015 bedraagt ca. € 

600.000. 

 De terugkeergarantie voor 1 medewerker die vanuit LKO is overgegaan naar de 

AED, mogelijk risico ca. € 55.000 op jaarbasis. Gezien de opdrachtenportefeuille 

van de AED is het risico op effectuering van de terugkeergarantie tot en met 

2017 vrijwel nihil, maar zou dit met ingang van 2018 weer actueel kunnen zijn. 

 

Begin 2016 is door een externe partij een grondige risico- analyse uitgevoerd. Uit die 

analyse volgt een aantal risico’s met betrekking tot inhoud, kwaliteit, personeel en 

financiën. Het doel van deze analyse was tot een bepaling te komen van de omvang 

van de risico’s versus de weerstandscapaciteit van de stichting om uiteindelijk het 

weerstandsvermogen te kunnen beoordelen. Het weerstandsvermogen kan 

omschreven worden als de mate waarin de LKO in staat is financiële tegenvallers op te 

vangen. Het wordt bepaald door aan de ene kant de gekwantificeerde risico’s en aan 

de andere kant de vrije middelen (reserves) van de organisatie. Daarnaast maakt 

risico-inschatting het mogelijk om anticiperend op te treden om de impact van de 

risico’s te beperken. 

 

Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die LKO op de verschillende onderdelen 

reeds heeft getroffen:  

 

1. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. terugloop van leerlingaantallen: 

 

 Terugloop van leerlingaantallen heeft een financiële consequentie. Door de t 

min 1 systematiek in de bekostiging heeft dat evenwel pas een (school-)jaar 

later effect. Er is dus tijd om op mutaties in te spelen. Als de omvang van de 

personeelsformatie tijdig kan worden bijgesteld, kan dit risico worden 

gemitigeerd. Om die reden wordt een flexibele schil in personele bezetting van 

tenminste ca. 10% aangehouden; daarbij dient wel rekening gehouden te 

worden met de consequenties van de invoering van de Wet Werk & Zekerheid. 
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 Aannamebeleid: een scherper aannamebeleid betekent dat we alleen leerlingen 

toelaten waarvoor ook daadwerkelijk bekostiging wordt ontvangen (of slechts 

een beperkt aantal of percentage waarvoor dat (tijdelijk) niet geldt) en tevens 

dat we alleen leerlingen aannemen waarvoor we de expertise en menskracht in 

huis hebben om goed onderwijs te kunnen bieden. 

 

 Investeren in samenwerking en afstemming met samenwerkingsverbanden: de 

druk van samenwerkingsverbanden om leerlingen aan te nemen is groot. In die 

zin lijkt er geen sprake te zijn van afname van het aantal leerlingen voor het 

speciaal onderwijs, althans niet in onze regio’s. Deze druk om verschillende 

(soms deels nieuwe) leerlingenstromen en onderwijsvormen aan te bieden 

kunnen we als evenzovele kansen beschouwen om als organisatie te blijven 

ontwikkelen, te meer omdat samenwerkingsverbanden in onze regio’s zelf 

aangeven dat geld niet de beperkende factor hoeft te zijn. Als we maar creatief 

en meedenkend te werk gaan.   

  

2. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. kwaliteit: 

 Vastgesteld kwaliteitsbeleid 

 Monitoringscyclus 

 Programma interne audits met dit jaar o.l.v. externen van Bureau de Bont een 

eerste nulmeting, daarna voort te zetten met jaarlijkse audits. In een later 

stadium zal besloten worden of we ook voor certificering willen kiezen.  

 Voortgangsgesprekken met directeuren conform de nieuwe afspraken en m.b.t. 

managementinformatie.  

  

3. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. personeel: 

 De kwaliteit van het personeel bepaalt in hoofdlijnen ook de kwaliteit van de 

verleende zorg / het onderwijs. Aandacht voor ontwikkeling van medewerkers, 

de reguliere cyclus van functioneren en beoordelen, terugdringing van 

ziekteverzuim, opleidingsbeleid e.d. zijn hierin cruciaal.  

 Wat betreft de risico’s die samenhangen met ziekteverzuim en een mogelijk 

toekomstig verplicht eigen risicodragerschap hebben we besloten te participeren 

in het project Plan V van het Vervangingsfonds. Doel is het ziekteverzuim en de 

oorzaken daarvan in kaart te brengen en vervolgens de komende jaren 

substantieel terug te dringen.  

 

4.  

Maatregelen voor overige risico’s: 

 Het in juni vast te stellen strategisch beleidsplan bevat een omgevingsanalyse 

op grond waarvan we een aantal werkrichtingen zullen kiezen en maatregelen 

zullen nemen waarmee we in willen spelen op verwachte maatschappelijke 

risico’s in de komende jaren. Het strategisch beleidsplan benoemt ook een 

aantal kapstokken die enerzijds kwaliteitsverhogend en anderzijds risico 

beheersend werken.  

 

 Tenslotte hebben we de reguliere financiële en personele 

beheersingsmaatregelen (AO / IC) waarmee we eventuele risico’s op misbruik 

van waarden afdekken. 
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10. Verslag van de Raad van Toezicht 
 

 

10.1 Algemeen 

 
De periode tot en met 2014 stond in het teken van het verbeteren en consolideren van 

de onderwijskwaliteit en van de interne governance. Deze interne dynamiek, die veel 

vergde van de draagkracht van alle betrokken stakeholders, werd door het CVB in 

goede balans gehouden met de externe dynamiek rond Passend Onderwijs.  

 

Dit nam niet weg dat, zoals al gesignaleerd in ons vorige verslag,  eind 2014 echter de 

alarmbel af ging over de slechte onderwijskwaliteit en onvoldoende onderwijskundige 

besturing van een van de locaties. De RvT voelde zich hierover bestuurlijk verrast. De 

interne radarfunctie signaleerde en doorgrondde blijkbaar onvoldoende de indicaties 

voor de ernst van de situatie. Uiteraard was de eerste hoofdprioriteit dat deze locatie 

binnen een jaar weer op het vereiste passend kwaliteitsniveau gebracht zou worden. 

