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Voorwoord  

 

  

Geachte dames en heren,  

  

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2014, het jaarverslag 2014 van de 

Stichting Prof Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. In dit jaarverslag is de jaarrekening 

2014 opgenomen die bestaat uit de balans per 31 december 2014, de staat van baten 

en lasten over 2014 en een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.   

  

In het jaarverslag wordt toelichting gegeven op de structuur van de organisatie, de 

belangrijkste activiteiten en het gevoerde financiële beleid gedurende het boekjaar en 

de stand van zaken op de balansdatum. Het bestuursverslag legt de relatie tussen 

beleidsplanning, uitvoering, bewaking en bijstelling van de financiële jaarcijfers van 

2014. Het bestuursverslag geeft daarnaast inzicht in de toekomstige financiële 

ontwikkelingen.  

   

De jaarrekening 2014 van Stichting Prof Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is opgesteld 

door Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden. Deze jaarrekening is gecontroleerd 

en voorzien van een goedkeurende verklaring door accountantskantoor Flynth.  
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Samenvatting over het afgelopen jaar  

 
  

Verslag van het College van Bestuur  

 
Het jaar 2014 was het tweede kalenderjaar in de nieuwe samenstelling van het college 

van bestuur. De eerste helft van het jaar heeft, net als 2013 in het teken gestaan van 

het zoeken naar balans in de verhoudingen bestuur – directeuren en het oppakken van 

beleidsmatige zaken die zijn blijven liggen in de voorgaande periode of onvoldoende 

waren geïmplementeerd. Dit heeft onder andere geleid tot een betere 

jaarplansystematiek. 

 

In 2014 is passend onderwijs echt van start gegaan en is de LKO bestuurlijk 

aangesloten bij elf samenwerkingsverbanden. De bestuurlijke aansluiting heeft veel 

waardevolle contacten opgeleverd en de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen 

en praktische zaken op te lossen voor de locaties. Zo heeft de locatie ESB-Curium al 

veel te maken gehad met de onduidelijkheid over het aanvragen van 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor residentieel geplaatste leerlingen die 

instromen en uitstromen gedurende het schooljaar. Door de vele contacten is het 

gelukt afspraken te maken met veel samenwerkingsverbanden om de administratieve 

last te drukken. Een landelijk kader ontbreekt en om die reden zijn er toch nog veel 

verschillende afspraken en inzichten tussen de samenwerkingsverbanden. Dat levert 

de hele LKO en in het bijzonder ESB-Curium veel ‘TLV-drukte’ op. Het levert wel de 

vraag op of de LKO moet doorgaan op de ingeslagen weg van invloed en relaties met 

veel samenwerkingsverbanden.  

 

Net als de voorgaande jaren was leerlingengroei ook in 2014 weer een gegeven. Waar 

er stabilisatie werd verwacht vanwege de invoering van passend onderwijs is de 

organisatie toch weer gegroeid. In het opvangen en managen van de groei gaat veel 

energie en tijd zitten. Door het wegvallen van de groeitelling per 1 augustus heeft de 

LKO een forse voor-investering gedaan om de leerlingen kwalitatief goed op te kunnen 

vangen. De verwachting is nog steeds dat de organisatie na twee schooljaren zal 

stabiliseren of krimpen. 

 

Alle locaties hebben ook in 2014 een jaarverslag gemaakt voor de ouders en het 

bestuur heeft een test gedaan met een publieksjaarverslag. Dit om ons transparant te 

verantwoorden naar de buitenwereld. Er zal ook van het jaarverslag 2014 een 

publieksversie worden gemaakt. Deze zal worden verspreid onder alle stakeholders. 

Op basis van de reacties zal de LKO bekijken of de productie van een 

publieksjaarverslag zal worden gecontinueerd. Ook de website van de LKO is 

aangepast en het Leo Kannercollege is begonnen met de mogelijkheid dat ouders 

kunnen inloggen en zien wat er speelt op de locatie. 

 

Niet alleen het informeren van alle belanghebbenden vindt de LKO belangrijk. Ook het 

weten of de belanghebbenden, vooral de leerlingen en hun ouders, tevreden zijn met 

wat er wordt geleverd. In 2012 is er een grote enquête uitgezet onder leerlingen, 

ouders en medewerkers. De evaluatie daarvan heeft geleid tot een nieuwe keuze voor 

een zelfevaluatie-instrument en een verbeterede procedure. De Parachute heeft in 

2014 als eerste geëxperimenteerd met het nieuwe instrument. Dat is goed bevallen. 

De andere locaties zullen het in januari 2015 uitzetten. Gezien de bijzondere situatie 

op de Parachute zal deze locatie in  januari 2015  het onderzoek nog een keer 

herhalen. Dit om te bekijken of de ouders en leerlingen al verbeteringen zien ten 

opzichte van oktober 2014.  
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Kwaliteit 

 

In 2014 is de kwaliteitscyclus verder aangescherpt. De jaarplannen van de locaties zijn 

scherper van aard en de informatie voor het bestuur is vastgesteld. De vraag was: wat 

heeft het bestuur nodig aan sturingsinformatie om te weten hoe het op een locatie 

gaat? Deze sturingsinformatie zal in 2015 verder worden verfijnd en in lijn worden 

gebracht met welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te 

kunnen houden. 

 

In het kader van kwaliteitsontwikkeling is het auditinstrument ook ingezet in 2014. De 

bedoeling is dat audit een geborgd instrument wordt binnen de stichting. In 2014 is er 

een uitgebreide audit onderwijsperspectiefplan uitgevoerd. Deze audit is goed verlopen 

en heeft voor de locaties veel informatie opgeleverd. Op stichtingsniveau zal het leiden 

in 2015 tot aanpassing van het model onderwijsperspectiefplan. 

 

Op vier van de locaties is men bezig geweest de visie en de missie aan te scherpen en 

te vertalen naar onderwijsconcepten. De gebouwen moeten worden aangepast aan de 

nieuwe onderwijsconcepten. Voor twee van die locaties moet dat in de toekomst leiden 

tot een nieuw onderwijsgebouw. 

 

Een belangrijke stap bij het ontwikkelen van een onderwijsconcept en het passende 

gebouw, zijn de uitstroomprofielen (Wet Kwaliteit (V)SO). De locaties hebben stappen 

gezet om inhoudelijk te kunnen duiden waarom een leerling in een bepaald 

uitstroomprofiel zit en wat dat betekent voor het perspectief van de leerling. Dit doen 

de locaties samen met de ouders. Vooral bij de locaties Hazenboslaan en Leiderdorp is 

hier op ingezet. De onderwijsconcepten sluiten aan bij de uitstroomprofielen en 

perspectiefontwikkeling van de leerlingen. Deze locaties hebben daarin samengewerkt 

met de belanghebbende onderwijspartners. 

 

Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op de locaties. 

Veiligheid heeft vooral te maken met het klimaat op de locatie. Hoe gaat iedereen met 

elkaar om in een gebouw als minimaatschappij. Een veilig klimaat creëer  je met alle 

gebruikers van de school, met behulp van een prettig gebouw, goede afspraken over 

omgangsvormen, het aanspreken van elkaar op gedrag en het beschrijven en delen 

van processen die nodig zijn als handvat voor de medewerkers om adequaat te kunnen 

handelen in bepaalde situaties. De stichting heeft zich op dat punt bezig gehouden met 

het arbo-beleidsplan (gezonde werkomgeving voor de medewerkers), het opstellen van 

pestprotocollen en het duidelijk kaderen van medicatieverstrekking en medisch 

handelen. Dit alles vanuit de uitgangspunten dat het daadwerkelijk een positieve 

bijdrage levert voor de veiligheid en het schoolklimaat en het werkbaar blijft voor de 

medewerkers. 

 

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

direct of indirect aan bijdragen. De directeuren hebben daarin een belangrijke 

voortrekkersrol, zij moeten het goede voorbeeld geven en medewerker ontwikkeling 

blijvend stimuleren. Zo heeft een van de directeuren de opleiding Master in Educational 

Leadership afgerond. Alle directeuren hebben medewerker ontwikkeling in hun 

jaarplanning gezet en maken stappen met de gesprekkencyclus op de locaties. In 2015 

zal dit zijn gedigitaliseerd in een 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). 

De locatie SO-Oegstgeest zal als eerste het nieuwe systeem testen. Daarna zal het 

worden ingevoerd bij alle locaties. 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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De Parachute 

 

Het jaar 2014 was een turbulent jaar voor de Parachute. Het bestuur bereikte in het 

voorjaar van 2014 steeds meer signalen dat het niet goed ging op locatie. Op basis 

van die signalen is besloten nader te analyseren wat er aan de hand was. Er zijn 

diverse onderzoeken geweest waarin is vastgesteld dat het aannamebeleid van de 

locatie niet op orde was: er zijn teveel leerlingen met een (te) complexe problematiek 

ingeschreven. De leerkrachten en medewerkers van de school bleken hiervoor 

onvoldoende toegerust. Dit heeft geresulteerd in klachten van ouders die aan het begin 

van het traject niet goed zijn opgepakt. Veel ouders voelden zich niet of onvoldoende 

gehoord door de directie van de school. Een ander onderzoek betrof de aansturing van 

de locatie. 

 

Bij  de start van het schooljaar 2014-2015 is een nieuwe locatiedirecteur gestart. Zij 

heeft een plan van aanpak gemaakt om de noodzakelijke verbeteringen te kunnen 

doorvoeren. De verbeteringen lagen vooral op het pedagogisch vlak (hoe gaan we met 

de leerlingen om), het effectief benutten van onderwijstijd en gedifferentieerde 

instructie en verwerking. Dit plan van aanpak is ook gepresenteerd aan de inspectie, 

zij hadden in november 2014 de locatie het predicaat ‘zeer zwak ‘ toegekend. Op basis 

van het inspectierapport is het plan van aanpak bijgesteld en vervolgens goedgekeurd. 

De uitvoering van het plan van aanpak wordt zowel financieel als inhoudelijk 

ondersteund door het bestuur.  De locatie wordt in januari 2016 weer door de inspectie 

bezocht. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat er dan voldoende kwalitatieve 

vooruitgang zal zijn geboekt. 
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Verslag van de Raad van Toezicht   

 
  

Algemeen  

 

Het jaar 2014 stond op bovenschools niveau in het teken van verdere stabilisatie en 

consolidatie op de verschillende beleidsdomeinen. Na het wegwerken van de 

beleidsachterstand in de afgelopen jaren stond 2014 in het teken van de 

implementatie van het beleid. Dit vergt een gedrag- en cultuurverandering bij alle 

medewerkers. 

 

In de aanloop naar ‘Passend Onderwijs’ is de aandacht van het CvB sterk naar buiten 

getrokken gezien de grote strategische kansen en risico’s. Door al deze ontwikkelingen 

kwam in 2014 grote druk te staan op het CvB en werd het balans houden tussen de 

interne en externe dynamiek een belangrijk thema voor CvB en RvT. 

   

De RvT vergaderde vijf keer in aanwezigheid van het CvB. In het besloten gedeelte van 

de februari  vergadering was het CvB afwezig omdat de jaargesprekken en  de 

remuneratie van het CvB voorbereid werden. Twee leden van de RvT hebben een 

VTOI-dag bijgewoond. 

 

De Parachute 

 

Een speciaal dossier vormde De Parachute te Zoetermeer. Op basis van signalen over 

de kwetsbare onderwijskundige en organisatorische sturing gaf het CvB bij de start 

van het verslagjaar extra aandacht, ondersteuning en coaching aan het 

schoolmanagement. Vanwege klachten van ouders en onvoldoende vooruitgang  heeft 

het CvB ingegrepen door de locatiedirecteur te vervangen. In dit proces bleek dat de 

leidinggevende problematiek de zwakte van de onderwijskwaliteit en de onveiligheid in 

de school versluierde. Onder leiding van een interne directeur is het schooljaar 2014-

2015 gestart met een plan van aanpak om De Parachute weer op het vereiste niveau 

te brengen. In het najaar onderwierp de inspectie de school aan een grondig 

onderzoek met als oordeel ‘zeer zwak’. De RvT is in haar vergaderingen geïnformeerd 

over de voortgang en de interventies van het CvB. De RvT commissie kwaliteit heeft, 

samen met het CvB en de staf kwaliteit,  in het najaar het oordeel van de inspectie 

geanalyseerd en de voortgangsrapportages gemonitord. In het nieuwe verslagjaar 

vormden  de bevindingen van deze commissie informatie voor de zelfevaluatie van de 

RvT. Deze werd ondersteund door een extern begeleider. De RvT heeft inmiddels 

maatregelen genomen om proactiever en intensiever toezicht te houden op dit 

probleemdossier. Tevens wordt het toezicht- en toetsingskader aangescherpt. 

 

Strategie 

 

Onderwijskundig en beheersmatig zijn de onderwijsgroep en haar schoollocaties, met 

uitzondering van De Parachute, in control. De RvT heeft een aantal kanttekeningen 

gemaakt bij het kwalitatieve deel van de kwartaalrapportages, de jaarbrief en de 

jaarplannen van de locaties. Met name op inhoud, resultaatgerichtheid en tempo 

constateerde de RvT kwetsbaarheden. 

 

Een andere hoofdprioriteit was het strategisch ‘in control’ zijn en blijven. De RvT 

vervulde hierbij een rol als klankbord en sparringpartner voor het bestuur. Door de 

turbulentie rondom de vormgeving van passend onderwijs en de onvoorspelbaarheid 

van de gevolgen ervan voor onze onderwijsgroep had de strategievorming  een 

beperkte tijdshorizon. Het is ook in 2014 zaak geweest om proactief in te spelen op 
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strategische risico’s. Om daar zicht op te houden is het bestuur actief in een groot 

aantal (11) samenwerkingsverbanden. 

 

Huisvesting is ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt geweest. Enerzijds spelen op 

diverse locaties (nieuw)bouwplannen, anderzijds zijn, ten gevolge van de overheveling 

van het buitenonderhoud per 1-1-2015, risico’s in kaart gebracht. Ook deze zaken zijn 

aan de orde geweest binnen de RvT. 

 

Een ander thema was de voortdurende en aanhoudende groei van het leerlingenaantal 

en de bijbehorende voorfinancieringsvragen en kwalitatieve risico’s van dien. De 

ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid is meerdere malen aan de orde geweest. De RvT 

heeft daarnaast in het verslagjaar geconstateerd dat zij behoefte heeft aan een 

verdere uitwerking van een strategisch kader. Dat wordt in 2015 opgepakt. 

