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1. Voorwoord 

 

In dit jaarverslag kijken we met plezier terug op het jaar 2016. Het was een jaar 

waarin, na een aantal dynamische jaren, de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) in iets 

rustiger vaarwater kwam.  

 

Twee van onze scholen werden bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, wat in 

beide gevallen leidde tot een positief oordeel (‘basisarrangement’). Numeriek en 

financieel waren de ontwikkelingen positiever dan verwacht. Gingen we er aanvankelijk 

vanuit dat de invoering van de Wet Passend Onderwijs (2014)  tot een daling van ons 

leerlingenaantal zou leiden, hebben we dat in ons strategisch beleidsplan (SBP) 

omgezet in stabilisatie. En was er in  2015 nog  sprake van  leerlingdaling op 

stichtingsniveau, op grond van nieuwe inzichten, zagen we het leerlingaantal in 2016 

weer stijgen. Daarnaast realiseerden we in 2016 op stichtingsniveau een positief 

financieel resultaat. 

 

De totstandkoming van het  Strategisch Beleidsplan vormde een belangrijke mijlpaal. 

Het plan kwam na een lang traject van voorbereiding en overleg tot stand en bepaalt 

de komende jaren onze koers. Vanuit onze gezamenlijk geformuleerde kernwaarden 

eigen-wijs-heid, solidariteit en ontwikkeling richten we ons in dit SBP op drie centrale 

ambities: 

1. De LKO als passende groep voor onze leerlingen 

2. De LKO als expertisecentrum 

3. De LKO als organisatie waarbinnen kwaliteit met een menselijke maat is 

geborgd en wordt geoptimaliseerd. 

 

Met die ambities in het vizier, en deels al vooruitlopend op het SBP, zijn in de loop van 

2016 verschillende stappen gezet. Dat stimuleerde ons tot oprichting van een nieuwe 

categorale Mavo, gericht op kinderen met internaliserend gedrag en verbonden aan het 

PC Hooftcollege. Daarmee is het gehele complex aan de Touwbaan in Leiderdorp nu 

door de LKO in gebruik genomen. Ander hoogtepunt was dat direct na de 

zomervakantie de leerlingen en medewerkers van het Leo Kanner College de prachtige 

nieuwbouw in gebruik konden nemen. Door enorm veel mensen van binnen en buiten 

onze organisatie is jaren lang hard gewerkt om dit bijzondere, op maat van ons 

onderwijs gemaakte gebouw, te realiseren.  

 

Ruim 250 medewerkers (200 fte) hebben zich ook in 2016 weer met hart en ziel 

ingezet om onze meer dan 900 leerlingen het onderwijs te geven dat zij nodig hebben 

en verdienen. Dat onze leerlingen zich positief ontwikkelden valt goed af te leiden uit 

de positieve examen- en uitstroomresultaten. Maar ook onze medewerkers bleven 

werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat leidde onder meer tot verschillende 

wisselingen op allerlei functies in onze organisatie. Die hebben we zo kunnen 

vormgeven dat er ook weer nieuwe mogelijkheden uit voortkwamen.  

 

En zo kenmerkt 2016 zich als een jaar waarin sprake was van stabiliteit en waarin 

tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen in gang gezet konden worden. ‘Stilstand is 

achteruitgang’ luidt het spreekwoord. Stilstand is per definitie onmogelijk in een 

organisatie waarin alles draait om de ontplooiing van kinderen en jongeren. Want 

ontwikkeling staat altijd centraal, op welke wijze dat ook in hun gedrag tot uiting komt. 

We kijken in dit jaarverslag met genoegen terug op de ontwikkeling van onze 

leerlingen, van onszelf als medewerkers en van onze organisatie als geheel.  

 

Leiderdorp, 13 juni 2017 

 

Rien Timmer, voorzitter College van Bestuur 

Sander Verheul, lid College van Bestuur  
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2. Organisatie 

 

2.1. Algemene gegevens 

 
Naam Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep 

Bestuursnummer 30968 

Bezoekadres Touwbaan 42 – C 2352 CZ Leiderdorp 

Telefoon 071 - 5150599 

E-mail administratie@leokanner.nl 

Website www.leokanner.nl 

 

 

2.2. Juridische structuur 

 

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

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

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

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

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

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

voor kinderen van 4 t/m 20 jaar. Het onderwijs wordt gegeven op zes verschillende 

locaties in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer.  
 
 

2.3. Missie en doelstelling 

 

De statutaire doelstelling van de Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep 

luidt:  

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

leerlingen met kinder- / jeugdpsychiatrische problematiek. 

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

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

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

 Het geven van specialistisch onderwijs en een overeenkomstig zorgaanbod. 

 

De Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep heeft als missie: 

 

Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich 

in hun eigen(wijs)heid ontplooien. 

 

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

 

Onderwijs met perspectief 

 

Perspectief: 

 voor onze leerlingen op hun vervolgstappen op weg naar volwassenheid  

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

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

ontwikkelen in samenhang met onze leerlingen.  

    

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

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

beleidsplan en de locatieontwikkelingsplannen wordt de stichtingsbrede missie en visie 

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

stichting: www.leokanner.nl.  

http://www.leokanner.nl/
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2.4. Organisatie, governance en besturingsfilosofie 

 

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

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

van Bestuur werd ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van “Corporate 

Governance” in zowel de semi-publieke als private sector waarin o.a. een heldere 

scheiding wordt aangebracht tussen de uitvoerende en controlerende macht. Binnen 

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

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

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

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

gekozen model ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het bestuur van de 

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

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

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

ministerie, de lokale overheid en de inspectie.  

 

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

heeft een toezichthoudende taak.  De Raad van Toezicht heeft verschillende 

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

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

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

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

 

De medezeggenschap is georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap 

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

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

heeft verschillende aandachtsgebieden verdeeld over de leden. 