Dit strategisch doel werd omarmd en stevig gefaciliteerd door het CVB.  Met ziel en 

zaligheid hebben de medewerkers, onder leiding van een nieuwe directeur, aan de 

hand van een zeer ingrijpend en strak gestructureerd plan van aanpak deze prioriteit  

succesvol gerealiseerd. Een fundamentele hervorming van het onderwijs en van de 

cultuur heeft plaatsgevonden. Op deze veranderslag heeft de RvT intensief toezicht 

uitgeoefend. Omdat goed bestuur een essentiële conditie is voor het optimaal 

functioneren van de organisatie  was de uitbraak van deze veenbrand uiteraard reden 

om onze visie op toezicht en de vervulling van de onderscheiden RvT rollen aan een 

grondige evaluatie te onderwerpen en te herijken. Met ondersteuning van een externe 

deskundige is dit uitgevoerd en zijn de nodige verbeteringsprocessen in dit verslagjaar 

ingezet. De verbetering van de interne governance vormde aldus het tweede 

hoofdaandachtspunt, dat de RVT agenda sterk kleurde. 

 

De RvT vergaderde 6 keer in aanwezigheid van het CVB. M.i.v. het 2e kwartaal was er 

voorafgaande aan elke vergadering een informeel overleg met de 

medezeggenschapsraad (MR) of een locatiedirecteur over de gang van zaken en hun 

dilemma’s.  Tweemaal vond een besloten bijeenkomst plaats. Een hiervan betrof in 

januari de zelfevaluatie met als casus De Parachute.  

 

De RvT kent de volgende commissies: 

 remuneratie commissie; 

 commissie kwaliteit onderwijs  en kwaliteit/professionaliteit medewerkers; 

 commissie financiën; 

 commissie vastgoed. 

 
De commissies kwamen ten minste 2 keer samen met het CVB en betrokken staflid. De 

commissie rapporteerde aan de RvT en adviseerde hem.  

 

 

10.2. Samenstelling en beloning 

 
Aanvang 2015 ontstond een vacature binnen de RvT. Mevrouw Grytsje Durkstra stelde 

zich niet beschikbaar voor herbenoeming. Tijdens haar zittingsperiode is zij van baan 

gewisseld, waardoor de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen gaan optreden. 

De RvT is haar dankbaar voor haar vaardige en betrokken rolvervulling. Via openbare 

werving is in deze vacature met als profiel “kwaliteit” voorzien door de benoeming van 

Corine Postma per 01 – 01 – 2016. In het laatste kwartaal 2015 nam zij al deel aan de 

RvT activiteiten. In een constructief en prettig samenspel tussen MR en RvT is  deze 
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bezetting van deze MR voordrachtzetel succesvol gerealiseerd. 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2015 was als volgt: 

 

 

Naam Functie Datum 

start 

 

Herbenoe

m- 

baar per 

Aftredend 

per 

 

J.C.A. 

Bastiaans

en 

Voorzitter/ 

algemeen 

1-1-

2010 

1-1-2015 2018 

A.P.M. 

Bersée 

Lid  

Politiek/ bestuurlijk 

1-1-

2013 

1-1-2017 2020 

G. van 

Wijhe 

Lid 

Vastgoed/ 

bedrijfsvoering 

1-10-

2012 

1-1-2017 2020 

T.G. 

Feenstra 

Lid 

P&O/Jeugdzorg 

1-1-

2008 

1-1-2012 2016 

A.C. de 

Vos 

Lid Financiën/ 

bedrijfsvoering 

1-1-

2008 

1-1-2012 2016 

A.C. 

Krabbend

am 

Lid 

Onderwijsinhoud 

1-1-

2013 

1-1-2017 2020 

G. 

Durkstra  

Lid 

Kwaliteitsbeleid - 

management 

1-1-

2011 

n.v.t. 2015 

 

De leden van de Raad van Toezicht bekleden in het dagelijks leven de volgende 

(neven)functies: 

 

J.C.A. 

Bastiaansen 

Hoofdfunctie: Gepensioneerd 

 Nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht bij GGMD 

voor doven en slechthorenden 

 Voorzitter Raad van Toezicht bij 

RijnCoepel, geïntegreerde eerste 

lijnszorg  

 Voorzitter Raad van Toezicht bij Prof 

Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep 

 

A.P.M. Bersée  Hoofdfunctie: Directeur Erfgoed en Kunsten bij Ministerie 

van OCW  

 Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Prof. Dr. Leo Leo 

Kanner Onderwijsgroep 

 

G. van Wijhe Hoofdfunctie:  Hoofd Stadsbeheer ad interim bij 

gemeente Maassluis  

 Projectdirecteur bij Gemeente 

Schiedam  

 Eigenaar bij NOLPO New Leadership  

 

 Nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht bij Rijnhart 

Wonen  

 Lid Raad van Toezicht bij Prof. Dr. 

Leo Kanner Onderwijsgroep  
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T.G. Feenstra Hoofdfunctie: Interim manager / Gz psycholoog  

Verantwoordelijk voor innovatietrajecten in 

de VGZ.  

 Nevenfuncties: Lid raad van Toezicht Prof. Dr. Leo Leo 

Kanner Onderwijsgroep 

 

A.C. de Vos Hoofdfunctie: Gepensioneerd 

 Nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht Prof. Dr. Leo 

Kanner Onderwijsgroep 

 Bedrijfsadviseur 

 

 

A.C. 

Krabbendam 

Hoofdfunctie: Professor bij VU Psychologie  

 

 Nevenfuncties: Lid raad van Toezicht Prof. Dr. Leo Kanner 

Onderwijsgroep 

 

G. Durkstra Hoofdfunctie: - 

 Nevenfuncties: Lid raad van Toezicht Prof. Dr. Leo Kanner 

Onderwijsgroep 

 

Voor de beloning van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening. 

 

 

10.3 Kwaliteit 

 
Dankzij de bevlogen en gedreven inzet van de medewerkers zijn op alle locaties goede 

resultaten behaald op het vlak van onderwijsuitkomsten en leerlingenzorg. Dit geldt 

ook voor De Parachute dankzij een ingrijpend verandertraject. 

 

Aan de hand van het negatieve oordeel van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van 

en veiligheid op deze school heeft het CVB het in 2014 in gang gezette plan van 

aanpak verder aangescherpt en van de nodige ondersteuningsfaciliteiten voorzien. De 

verantwoording van de realisatie van de afgesproken ijkpunten en mijlpalen vormde 

elke vergadering een apart agendapunt. Bevindingen van de inspectie, reacties van 

stakeholders, verloop van klachtenprocedures werden hierbij besproken. Belangrijke 

input leverde ook het bezoek van een RvT lid aan de school alsook de deelname aan 

een ouderbijeenkomst.  