 

Besturing organisatie en bestuurlijk handelen 

 

Het College van Bestuur bestaat uit de heer B.W.R.M. Bruijns (voorzitter) en de heer 

S.G. Verheul (lid) en is in 2014 voor het tweede jaar gezamenlijk in functie. 

 

Het besturingsmodel functioneert in het verslagjaar naar behoren. De 

locatiedirecteuren vormen de schakel naar hun schoollocatie. In teamverband alsook 

individueel is door middel van een gericht programma aandacht besteed aan de 

kwaliteit van het onderwijskundig leiderschap van de locatiedirecteur. Hierbij is 

gezocht naar verbeteringen, mede ingegeven door de casus van de Parachute. Met de 

MR bestond een open en positief samenspel. Een RvT delegatie heeft eenmaal een 

overlegvergadering bijgewoond. 

 

De planning en control cyclus is geactualiseerd in het voor de sector beschikbare 

managementsysteem `Profiel en Progressie`. Dit systeem is een voorwaarde voor een 

goede planning en control cyclus. De juiste cultuur en professioneel gedrag van 

medewerkers en leidinggevenden maken echter het verschil. Conform het 

informatieprotocol en zijn reglement heeft de RvT haar verschillende rollen kunnen 

vervullen (advies, toezicht en werkgever). Voor de verschillende inhoudelijke 

onderwerpen wordt hier verwezen naar het bestuursverslag.  

 

Remuneratie  

 

In 2014 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT. Na 

een evaluatie is de voorzitter herbenoemd voor zijn tweede statutaire termijn. De 

honorering van de leden van de RvT is niet gewijzigd en vindt plaats conform het 

advies van de VTOI en wordt verderop in het bestuursverslag toegelicht. 

In 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt in het kader van de zelfevaluatie onder 

externe begeleiding, die begin 2015 uitgevoerd zijn. Dit was een besloten bijeenkomst. 

De zelfevaluatie richtte zich op de taakvervulling en gehanteerd gedrag en cultuur rond 

het probleemdossier De Parachute”. Momenteel worden de onderscheiden RVT 

instrumenten verbeterd om pro-actiever toezicht te kunnen houden. Tevens is, met 

name door de gebeurtenissen op de Parachute, stilgestaan bij de vraag of het CvB niet 

teveel in beslag genomen wordt door tactisch / operationele zaken ten koste van haar 

strategische taken.  

De governance code Goed Bestuur Primair Onderwijs wordt gevolgd. Hiervan is niet 

afgeweken.   

In het besloten gedeelte van de eerste vergadering in 2014 heeft de RvT haar oordeel 

bepaald over het functioneren van het CvB en zijn individuele leden in 2013. Door 

middel van een zogenaamde 360 graden aanpak heeft de remuneratiecommissie 
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hiervoor een concept oordeel aan de RvT voorgelegd. In het jaargesprek zijn nieuwe 

afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van beide bestuursleden.  

 

Commissies van de Raad van Toezicht  

 

Ter voorbereiding van de behandeling en het monitoren in de RvT van strategische 

oriëntaties, risico´s en prestaties zijn er voor elk van de volgende aandachtsgebieden 

adviescommissies :  

 Kwaliteit onderwijs / primair proces: Lydia Krabbendam, Grytsje Durkstra; 

 Personeel- en organisatiebeleid: Tilly Feenstra  

 Financiën: Cor de Vos, Gerard van Wijhe 

 Huisvesting: Gerard van Wijhe, Sander Bersee 

 Remuneratie: Jan Bastiaansen, Cor de Vos 

 

Elke commissie kende tenminste twee bijeenkomsten, die werden bijgewoond  door 

het CvB samen met de betreffende stafmedewerker(s). 

 

Externe accountant  

 

In de commissie Financiën is in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2013 

en bijbehorende managementletter besproken en het advies voorbereid voor de RvT. 

De accountant was in 2014 aanwezig bij de plenaire behandeling van de jaarrekening 

in de RvT. Het gevoerde financiële beleid en ook het risicobeheer hierbij bleken 

voldoende in control. Omdat in 2012 en 2013 ook interim controles zijn uitgevoerd 

naar de interne controle en administratieve organisatie en deze geen evidente 

kwetsbaarheden liet zien, is deze controle in 2014 een jaar overgeslagen. Andere 

adviseurs zijn door de RvT niet ingeschakeld. 
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Verslag van de Medezeggenschap  

 
De Medezeggenschapsraad (MR) van Leo Kanner Onderwijsgroep bestaat uit 10 

vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van de stichting. De meeste 

locaties worden vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 leerkracht, behalve de locaties 

ESB Curium en De Parachute, die respectievelijk alleen een leerkracht en een ouder 

leveren.  

 

Op 1 januari 2014 waren er vier vacatures: twee vacatures in de 

personeelsgeleding, namelijk bij het Leo Kannercollege en bij het PC Hooftcollege en 

twee vacatures in de oudergeleding, namelijk bij het PC Hooftcollege en De 

Parachute. In september 2014  zijn de vacatures in de personeelsgeleding 

opgevuld.  

 

De MR heeft in 2014 elf keer vergaderd. De MR kent de volgende portefeuilles, die 

naar interesse en deskundigheid over de leden zijn verdeeld: 

 

-financiën en huisvesting 

-kwaliteitszorg onderwijs 

-communicatie met achterban 

-personeelsbeleid 

 

In het voorjaar 2014 heeft een informeel overleg met de Raad van Toezicht 

plaatsgevonden. Er is afgesproken dat de MR volgend schooljaar een tegenbezoek 

aflegt bij de RvT. 

 

De MR heeft in juni tevens een bijeenkomst met de locatiedirecteuren 

georganiseerd om de werking van de klankbordgroepen te evalueren en te 

onderzoeken of een MR van deelraden per locatie met een gezamenlijke MR voor 

stichtingsbrede aangelegenheden wenselijk zou zijn. Er is besloten om de 

bevoegdheden van de klankbordgroepen (het goedkeuren van de ouderbijdrage en 

de schoolgids) te handhaven. 

 

Daarnaast is aandacht besteed aan de communicatie met de achterban: er is beslist 

om het jaarverslag van de MR en 4 keer per jaar een nieuwsbrief op de website te 

plaatsen. De klankbordgroepen krijgen sinds kort de notulen en agenda van de MR-

overleggen toegestuurd. 

 

Tenslotte heeft de MR zich dit najaar uitgebreid laten informeren over de aanpak 

van de klachten en de problemen in De Parachute. 
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Bestuur en scholen  

  

De Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is op 8 juni 1968 opgericht. 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 de regio’s Leiden en Zoetermeer.  

 

Missie en doelstelling   

 
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 raadpleegt de website 

van de stichting: www.leokanner.nl .  

 

Organisatie   

 
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 

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 het nu gekozen model ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het 

bestuur van de organisatie bij een College van Bestuur. Zij zet het beleid uit. Het 

College van Bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die op afstand 

opereert. Zij heeft een toezichthoudende taak.   

  

De LKO wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van 

Bestuur bestond gedurende het verslagjaar uit een voorzitter en een lid: de heer B. 

Bruijns (voorzitter) en de heer S. Verheul (lid). Deze hebben portefeuilles verdeeld. De 

voorzitter beheert de portefeuilles financiën en personeel en het lid de portefeuilles 

onderwijs, kwaliteit en leerlingenzorg.   

  

De organisatie kent ook een Raad van Toezicht. Deze raad 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 maandelijks 

apart overleg met de voorzitter van het CvB en eenmaal in de zes weken overleg met 

het CvB.  

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar. De voorzitter 

van de MR heeft maandelijks 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 tweewekelijks bij elkaar. Het CvB bezoekt alle 

locaties maandelijks formeel. Tijdens dat bezoek is er bilateraal overleg met de 

http://www.leokanner.nl/
http://www.leokanner.nl/
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locatiedirecteur. Het College van Bestuur is daarnaast ook informeel aanwezig op 

locaties.   

  

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). Vanaf 1 augustus 2013 is de stichting 

officieel lid van de coöperatie Ambulant Educatieve Dienst, na twee jaar 

convenantpartner te zijn geweest.  

  

In onderstaand organogram is de organisatie van de Stichting weergegeven, zoals 

deze actueel was in het verslagjaar. De verschillende locaties en afdelingen van de 

Stichting zijn onderstaand weergegeven.  

 

   
Organogram Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep  
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Scholen  

 
De Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgt speciaal en voortgezet 

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

zes verschillende locaties in de regio’s Leiden en Zoetermeer. Drie van de vestigingen 

zijn uitsluitend bestemd voor leerlingen met een autismespectrumstoornis:  

  

Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)  

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)  

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)  

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 andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met meer uiteenlopende 

gedrags- en/of psychiatrische problematiek:  

  

De Parachute (SO, Zoetermeer)  

Binnen één gebouw biedt de Parachute, in samenwerking met Stichting Jeugdformaat, 

speciaal onderwijs en daghulp. Het onderwijs is afgestemd op de individuele 

ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.  

  

P.C. Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)  

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.  

  

De lesplaats ESB Curium-LUMC biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische 

problematiek die opgenomen zijn voor dag-klinische of klinische behandeling in Kinder- 

en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC. Doel is dat leerlingen (weer) tot leren 

komen en na de behandeling een passende onderwijsplek krijgen.  

  

De school, het totaal van de verschillende locaties, wordt in 2014 (teldatum 1 oktober 

2014) bezocht door 973 leerlingen. Daarnaast worden leerlingen ambulant begeleid in 

het voortgezet onderwijs en de BVE sector. Bij de organisatie werkten in 2014 

ongeveer 250 medewerkers.   
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Klachtenregeling  

 
De nieuwe klachtenregeling is in 2014 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. 

 

In 2014 zijn we geconfronteerd met het feit dat klachten regelmatig naar de hoogste 

instantie worden gestuurd door ouders. Veel klachten vinden hun weg ook naar de 

externe toezichthouders en aan de school gelieerde gemeenten. De wethouders 

worden vaak persoonlijk benaderd. 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.  

 

De Parachute in Zoetermeer heeft vanaf het voorjaar 2014 veel klachten gekregen van 

een aantal ouders. Deze ouders hebben zich verenigd en zijn met hun klachten naar de 

gemeente, de onderwijsinspectie en de pers gegaan. De klachten zijn in het najaar van 

2014 officieel afgehandeld en met sommige ouders zijn er mediation trajecten gestart 

om tot een oplossing te komen. 

 

Klachten op stichtingsniveau: 

Locatie  Aantal klachten via bestuur Afgehandeld 

LKO 0  

SO 

Oegstgeest 

0  

VSO 

Hazenbosln 

1 Door bestuur en locatiedirectie. Klacht 

betrof het aanbod in de 

praktijkvakken en huiswerkonvrede. 

Dit is met de betrokken ouders goed 

afgerond.  

De 

Parachute* 

4, waarvan 1 klacht een 

samengestelde klacht is van 4 

ouders, het betrof meerdere 

klachten (13 klachtpunten die 

bij de gemeente Zoetermeer 

zijn neergelegd). Deze ouders 

hebben afzonderlijk in een 

eerder stadium losse klachten 

ingediend, dit is later 

gebundeld. Er is ook 1 klacht 

in drie aparte brieven 

binnengekomen, het betrof 

hier wel dezelfde leerling.  

Klachten gingen voornamelijk over het 

handelen van school en het gevoel 

niet gehoord te worden door de 

school. Het niet ‘luisteren’ van de 

school heeft geresulteerd in een 

escalatie van de klachten die in eerste 

instantie leefden bij de ouders. Dit 

geldt voor alle vier de klachten.  

PC Hooft 

Coll. 

0  

ESB-Curium 0  

 

 

*Om de afhandeling van de gebundelde klachten in goede banen te leiden en omdat 

het vertrouwen van ouders in de school ontbrak is een extern bureau ingeschakeld om 

onderzoek te doen naar de klachten en daarnaast de school en ouders te ondersteunen 

bij de onderlinge communicatie. Dit heeft geresulteerd in een rapport met conclusies 
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en aanbevelingen. De meeste aanbevelingen zijn ingezet. Uiteindelijk zijn de klachten 

met behulp van juristen afgehandeld. 

 

Bij de behandeling van deze klachten is conform de klachtenregeling gehandeld. In alle 

gevallen heeft een commissie het College van Bestuur geadviseerd. In één casus is er 

dus sprake geweest van een externe commissie, ingehuurd door het College van 

Bestuur. Er zijn geen klachten doorgestuurd naar de landelijke klachtencommissie. 

 

Met de inzet van de nieuwe klachtenregeling en de daarin opgenomen boodschap om 

als ouder/verzorger eerder in gesprek te gaan met de direct betrokkenen en de 

opdracht aan de locaties om te luisteren naar ouders en gezamenlijk werkbare 

oplossingen te vinden voor de onvrede, wordt verwacht dat het aantal klachten zal 

afnemen. 

 

 



pagina 16 
 

  



pagina 17 
 

Leerlingen en personeel   

 
 

Leerlingen  

 
De afgelopen jaren was – met het oog op Passend Onderwijs – rekening gehouden met 

krimp. Terugkijkend op de afgelopen jaren moet echter geconstateerd worden dat de 

LKO tegen de verwachting in is blijven groeien. Dit is op alle fronten een uitdaging 

geweest. In onderstaand overzicht is goed te zien hoe fors de groei is geweest de 

afgelopen jaren. 

In 2014 is voor de begroting 2015 per locatie bekeken welke ontwikkelingen er zijn die 

de leerlingenaantallen de komende jaren zullen beïnvloeden. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen werd de leerlingprognose voor de komende 4 jaar in de meerjaren 

raming (zie Toekomstparagraaf) bijgesteld. Het komende jaar verwachten de 

locatiedirecteuren nog een gelijkblijvend aantal, vanaf schooljaar 17/18 wordt er 

geringe krimp verwacht.  

  

De ontwikkeling 

van het aantal 

leerlingen over de 

afgelopen jaren is 

als volgt:  

 

1 oktober 2008: 517 

1 oktober 2009: 625  

1 oktober 2010: 693  

1 oktober 2011: 764 

1 oktober 2012: 812 

1 oktober 2013: 894 

1 oktober 2014: 974 

 

 

  

        

 

Personeel   

 
Algemeen  

 
Personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van een organisatie. Personeel moet met 

plezier aan het werk zodat dit weer een positief effect heeft op de kwaliteit van het 

onderwijs. Na de invoering van Integraal Personeelsbeleid (IPB) in 2012 is gekozen om 

in 2014 het bestaande beleid verder te ontwikkelen en te implementeren binnen de 

organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de komende periode de organisatie zich zal 

richten op de procesbeschrijving van de HRM aandachtsgebieden en de borging van 

kwaliteit op alle HRM gebied door middel van audits.   

