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Beantwoording van de vragen in het Politiek Forum d.d. 5 september 2016  inzake het 

dekkingsvoorstel voor de uitbreiding van de Leo Kannerschool 

 
Vervallen beslispunten 2 en 3 raadsvoorstel/besluit 
De Leo Kanner Onderwijsgroep trekt op basis van de hieronder volgende overwegingen het 
verzoek om voorfinanciering van de servicekosten in. Ons college verzoekt u daarom de 
beslispunten 2 en 3 van het voorstel te laten vervallen.  
 
Financiële positie Leo Kanner Onderwijsgroep 
Het jaarverslag 2015 van de Leo Kanner Onderwijsgroep is ter informatie als bijlage 
toegevoegd. De bestuur is financieel gezond al is het eigenvermogen in 2015 met  
€ 1.247.300 gedaald van € 3.915.517 naar € 2.668.212. Het jaar 2015 is met een aanzienlijk 
verlies afgesloten, samenhangend met niet voorziene investeringen in de kwaliteit van één 
van de scholen. Het schoolbestuur is daardoor genoodzaakt in 2016 en komende jaren 
scherp te sturen op het realiseren van een op nul sluitende begroting.   
 
Voorfinanciering exploitatiekosten door Leo Kanner Onderwijs Groep  
Medio juni 2016 diende de Leo Kanner Onderwijs Groep de aanvraag in voor bekostiging van 
de nieuwe opleiding. Hun verzoek om voorfinanciering was ingegeven door genoemde 
noodzakelijke strakke budgettering voor 2016. In hun begroting 2016 is geen rekening 
gehouden met de kosten voor oprichting van de nieuwe Mavo (VMBO-T). Dit plan is pas na 
aandringen van de samenwerkingsverbanden in de regio in het voorjaar van 2016 uitgewerkt 
als reactie op dreigende wachtlijsten voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio. Op 
het moment dat zij ons verzochten om voorfinanciering (volgens de zogenaamde 'T-1-
systematiek') hielden zij bij de opstart van de nieuwe opleiding nog rekening met een aantal 
niet begrote kosten. Op basis van voortschrijdend inzicht komen zij tot de conclusie dat er 
geen noodzaak is om bedragen voor te financieren. 
 
 
Vervallen van de noodzaak voor toelichting 
Met het vervallen van de beide beslispunten zijn de vragen omtrent het budget voor 
onderwijshuisvesting van de vluchtelingen, een terugbetalingsregeling van de 
voorfinanciering en de afwegingen in de beoordeling van de aanvraag voor voorfinanciering 
door ons college niet meer relevant voor de besluitvorming en worden niet nader toegelicht. 
 
Leerlingenprognoses 
Prognoses voor leerlingenaantallen voor de nieuwe opleiding zijn lastig te geven. Voor de 
instroom van leerlingen is de school in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop de Wet 
Passend Onderwijs in de praktijk uitwerkt, van de wijze waarop de 
Samenwerkingsverbanden hun toelatings- en verwijzingsbeleid vorm en inhoud geven en 
van de wijze waarop het reguliere onderwijs eventuele extra ondersteuning aan leerlingen in 
de praktijk weet waar te maken. De opleiding is op 23 augustus gestart met drie klassen met 
in totaal 36 leerlingen.  De school verwacht vooralsnog in één jaar door te kunnen groeien 
naar 48 leerlingen. Met dit aantal leerlingen is er sprake van een break-evenpoint en is de 
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financiering van de opleiding budget neutraal. Maximaal biedt het nieuw in gebruik 
genomen deel van het gebouw ruimte aan 60 leerlingen.  
 
 
 
Wachtlijsten VSO leerlingen 
In het jaarverslag 2015 van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & 
Rijnstreek wordt op pagina 4 vermeld: ’ Een knelpunt in de regio is het tijdig plaatsen van 
leerlingen die aangewezen zijn op een school voor VSO op grond van gedrag of 
psychiatrische problematiek. Dit moet echt worden verbeterd ’.  Het samenwerkingsverband 
heeft hierop een beroep gedaan op de Leo Kanner om meer leerlingen toe te laten.  
De Leo Kanner Onderwijsgroep meldt hierover in zijn jaarverslag 2015: ‘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.’ Het jaarverslag van het samenwerkingsverband is ter informatie bijgevoegd. 
 
Beoordeling aanvraag Leo Kanner Onderwijs Groep voor uitbreiding op basis van de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting  Onderwijs Leiderdorp 2015 
De aanvraag van de Leo Kanner Onderwijsgroep betreft de uitbreiding van een gebouw 
waarin een school is gehuisvest en de bekostiging van de eerste inrichting Dit zijn beide 
voorzieningen die in aanmerking komen voor bekostiging door de gemeente.  
 
beoordelingscriteria: 
uitbreiding van een gebouw 
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig omdat de te huisvesten 
leerlingen kunnen worden verwacht. Omdat het niet mogelijk is om een goede prognose op 
te stellen kan het college op basis van artikel 30 beslissen in gevallen waar de verordening 
niet in voorziet. 
 
eerste inrichting 
De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en 
hulpmiddelen is aanwezig omdat een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de 
totale huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 januari 2015 
is bekostigd. 
 
spoedeisend belang: 
De aanvraag kan worden behandeld als een aanvraag met spoedeisend belang omdat ons 
college heeft vastgesteld dat het treffen van de voorziening, gelet op de voortgang van het 
onderwijs, geen uitstel kan lijden. Omdat de school het nieuwe schooljaar start met het 
onderwijs is het onderwijs daadwerkelijk in het geding. De reguliere aanvraagprocedure 
waarbij de raad in december over de aanvragen besluit is hier niet aan de orde. 
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