 

Op verzoek van de inspectie heeft een delegatie van de RvT eind januari 2015 met de 

inspectie haar zienswijzen over het ontstaan van het ondermaatse functioneren van De 

Parachute, het interne bestuurlijk handelen hierbij en m.n. de taakuitoefening en 

functioneren van de RvT besproken. Vervolgens zijn de te leren lessen en de 

voorgenomen verbeteringen aan de orde gesteld. Hierop reageerde de inspectie 

positief. Over de realisering van deze verbeteringen heeft een voortgangsbespreking in 

juni  plaatsgehad bij de inspectie met een positief resultaat. 

 

Vlak na de jaarwisseling 15/16 heeft de inspectie De Parachute conform haar 

onderzoeksprotocol opnieuw grondig onderzocht. De uitkomst was dat de 

onderwijskwaliteit en de veiligheid op De Parachute weer van voldoende niveau is. Bij 

de informele rapportage van dit resultaat was een RvT lid aanwezig. Alle lof voor dit 

goede resultaat heeft de RvT toegezwaaid aan de locatiedirecteur en haar team. Het 

CVB werd hierin natuurlijk betrokken vanwege het behalen van dit strategisch doel.  

 

In haar rapport van eind 2014 wees de inspectie ook op het kwetsbaar functioneren  

van het kwaliteit managementsysteem op bovenschools niveau. De realisering van 
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beleid op dit punt was al langer een aandachtspunt voor de RvT. Maar het 

inspectiesignaal versterkte de vraag of er ook “niet pluis” situaties verborgen waren 

rond de onderwijskwaliteit op de andere locaties. Nadere checks door de inspectie en 

CVB rapportages hadden als uitkomst dat de onderwijskwaliteit  op passend niveau 

was en is. Door het CVB is dit kwaliteitssysteem opgezet, waarbij de RvT commissie 

“kwaliteit” als actief klankbord en adviseur fungeerde. De RvT heeft het in het najaar 

goedgekeurd. De uitvoering is inmiddels in gang gezet. 

 

10.4 Strategievorming 

 

Het verbeteren van de onderwijskundige, beheersmatige en interne sturingsprocessen 

eiste de hoofdaandacht op. Daardoor heeft de strategische beleidsontwikkeling minder 

aandacht kunnen krijgen. Overigens is de participatie van het CVB in de onderscheiden 

samenwerkingsverbanden pragmatisch ingevuld en gecontinueerd. Door de CVB 

voorzitter a.i. en het CVB lid zijn aanzetten voor een nieuw strategisch beleidsplan 

gemaakt. Hiervoor heeft het onder meer 2 strategiebijeenkomsten met 25 

sleutelpersonen uit de organisatie belegd. Hieraan namen ook RvT leden deel. Onder 

leiding van de in het najaar aangetreden voorzitter CVB wordt dit proces verder 

doorlopen. Uiteraard wil hij zijn visie hierin aan de orde stellen. Daarom is de 

besluitvorming bewust naar achteren verplaatst. Naar verwachting ligt het strategisch 

beleidsplan in juni 2016 ter goedkeuring voor. 

 

Ook huisvesting vormde in dit verslagjaar een belangrijk onderwerp. Met name de 

realisatie van de nieuwbouw van het Leo Kanner College te Leiden is intensief gevolgd. 

 

 

10.5 Interne governance 

 

De alarmsignalen over het slechte functioneren van De Parachute maar ook het niet 

tijdig oppikken en doorgronden ervan en vervolgens voortvarend passende 

maatregelen treffen waren de reden om in een besloten RvT bijeenkomst de eigen 

taakuitoefening en ook het interne bestuurlijke handelen grondig te evalueren. De heer 

Gerards begeleidde dit als extern deskundige. Geconcludeerd werd dat nadrukkelijk 

sprake was van een bestuurlijke crisis, welke de code “oranje” kreeg. Afspraken 

werden gemaakt voor de volgende verbeteracties: 

 voorbereiding en vaststelling van een nieuwe toezichtvisie, met hierin een 

nadrukkelijke verschuiving van reactief naar proactief toezicht; 

 vaststelling van het toezichtkader met alle externe en interne 

beleidsdomeinen, aan de hand waarvan de agenda voortaan wordt opgesteld 

en aan de hand waarvan de volledigheid van rapportages wordt getoetst.  

 aangescherpte afspraken over de informatievoorziening vanuit het CVB maar 

ook m.b.t. eigen informatievergaring. 

 De Parachute en de opzet van het kwaliteit managementsysteem wordt als 

probleemdossier intensief en elke vergadering gemonitord aan de hand van 

de afgesproken te nemen en realiseren maatregelen; 

 verheldering van de besturingsfilosofie en van posities en van 

taken/verantwoordelijkheden/ bevoegdheden alsmede verscherping van 

gewenst gedrag en cultuur bij het bestuurlijk handelen. 

 

Toezichtvisie, toezichtkader en informatieprotocol zijn door een RvT commissie 

voorbereid en vastgesteld in de mei vergadering. De monitoring van het 

probleemdossier is aldus uitgevoerd en voor de verheldering etc. van de interne 

sturing heeft het “tijdelijk CVB” een managementstatuut in samenspraak met het 

managementteam voorbereid. Werkende weg heeft de “tijdelijke voorzitter” de 

bijpassende cultuur en gedrag geïntroduceerd. 
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De code Goed Bestuur Primair Onderwijs wordt gevolgd. Een daarbij aansluitend 

managementstatuut ligt in begin van het nieuwe verslagjaar samen met de 

geactualiseerde statuten en RvT- en CVB reglementen ter besluitvorming voor. 

 

 

10.6 Remuneratie 

Op een punt is afgeweken van deze governance code. Statutair bedragen de twee 

zittingstermijnen nog  5 i.p.v. 4 jaar. In de loop van 2016 zullen de statuten op dit 

punt in overeenstemming met de code worden gebracht. Om redenen van continuïteit 

heeft de RVT besloten om bij 2 leden de statutaire termijn te hanteren, waardoor hun 

2e benoemingstermijn eind 2016 eindigt. 

 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) 1 en 2 en de gevolgen ervan waren geen 

reden voor concrete aanpassing van beleid. De honorering van de RVT is niet gewijzigd 

in het verslagjaar.  