Onder IPB wordt verstaan: “de systematische afstemming van kennis en 

bekwaamheden van het personeel op de geformuleerde organisatorische en 

inhoudelijke doelen van de school.” 

In 2014 is aandacht besteed aan de uitwerking en implementatie van de 

kwartaalrapportage, Performance Management en de nieuwe CAO Primair Onderwijs. 

Het uitwerken en ontwikkelen van nieuw beleid heeft in verband met andere 

prioritering niet plaatsgevonden. Het uitgangspunt in deze blijft dat locaties nauw 

betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid.  
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Functiebouwwerk   

 
 

Functiemix 

Vanuit het Actieplan leerkracht is de functiemix ingevoerd. De functiemix is een 

belangrijke maatregel om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken door meer 

carrièreperspectief te bieden. De scholen zullen een bepaald percentage leerkrachten 

moeten benoemen in een LC-functie. Dit kan door leerkrachten te laten doorstromen 

naar hogere functies of door meer hoog gekwalificeerd personeel aan te trekken. De 

kosten hiervan worden voor 75% bekostigd door het Ministerie en voor 25% door de 

besturen zelf. De LC-functies zijn beschreven in het functiehandboek. De LC-functies 

binnen de LKO zijn: 

 leerkracht (V)SO/Onderwijskundig begeleider 

 Leerkracht (V)SO/Bouwcoördinator 

 

De functiemix is ingevoerd binnen de LKO. Op 1 januari 2014 had 16,64% van het 

onderwijspersoneel een LC-functie. En op 31 december 2014 was 15,47% van het 

onderwijspersoneel benoemd in een LC- functie. Er kan worden geconcludeerd dat de 

LKO in 2014 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 2014 en per 31 december 2014. 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 1 januari 2014 

 

Schaal Dienstverbanden WTF % 

WTF 

LB 118 98,09 83,36 

LC 21 19,57 16,64 

Totaal 139 117,66 100,00 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 31 december 2014 

Schaal Dienstverbanden WTF % 

WTF 

LB 133 110,1005 84,53 

LC 22 20,1567 15,47 

Totaal 155 130,2572 100,00 

 

Het doel voor 2014 om het percentage van 14% in de LC schaal te handhaven is dus 

ruimschoots behaald. 

 

Functieboek  

De LKO heeft een functiehandboek. Dit functieboek is tot stand gekomen door alle 

functies binnen de  stichting in het kader van Good Governance te beschrijven en te 

waarderen. Dit functieboek is gereed sinds 2012. In 2014 is het besluit genomen om 2 

functies toe te voegen aan het functieboek. In 2014 zijn deze functies beschreven, 

waarna ze in 2015 worden toegevoegd aan het functieboek. Het betreft de volgende 

functies;   

 Management assistent 

 Senior medewerker administratie 
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Scholing en professionaliseringsbeleid  

 
Binnen de Stichting  is gewerkt aan een meerjarig opleidingsplan voor alle 

medewerkers. Doel van het plan is de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en 

daar waar nodig te verbeteren. In 2014 is opnieuw een  inventarisatie van de 

diploma’s en bevoegdheden van elk personeelslid opgestart. Dit aspect is nader belicht 

na berichtgeving van de inspectie. Zij hebben het volgende gesteld; 

“Onderbevoegdheid van een leraar die wel bevoegd is voor één specifiek vak, maar 

daarnaast ook lesgeeft in een 2e vak en daarvoor geen specifieke bevoegdheid heeft 

(...)  

Hiervoor geldt dat de inspectie daar op dit moment niet op handhaaft, d.w.z. dat het 

op dit moment wordt gedoogd.” Dat wil niet zeggen dat de inspectie daar in de 

toekomst niet (ooit) op zal handhaven; het streven is dat leraren bevoegd zijn voor het 

vak waarin zij lesgeven of een algemene lesbevoegdheid hebben.  

In 2014 zijn met de onbevoegde docenten nadere afspraken gemaakt in de vorm van 

een ontwikkelplan met als doel het halen van de onderwijsbevoegdheid.  

Voor de beoordeling van het ontwikkelplan kan gebruik worden gemaakt van de 

procedure functioneren en beoordelen. In 2014 is een start gemaakt met de 

implementatie van het systeem Performance management. Dit gedigitaliseerde 

programma geeft ondersteuning aan de  medewerkers en locatiedirecteuren bij de HR-

cyclus en het geeft inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers. Deze 

module geeft inzicht in het onderwijzend personeel en of deze voldoet aan de 

bekwaamheidseisen volgens de Wet BIO, bevoegd is en dat de school hen in staat stelt 

om hun bekwaamheid op peil te houden. De implementatie van de module is gestart in 

2014 en de verwachting is dat deze in augustus 2015 voor de gehele Stichting gereed 

is.  

  

CAO primair onderwijs 2014-2015 

De nieuwe CAO is van kracht van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. In de CAO zijn afspraken 

gemaakt over  

 Loonontwikkeling 

 Looptijd en werkingssfeer 

 Professionalisering 

 Werkdruk 

 Duurzame inzetbaarheid 

 Medezeggenschap 

 

In deze CAO is de BAPO-regeling vervallen. In het kader van het overgangsrecht is 

voor alle medewerkers die gebruik maakten van de BAPO-regeling de omzetting 

gemaakt naar de nieuwe regeling.   De overige zaken die voortvloeien uit de CAO 

dienen in schooljaar 2014-2015 nader uitgewerkt te worden zodat deze kan worden 

toegepast in schooljaar 2015-2016.  

 

Verzuim  

 
Het verzuim in 2014 is 7,32%. Dat is een daling van het verzuim ten opzichte van 

2013 (8,69%). Het verzuim is gedaald met 1,37%. Binnen de Stichting zijn actieve 

maatregelen genomen om het verzuim terug te dringen. De maatregelen zijn 

preventieve coaching, frequent verzuimgesprekken en actiever handelen bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid. Het doel was het verzuim in 2014 terug te dringen naar het 

landelijk gemiddelde van 2011, te weten 7,29%. Dit doel is nagenoeg gehaald.  

 

In onderstaand overzicht is het gemiddelde verzuim van 2014 per locatie opgenomen; 
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Formatie  

De afgelopen jaren heeft LKO grote stappen gemaakt voor wat betreft efficiënter 

werken. Echter de onverwachte leerlingengroei in 2014 heeft er toe geleid dat de 

Stichting in formatie een groei heeft doorgemaakt. In januari 2014 had de Stichting 

169 fte in dienst en op 31 december 191 fte. Dat is een groei van 24 FTE geweest. De 

eerste groei is aan het begin van 2014 geweest. Toen is de formatie te voorzichtig 

ingezet voor schooljaar 13/14. De tweede groei is geweest bij de start van schooljaar 

14/15 door de onverwachte toename van het aantal leerlingen.  

 

Formatie 1-jan-14 

31-dec-

14 Verschil 

Aantal parttime 

medewerkers 114 137 23 

Aantal fulltime 

medewerkers 95 102 7 

Totaal aantal medewerker 209 239 30 

Aantal Parttime in FTE 95 92 -3 

Aantal fulltime in FTE 74 99 25 

Totaal aantal in FTE 169 191 22 

 

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+ 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 

2014 is vastgesteld dat ongeveer 21% van het personeelsbestand flexibel was. Het 

doel van 10% in 2014 is behaald. 

  

  

Organisatorische 

Eenheid

CVB/BUREAU

SO OEGSTGEEST

SO ZOETERMEER

VSO OEGSTGEEST

VSO LEIDERDORP

VSO LEIDEN

CURIUM

Totaal

5,91%

7,32%

9,88%

8,57%

10,90%

9,11%

2,76%

4,10%

Verzuim 2014

Totaal
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Personeelsverloop  

In 2014 zijn er in totaal 67 nieuwe aanstellingen gerealiseerd. Dit zijn nieuwe 

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

pool. In totaal zijn er 34 medewerkers uit dienst getreden.   

 

Overzicht medewerkers in- en uit dienst 2014 

Nieuw in dienst 67 

Uit dienst op eigen verzoek 32 

Ontbinding 0 

Uit dienst arbeidsongeschiktheid 2 

Gepensioneerd 0 

 

 

Leeftijdsopbouw personeel  

In onderstaand schema en grafiek is opgenomen de leeftijdsopbouw van het personeel. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen man/vrouw. Hieruit is op te maken dat 68% van 

de organisatie bestaat uit vrouwen en 32% uit mannen. Dit percentage is nagenoeg 

gelijk aan 2013. De gemiddelde leeftijd van het personeel op 1 oktober 2014 was 

40,36.  De landelijke GGL in 2014 was 41,12. 

 

.  

 

 

Doelen voor het komende jaar 

 

 Verder implementeren van Performance Management (RAET) 

 Reduceren van het verzuimpercentage tot onder de 7% 

 Verder ontwikkelen en implementeren van werkprocessen in samenwerking met 

Brink groep. 

 Her beoordelen en bijstellen van lopende procedures 

 Implementatie CAO Primair Onderwijs 
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Huisvesting en beheer 

 
In 2014 is de totale huisvestingssituatie in kaart gebracht met behulp van externe 

ondersteuning. Aanleiding is het feit dat met ingang van 1-1-2015 schoolbesturen een 

grotere financiële verantwoordelijkheid krijgen. Inmiddels is de situatie in kaart en 

worden geen grote financiële risico’s verwacht. 

 

Centraal Bureau 

 
In 2014 is gezocht naar alternatieve huisvesting voor het Centraal Bureau en het CvB. 

Na een zorgvuldig gelopen proces is in overleg met de MR gekozen voor huisvesting in 

Leiderdorp, naast de VSO-locatie aldaar.  

 

SO Oegstgeest  

 
Op deze locatie zijn, in het kader van de duurzaamheidsambitie, zonnepanelen 

geplaatst. Het gebouw zelf is, na de aanpassingen in 2013 geschikt gemaakt voor zo’n 

155 leerlingen.  

 

SO Zoetermeer  

 
Vanaf de zomer 2013 maakt de locatie gebruik van het naastgelegen gebouw (waar 

voordien al een aantal lokalen gehuurd werden). Deze overgangssituatie zou naar 

verwachting duren tot kerstmis 2014. Op dat moment zou  een vrijgekomen en 

aangepast schoolgebouw aan de Bokkenweide betrokken worden. De situatie rond het 

inspectie-oordeel, de klachten van ouders, de media-aandacht en de politieke 

bemoeienis van de gemeente, maakte dat deze plannen zijn uitgesteld. In het voorjaar 

van 2015 zal op basis van een onderwijsconcept en een vlekkenplan een 

inpassingsstudie gedaan worden. Na de verbouwing zal de nieuwe school naar 

verwachting in 2016 betrokken kunnen worden. 

 

VSO Oegstgeest  

 
Na de uitbreiding per 1-8-2012 van het gebouw met het naastgelegen gebouw zijn op 

directie- en bestuursniveau verwoede pogingen gedaan om met de gemeente 

Oegstgeest afspraken te maken over de staat van onderhoud van beide gebouwen. In 

2014 is er echter een kentering gekomen in de relatie met de gemeente. In het 

coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen dat onderzocht gaat worden hoe het 

VSO adequaat voor de lange termijn gehuisvest dient te worden. Dat onderzoek is in 

2014 opgestart en de verwachting is dat medio 2015 de koers duidelijk wordt. De 

voorkeur voor de LKO is nieuwbouw, gevolgd door aanpassing van een bestaand 

gebouw en gedeeltelijk nieuwbouw. Als laatste optie (als alle plannen niet doorgaan) 

zal de gemeente de bestaande gebouwen opknappen. 

 

VSO Sassenheim  

 
Na de sluiting van deze locatie is in 2013 getracht om met het bestuur van de KTS te 

komen tot het plaatsen van een nevenvestiging op het terrein van die school. Dat 

proces heeft om diverse redenen geleid tot een ander resultaat dan aanvankelijk 

gedacht. Binnen het samenwerkingsverband wordt gekoerst op een uitbreiding van de 

symbiose-activiteiten bij de KTS, waar de leerlingen van de LKO gebruik van zullen 

gaan maken. Het sluiten van de vestiging Sassenheim heeft niet geleid tot een grote 

toeloop van leerlingen in de vestiging Leiderdorp. Dat feit, en het feit dat na analyse 

bleek dat de vestiging Leiderdorp excentrisch is gelegen in het voedingsgebied, heeft 

geleid tot oriënterende besprekingen om ‘ergens aan de Leidse rand van de gemeente 
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Teijlingen’ een nieuwe locatie te openen, ter vervanging van de locatie Leiderdorp (en 

Sassenheim). Dit onderzoek heeft in 2014 plaatsgevonden. Het bleek dat de reisduur 

met het openbaar vervoer voor leerlingen uit de Duin en Bollenstreek naar Leiderdorp 

in een fors aantal gevallen kleiner was dan vervoer tussen een aantal gemeenten in de 

Duin en Bollenstreek. Om die reden is gekozen om de locatie Leiderdorp niet te 

verlaten. 

 

VSO Leiderdorp  

 
Uit het huisvestingsonderzoek is gebleken dat er een aantal problemen is met deze 

locatie. Hij is relatief duur doordat er meer m2 voorhanden zijn dan op grond van de 

norm beschikbaar is. Tevens betaalt de stichting (contractueel) een 

gebruiksvergoeding aan de gemeente Leiderdorp voor méér groepen dan er feitelijk 

zitten. Ook bouwkundig voldoet het gebouw niet. Dit heeft mede geleid tot 

ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven in Teijlingen. De keuze die uiteindelijk 

gemaakt is houdt in dat voor de locatie VSO Leiderdorp een plan ontwikkeld moet gaan 

worden dat voorziet in een betere bezetting van het gebouw. 

 

VSO Leiden  

 
Voor het VSO in Leiden (LKC) was het een bijzonder jaar. Het definitief ontwerp van de 

nieuwbouw en de aanbestedingsprocedure van de aannemer zijn in 2014 afgerond. 

Ook zijn de noodzakelijke vergunningen door de gemeente Leiden afgegeven. 

Vooruitlopend hierop is het oude gebouw (een van de drie die het LKC in gebruik 

heeft) door de gemeente gesloopt en zijn elders op het terrein noodlokalen geplaatst. 

De aanbesteding  van de aannemer viel helaas tegen de verwachting in, hoger uit. 