 

Ten tijde van de RvT zelfevaluatie is door de remuneratiecommissie het gebruikelijke 

jaargesprek met de leden van het CVB voorbereid via een uitgebreide 360 graden 

benadering. Zichtbaar werd dat door de crisis van De Parachute en de forse druk van 

externe stakeholders de bestuurskracht en positie van het CVB geërodeerd raakte. De 

zorgvuldige aanpak en oplossing van deze bestuurscrisis vergde alle aandacht van de 

RVT. In goed overleg beëindigde Bart Bruyns zijn statutaire functie van voorzitter CVB 

per 15  maart.  In de maand mei nam hij met een druk bezochte receptie afscheid. Met 

het oog op de broodnodige bestuurlijke continuïteit en de acute versterking van de 

bestuurskracht werd binnen de WNT kaders Joost Eijkhout m.i.v. 01- 04 - 2015 

benoemd tot voorzitter CVB a.i. voor een periode van 4 maanden. In september heeft 

de RvT hem voor een periode van 2 maanden opnieuw ingeschakeld.  Met hem en het 

zittende lid CVB werden taakstellende afspraken gemaakt over te bereiken resultaten 

en verbeteringen en over de evaluatie ervan door de RvT. Tegelijkertijd werd de 

openbare werving- en selectieprocedure gestart voor het aantrekken van de nieuwe 

voorzitter CVB. Deze werd deskundig begeleid door een extern bureau. In lijn met de 

eensgezinde voordracht van de adviescommissie MR-MT-staf en de voordrachts-

commissie heeft de RvT Rien Timmer m.i.v. 1-11-2015 benoemd tot nieuwe voorzitter.  

 

 

10.7 Externe accountant 

 
In de financiële commissie is in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2014 

en bijbehorende managementletter besproken en het advies voorbereid voor de RvT. 

Het gevoerde financiële beleid en ook het risicobeheer hierbij bleken in control. 

Bestuurlijke verrassingen en/of integriteitkwesties werden niet aangetroffen. Eind 2015 

is een zogenaamde interim controle uitgevoerd. De uitkomsten ervan, overigens geen 

verrassingen, zijn gerapporteerd vlak na de start van het nieuwe verslagjaar. 

 

 

10.8 Toekomstbeeld 

 

Kwaliteit van het onderwijs, de interne sturing en beheer waren dankzij de ingrijpende 

veranderingen in 2015 bij de start van het nieuwe jaar weer op het vereiste niveau. 

Het oog zal scherp gericht zijn op de doorontwikkeling van de kwaliteit en de vitaliteit 

van de interne besturing. Het toekomstbeeld staat centraal in het lopende proces van 

strategievorming, waarvan de uitkomst medio 2016 ter besluitvorming voorligt.   

 

Namens de Raad van Toezicht 

J. Bastiaansen 

15 maart 2016  
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11. Verslag van de Medezeggenschapsraad 
 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad (MR) van Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep in 2015. De 

medezeggenschapsraad (MR) zet zich in voor de belangen van de leerlingen, ouders 

en personeel. Dit doet zij door zich grondig te laten informeren over alle aspecten 

van het beleid en door het bestuur kritisch te bevragen over de kwaliteit van het 

onderwijs, de veiligheid en het welzijn van de kinderen en de belangen van het 

personeel. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht op diverse 

onderwerpen. 

 

 

11.1 Samenstelling van de MR en taakverdeling 

 

De MR wordt samengesteld uit 10 vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten 

van de Leo Kanner Onderwijsgroep, nl. 5 leden, gekozen door ouders en 5 leden 

gekozen door het personeel. In het jaar 2015 zaten de volgende personen in de 

MR: 

 Anda van der Mark, ouderlid Leo Kannercollege (VSO) en voorzitter MR vanaf 

december 2014 

 Jan Gahrmann, personeelslid Leo Kannercollege (VSO) en plaatsvervangend 

voorzitter  

 Gerda Lubbers, ouderlid Leo Kannerschool (SO) 

 Romana Switzer, personeelslid Leo Kannerschool (SO) 

 Yvonne Kaatee, ouderlid Leo Kannerschool (VSO), tot 1 augustus 2015 

 Cleo Besteman, personeelslid Leo Kannerschool (VSO) 

 Hans van der Lelie, personeelslid PC Hooft (VSO) tot maart 2015 

 Gregory Limon, personeelslid PC Hooft (VSO) vanaf maart 2015 

 Mylène Court, personeelslid ESB Curium-LUMC (SO/VSO) 

 David Bronsgeest, ouderlid De Parachute (SO), vanaf april 2015 tot 1 augustus 

2015 
 

De MR werd ondersteund door Anita Denkers, die de administratieve en secretariële 

taken uitvoerde. 
 

De taken en portefeuilles waren als volgt verdeeld: 
 

Financiën/vastgoed en 
huisvesting 

Gerda Lubbers en Jan Gahrmann 

Onderwijs/kwaliteit/zorg Cleo Besteman, Anda van der Mark en 
Gregory Limon 

Communicatie Mylène Court en tot augustus Yvonne 
Kaatee, vanaf september Romana Switzer 

Personeelsbeleid Jan Gahrmann en Cleo Besteman 

 

Doel van de taakverdeling is dat de portefeuillehouders de stukken en 

onderwerpen die betrekking hebben op hun onderwerp extra goed doornemen en 

het voortouw  nemen in de bespreking ervan tijdens het MR-overleg. 

 

 

11.2. Vergaderfrequentie en speerpunten 2015 

 
In 2015 heeft de MR 9 keer vergaderd (op 21 januari, 16 februari, 23 maart, 21 

april, 3 juni, 29 juni, 21 september, 3 november en 16 december). Elke vergadering 

bestond uit een vooroverleg, waarin de MR-leden de actuele onderwerpen voor- 

bespraken en de toegestuurde stukken toetsten aan hun vragen en opmerkingen. In 
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het tweede gedeelte van de vergadering was het College van Bestuur (CvB) 

aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden en werd voor 

bepaalde onderwerpen een stemronde gehouden, om te zien of de MR-leden positief 

konden adviseren dan wel konden instemmen met de betreffende stukken.  

 

Naast de structurele vergaderingen heeft de MR een informeel overleg gehad met 

de Raad van Toezicht en maakten leden van de MR deel uit van de 

sollicitatiecommissies voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht een interim – 

voorzitter van het College van Bestuur en is de MR betrokken geweest bij de 

benoeming van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Ook heeft een 

MR-lid een vergadering van de klankbordgroep van de Leo Kannerschool (VSO) 

bijgewoond.   

 

De MR had in 2015 de volgende speerpunten: 

 

Herziening van het MR-reglement 

Dit jaar moest het MR-reglement worden herzien. Het reglement is op twee punten 

aangepast. Vanaf nu geldt het reglement voor 5 jaar, tenzij MR of CvB aangeven dat 

herziening nodig is. Ook is bepaald dat er een personeelslid van of de PC Hooft of De 

Parachute in de MR zitting heeft. Tot nog toe werd De Parachute alleen door een ouder 
vertegenwoordigd. 

 

Samenwerking met de Raad van Toezicht 

De MR heeft het afgelopen jaar intensief contact gehad met de Raad van Toezicht 

(RvT). Dat werd onder andere veroorzaakt door het vertrek van de voorzitter van het 

College van Bestuur en een vacature in de RvT. Zo zijn leden van de RvT 

aangeschoven in de MR-vergaderingen van februari en maart 2015 en heeft de MR in 

november kennisgemaakt met het nieuwe RvT-lid, dat is benoemd op de 

voordrachtszetel van de MR. Op 19 mei is de MR aangeschoven bij het eerste deel van 

de vergadering van de RvT. Er is afgesproken dat MR en RvT twee keer per jaar met 

elkaar vergaderen. 

 

Vacatures MR 

Het is lastig gebleken om ouders te vinden die zitting willen en kunnen nemen in de 

MR. Zowel vanuit Zoetermeer als de Leo Kannerschool (VSO) hebben ouders 

aangegeven interesse te hebben om lid te worden van de MR, maar bleek het in beide 

gevallen door veranderende werkomstandigheden uiteindelijk niet mogelijk. De MR 

blijft werven voor de vacatures die in de MR zijn ontstaan. 

 

De situatie rond De Parachute 

De MR heeft de ontwikkelingen bij de Parachute nauwgezet gevolgd en zich elke 

vergadering laten informeren over de situatie, het handelen van het management 
team en de verbeterstappen, die zijn gezet. 

 

CAO primair onderwijs 

De MR heeft met het CvB gesproken over de verschillende keuzes die moesten worden 

gemaakt t.a.v. de nieuwe CAO voor het primair onderwijs. Het LKO heeft in het 

voorjaar van 2015 besloten het eerste jaar te kiezen voor het basismodel.  Bij het 

personeel waren veel vragen over de nieuwe CAO. Daarom heeft de 

personeelsgeleding van de MR op 19 november een bijeenkomst georganiseerd waar 
de vakbond een toelichting op de CAO heeft gegeven. 

 

5 Gelijke lesdagen 

In het najaar is informatie aan de ouders van de Leo Kannerschool (SO) gestuurd over 

het voornemen van alle Leidse scholen voor Speciaal Onderwijs om over te stappen 

naar 5 gelijke lesdagen met ingang van het schooljaar 2016/2017. Deze informatie 
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leidde tot bezorgdheid bij verschillende ouders. Er is overleg geweest tussen de MR en 

de betreffende locatiedirecteur over het proces om te komen tot een gedragen besluit. 

Al snel bleek er behoefte bij de betrokken scholen om het initiatief breder te trekken 

en ook de reguliere basisscholen bij dit initiatief te betrekken. Dat betekende dat 

invoering in het schooljaar 2016/2017 niet meer mogelijk was. De MR wacht af of dit 

voorstel een vervolg krijgt en vindt het belangrijk dat de betreffende ouders op een 
zorgvuldige manier bij de besluitvorming worden betrokken.  

 

Communicatie: 

In 2015 zijn er afspraken gemaakt om de informatie vanuit de MR beter te verspreiden 

naar ouders en leerkrachten. De MR streeft ernaar om jaarlijks 4 MR-nieuwsbrieven uit 

te brengen, zowel naar ouders als naar het personeel. Dat zijn er in 2015 3 geworden. 

Deze zijn te vinden op de website van Leo Kanner. Daarnaast is afgesproken, dat de 

vastgestelde notulen ook aan de klankbordgroepen zullen worden toegestuurd. 

Tenslotte zal de MR op uitnodiging van de klankbordgroepen jaarlijks de 
klankbordgroepen bezoeken. 

 

Overige onderwerpen 

De MR heeft in september met het CvB gesproken over het strategisch beleidsplan 

waaraan dit jaar door het CvB is gewerkt. Verder heeft de MR ingestemd met het 

protocol “Schorsen en verwijderen”. De MR heeft zich laten informeren over de plannen 

voor nieuwe huisvesting van De Parachute en VSO Oegstgeest. De MR is geïnformeerd 

over de rapporten van de inspectie over de kwaliteit van de verschillende vestigingen. 

Verder is ingestemd met of positief geadviseerd over o.a. de jaarplannen van alle 

vestigingen, de schoolgidsen, de begroting, de besteding van de ouderbijdrage, het 

bestuursformatieplan en de besturingsfilosofie.  

 

Namens de GMR, 

Mylène Court en Anda van der Mark 

22 Maart 2016 
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2015

Activa

Materiële vaste activa 767.302          747.349          

Gebouwen en terreinen 24.011 29.346

Meubilair 237.781 254.622

Inventaris en apparatuur 16.612 16.579

ICT 185.833 133.239

Duurzame leermiddelen 298.027 306.462

Overige materiële vaste activa 5.038 7.101

767.302 747.349

Financiële vaste activa 585.664 602.360

Effecten 585.664 602.360

585.664 602.360

Vorderingen 1.156.589 1.249.560

Ministerie van OCW 955.303 853.378

Overige overheden (gemeenten) 55.298 132.527

Overige vorderingen 50.102 36.415

Overlopende activa 95.886 227.240

1.156.589 1.249.560

Liquide middelen 3.383.556 3.802.423

Kassen 2.642 1.352

Banken 3.380.914 3.801.071

3.383.556 3.802.423

Totaal  Activa 5.893.111 6.401.692

 31 december 2015  31 december 2014

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2015

Passiva

Eigen vermogen 2.668.217       3.915.517       

Algemene reserve 2.283.007 3.530.307

Bestemmingsreserves 385.210 385.210

2.668.217 3.915.517

Voorzieningen 607.845 336.214

Personeelsvoorzieningen 127.799 107.059

Overige voorzieningen 480.046 229.155

607.845 336.214

Kortlopende schulden 2.617.049 2.149.961

Crediteuren 943.846 393.768

Loonheffing en premies 579.383 469.230

Pensioenpremies 127.436 143.183

Overige overheden (gemeenten) 298.891 411.656

Overige kortlopende schulden 94.748 96.030

Overlopende passiva 572.745 636.094

2.617.049 2.149.961

Totaal  Passiva 5.893.111 6.401.692

 31 december 2015  31 december 2014

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Staat van baten en lasten 2015

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 14.412.418 13.776.100 13.140.727