Daardoor is een aantal bezuinigingen toegepast. Dit heeft wel tot enige vertraging 

geleid. Al met al verwacht het CvB en de directie dat in 2015 een zeer geschikt 

gebouw gerealiseerd kan worden 

 

Curium  

Geen ontwikkelingen 
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Onderwijs  

  

Onderwijs en onderwijsprestaties  

 
Evenals in voorgaande jaren is als uitgangspunt genomen, dat alle plannen van de 

locaties en de stichting samen het profiel van de Leo Kanner Onderwijsgroep vormen. 

In 2014 heeft het accent gelegen op een bottom- up benadering van dit profiel. Vanuit 

de locatie specifieke prioriteiten zijn speerpunten voor de stichting vastgesteld. Deze 

worden onder het hoofdstuk ‘De Jaarbrief’ benoemd en nader toegelicht. 

 

 ‘Profiel’  

 
In 2014 is het profiel van de organisatie via een bottom- up benadering tot stand 

gekomen. In een bijeenkomst hebben de locaties hun jaarplannen en prioriteiten aan 

elkaar gepresenteerd. Op basis van deze prioriteiten zijn de speerpunten voor de 

organisatie vastgesteld, te weten: 

 

 Medewerker ontwikkeling 

 Leergebied overstijgende doelen 

 Handelingsgericht werken 

 Leerlingvolgsysteem 

 Kwaliteitsbeleid 

 Communicatie 

 Schoolconcept  

 

Alle plannen zijn samengevoegd in een document. Dat document is het werkdocument 

voor de stichting en de locaties. Dat werkdocument is tevens het managementcontract 

en het kwartaalrapportage-instrument voor de locatiedirecteuren.  Deze contracten 

lopen dus per schooljaar.  

 

Een overkoepelend thema hierin is dat de balans hersteld wordt tussen beleid en 

datgene wat in de klassen gebeurt. Dit is uitgewerkt in de jaarbrief.  

 

 

De jaarbrief 2014 – 2014  

 
Het management van de LKO heeft een jaarbrief opgesteld in april 2014 met daarin de 

speerpunten op stichtingsniveau. De jaarbrief heeft als titel Op jacht naar de paarse 

krokodil gekregen. Er is de voorgaande jaren veel energie gestoken in het in profiel 

brengen van de organisatie, waardoor de balans tussen beleid en de dagelijkse praktijk 

is kwijtgeraakt. Deze balans moet worden hersteld. Het beleid moet ondersteunend 

zijn aan datgene wat in de klassen gebeurt, de interactie tussen leerkracht en leerling. 

Vanuit dit perspectief zijn de speerpunten op de locaties uitgewerkt. 

 

Op de locaties is invulling gegeven aan medewerker ontwikkeling. Hierbij is 

uitgegaan van de interactie tussen leerkracht en leerling en de daarbij horende 

scholingswensen van het team. Er is gebruik gemaakt van zowel interne als externe 

deskundigheid. Voorbeelden van medewerker ontwikkeling zijn: scholing over 

verschillende stoornissen uit de DSM ( o.a. autisme, ODD, hechting en ADHD) en het ( 

interactieve) directie instructiemodel.  

Een belangrijke opdracht van de organisatie is het ontwikkelen van leergebied 

overstijgende competenties bij onze leerlingen. Om deze leergebied overstijgende 

doelen (LGO)  opbrengstgericht vorm te geven, is een stichting brede werkgroep 

geformeerd. Deze werkgroep heeft de uitwerking van de leerlijn ondersteund. Op 
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iedere locatie is de leerlijn LGO uitgewerkt en (deels) geïmplementeerd. Om 

opbrengstgericht te kunnen werken met de leergebied overstijgende doelen is een 

meetinstrument ontwikkeld voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, de SISC (Schaal 

voor de Inschatting van Sociale Competenties). Dit meetinstrument wordt in 2015 

verder geïmplementeerd.  

 

Naar aanleiding van de stichting brede audit OPP in 2013 is er op de locaties gewerkt 

aan handelingsgericht werken door aandacht te besteden aan de samenhang 

tussen het ontwikkelingsperspectief (OPP), het groepsplan (GP) en het plan van 

aanpak (PVA). Hierdoor is de cyclus van het handelingsgericht werken meer 

geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. De commissies van begeleiding van de 

verschillende locaties hebben hier een grote rol in gespeeld. In 2015 zullen het OPP, 

GP en PVA geëvalueerd worden, hetgeen mogelijk verbeterpunten oplevert voor het 

handelingsgericht werken.  

 

Met ingang van het schooljaar 2014 werkt de organisatie met het nieuwe 

leerlingvolgsysteem ParnasSys/ SOM. Op iedere locatie worden modules van het 

leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. In deze fase loopt de organisatie tegen 

kinderziektes aan, die worden intern opgepakt en met de relatiebeheerders van de 

systemen besproken. Het proces wordt gemonitord en regelmatig stichting breed 

besproken, zodat actie ondernomen kan worden.  

 

In het kwaliteitsbeleid heeft de nadruk gelegen op het planmatig werken aan vooraf 

gestelde doelen. Dit typeert de fase van kwaliteitszorg in de ontwikkeling van 

kwaliteitsmanagement. In deze fase worden kwaliteitsactiviteiten cyclisch/ doelgericht 

ingezet waarbij uitkomsten worden gekoppeld aan beleid. Een voorbeeld hiervan is de 

nieuwe opzet van de kwartaalrapportage (Q- rapportage), waarin per kwartaal 

analyses gemaakt zijn, die gekoppeld worden aan beleid (bv. instroom leerlingen en 

kwaliteit van het onderwijsleerproces). Daarnaast zijn op verschillende locaties 

kwaliteitshandboeken opgesteld. In 2015 kan vanuit deze de overgang gemaakt 

worden naar de fase van kwaliteitsbeleid, waarin de koppeling gemaakt wordt naar 

verschillende kwaliteitsprocessen.  

 

Er is op de locaties invulling gegeven aan het speerpunt communicatie. Een 

voorbeeld hiervan is de implementatie van het stichting brede protocol 

Informatieverstrekking ouders.  

 

Om de organisatie goed te kunnen positioneren binnen passend onderwijs en gezien 

ontwikkelingen in de huisvesting, is er op diverse locaties gewerkt aan een 

schoolconcept. De uitwerking hiervan verschilt per locatie, maar geeft al wel richting 

voor het handelen in de dagelijkse praktijk.  

 

Overige zaken  

 
 

Onderwijsprestaties  

In oktober 2014 heeft er op de locatie De Parachute in Zoetermeer een 

inspectiebezoek plaatsgevonden. Op basis van dit bezoek is mondeling medegedeeld 

dat de inspectie voor het onderwijs het arrangement zeer zwak toekent aan deze 

locatie. In december 2014 heeft het jaarlijkse bestuursgesprek plaatsgevonden met de 

onderwijsinspectie. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de onderwijsinspectie 

besloten om de locaties VSO Oegstgeest en ESB Curium- LUMC uitgebreid te bezoeken 

in het voorjaar van 2015. De locaties SO Oegstgeest en Leo Kanner Kannercollege 

worden in het voorjaar van 2015 bezocht in het kader van het vierjaarlijkse bezoek 

met als thema opbrengsten/ opbrengstgerichtheid.  
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In het jaargesprek zelf zijn vanuit de inspectie geen risico’s geconstateerd voor de 

locaties SO Oegstgeest, Leo Kannercollege en het P.C. Hooftcollege. Tijdens het 

gesprek heeft de inspectie op basis van de benoemde risico’s vanuit het bestuur voor 

de locaties ESB en Hazenboslaan besloten een regulier kwaliteitsonderzoek uit te 

voeren. 

 

In januari 2015 zijn de scholen net als in januari 2014 bevraagd op de opbrengsten 

(uitstroom en bestendiging) van het schooljaar 2013-2014 (zie tabel 1 en 2). Deze 

gegevens worden in het voorjaar van 2015 op de locaties geanalyseerd en dienen als 

sturingsinformatie voor de planvorming van schooljaar 2015-2016.  

 

Tabel 1. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) in percentages 2013-2014 SO 

locaties  

 SO- 

Oegstgeest 

(N=38) 

Parachute 

(N=22) 

ESB Curium- 

LUMC 

Uitstroombestemming                                                                                                          

n.v.t. 

VSO praktijk 8 3  

VSO vmbo bbl+kbl 32 36  

VSO vmbo gl+tl 3 9  

VSO brugklas 

vmbo/havo 

24 14  

VSO brugklas 

havo/vwo 

16 5  

Praktijkonderwijs - -  

Vmbo bbl+kbl 5 -  

Vmbo gl+tl 3 -  

    

Totaal VSO 92 100  

Totaal regulier 9 -  

    

Overig  9 37  
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Bestendiging  

 (N=32) (N=25) (N=47) 

Bestendigd  78 72 85 

Niet bestendigd 22 20 11 

Onbekend  - 8 4 

 

 

Tabel 2. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) in percentages 2013-2014 VSO 

locaties  

 VSO 

Oegstgeest 

(N=57) 

Leo 

Kannercolleg

e 

      (N=62) 

P.C. 

Hooftcollege 

(N=31)  

ESB 

Curium

- LUMC 

Uitstroombestemming                                                                                                               

( n.v.t.) 

Dagbesteding  11 - -  

Arbeid  16 3 3  

MBO 1/2  32 15 45  

MBO 3/4   2 19 10  

HBO/ 

universiteit  

- 37 -  

Overig  39 24 42  

     

Bestendiging  

 (N=40) (N= 53) (N=38) (N=32) 

Bestendigd  90 72 58 53 

Niet 

bestendigd  

10 26 32 44 

Onbekend  - 2 11 3 

 

 

De slagingspercentages van de VSO- locaties: 

 Bij het VSO Oegstgeest is het slagingspercentage als volgt: 

Praktijkstroom 4:   100% 

Basiskader 4:      94% 

Arbeidstoeleiding/ AKA:   93%  

 

 Bij het Leo Kannercollege zijn de slagingspercentages als volgt: 

VMBO-TL :    93%  

HAVO:      94%  

VWO:    100%  

 

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

VMBO- TL:   100% 

AKA:    100% 

 

Op basis van de analyse van de opbrengstgegevens schooljaar 2012 – 2013 kunnen 

we zeggen dat de stichting tevreden mag zijn over de opbrengsten. 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. Zie de tekst uit de analyse van het schooljaar 2012 – 2013: 
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De analyse van de uitstroomgegevens heeft er mede toe geleid dat in het operationeel beleidsplan 

van de locaties de leergebied overstijgende leerdoelen als speerpunt zijn opgenomen. Wanneer 
de leergebied overstijgende vaardigheden meer aandacht krijgen binnen ons onderwijs kan een 

brug geslagen worden door het cognitieve niveau van onze leerlingen enerzijds en hun sociaal- 

emotionele niveau anderzijds. Naast implementatie van de leerlijn leergebied overstijgende 

leerdoelen wordt er ook aandacht besteed aan medewerker ontwikkeling om vanuit kennis van de 

stoornissen goed invulling te kunnen geven aan deze leerlijn.  

 
Het college van bestuur beoordeelt de prestaties van de locaties op basis van de analyses, eigen 

observaties en rapporten van derden als ruim voldoende. De slagingspercentages zijn hoog, dat is 
ontzettend fijn, maar ook met leerlingen die geen examen doen en uitstromen naar arbeid of 

dagbesteding wordt veel bereikt. Het funderend onderwijs op de so-locatie in Oegstgeest is ook 

goed te noemen, de onderwijsresultaten en de bestendiging zijn in orde.  
 

 

Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken  

 

In 2014 is het stichting brede  reken- en taalbeleid vastgesteld zodat dit op de locaties 

verder uitgewerkt kan worden. De SO locaties zijn in 2014 gestart met de zoektocht 

naar een nieuwe taalmethode. Het doel is om in het schooljaar 2015-2016 met de 

nieuwe methode te starten.   

 

In 2014 is het beleid methode- onafhankelijke toetsing geëvalueerd en bijgesteld. Voor 

het SO zijn een aantal toetsen op het gebied van technisch lezen vervangen, zodat het 

beleid aansluit op het dyslexieprotocol. Tevens is er gewerkt aan het registreren van 

de toets gegevens in het nieuwe leerlingvolgsysteem.  

 

Er is in 2014 een pilot met een nieuw ontwikkeld groepsplan gedraaid op het Leo 

Kannercollege om te komen tot een beter werkbaar groepsplan voor het VSO. Het doel 

is om het handelingsgericht werken te optimaliseren zodat de individuele ontwikkeling 

planmatiger gevolgd kan worden en meerdere docenten snel overzicht hebben op de 

groep. Deze is pilot is gemonitord door de leerkringen van orthopedagogen en 

onderwijskundig begeleiders.  

 

Binnen de VSO locaties is onderzocht in hoeverre de leergebied overstijgende doelen 

uitgewerkt zijn in het huidige curriculum. Op basis daarvan is een aanvullend aanbod 

geformuleerd. Het SO heeft zich in 2014 gericht op het implementeren van de leerlijn 

over de 3 leerroutes.  

 

De locaties met het profiel arbeid hebben zich in 2014 bezig gehouden met de verdere 

vormgeving van dit profiel. Zij werken hierbij samen met ketenpartners binnen het 

samenwerkingsverband.  

 

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg  

  

In 2014 is gezocht naar een instrument om de tevredenheid van personeel, ouders en 

leerlingen te onderzoeken. Het vorige instrument (ZEK) is geëvalueerd en er is gezocht 

naar een opvolger. Op basis van een brede oriëntatie bleek de Kwaliteitsvragenlijst 

(V)SO het meest bruikbare instrument. De voorbereidingen voor een afname in januari 

2015 zijn in de winter van 2014 gedaan.  
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Projecten  

 
 

Op de Rails (ODR) / Herstart  

 
De locaties in de gemeenten Leiderdorp en Sassenheim vangen naast geïndiceerde 

cluster 4 leerlingen ook Op de Rails leerlingen op. Op de Rails is een door het Ministerie 

van OCW in het leven geroepen project om schooluitval bij VO-leerlingen tegen te 

gaan. De bekostiging geschiedt per week per bezette Op de Rails-plaats. Het project 

Herstart helpt kinderen die al uitgevallen zijn weer naar school te gaan. Beide 

projecten zijn met de invoering van passend onderwijs per 1-8-2014 opgeheven. 

 

Ambulante Educatieve Dienst (AED)   

 
Op het gebied van de Ambulante Begeleiding werd reeds samengewerkt met de 

Ambulante Educatieve Dienst. De formele toetreding heeft in 2013 plaatsgevonden en 

het aldaar werkzame personeel (vanuit de LKO) is in dienst getreden van de AED. De 

bestuurlijke bemoeienis met de AED richtte zich in 2014 op continuïteit van de 

werkgelegenheid (middels gesprekken met de samenwerkingsverbanden), verbinding 

met de moederscholen en toezien op de kwaliteit van de dienstverlening. 

 

Europees Sociaal Fonds (ESF)   

 
In 2014 stond het ESF-project wederom in het teken van de arbeidstoeleiding. De 

middelen stellen de stichting in staat om dit arbeidsintensieve traject in het belang van 

onze leerlingen voort te zetten. De administratieve ondersteuning is in handen van het 

extern gespecialiseerd bureau Aavas. Vanaf 2014 loopt een nieuwe tranche via de 

gemeente Leiden.  

 

Externe contacten  

 
Het bestuur van de stichting heeft deelgenomen aan het bestuurlijk overleg in die 

gemeenten waar een nevenvestiging is. Het college van Bestuur is actief lid van de 

Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Door de komst van Passend Onderwijs zijn er 

veel nieuwe overlegstructuren bijgekomen. De LKO sluit zich in principe aan of laat 

zich vertegenwoordigen bij alle samenwerkingsverbanden waar zij leerlingen van 

ontvangt.  

 

Horizontale verantwoording  

 
Gedurende het schooljaar worden er thema-, ouder- en inloopavonden georganiseerd. 

De themabijeenkomsten worden georganiseerd voor het personeel en ouders. De 

inloopavonden vormen een aanvulling op de 10 minuten gesprekken. De invulling van 

de bijeenkomsten verschilt per locatie. Daarnaast worden vanaf 2012 

schooljaarverslagen per locatie uitgegeven. De website is geactualiseerd en ook 

intranet is in 2013 operationeel geworden. Intranet wordt stapsgewijs 

geïmplementeerd en in 2015 gaat, na enige vertraging, een pilot draaien waarbij 

intranet voor één locatie ook als ouderportaal wordt gebruikt. Daarnaast wordt vanaf 

het verantwoordingsjaar 2013 een sterk verkorte versie van het jaarverslag 

gepubliceerd.   
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Financiën  

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

Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) toegelicht. De cijfers zijn ontleend aan de 

jaarrekening 2014 zoals deze in dit verslag is opgenomen. De Stichting LKO heeft over 

2014 een exploitatieresultaat gerealiseerd van negatief €97.387. In 2013 bedroeg het 

exploitatieresultaat positief € 255.721. Het totaal van de baten steeg ten opzichte van 

2013 met € 552.919 tot € 13.793.722, een stijging van 4%. Het totaal van de lasten 

steeg in 2014 ten opzichte van 2013 met ca. € 949.500 tot € 13.992.294. Dit is een 

stijging van ruim 7%. De financiële baten namen toe met € 43.000 tot € 101.185.  

  

Financiële positie (balans)  

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

verkorte balans is onderstaand weergegeven. De bedragen zijn in duizenden euro’s.   

 

  
  

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

2013 met  €185.700. tot € 6.401.700. De daling wordt onderstaand 

verklaard en nader toegelicht.  

 

 
  

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Balans Balans

Verkorte balans (x € 1.000) 31-12-2014 31-12-2013

Activa

Materiële vaste activa 747 767

Financiële vaste activa 602 564

Vorderingen 1.250 1.284

Liquide middelen 3.802 3.973

Totaal 6.401 6.588

Passiva

Eigen vermogen 3.915 4.013

Voorzieningen 336 373

Schulden lang 0 0

Schulden kort 2.150 2.202

Totaal 6.401 6.588

Mutaties Toename (t) 31-12-2014

afname (a) 31-12-2013

Materiële vaste activa (a) -20

Financiële vaste activa (t) 38

Vorderingen (a) -34

Liquide middelen (a) -171

Totaal (a) -187

Eigen vermogen (a) -98

Voorzieningen (a) -37

Schulden lang (t) 0

Schulden kort (a) -52

Totaal (a) -187
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Activa 

 
Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa dalen t.o.v. 31 december 2013 met € 20.000. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de afschrijvingen van € 185.000 de investeringen van € 165.000 

overstijgen. De begrote investeringen voor 2014 bedroegen ruim € 316.000. 

Belangrijkste afwijking is de investering in Onderwijsleerpakket. Als gevolg van de 

groei van het aantal leerlingen heeft de stichting veel investeringen kunnen bekostigen 

met subsidie 1e inrichting van de gemeente. Deze investeringen worden niet 

geactiveerd. Met name locatie VSO Leiden heeft op dit moment nog een groot bedrag 

subsidie 1e inrichting te besteden. Met het administratiekantoor wordt gekeken hoe 

deze aanschaf toch geactiveerd kan worden. Een oplossing is een egalisatiereserve te 

creëren. De subsidie wordt dan ondergebracht in deze bestemmingsreserve waarna 

jaarlijks een deel vrij valt ter dekking van de afschrijvingslasten. Daarnaast was men - 

met het oog op aanstaande verhuizingen van twee locaties naar nieuwe gebouwen - 

terughoudend in het doen van investeringen.  

   

Financiële vaste activa  

In 2014 zijn er geen wijzigingen geweest in de effectenportefeuille. Deze bestaat 

uitsluitend uit obligaties met minimaal AA rating. De stijging van € 38.000 wordt 

veroorzaakt door ongerealiseerd koersresultaat. 

  

Vorderingen  

De vorderingen zijn in totaal afgenomen met € 34.000 tot € 1.250.000. De vorderingen 

op de gemeente Oegstgeest en Zoetermeer nemen af van € 266.000 naar € 132.000. 

Met name de gemeente Oegstgeest heeft in 2014 een aantal langlopende vorderingen 

afgehandeld. 

  

Liquide middelen  

De liquide middelen nemen af met € 170.000. Een verklaring voor deze afname is 

opgenomen in het in de jaarrekening 2014 opgenomen kasstroomoverzicht. 

Belangrijkste redenen voor de afname van de liquide middelen zijn de afname van 

kortlopende schulden en gedane investeringen.  

  

Passiva 

 
Eigen vermogen  

Het eigen vermogen van de LKO neemt af als gevolg van het exploitatieresultaat over 

2014 met een bedrag van € 97.000 tot € 3.915.500. In het eigen vermogen is een 

bestemmingsreserve opgenomen van € 300.000 voor de nieuwbouw van de vestiging 

in Leiden en een bestemmingsreserve voor de Ambulant Educatieve Dienst van € 

55.000. Tot slot, bedraagt de overige algemene reserve private middelen ultimo 2014 

€ 30.000.  

  

Voorzieningen  

Er zijn voorzieningen gevormd voor groot onderhoud en een personele voorziening 

voor ambtsjubilea van personeel. De voorziening onderhoud heeft betrekking op de 

gebouwen van SO en VSO Oegstgeest. Aan de voorziening onderhoud is een bedrag 

gedoteerd van € 60.000. Ten laste van de voorziening onderhoud is een bedrag van € 

110.400 aan groot onderhoud uitgevoerd. Door de genoemde mutaties neemt de 
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voorziening af met € 50.000 tot € 229.000. Met het oog op de decentralisatie 

buitenonderhoud per 1 januari 2015 is in 2014 voor het eerst het buitenonderhoud in 

het meerjaren onderhoudsplan opgenomen. In 2015 zal de dotatie hierop aangepast 

worden. 

Aan de voorziening voor jubilea is een bedrag van € 26.400 gedoteerd en werd aan 

jubilea een bedrag van € 12.400 uitgekeerd. De voorziening jubilea bedraagt per 31 

december 2014 € 107.000.  

  

Schulden kort  

De schulden kort nemen af met € 52.000. Belangrijkste oorzaak is het tijdig betalen 

van de crediteuren. Hier staat tegenover dat er nog onbestede subsidie van de 

gemeente Leiden is van ruim €400.000. Dit betreft subsidie 1e inrichting en subsidie 

nieuwbouw. Deze subsidie zal in 2015 en op zijn laatst in 2016 aangewend worden. 

  

 

Resultaat (staat van baten en lasten)  

 
In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2014 

worden de baten en lasten over 2014 vergeleken met de opgestelde begroting voor 

2014 en met de baten en lasten over 2013. Onderstaand is de verkorte staat van 

baten en lasten opgenomen. De cijfers zijn ontleend aan de in de jaarrekening 

opgenomen staat van baten en lasten. De bedragen zijn in duizenden euro’s. 

  

 
 

 

De afwijking op het resultaat is voornamelijk ontstaan door de hogere baten. De 

belangrijksten waren subsidie compensatieregeling AWBZ, plaats bekostiging leerlingen 

en meer subsidie voor Op de Rails leerlingen (zie Projecten). De overschrijding op de 

overige instellingslasten was te verwachten gezien de groei van de organisatie. Onder 

dit kopje zijn ook de externe advieskosten opgenomen. Deze waren €120.000 hoger 

dan begroot als gevolg van de problemen op één van de SO locaties (zie hoofdstuk 

‘Klachten’). 

 

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Realisatie Begroot Realisatie

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000) 2014 2014 2013

Ministerie OCW 13.141 13.000 12.412

Overige overheidsbijdragen 213 156 237

Overige baten 440 308 592

Totaal baten 13.794 13.464 13.241

Personele lasten 11.923 11.890 11.275

Afschrijvingen 185 196 210

Huisvestingslasten 652 667 632

Overige instellingslasten 1.233 963 926

Totaal lasten 13.993 13.716 13.043

Saldo baten en lasten -199 -251 198

Financiële baten 101 75 58

Exploitatieresultaat -98 -176 256
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De analyse van de verschillen in baten en lasten over 2014 in relatie tot de begroting 

2014 en de exploitatie 2014 zijn onderstaand weergegeven.  

 

 
  

Toelichting: Een (v) betekent een voordelig verschil t.o.v. de begroting resp. de 

exploitatie over voorgaand jaar. Een (n) betekent een nadelig verschil.  

  

 

Baten  

 
 

Ministerie van OCW  

Op 4 februari 2015 zijn nieuwe bekostigingsbedragen bekend gemaakt voor 

2014/2015. Deze bedragen gelden dus met terugwerkende kracht vanaf september 

2014. Dit betekent dat er in 2014 nog een nabetaling opgenomen wordt voor de 

lumpsum en voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid. Hiermee vallen de Rijksbijdragen 

hoger uit dan begroot.  

Voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode september tot 

en met december 2014 hebben de schoolbesturen in december een bedrag uitgekeerd 

gekregen. Het betreft een voorschot op de in 2015 te ontvangen gelden van het 

Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Het voorschot bedroeg €11,35 per leerling. 

 

Overige overheidsbijdragen  

Deze zijn hoger dan begroot. De gemeente Zoetermeer heeft €30.000 meer 

bijgedragen aan de directiekosten van de locatie De Parachute. Daarnaast heeft zij een 

eenmalige bijdrage gedaan van €30.000 voor de inzet van een onderwijsassistent in 

verband met het opzetten van een nieuwe groep. 

 

Overige baten  

De overige baten nemen ieder jaar af als gevolg van het afschaffen van allerlei 

subsidies. Dit jaar is de subsidie Op de Rails per augustus gestopt. Niettemin is er in 

de periode januari t/m juli 2014 nog een bedrag ontvangen van ruim €100.000 

(tegenover €50.000 begroot.) Vanuit de compensatieregeling AWBZ heeft de LKO ruim 

€83.000 ontvangen. Van deze bijdrage is extra personeel ingezet. Voor gastleerlingen 

Mutaties Expl 2014 In % van Expl 2014 In % van

Baten en lasten 2013 Bgr 2014 bgr 2014 Expl 2013 expl 2013

Ministerie OCW 141 (v) 1% 729 (v) 6%

Overige overheidsbijdragen 57 (v) 37% -24 (n) -10%

Overige baten 132 (v) 43% -152 (n) -26%

Totaal baten 330 (v) 2% 553 (v) 4%

Personele lasten 33 (n) 0% 648 (n) 6%

Afschrijvingen -11 (v) -6% -25 (v) -12%

Huisvestingslasten -15 (v) -2% 20 (n) 3%

Overige instellingslasten 270 (n) 28% 307 (n) 33%

Totaal lasten 277 (n) 2% 950 (n) 7%

Financiële baten 26 (v) 35% 43 (v) 74%

Exploitatieresultaat 78 (v) -354 (n)
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is € 45.000 plaats bekostiging ontvangen van leverende scholen. Deze bijdragen waren 

niet begroot.  

 

Financiële baten en lasten  

De financiële baten zijn afkomstig van rente ontvangen op weggezette liquide middelen 

en effecten. De stijging van de financiële baten wordt veroorzaakt door het positieve 

koersresultaat op de effectenportefeuille van € 38.700.   

  

Lasten  

 
Personele lasten  

De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers in dienst van de 

LKO en de overige personele kosten zoals scholing, inhuur personeel, werving en 

selectie, personeelsactiviteiten en verzuimbeheer. De personele lasten zijn op totaal 

niveau conform budget, maar ook op detail niveau zijn de budgeten goed bewaakt.  

Door de groei van het aantal leerlingen is er ten opzichte van 2013 een uitbreiding van 

formatie geweest.  

 

 

 
  

Integraal personeelsbeleid 2013 betreft de bruidsschat aan de AED. Hiervoor is de 

bestemmingsreserve aangewend. Representatie was in 2013 lager omdat de kosten 

van het kerstpakket in dat jaar op bestuurskosten waren geboekt. 

 

Afschrijvingen  

De afschrijvingen over 2014 zijn iets lager dan begroot. Ten opzichte van 2013 zijn de 

afschrijvingslasten afgenomen, met name door lagere afschrijvingen voor ICT. In de 

praktijk blijkt de technische levensduur voor ICT langer dan de economische. 

Daarnaast heeft de stichting - als gevolg van de groei van het aantal leerlingen - veel 

investeringen kunnen bekostigen met subsidie 1e inrichting van de gemeente. Ook was 

men - met het oog op aanstaande verhuizingen van twee locaties naar nieuwe 

gebouwen - terughoudend in het doen van investeringen. 

 

 Huisvesting  

De huisvestingslasten zijn binnen budget gebleven. Energiekosten waren lager dan 

begroot door teruggaven op jaarafrekeningen en een te ruime begroting. Zowel VSO 

Leiden als VSO Oegstgeest hadden een hoger bedrag begroot vanwege uitbreiding van 

hun huisvesting.  