Overige overheidsbijdragen en subsidies 179.604 226.100 212.907

Overige baten 328.296 147.000 440.088

Totaal  Baten 14.920.318 14.149.200 13.793.722

Lasten

Personele lasten 13.926.921 12.932.125 11.922.892

Afschrijvingen 197.322 234.300 185.172

Huisvestingslasten 979.774 736.500 651.715

Overige instellingslasten 1.094.599 938.050 1.232.515

Totaal  Lasten 16.198.616 14.840.975 13.992.294

Saldo baten en lasten -1.278.298 -691.775 -198.572

Financiële baten en lasten

Financiële baten 47.694 40.000 101.185

Financiële lasten 16.696 0 0

Saldo financiële baten en lasten 30.998 40.000 101.185

Exploitatieresultaat -1.247.300 -651.775 -97.387
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Kasstroomoverzicht over 2015

alsnog tonen

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -1.278.298 -198.572

Afschrijvingen 197.322 185.172

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 92.971 33.950

- Kortlopende schulden 467.088 -51.994

Mutaties voorzieningen 271.631 -36.327

-249.286 -67.771

Ontvangen interest 47.694 101.234

Betaalde interest -16.696 -49

30.998 101.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -217.275 -165.268

(Des)investeringen financiële vaste activa 16.696 -38.260

-200.579 -203.528

Mutatie liquide middelen -418.867 -170.114

Beginstand liquide middelen 3.802.423 3.972.537

Mutatie liquide middelen -418.867 -170.114

Eindstand liquide middelen 3.383.556 3.802.423

2015 2014

€
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Grondslagen

Activiteiten
Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep verzorgt speciaal en voortgezet

speciaal onderwijs voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. 

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, 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 verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 2.500, investeringen minder dan € 2.500 worden rechtstreeks 

ten laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen 

bedragen zijn in hele euro's. 
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Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Meubilair 12,50% 6,67%

Inventaris en apparatuur 12,50%

ICT hardware 12,50% 25,00%

Leermiddelen 12,50% 20,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële vaste activa
De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen actuele waarde waarbij wordt

aangesloten bij de beurswaarde. Deze waarde is de op de laatste handelsdag van het jaar tot stand

gekomen beurskoers.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen zijn voor zover noodzakelijk gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

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 de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.
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Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en

lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis

van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar

rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen

activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat

van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag. 
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Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet

in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de

operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2015

Activa

Vaste activa

31-dec-15 31-dec-14

Materiële vaste activa in € in €

Gebouwen en verbouwingen 24.011 29.346

Meubilair 237.781 254.622

Inventaris en apparatuur 16.612 16.579

ICT 185.833 133.239

Duurzame leermiddelen 298.027 306.462

Overige materiële vaste activa 5.038 7.101

767.302 747.349

Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

Specificatie materiele prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

vaste activa 2014 2014 31-dec-14 2015 2015 2015 31-dec-15

Gebouwen en verbouwingen 53.357 -24.011 29.346 0 0 -5.335 24.011

Meubilair 353.099 -98.477 254.622 7.083 0 -23.924 237.781

Inventaris en apparatuur 33.737 -17.158 16.579 3.511 0 -3.478 16.612

ICT 419.087 -285.848 133.239 124.491 0 -71.897 185.833

Duurzame leermiddelen 577.446 -270.984 306.462 82.190 0 -90.625 298.027

Overige materiële vaste activa 22.251 -15.150 7.101 0 0 -2.063 5.038

1.458.977 -711.628 747.349 217.275 0 -197.322 767.302

In 2015 zijn alle materiële vaste activa beoordeeld op aanwezigheid en mate waarin zij nog in gebruik zijn. 

Dat heeft geleid tot het buiten gebruikstellen van activa in de categorie ICT met een aanschafwaarde € 84.884 en

een boekwaarde van € 0.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: % % Jaren

Meubilair 12,50% 6,67% 8/15

Inventaris en apparatuur 12,50% 8

ICT 25,00% 12,50% 4 / 8

Duurzame leermiddelen 12,50% 20,00% 8/5

Overige materiële vaste activa 25,00% 4

31-dec-15 31-dec-14

Financiële vaste activa in € in €

Obligaties 585.664 602.360

585.664 602.360
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Aantal Aankoopw. Boekwaarde Mutaties Resultaat Boekwaarde Beurswaarde Opgelopen

nominaal cf opgave 1-1-2015 in 2015 in 2015 31-12-2015 31-12-2015 rente 2015

Obligaties 

4,125% Rabobank Ned.10/20 200.000       225.679 242.534 0 -6.250           224.180         236.284 7.934        

4% Rabobank Int.12/22 100.000       111.863 125.819 0 -4.575           110.710 121.244 3.879        

3,5% Rabobank Ned. 11/18 100.000       109.893 112.169 0 -2.352           109.100         109.817 719           

3,5% Allianz Finance II bv 12/22 100.000       108.948 121.838 0 -3.520           109.460         118.318 3.068        

Totaal obligaties 500.000 556.383 602.360 0 -16.697        553.450         585.664 15.601

31-dec-15 31-dec-14

Vorderingen in € in €

OCW te vorderen subsidies 955.303 853.378

Overige overheden (gemeenten) 55.298 132.527

Overige vorderingen 50.102 36.415

Overlopende activa 95.886 227.240

1.156.589 1.249.560

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-14 2015 2015 2015 2015 31-dec-15

Gemeente Oegstgeest 106.343 160.976 124.004 5.153 10.380 53.838

Gemeente Leiderdorp 0 7.822 9.282 0 0 1.460

Gemeente Zoetermeer 26.184 0 0 26.184 0 0

132.527 168.798 133.286 31.337 10.380 55.298

31-dec-15 31-dec-14

Overige vorderingen (specificatie) in € in €

Te vorderen salarissen 0 4.757

Vervangingsfonds 42.813 26.475

Overige vorderingen 7.289 5.183

50.102 36.415

31-dec-15 31-dec-14

Overlopende activa (specificatie) in € in €

Vooruitbetaalde kosten 20.084 55.394

Nog te ontvangen couponrente 15.601 15.601

Overige overlopende activa 60.201 156.245

95.886 227.240

31-dec-15 31-dec-14

Liquide middelen in € in €

Kassen 2.642 1.352

Banken 1.334.147 804.739

Spaarrekeningen 2.046.767 2.996.332

3.383.556 3.802.423
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Passiva

31-dec-15 31-dec-14

Eigen vermogen in € in €

Algemene reserve 2.283.007 3.530.307

Bestemmingsreserve (publiek) 355.000 355.000

Bestemmingsreserve (privaat) 30.210 30.210

2.668.217 3.915.517

Saldo Bestemming Overige Saldo

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-14 resultaat mutaties 31-dec-15