Personele lasten Exploitatie Begroting In % van Exploitatie

2014      2014 bgr 2014 2013

Loonkosten          11.335.915          11.298.400 100%          10.348.652 

Inhuur                319.755                337.000 95%                508.821 

Scholing                134.738                110.900 121%                134.111 

Integraal personeelsbeleid                    3.394                  10.000 34%                170.000 

Werving en selectie                    2.184                  10.000 22%                    1.149 

BGZ, Arbozorg en -beleid                  44.972                  40.000 112%                  44.536 

Representatie                  33.831                  33.700 100%                  13.753 

Overige pers. Lst                  48.103                  50.000 96%                  54.369 

Totaal          11.922.892          11.890.000 100%          11.275.391 
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Het groot onderhoud (o.a. buitenschilderwerk) is niet geheel uitgevoerd conform 

meerjaren onderhoudsplan als gevolg van een discussie die op gang gekomen is over 

de toekomstige huisvesting van VSO Oegstgeest (zie hoofdstuk Huisvesting) 

 

Overige instellingslasten  

De overige instellingslasten liggen € 270.000 boven de begroting 2014 en € 307.000 

boven het niveau van de exploitatie over 2013. De hoge lasten zijn een direct gevolg 

van de groei van het leerlingenaantal. Ook zijn er extra uitgaven geweest door de 

situatie op locatie SO Zoetermeer (zie hoofdstuk Klachten). Niettemin streeft de 

stichting naar verlaging van de overige instellingslasten, daarom is in 2014 het 

inkoopbeleid beschreven. Na implementatie (2015-2016) verwacht de stichting een 

inkoopvoordeel te behalen op deze uitgaven.  

  

Leermiddelen  

De onder leermiddelen opgenomen posten omvatten de boeken en lesmaterialen voor 

de leerlingen, ICT ten behoeve van het onderwijs en reproductiekosten. Ook hier geldt 

dat de begrote lagere kosten niet zijn gerealiseerd door groei van de stichting.  

 

    

Kengetallen per balansdatum  

 
  

Aan de balans en rekening van baten en lasten zijn de volgende kengetallen ontleend.  

 

 
 

 

Liquiditeitsratio  

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op korte termijn aan zijn verplichtingen 

kan voldoen. Dit getal dient groter dan 1 te zijn. Het getal 2,35 geeft aan dat ruim 2 

keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende verplichtingen. De 

liquiditeitsratio is licht gestegen.  

  

Solvabiliteitsratio  

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een organisatie de financiële 

verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van 

alle activa. Er is sprake van een goede solvabiliteit indien deze boven de 0,4 -inclusief 

voorzieningen ligt.  

  

Kapitalisatiefactor  

De kapitalisatiefactor is vastgesteld exclusief de onder materiële vaste activa 

opgenomen gebouwen. De kapitalisatiefactor ligt met 46% boven het door de 

commissie Don geadviseerde niveau van 35% voor grotere organisaties.  

 

 

  

Kengetallen 2014 2013

Liquiditeitsratio 2,35 2,39

Solvabiliteitsratio (excl . voorzieningen) 0,61 0,61

Solvabiliteitsratio (incl . voorzieningen) 0,66 0,67

Kapitalisatiefactor (balanstotaal  excl .gebouwen/totale baten) 45,9% 49,3%



pagina 36 
 

De resultatenrekening levert de volgende kengetallen: 

 

 
 

  

Personele lasten in % van totale lasten  

Hierboven wordt het aandeel van de personele lasten in de totale lasten weergegeven. 

Het aandeel is in 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar licht gedaald.  

  

Verhouding rijksbijdrage / totale baten  

Dit percentage geeft het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten. Dit aandeel is 

ten opzichte van 2013 toegenomen.   

  

Rentabiliteit  

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief 

bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Het geeft aan hoeveel procent van de 

totale omzet is omgezet in het uiteindelijke resultaat.   

  

 

Resultaatbestemming  

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

de volgende resultaatbestemming:   

De private algemene reserve is vermeerderd met € 2.884 tot € 30.210. Dit zijn niet 

bestede ouderbijdragen van de afgelopen jaren. Het restant á € 100.271 wordt 

onttrokken aan de algemene reserve. Dit besluit is als voorstel in de jaarrekening 2014 

verwerkt. De bestemmingsreserve meubilair blijft €300.000 en zal geheel worden 

aangewend voor de inrichting van de nieuwbouw van VSO Leiden. Reserve personele 

kosten van € 55.000 blijft eveneens ongewijzigd en betreft een garantstelling van 1 fte 

voor de Ambulant Educatieve Dienst waar de LKO een convenant mee heeft.   

  

Realisatie Begroot Realisatie

Kengetallen (baten en lasten) 2014 2014 2013

Personele lasten in % van totale lasten 85,2% 86,7% 85,4%

Verhouding rijksbijdrage / totale baten 95,3% 96,6% 93,7%

Resultaat in % van totale baten -0,7% -1,3% 1,9%
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Planning & Control 

 
Na de hernieuwde inrichting van de organisatie in 2010/2011 waarbij de primaire 

verantwoordelijkheid is gelegd bij het College van Bestuur, heeft de organisatie zich 

verder ontwikkeld. In 2011 zijn op de locatiedirecteuren aangesteld die integraal 

verantwoordelijk zijn voor hun locatie. Het jaar 2012 is vooral ingevuld met het 

ontwikkelen van beleid, het benoemen van de verantwoordelijkheden en het 

implementeren van procedures en procuraties. Het jaar 2013 stond in het teken van 

verdere ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en het afleggen van 

verantwoording over de gemaakte keuzes.  

De Planning & Control is ingericht volgend het PDCA principe (Plan, Do, Check, Act). De 

operationele plannen zijn de begroting, het formatieplan en het operationeel 

beleidsplan. De begroting wordt per locatie per kalenderjaar opgesteld en heeft een 

taakstellend karakter, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn. Daarnaast 

wordt jaarlijks het formatieplan per locatie per schooljaar opgesteld. En tot slot heeft 

iedere locatie een operationeel beleidsplan in de vorm van afspraken en doelen.  

Toetsing vindt plaats in de kwartaalrapportages, welke in 2014 zijn uitgebreid met een 

voortgangscontrole op de jaarplannen van de locaties. Er is verbinding gelegd tussen 

onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en financieel beleid. Afwijkingen of niet gehaalde 

doelen worden door de directeuren toegelicht. Het CvB bespreekt de 

kwartaalrapportages met de directeuren en maakt zo nodig nieuwe afspraken.  

Budgeten worden toebedeeld met inachtneming van het informatie- en 

beheersingsprincipe. Alle budgethouders kunnen bij het administratiekantoor inloggen 

om de besteding van het budget in te zien. De gegevens worden iedere 24 uur 

ververst. Het gebruik van software programma’s als Pro Active helpt bij het 

beheersingsprincipe. Dit is een programma dat facturen digitaal ter betaling aanbiedt 

aan budgethouders volgens een vastgesteld procuratieschema. In het Self Service 

programma van You Force kunnen de directeuren zelf personeelsmutaties invoeren. Dit 

gebeurt eveneens volgens een vastgesteld procuratieschema. De nieuwe 

softwareprogramma’s maken sturen en beheersen van de schoolorganisatie door de 

directeuren mogelijk. Nagenoeg alle uitgaven die op de kostenplaats van een 

budgethouder geboekt worden, zijn door hem vooraf gefiatteerd.  

    

Treasury  

 
Het bestuur van de Stichting 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.   

Er wordt momenteel gebruik gemaakt van spaarrekeningen en beleggingen in 

obligaties. De beleggingen in obligaties worden door adviseurs van de ABN AMRO Bank 

gemonitord. Besluiten over wijzigingen in de beleggingsstrategie worden door het 

College van Bestuur genomen met in achtneming van de Regeling van OCW van 16 

september 2009 (1).   

  

Een overzicht van de beleggingen ultimo 2014 is in de jaarrekening opgenomen.  

 
1 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. FEZ/CC/150185, 

houdende regels voor beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (Regeling beleggen en 

belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010)   
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Risico’s  

 
 

In september 2014 heeft het College van Bestuur een risico analyse opgesteld voor de 

Prof Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO). 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. Per risico wordt een maatregel benoemd en een 

verantwoordelijke aangewezen. De maatregel kan erop gericht zijn het risico over te 

dragen (bv verzekeren), te beperken, te elimineren of te accepteren. De 

verantwoordelijken zijn het College van Bestuur of de locatiedirecteuren.  

Op advies van de accountant is de risicoanalyse in 2014 breder uitgezet: ook de 

locatiedirecteuren en de medezeggenschapsraad (MR) hebben het rekenmodel van 

Eduquality ingevuld. In de berekening van het weerstandsvermogen zijn de uitkomsten 

van de analyses van de locaties en de MR nog niet meegenomen. 

 

Op dit moment onderkent de LKO de volgende risico’s:  

- Ontwikkeling van leerlingenaantal en onzekere financieringsstroom 

Dit risico hangt direct samen met de invoering van Passend Onderwijs. De afgelopen 

jaren is er tegen de verwachting in fors gegroeid. Hieruit blijkt dat een goede prognose 

van de ontwikkeling van het leerlingenaantal een moeilijke zaak is. De LKO streeft 

ernaar dit risico in te perken door intensief overleg met de samenwerkingsverbanden 

om te komen tot volumeafspraken. Ook is er een flexibele schil in zowel personeel als 

huisvesting. 

- Ziekteverzuim 

Ondanks dat het ziekteverzuim (7,32%) ten opzichte van vorig jaar (8,69%) gedaald is 

en nauwelijks hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (7,29%) wordt dit toch als een 

hoog risico gevoeld door het CvB en enkele locaties. Door de veranderingen binnen de 

organisatie en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van onderwijs komt er 

steeds meer inzicht of een medewerker wel op de juiste plek zit. Maatregelen zijn: 

preventieve coaching, nieuwe afspraken maken met de arbodienstverlener en de 

bouwcoördinatoren inzetten voor verzuimbegeleiding.  

- Gebouw 

Drie locaties en het CvB noemen de gebouwen als risico. De Brink Groep heeft in 2013 

een inventarisatie van de huisvesting gedaan. Er is voldoende kennis van de 

knelpunten en er wordt proactief op gestuurd.  

 

Vergelijking van de analyse met vorig jaar laat een afname van het risico niveau zien. 

Ten opzichte van voorgaande jaren is er duidelijk sprake van een toenemend 

vertrouwen in de organisatie. De uitkomst van de risico analyse geeft een gemiddeld 

risicoprofiel met gewenst weerstandsvermogen van minimaal 10%. Ultimo 2014 

bedraagt het weerstandsvermogen 21,18 % (100%*(Eigen vermogen exclusief 

bestemmingsreserves  -/-  materiële vaste activa) / Rijksbijdrage OCW). Het vermogen 

is ruimschoots voldoende om risico’s af te dekken. 
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Toekomstparagraaf  

 
Het jaar 2015 staat in het teken van het opstellen van het strategisch beleidsplan 

(SBP) voor de periode 2016-2020. Het SBP vormt de basis van het stichtingsprofiel 

van de LKO. Vanuit daar zullen de locaties schoolplannen opstellen die passen binnen 

de kaders van de stichting en ruimte bieden om de ambities en plannen een locatie 

specifiek gezicht te geven. De stichting zal steeds meer decentraal vormgegeven 

worden in de uitvoering. De locaties zijn verbonden op basis van de missie en visie en 

de gemeenschappelijk waarden. Er zal ook recht gedaan moeten worden aan de 

fundamentele verschillen tussen de locaties. Ook landelijk zijn er al gesprekken gaande 

met het werkveld over de mogelijkheden en/of kansen voor het VSO als deze aan gaat 

sluiten bij de VO-scholen. Nu zijn ze nog aangesloten bij de PO-scholen.  

 

Ook de centrale aansturing van de ICT zal onderwerp van gesprek zijn de komende 

jaren. Nu werken nog alle locaties met dezelfde aanbieder als het gaat om 

onderwijsinhoud. Het blijkt dat de systemen waar nu mee wordt gewerkt teveel SO – 

georiënteerd zijn. Het VSO kan er niet altijd inhoudelijk goed mee uit de voeten. Ook 

de VSO locaties verschillen onderling in aanbod en onderwijskundige concepten. Dat 

laat zich niet vangen in één gemene ICT-deler. Er is in 2014 getracht een ICT-

beleidsplan op te stellen voor de hele stichting. Dat is niet gelukt om bovenstaande 

redenen. Dat betekent dat de inhoudelijke focus niet meer ligt bij een centraal ICT-

beleidsplan. Er zullen wel kaders worden opgesteld (financieel, inhoudelijk) waarbinnen 

de locaties keuzes kunnen maken. Tevens zal er worden gezocht naar mogelijkheden 

om daar waar het samen kan ook samen te doen, dit om de kosten te drukken. Het 

mag echter niet ten koste gaan van de inhoud.  

 

In 2014 is voor de tweede keer gewerkt met locatiejaarplannen. Dat zal in 2015 ook 

weer gebeuren. De locaties krijgen steeds meer expertise op het gebied van het 

opstellen van een haalbaar en kwalitatief jaarplan. Ook zijn de locaties steeds meer in 

staat de thema’s een onderdeel te laten zijn van een jaarplan, het jaarplan wordt 

steeds ‘zichtbaarder’ op de locaties bij de medewerkers. De afgelopen jaren is veel 

geïnvesteerd in kwaliteitsdenken en in een instrumentarium om het denken om te 

zetten in handelen. In 2015 zal dit zijn beslag krijgen in een algemeen beleidsplan 

‘kwaliteit’. Dit plan is dus de verbinding tussen alles wat de afgelopen jaren binnen 

‘kwaliteit’ is opgezet.  

 

De afgelopen twee jaar is er veel verbinding gezocht met de samenwerkingsverbanden 

die leerlingen verwijzen naar de LKO. Er is gekozen om actieve verbindingen te leggen 

met alle samenwerkingsverbanden: de ‘opting in ‘ variant. Nu we twee jaar verder zijn 

is de vraag of die variant nog steeds het beste is voor de LKO. Het levert veel 

‘bestuurlijke’ drukte op die niet in verhouding staat tot de grootte van de LKO. Het 

betekent ook dat de LKO zich moet houden aan veel verschillende afspraken binnen de 

samenwerkingsverbanden omdat er bestuurlijk mee is ingestemd. Dit levert voor de 

locaties meer administratieve last op. Het komend jaar zal moeten worden bekeken of 

de LKO blijft vasthouden aan de ‘opting in’ variant bij alle samenwerkingsverbanden 

waar wij leerlingen vandaan krijgen of dat de LKO voor bepaalde 

samenwerkingsverbanden kiest voor de ‘opting out’ variant. Leerlingen kunnen dan 

nog steeds terecht, we hebben alleen geen bestuurlijke verbinding meer en de 

geldstromen zullen anders lopen. 

 

Groei blijft een aandachtspunt voor de LKO, zelfs nu binnen passend onderwijs. Het 

beleid van de LKO is met de komst van passend onderwijs in voorbereiding op afname 

van het aantal leerlingen. De werkelijkheid is echter anders. Ook voor schooljaar 2015 

– 2016 is er weer groei en doen de samenwerkingsverbanden een beroep op de 

verantwoordelijkheid van de LKO en het speciaal onderwijs om wachtlijsten te 
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voorkomen en tussentijdse instroom te garanderen. Twee zaken die voor de LKO met 

de bestaande gebouwen lastig zijn vorm te geven, te meer omdat de ambitie van de 

samenwerkingsverbanden nog steeds is om meer leerlingen regulier te onderwijzen. 

Desalniettemin blijft de verwachting dat op termijn het aantal leerlingen op de LKO zal 

dalen. Er zal door de LKO mede worden geïnvesteerd in tussentijdse ‘buffer’ 

oplossingen. De toekomstige gebouwencapaciteit zal niet structureel worden 

aangepast. Passend onderwijs heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en het regulier 

onderwijs zal steeds beter in staat zijn meer leerlingen regulier goed te kunnen 

onderwijzen.  

  

Financiën 

Jaarlijks stelt de LKO in oktober een meerjaren raming op. Zo ook in 2014 voor de 

jaren 2015-2018. Leidend voor deze raming is de leerlingenprognose opgesteld door 

de directeuren van de locaties. Dit najaar hebben de locatiedirecteuren hun meerjaren 

leerling prognoses opnieuw beoordeeld en zo nodig bijgesteld. In de grafiek hieronder 

is de prognose opgenomen uit de MJR 15-18. De verwachting is dat de LKO de 

komende vier jaar onder de 1000 leerlingen blijft. Er wordt geringe krimp verwacht 

vanaf schooljaar 17/18. Voor de personele bekostiging zal dit pas ‘voelbaar’ zijn vanaf 

schooljaar 2018/19. 

 

  
  

In lijn met de leerling prognose is het niet nodig de formatie naar beneden of naar 

boven bij te stellen. Omdat er met de komst van Passend Onderwijs wel degelijk 

sprake is van onzekerheid en de leerlingenaantallen en financieringsstroom wel als 

hoog risico zijn benoemd in de risicoanalyse, houdt de stichting een flexibele schil van 

tenminste 10% van de formatie aan. De flexibele schil bestaat uit tijdelijke contracten 

en natuurlijk verloop. De verwachte ontwikkeling van de formatie laat het volgende 

beeld zien: 
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Prognose balans  

 
 

 
Financiële activa, vorderingen en schulden zijn voor het gemak gelijk gehouden.   

 

Door de geplande investeringen op de locatie VSO Leiden (inrichting nieuwbouw en 

ICT) in 2015 neemt de waarde van de materiële vaste activa toe. De voorziening 

onderhoud neemt toe door het verkrijgen van het juridisch eigendom van de nieuwe 

gebouwen voor de locaties VSO Leiden en SO Zoetermeer. Zodra een MJOP voor deze 

locaties is opgesteld kan beoordeeld worden of de dotatie juist is. Het eigen vermogen 

neemt in eerste instantie af door het tekort op de exploitatie dat opgenomen is in de 

begroting 2015 (zie hieronder). De balanspositie blijft over het geheel goed en levert 

de volgende kengetallen: 

 

 
  

Ook op de langere termijn blijven de kengetallen binnen de streefwaarden welke zijn 

vastgesteld door het College van Bestuur (zie hoofdstuk Kengetallen.) 

  

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Realisatie Begroot * Begroot* Begroot* 

Ontwikkelingen personele bezetting in fte ult.2014 2015 2016 2017

College van Bestuur 2 2 2 2

Directie en management 5 5 4 4

Onderwijzend personeel 125 125 127 127

Onderwijsondersteunend personeel 44 45 43 43

Onderwijsondersteunend pers. (specialisten) 15 14 14 14

Totaal personele bezetting 191 192 190 190

* gemiddelde bezetting

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Balans Prognose Balans Balans Balans Balans

Verkorte balans (x € 1.000) 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2015 30-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

Activa

Materiële vaste activa 747 888 1.638 1.773 1.571 1.387

Financiële vaste activa 602 564 564 564 564 564

Vorderingen 1.250 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284

Liquide middelen 3.803 3.547 2.086 2.096 2.506 3.120

Totaal 6.402 6.283 5.572 5.717 5.925 6.355

Passiva

Eigen vermogen 3.916 3.838 3.186 3.274 3.425 3.710

Voorzieningen 336 243 184 241 298 443

Schulden lang 0 0 0 0 0 0

Schulden kort 2.149 2.202 2.202 2.202 2.202 2.202

Totaal 6.401 6.283 5.572 5.717 5.925 6.355

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Realisatie Prognose Begroot Begroot Begroot Begroot

Kengetallen 2014 2014 2015 2016 2017 2018

Liquiditeitsratio 2,35 2,19 1,53 1,54 1,72 2,00

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen) 0,61 0,61 0,57 0,57 0,58 0,58

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 0,66 0,65 0,60 0,61 0,63 0,65

Kapitalisatiefactor (balanstot.excl.gebouwen/totale baten)45,9% 46,7% 39,1% 38,8% 39,9% 43,2%
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Raming van baten / lasten  

 
  

 
 

In de ontwikkeling van de rijksbijdragen is de prognose van de leerlingenaantallen 

terug te zien. Het tekort op de exploitatie in 2015 heeft twee oorzaken. Ten eerste is 

er in schooljaar 2014/15 sprake van groei van het aantal leerlingen terwijl er geen 

groeisubsidie meer ontvangen wordt. De leerlingen die dit schooljaar meer instromen 

dan vorig jaar worden als gevolg van de t-1 bekostiging pas in schooljaar 2015/16 

bekostigd. Aangezien de formatie wel al in schooljaar 2014/15 ingezet wordt is er 

sprake van een ‘voorfinanciering’ van zeker 55 leerlingen (laatste groeitelling was 16 

januari 2014: 915 leerlingen). Daarnaast is er besloten om in 2015 extra middelen in 

te zetten voor de locatie SO Zoetermeer in de vorm van inhuur personeel, externe 

advisering en formatieve aanpassingen. 

 

De exploitatiebegroting levert de volgende kengetallen: 

 

 
 

 

  

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Realisatie Prognose Begroot Begroot Begroot Begroot

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000) 2014 2014 2015 2016 2017 2018

Ministerie OCW 13.141 13.000 13.776 14.257 14.425 14.384

Overige overheidsbijdragen 213 156 226 206 181 181

Overige baten 440 308 147 147 149 149

Totaal baten 13.794 13.464 14.149 14.610 14.755 14.714

Personele lasten 11.923 11.890 12.932 12.491 12.469 12.306

Afschrijvingen 185 196 234 353 398 400

Huisvestingslasten 652 667 737 739 792 791

Overige instellingslasten 1.233 963 938 979 985 973

Totaal lasten 13.992 13.716 14.841 14.562 14.644 14.470

Saldo baten en lasten -199 -252 -692 48 111 244

Financiële baten 101 75 40 40 40 40

Exploitatieresultaat -97 -177 -652 88 151 284

St Prof Dr Leo Kanner Onderwijsgroep Realisatie Prognose Begroot Begroot Begroot Begroot

Kengetallen (baten en lasten) 2014 2014 2015 2016 2017 2018

Personele lasten in % van totale lasten 85,2% 86,7% 87,1% 85,8% 85,1% 85,0%

Verhouding rijksbijdrage / totale baten 95,3% 96,6% 97,4% 97,6% 97,8% 97,8%

Resultaat in % van totale baten -0,7% -1,3% -4,6% 0,6% 1,0% 1,9%
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Kengetallen 

 

 

2014 2013

Streefwaarde 

bevoegd 

gezag

Liquiditeit

(Vlottende activa / kortlopende schulden) 2,35        2,39        > 1

Solvabiliteit

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

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen -incl. voorzieningen- / totale passiva) 0,66 0,67 > 0,4

Rentabiliteit

(Resultaat / totale baten) -0,71% 1,93% 0%

Weerstandsvermogen

(totale reserves / totale baten * 100%) 28,39% 30,31% >10%

Weerstandsvermogen 2

(algemene reserve-/- MVA/ Rijksbijdragen * 100%) 21,18% 23,07% >10%

Kapitalisatiefactor

(Balanstotaal -excl.gebouwen en terreinen- / totale baten incl.fin.baten) 45,86% 49,27% 35%

Personele lasten /  totale lasten * 100% 85,21% 86,45% 85%

Materiële lasten /  totale lasten * 100% 14,79% 13,55% 15%

Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten ten 

opzichte van de totale lasten.

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.

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.

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan 

uitgedrukt in een percentage van de totale baten.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in 

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

De kapitalisatiefactor geeft aan of de organisatie een deel van het 

vermogen niet of onvoldoende inzet voor de kerntaken.

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten 

opzichte van de totale lasten.

Idem, maar nu zijn alleen de vrij inzetbare middelen afgezet tegen de 

(meest zekere) rijksbaten. Dit vermogen is direct aan te wenden igv 

calamiteiten.
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2014

Activa

Materiële vaste activa 747.349         767.253         

Gebouwen en terreinen 29.346 34.682

Meubilair 254.622 219.648

Inventaris en apparatuur 16.579 13.236

ICT 133.239 170.369

Duurzame leermiddelen 306.462 328.443

Overige materiële vaste activa 7.101 875

747.349 767.253

Financiële vaste activa 602.360 564.100

Effecten 602.360 563.625

Leningen, waarborgsommen en deposito's 0 475

602.360 564.100

Vorderingen 1.249.560 1.283.510

Ministerie van OCW 853.378 696.971

Overige overheden (gemeenten) 132.527 266.240

Overige vorderingen 36.415 31.079

Overlopende activa 227.240 289.220

1.249.560 1.283.510

Liquide middelen 3.802.423 3.972.537

Kassen 1.352 2.723

Banken 3.801.071 3.969.814

3.802.423 3.972.537

Totaal  Activa 6.401.692 6.587.400

 31 december 2014  31 december 2013

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2014

Passiva

Eigen vermogen 3.915.517      4.012.904      

Algemene reserve 3.530.307 3.630.576

Bestemmingsreserves 385.210 382.328

3.915.517 4.012.904

Voorzieningen 336.214 372.541

Personeelsvoorzieningen 107.059 93.020

Overige voorzieningen 229.155 279.521

336.214 372.541

Kortlopende schulden 2.149.961 2.201.955

Crediteuren 393.768 418.434

Ministerie van OCW 0 174.160

Loonheffing en premies 469.230 392.283

Pensioenpremies 143.183 150.128

Overige overheden (gemeenten) 411.656 187.107

Overige kortlopende schulden 96.030 82.423

Overlopende passiva 636.094 797.420

2.149.961 2.201.955

Totaal  Passiva 6.401.692 6.587.400

 31 december 2014  31 december 2013

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Staat van baten en lasten 2014

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 13.140.727 13.000.300 12.411.286

Overige overheidsbijdragen en subsidies 212.907 156.100 237.269

Overige baten 440.088 308.100 592.248

Totaal  Baten 13.793.722 13.464.500 13.240.803

Lasten

Personele lasten 11.922.892 11.890.000 11.275.388

Afschrijvingen 185.172 195.700 209.733

Huisvestingslasten 651.715 666.700 632.211

Overige instellingslasten 1.232.515 962.600 925.430

Totaal  Lasten 13.992.294 13.715.000 13.042.762

Saldo baten en lasten -198.572 -250.500 198.041

Financiële baten en lasten

Financiële baten 101.234 75.000 57.680

Financiële lasten 49 0 0

Saldo financiële baten en lasten 101.185 75.000 57.680

Exploitatieresultaat -97.387 -175.500 255.721
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Kasstroomoverzicht over 2014

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -198.572 198.041

Afschrijvingen 185.172 209.733

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 33.950 26.678

- Kortlopende schulden -51.994 346.797

Mutaties voorzieningen -36.327 38.281

-67.771 819.530

Ontvangen interest 101.234 57.680

Betaalde interest -49 0

101.185 57.680

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -165.268 -121.220

(Des)investeringen financiële vaste activa -38.260 641.122

-203.528 519.902

Mutatie liquide middelen -170.114 1.397.112

Beginstand liquide middelen 3.972.537 2.575.425

Mutatie liquide middelen -170.114 1.397.112

Eindstand liquide middelen 3.802.423 3.972.537

2014 2013

€
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Grondslagen

Activiteiten
De Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep te Oegstgeest verzorgt speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

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 onder de € 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. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 2.500 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%
Overige materiële vaste activa 25,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

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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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

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.

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.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de exploitatieoverschotten
van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 
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Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag
tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een private
herkomst ten grondslag.

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.

Personeelsvoorzieningen
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.
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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. 