Algemene reserve

Algemene reserve 3.530.307 -1.247.300 0 2.283.007

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve meubilair 300.000 0 0 300.000

Reserve personele kosten 55.000 0 0 55.000

Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve private middelen 30.210 0 0 30.210

3.915.517 -1.247.300 0 2.668.217

31-dec-15 31-dec-14

Voorzieningen in € in €

Personeelsvoorzieningen 127.799 107.059

Overige voorzieningen 480.046 229.155

607.845 336.214

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Kortlopend Langlopend

dotaties / onttrekkingen 31-dec-14 2015 2015 2015 31-dec-15 deel < 1 jr deel > 1 jr

Voorziening jubilea personeel 107.059 12.849 -10.246 0 109.662 8.623 101.039

Voorziening personeel wachtgeld 0 18.137 0 0 18.137 0 18.137

Voorziening onderhoud gebouwen 229.155 321.800 -70.908 0 480.046 102.200 377.846

336.214 352.786 -81.154 0 607.845 110.823 497.022

Na afronding van de nieuwbouw voor VSO Leiden en SO Zoetermeer per eind 2016/begin 2017 zal het Meerjarenonderhoudsplan

worden geactualiseerd. Daarop vooruitlopend is de aanvullende bekostiging die met ingang van 1 januari 2015 is verkregen in

het kader van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud volledig aan de voorziening onderhoud toegevoegd.
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31-dec-15 31-dec-14

Kortlopende schulden in € in €

Crediteuren 943.846 393.768

Loonheffing en premies 579.383 469.230

Pensioenpremies 127.436 143.183

Overige overheden (gemeenten) 298.891 411.656

Overige kortlopende schulden 94.748 96.030

Overlopende passiva 572.745 636.094

2.617.049 2.149.961

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-14 2015 2015 2015 2015 31-dec-15

Gemeente Leiden 411.656 2.320.661 2.511.137 -5.462 0 226.642

Gemeente  Zoetermeer 0 0 0 -72.249 0 72.249

411.656 2.320.661 2.511.137 -77.711 0 298.891

31-dec-15 31-dec-14

Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

Diverse te betalen premies 82.365 78.777

Overige schulden 12.383 17.253

94.748 96.030

31-dec-15 31-dec-14

Overlopende passiva (specificatie) in € in €

Rechten vakantiegeld en -dagen 388.918 386.210

Vooruitontvangen en -gefactureerd 21.999 34.584

Overige overlopende passiva 161.828 215.300

572.745 636.094
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Lerarenbeurs 804AO 49791 22-9-2015 10.437 10.437 10.437

Totaal 10.437 10.437 10.437 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2015 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2015 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Huurovereenkomst

Voor de locatie aan de Touwbaan in Leiderdorp is er een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst is voor onbepaalde

tijd aangegaan  (€ 66.000 per jaar )

Er is tevens een gebruiksovereenkomst aangegaan met de gemeente Leiden voor Cesar Franckpad 5 en 9 en voor

Bizetpad 1. 

Voor de locatie Willem Alexanderplantsoen in Zoetermeer is er een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst is voor 

onbepaalde tijd aangegaan (€36.000 per jaar)

Voor de locatie Endegeesterstraatweg in Oegstgeest is er een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst is voor 

onbepaalde tijd aangegaan (€ 31.000 per jaar)

Langlopende contracten

Er is een overeenkomst met NUON inzake de levering van energie, deze is jaarlijks opzegbaar.

Er zijn overeenkomsten met KPN, Ziggo en Tele2 voor telefonie.

Naam contractant Ingangs-datum Einddatum

Geschatte 

waarde

KPN GSM contracten (alle locaties) maart-14 11.000

Brandt schoonmaak juli-09 90.000

BCS schoonmaak juli-08 20.000

Rufoclean januari-09 70.000

Heutink november-11 39.000

Ricoh kopieermachines maart-13 45.000

Pensioenrechten

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden) dit

toelaat. Naar de stand van februari 2016 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 98,2%.

Naar de stand van ultimo 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,2% (bron: website www.abp.nl).

Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel

In de cao PO is in artikel 8A.1 in het kader van de duurzame inzetbaarheid de mogelijkheid opgenomen om met

ingang van 1 oktober 2014 uren op te sparen. Voor de gespaarde uren dient, indien deze in uren of in geld

opgenomen zullen worden, een voorziening gevormd te worden. Hiertoe dienen tussen werknemer en

werkgever individuele afspraken gemaakt te worden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum 12.035.743 11.687.500 11.273.719

OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 691.157 605.800 793.036

OCW lgf en impulsgebieden -141.142 0 -267.913

OCW prestatiebox 101.934 128.600 113.520

OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 90.808 0 851

OCW materiële instandhouding 1.623.530 1.371.100 1.193.031

OCW overige subsidies 10.388 -16.900 34.483
14.412.418 13.776.100 13.140.727

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 0 0 128.693

Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 45.104 46.100 31.579

Gemeente overige bijdragen 134.500 135.000 30.756

ESF bijdrage 0 45.000 21.879
179.604 226.100 212.907

Overige baten

Ouderbijdragen 109.251 77.500 74.184

Verhuur 300 0 20.025

Baten van derden 160.634 45.000 291.229

Overige baten 58.111 24.500 54.650
328.296 147.000 440.088

Totaal baten 14.920.318 14.149.200 13.793.722
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Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur, directie en toezicht 693.066 710.700 744.826

Loonkosten onderwijzend personeel 8.206.697 8.211.800 7.725.817

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 3.137.441 3.014.400 2.884.903

Loonkosten vervangingen 556.107 355.000 524.435

Loonkosten overig 43.845 20.000 8.945
12.637.156 12.311.900 11.888.926

Overige personele kosten

Inhuur personeel niet in loondienst 1.282.846 426.000 319.756

Scholing en opleiding personeel 181.257 161.725 114.714

Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 73.090 59.000 68.389

Werving en selectie 40.701 5.000 2.184

Representatie, bijeenkomsten en consumpties 10.895 48.300 33.835

Overige personele kosten 287.305 285.200 34.060

Dotaties personele voorzieningen 2.603 0 14.039
1.878.697 985.225 586.977

Uitkeringen personeel en vervangers

Uitkeringen (-/-) -588.932 -365.000 -553.011
-588.932 -365.000 -553.011

Personele lasten 13.926.921 12.932.125 11.922.892

Specificatie personele lasten naar samenstelling

Brutolonen en salarissen 9.719.261 9.421.900 9.062.048

Sociale lasten 1.820.701 1.800.000 1.627.434

Pensioenlasten 1.097.194 1.090.000 1.199.444
Totaal lonen en salarissen 12.637.156 12.311.900 11.888.926