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.
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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.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per   31 december 2014

Activa

Vaste activa

31-dec-14 31-dec-13

Materiële vaste activa in € in €

Gebouwen en verbouwingen 29.346 34.682

Meubilair 254.622 219.648

Inventaris en apparatuur 16.579 13.236

ICT 133.239 170.369

Duurzame leermiddelen 306.462 328.443

Overige materiële vaste activa 7.101 875

747.349 767.253

Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschr ij- Boek

Specificatie materiële prijs t/m t/m waarde ringen ringe n vingen waarde

vaste activa 2013 2013 31-dec-13 2014 2014 2014 31-dec-14

Gebouwen en verbouwingen 53.357 -18.675 34.682 0 0 -5.336 29.346

Meubilair 297.486 -77.838 219.648 55.613 0 -20.639 254.622

Inventaris en apparatuur 27.559 -14.323 13.236 6.177 0 -2.834 16.579

ICT 379.988 -209.619 170.369 39.098 0 -76.228 133.239

Duurzame leermiddelen 521.318 -192.875 328.443 56.129 0 -78.110 306.462

Overige materiële vaste activa 14.000 -13.125 875 8.251 0 -2.025 7.101

1.293.708 -526.455 767.253 165.268 0 -185.172 747.349

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-14 31-dec-13

Financiële vaste activa in € in €

Effecten 602.360 563.625

Leningen, waarborgsommen en deposito's 0 475

602.360 564.100

Een overzicht van de effecten is opgenomen in bijlage D2.
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31-dec-14 31-dec-13

Vorderingen in € in €

OCW te vorderen subsidies 853.378 696.971

Overige overheden (gemeenten) 132.527 266.240

Overige vorderingen 36.415 31.079

Overlopende activa 227.240 289.220

1.249.560 1.283.510

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-13 2014 2014 2014 2014 31-dec-14

Gemeente Oegstgeest 225.347 287.038 215.342 47.308 0 106.343

Gemeente Zoetermeer 40.893 112.350 120.914 23.273 0 26.184

266.240 399.388 336.256 70.581 0 132.527

31-dec-14 31-dec-13

Overige vorderingen (specificatie) in € in €

Te vorderen salarissen 4.757 1.084

Vervangingsfonds 26.475 13.526

Overige vorderingen 5.183 16.469

36.415 31.079

31-dec-14 31-dec-13

Overlopende activa (specificatie) in € in €

Vooruitbetaalde kosten 55.394 19.737

Nog te ontvangen couponrente 15.601 15.601

Overige overlopende activa 156.245 253.882

227.240 289.220

31-dec-14 31-dec-13

Liquide middelen in € in €

Kassen 1.352 2.723

Banken 804.739 885.215

Spaarrekeningen 2.996.332 3.084.599

3.802.423 3.972.537
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Passiva

31-dec-14 31-dec-13

Eigen vermogen in € in €

Algemene reserve 3.530.307 3.630.576

Bestemmingsreserve (publiek) 355.000 355.000

Bestemmingsreserve (privaat) 30.210 27.328

3.915.517 4.012.904

Saldo Bestemming Overige Saldo

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking ) 31-dec-13 resultaat mutaties 31-dec-14

Algemene reserve

Algemene reserve 3.630.576 -100.269 0 3.530.307

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 27.328 2.882 0 30.210

4.012.904 -97.387 0 3.915.517

31-dec-14 31-dec-13

Voorzieningen in € in €

Personeelsvoorzieningen 107.059 93.020

Overige voorzieningen 229.155 279.521

336.214 372.541

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vr ijval Saldo Kortlopend Langlopend

dotaties / onttrekkingen 31-dec-13 2014 2014 2014 31-dec -14 deel < 1 jr deel > 1 jr

Voorziening jubilea personeel 93.020 26.434 -12.395 0 107.059 5.409 101.650

Voorziening onderhoud gebouwen 279.521 60.000 -110.366 0 229.155 114.814 114.341

372.541 86.434 -122.761 0 336.214 120.223 215.991

31-dec-14 31-dec-13

Kortlopende schulden in € in €

Crediteuren 393.768 418.434

Ministerie van OCW 0 174.160

Loonheffing en premies 469.230 392.283

Pensioenpremies 143.183 150.128

Overige overheden (gemeenten) 411.656 187.107

Overige kortlopende schulden 96.030 82.423

Overlopende passiva 636.094 797.420

2.149.961 2.201.955
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Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-13 2014 2014 2014 2014 31-dec-14

Gemeente Leiden 187.107 631.637 407.333 245 0 411.656

187.107 631.637 407.333 245 0 411.656

31-dec-14 31-dec-13

Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

Diverse te betalen premies 78.777 66.997

Te verrekenen uitkeringen UWV 0 11.729

Overige schulden 17.253 3.697

96.030 82.423

31-dec-14 31-dec-13

Overlopende passiva (specificatie) in € in €

Rechten vakantiegeld en -dagen 386.210 348.596

Vooruitontvangen en -gefactureerd 34.584 31.270

Overige overlopende passiva 215.300 417.554

636.094 797.420
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsc lausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Lerarenbeurs 804AO 48845 6-11-2014 4.961 4.961 J

Totaal 4.961 4.961 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclau sule

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 verreken en

Omschrijving toewijzing 01-01-2014 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2014 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.

Er is tevens een gebruiksovereenkomst aangegaan met de gemeente Leiden voor de Cesar Franckpad 5 en 9 en voor het Bizetpad.

Nieuwbouw/verbouw

In de komende jaren zal er nieuwbouw gepleegd worden voor de locatie Leiden. Voor de locatie geldt een vergoeding van

 ca. € 5.000.000.

Voor de locatie in Zoetermeer wordt in twee stappen overgegaan naar nieuwe huisvesting (vanaf augustus 2013 tot december 2015).

Garantstelling

Er is een garantstelling aan de Coöperatie AED voor 1 fte (€ 55.000).

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.

en ondersteuning en advisering op personeelszaken.

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 2015 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,4% (bron: website www.abp.nl). In 2015 dient het

pensioenfonds een nieuw herstelplan in bij de toezichthouder. Het oude herstelplan vervalt door nieuwe regels die vanaf

2015 gelden.  Naar de stand van ultimo 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101,1% (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 hetpensioenfonds, 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. In verband met het tijdstip van het bekend worden van de cao-afspraken

was het niet mogelijk om voor ultimo 2014 deze afspraken te maken. Omdat er geen betrouwbare schatting van een

eventuele voorziening gemaakt kan worden kan er ultimo 2014 geen voorziening worden gevormd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW
OCW lumpsum 11.273.719 11.154.500 10.205.201

OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 793.036 750.200 682.599

OCW lgf en impulsgebieden -267.913 -249.500 118.163

OCW prestatiebox 113.520 121.800 106.240

OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 851 0 0

OCW materiële instandhouding 1.193.031 1.198.000 1.093.700

OCW overige subsidies 34.483 25.300 205.383
13.140.727 13.000.300 12.411.286

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 128.693 0 95.564

Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 31.579 46.100 41.827

Gemeente overige bijdragen 30.756 90.000 20.122

ESF bijdrage 21.879 20.000 79.756
212.907 156.100 237.269

Overige baten
Ouderbijdragen 74.184 68.600 67.357

Verhuur 20.025 12.300 26.875

Baten van derden 291.229 151.700 348.980

Overige baten 54.650 75.500 149.036
440.088 308.100 592.248

Totaal baten 13.793.722 13.464.500 13.240.803
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Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel
Loonkosten bestuur, directie en toezicht 744.826 697.100 713.576

Loonkosten onderwijzend personeel 7.725.817 7.792.500 7.513.644

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 2.884.903 2.798.800 2.203.741

Loonkosten vervangingen 524.435 478.000 435.245

Loonkosten overig 8.945 30.000 28.956
11.888.926 11.796.400 10.895.162

Overige personele kosten
Inhuur personeel niet in loondienst 319.756 337.000 508.820

Scholing en opleiding personeel 114.714 110.900 129.906

Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 68.389 50.000 218.741

Werving en selectie 2.184 10.000 1.149

Representatie, bijeenkomsten en consumpties 33.835 33.700 13.762

Overige personele kosten 34.060 50.000 46.961

Dotaties personele voorzieningen 14.039 0 7.399
586.977 591.600 926.738

Uitkeringen personeel en vervangers
Uitkeringen (-/-) -553.011 -498.000 -546.512

-553.011 -498.000 -546.512

Personele lasten 11.922.892 11.890.000 11.275.388

Specificatie personele lasten naar samenstelling
Brutolonen en salarissen 9.062.048 9.291.400 8.397.599

Sociale lasten 1.627.434 1.365.000 1.361.174

Pensioenlasten 1.199.444 1.140.000 1.136.389
Totaal lonen en salarissen 11.888.926 11.796.400 10.895.162

In de pensioenlasten 2014 en 2013 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 195,10 FTE's werkzaam (2013: 180,38 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2014 2013
Directie 7,00 7,00
Onderwijzend personeel 126,78 122,21

Onderwijs ondersteunend personeel 61,32 51,18
195,10 180,38
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Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
In € In € In €

Investeringen  
Investeringen in meubilair 55.613 58.500 36.765

Investeringen in leermiddelen 56.129 207.000 72.289

Investeringen in inventaris en apparatuur 6.177 0 0

Investeringen in ICT 39.098 50.800 11.863

Investeringen in overige mva 8.251 0 0

Overboekingsrekening mva naar balans -165.268 -316.300 -120.917
0 0 0

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 5.336 5.300 5.335

Afschrijvingskosten meubilair 20.639 21.400 19.821

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 2.834 0 8.438

Afschrijvingskosten ICT 76.228 79.500 109.452

Afschrijvingskosten leermiddelen 78.110 89.500 62.958

Afschrijvingskosten overige mva 2.025 0 3.729
185.172 195.700 209.733

Huisvestingslasten
Huur terreinen en gebouwen 119.381 115.400 106.876

Klein onderhoud gebouwen en terreinen 75.798 66.900 73.428

Energie en water 155.242 181.900 141.435

Schoonmaakkosten 222.037 218.400 209.024

Heffingen en vuilafvoer 10.106 14.100 12.476

Groot onderhoud 110.367 199.500 65.478

Onttrekking voorziening onderhoud -110.366 -189.500 -36.506

Dotatie voorziening onderhoud 60.000 60.000 60.000

Overige huisvestingslasten 9.150 0 0
651.715 666.700 632.211
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Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
In € In € In €

Administratie, beheer en bestuur
Administratie en advisering door derden 410.890 254.000 192.923

Accountantskosten 11.666 15.000 7.500

Contributie besturenorganisaties 9.083 7.000 7.103

Verzekeringen 4.014 5.000 3.510

Medezeggenschap 769 6.000 1.898

Telefonie / Dataverbindingen 36.800 34.000 32.708

Schooladministratie 24.617 19.400 24.235

Contributies scholenorganisaties 8.114 13.000 13.722

Overige schoolgebonden kosten 12.798 33.600 36.272

Overige lasten beheer en administratie 43.162 34.000 53.754
561.913 421.000 373.625

Uitsplitsing accountantskosten
Honorarium onderzoek jaarrekening 6.794 7.500 7.500

6.794 7.500 7.500

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 296.297 236.500 234.880

Reproductiekosten 76.843 63.700 70.578

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 21.483 11.600 16.306

Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 128.665 94.900 90.106
523.288 406.700 411.870

Overige lasten
Activiteiten, werkweken en excursies 89.213 97.600 93.556

Overige schoolkosten 58.101 37.300 46.379
147.314 134.900 139.935

Overige instellingslasten 1.232.515 962.600 925.430

Totaal lasten 13.992.294 13.715.000 13.042.762

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten en dividenden 62.499 75.000 64.657

Koersresultaten 38.735 0 -6.977

Financiele lasten
Rentelasten banken 49 0 0

101.185 75.000 57.680

Resultaat -97.387 -175.500 255.721
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en ge en beslissende zeggenschap)

Per 31 december 2014 is de Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep LKO lid van de coöperatie Ambulante Educatieve 

Dienst voor uitvoering van Preventieve Ambulante Begeleiding van leerlingen.

Tevens is er een samenwerkingsverband met het Curium voor het verzorgen van onderwijs.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Jeugdformaat voor de locatie in Zoetermeer.

Verder is de Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep met de volgende samenwerkingverbanden verbonden:

Primair Onderwijs Voortgezet onderwijs
Naam Nr. Naam Nr.
Leiden e.o. 28-01 Leiden e.o. 28-01
Alphen e.o. 28-13 Midden-Holland & Rijnstreek28-02
Duin- en Bollenstreek 28-12 Duin- en Bollenstreek 28-03
Zoetermeer 28-17 Zoetermeer 28-07
Delft e.o. 28-02 Delft e.o. 28-09
Den Haag 28-15 Den Haag 28-06
Gouda 28-14 Haarlemmermeer 27-09
Haarlemmermeer 27-10 Haarlem 27-05
Haarlem 27-04
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WNT

VERMELDING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT 4.1)

Vermelding topfunctionarissen- bestuurders met dien stbetrekking 

Functie Voorzitter Naam Ingangsdatum Einddatum Omvang bel oning belastbare vaste voorzieningen uitkeringen

J/N  dienstverband dienstverband dienstverband en variabe le beloningen wegens 

in fte onkosten  betaalbaar op beëindiging

vergoedingen termijn dienstverband

Directeur J B. Bruyns 01-03-2011 n.v.t. 1,0000 93.893               11.704                 

Directeur N S. Verheul 01-06-2012 n.v.t. 1,0000 80.148               9.780                   

Vermelding topfunctionarissen- toezichthouders 

Functie Voorzitter Naam Ingangsdatum Einddatum beloning b elastbare vaste voorzieningen uitkeringen

J/N  dienstverband dienstverband en variabel beloningen wegens 

onkosten  betaalbaar op beëindiging

vergoedingen termijn dienstverband

Voorzitter J J.C.A. Bastiaansen 15-10-2010 6.400

Lid N A.C. de Vos 15-10-2010 3.200

Lid N A.C. Krabbendam 1-1-2013 2.645

Lid N T.G. Feenstra 15-10-2010 0

Lid N G. van Wijhe 1-1-2013 2.645

Lid N G. Durkstra 1-3-2011 31-12-2014 0

Lid N A.P.M. Bersee 1-1-2013 2.645

bezoldiging

bezoldiging
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Overige gegevens
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2014 bedraagt € 97.387 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-13 resultaat mutaties 31-dec-14

€ € € €

Algemene reserve 3.630.576 -100.269 0 3.530.307

Bestemmingsreserves publiek 355.000 0 0 355.000

Bestemmingsreserves privaat 27.328 2.882 0 30.210

4.012.904 -97.387 0 3.915.517

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-13 resultaat mutaties 31-dec-14

€ € € €

Algemene reserve 3.630.576 -100.269 0 3.530.307

Reserve meubilair 300.000 0 0 300.000

Reserve personele kosten 55.000 0 0 55.000

Overige algemene reserve private middelen 27.328 2.882 0 30.210

4.012.904 -97.387 0 3.915.517
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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.
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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

Postadres Postbus 81, 2340 AB  OEGSTGEEST

Telefoon 071-5150599

E-mailadres info@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

00NT SO Oegstgeest

00NT SO Zoetermeer

00NT Oegstgeest

00NT Leiderdorp

00NT Leiden

00NT Curium
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D2  Verloopoverzicht financiële vaste activa

Effecten Leo Kanneronderwijsgroep Nominale Beurs- Aankoop- Gereali- Ongereali- Beurs-

waarde waarde verkoop seerd res. seerd res. waarde

Obligaties 2013 31-12-13 2014 2014 2014 31-12-14

4,125% Rabobank Ned.10/20 200.000          229.034          0 0 13.500            242.534          

4% Rabobank Int.12/22 100.000          114.219          0 0 11.600            125.819          

3,5% Rabobank Ned. 11/18 100.000          109.209          0 0 2.960              112.169          

3,5% Allianz Finance II bv 12/22 100.000          111.163          0 0 10.675            121.838          

500.000          563.625          0 0 38.735            602.360          

Opstelling baten uit vermogen 2014
Gerealiseerde koerswinsten op verkopen effecten 0
Niet gerealiseerde koersverliezen effecten 38.735
Rentebaten effecten 19.250
Rentebaten bankrekeningen 43.200

101.185
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