In de pensioenlasten 2015 en 2014 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 202,56 FTE's werkzaam (2014: 195,10 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2015 2014

Directie 6,25 7,00
Onderwijzend personeel 133,72 126,78

Onderwijs ondersteunend personeel 62,59 61,32
202,56 195,10
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Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

In € In € In €

Investeringen  

Investeringen nieuwbouw en verbouwingen 0 25.000 0

Investeringen in meubilair 7.083 291.500 55.613

Investeringen in leermiddelen 82.190 128.000 56.129

Investeringen in inventaris en apparatuur 3.511 121.800 6.177

Investeringen in ICT 124.491 398.100 39.098

Investeringen in overige mva 0 20.000 8.251

Overboekingsrekening mva naar balans -217.275 -984.400 -165.268
0 0 0

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 5.335 0 5.336

Afschrijvingskosten meubilair 23.924 27.500 20.639

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 3.478 5.900 2.834

Afschrijvingskosten ICT 71.897 92.600 76.228

Afschrijvingskosten leermiddelen 90.625 107.100 78.110

Afschrijvingskosten overige mva 2.063 1.200 2.025
197.322 234.300 185.172

Huisvestingslasten

Huur terreinen en gebouwen 151.621 126.600 119.381

Klein onderhoud gebouwen en terreinen 112.447 82.500 75.798

Energie en water 152.046 193.700 155.242

Schoonmaakkosten 223.692 214.300 222.037

Heffingen en vuilafvoer 18.168 15.500 10.106

Groot onderhoud 70.908 163.000 110.367

Onttrekking voorziening onderhoud -70.908 -133.000 -110.366

Dotatie voorziening onderhoud 321.800 73.900 60.000

Overige huisvestingslasten 0 0 9.150
979.774 736.500 651.715

Administratie, beheer en bestuur

Administratie en advisering door derden 217.280 200.000 410.890

Accountantskosten 17.418 12.000 11.666

Contributie besturenorganisaties 16.639 10.000 9.083

Verzekeringen 4.071 4.000 4.014

Medezeggenschap 478 3.000 769

Telefonie / Dataverbindingen 39.625 34.700 36.799

Schooladministratie 24.791 23.850 24.617

Contributies scholenorganisaties 5.220 10.000 8.114

Overige schoolgebonden kosten 11.263 19.100 12.799

Overige lasten beheer en administratie 35.423 32.500 43.162
372.208 349.150 561.913
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Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

In € In € In €

Uitsplitsing accountantskosten

Honorarium onderzoek jaarrekening 5.318 12.000 11.666

Honorarium fiscale adviezen 12.100 0 0
17.418 12.000 11.666

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 259.056 255.100 296.297

Reproductiekosten 96.607 65.000 76.843

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 25.201 14.500 21.483

Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 139.183 96.000 128.665
520.047 430.600 523.288

Overige lasten

Activiteiten, werkweken en excursies 132.226 106.200 89.213

Overige schoolkosten 70.118 52.100 58.101
202.344 158.300 147.314

Overige instellingslasten 1.094.599 938.050 1.232.515

Totaal lasten 16.198.616 14.840.975 13.992.294

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en dividenden 47.694 40.000 62.450

Koersresultaten 0 0 38.735

Financiele lasten

Koersresultaten 16.696 0 0
30.998 40.000 101.185

Resultaat -1.247.300 -651.775 -97.387
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Er is een samenwerkingsverband met het Curium voor het verzorgen van onderwijs.

Verder is de Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep met de volgende samenwerkingverbanden verbonden:

Primair Onderwijs Voortgezet onderwijs

Naam Nr. Naam Nr.

Leiden e.o. 2801* Leiden e.o. 2801*

Alphen e.o. 2813* Midden-Holland & Rijnstreek 2802

Duin- en Bollenstreek 2812* Duin- en Bollenstreek 2803*

Zoetermeer 2817* Zoetermeer 2807*

Delft e.o. 2802* Delft e.o. 2809

Haaglanden 2815* Haaglanden 2806*

Gouda 2814* Haarlemmermeer 2709

Haarlemmermeer 2710 Haarlem 2705

Haarlem 2704

In de met * gemarkeerde samenwerkingsverbanden vervult Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep een bestuurlijk actieve rol.
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WNT-verantwoording 2015

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2015 is € 165.901

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit

bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-nov-15 31-dec-15 1-jan-15 31-mei-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Functie

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Functie

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

C. Timmer B. Bruijns S. Verheul

1,0 1,0 1,0

Directeur Directeur Directeur

Nee

Nee

nvt nvt nvt

Nee Nee

Nee Nee

16.460 45.097 84.697

0 0 0

2.462 6.022 11.888

18.922 51.119 96.585

27.726 68.633 165.901

nvt nvt nvt

J.C.A. Bastiaansen A.P.M. Bersee G. van Wijhe

Voorzitter Lid Lid

2.645 2.645

5.290 2.645 2.645

nvt nvt nvt

T.G. Feenstra G. Durkstra A.C. de Vos

Lid Lid Lid

2.645 0 2.645

nvt nvt nvt

A.C. Krabbendam

Lid

nvt

2.645
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Overige gegevens
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2015 bedraagt € 1.247.300 negatief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-14 resultaat mutaties 31-dec-15

€ € € €

Algemene reserve 3.530.307 -1.247.300 0 2.283.007

Bestemmingsreserves publiek 355.000 0 0 355.000

Bestemmingsreserves privaat 30.210 0 0 30.210

3.915.517 -1.247.300 0 2.668.217

Algemene reserve 3.530.307 -1.247.300 0 2.283.007

Reserve meubilair 300.000 0 0 300.000

Reserve personele kosten 55.000 0 0 55.000

Algemene reserve private middelen 30.210 0 0 30.210

3.915.517 -1.247.300 0 2.668.217
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen

verbergen
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Bijlagen
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 30968

Naam instelling Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

KvK-nummer 41165490

Adres Touwbaan 42C, 2352 CZ  LEIDERDORP

Telefoon 071-5150599

E-mailadres administratie@leokanner.nl

Website www.leokanner.nl

Contactpersoon

Naam De heer J.G. de Leeuw

Adres Rooseveltstraat 18, 2321 BM  Leiden

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

30968 Stg. Prof Dr. Leo Kannerschool
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