 

De locaties worden aangestuurd door een integraal verantwoordelijke locatiedirecteur. 

Het CvB en de locatiedirecteuren vormen samen het managementteam van de 

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

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

locatiedirecteur.  

  

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

ondersteund door een stafbureau met specialisten voor personele en financiële zaken 

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

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

2016 in totaal 8,9 fte’s (inclusief 2,0 fte van het CvB en 1,0 fte voor de bovenschools 

aangestelde conciërge, en exclusief een vacature voor de functie van controller, die 

vooralsnog op interim – basis extern wordt ingevuld). 

 

De activiteiten met betrekking tot ambulante begeleiding zijn ondergebracht in de 

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

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

het verslagjaar. 
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2.5. Samenstelling College van Bestuur 

 
De Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep wordt bestuurd door een 

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

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

kwaliteit en leerlingenzorg.  Er is geen strikte scheiding in de portefeuilles, het betreft 

aandachtsgebieden en accenten. Gedurende het verslagjaar vonden geen wijzigingen 

plaats in de samenstelling van het College van Bestuur: 

 De heer C.J.C. Timmer was gedurende het gehele jaar werkzaam als voorzitter 

van het College van Bestuur. 

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

College van Bestuur.  

 

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

jaarrekening. 

 

De heer Timmer bekleedde in 2016 de volgende nevenfuncties: 

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

2. Externe klokkenluider Pensioenuitvoeringsbedrijf PGGM te Zeist (betaald); 

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

4. Penningmeester van de Stichting ter bevordering van het wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs met betrekking tot het justitiepastoraat (onbetaald). 

 

De heer Verheul heeft in 2016 geen nevenfuncties bekleed. 

 

De taakverdeling binnen het College van Bestuur is opgenomen in onderstaand 

overzicht: 
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2.6. Scholen  

 

Tot de Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep behoren per ultimo 2016 de 

volgende scholen: 

 

Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)  

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis. De Leo Kannerschool SO 

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

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

uitstroomniveau, zodat leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs dat 

bij hen past.  

  

Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest) 

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis: Deze locatie biedt een 

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

deelcertificaten of IVIO-examens afleggen. Ze stromen door naar arbeid, dagbesteding 

of het MBO. Soms stromen leerlingen tussentijds door naar vmbo theoretische 

leerweg. Deze locatie biedt een praktijkgerichte leerweg, van het VMBO het 

Basisniveau en het Kaderniveau en in samenwerking met het ROC Leiden de 

Entreeopleiding (MBO 1). Leerlingen kunnen middels het Staatsexamen certificaten 

behalen en/of IVIO-examens afleggen. De leerlingen stromen uit naar regulier 

voortgezet  onderwijs, arbeid, arbeidsmatige dagbesteding en naar het Middelbaar 

Beroepsonderwijs (MBO niveau 2). 
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Leo Kannercollege (VSO, Leiden)  

Doelgroep: leerlingen met een autismespectrumstoornis. Het Leo Kannercollege biedt 

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

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

opleiding met het staatsexamen af.  

De Parachute (SO, Zoetermeer)  

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

problematiek. De school biedt groepsgericht onderwijs met ruimte voor individuele 

aandacht.  

 

P.C. Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)  

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

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

beroeps en theoretische leerweg). Daarnaast is de interne Entree - opleiding mogelijk. 

Vanuit het vmbo stromen leerlingen uit naar het MBO of naar regulier VO. Voor 

leerlingen die niet doorstromen naar vervolgonderwijs verzorgt de school 

arbeidstoeleiding.  

  

Lesplaats ESB Curium-LUMC (Oegstgeest / Gouda) 

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

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

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

en na de behandeling een passende onderwijsplek krijgen.  

  

 

2.7. Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.1. Kanner en strategie 

 

Het nieuwe strategisch beleidsplan (SBP) 2017 – 2021 is vastgesteld. Het SBP 

beschrijft welke strategische keuzen wij maken om er voor te zorgen dat we onze 

maatschappelijke opdracht kunnen blijven uitvoeren, nu en in de toekomst. In het 

vorige jaarverslag zijn onze kernwaarden en onze ambities beschreven. Bij het 

vormgeven van onze missie en visie baseren wij ons op onze kernwaarden waarbij de 

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

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

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

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

verantwoord leven in een vrije maatschappij.  

 

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

 Eigen(wijs)heid 

 Solidariteit 

 Ontwikkeling 

 

Onze kernwaarden en ambities vormen de basis van ons SBP. Onze strategische koers 

is gericht op meer samenwerken met onze omgeving, kwaliteit van ons onderwijs en 

onze medewerkers en leerlingen binden en blijven boeien. In ons SBP staan de 

voornemens beschreven om deze koers uit te kunnen voeren en vast te blijven houden 

beschreven. Passend onderwijs vraagt om echte verbinding tussen scholen en hun 

besturen, tussen scholen en andere partners, en tussen mensen binnen en buiten onze 

organisatie. Goed samenwerken vraagt er ook om over de eigen schaduw heen te 

kunnen stappen en niet gericht te zijn op groei of het belang van de eigen organisatie. 

Zulke verbindingen willen wij aangaan en we steken onze nek uit om te laten zien dat 

het werkt.  

 

Om onze leerlingen recht te doen en tot ontwikkeling te laten komen zijn naast 

betrokken en bekwame medewerkers ook goede faciliteiten nodig. Zo zullen wij in de 

komende jaren blijven investeren in gebouwen om er voor te zorgen dat het gebouw 

en de inrichting ervan bijdraagt aan inspiratie tot ontwikkeling voor onze leerlingen en 

medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het SBP: 

 
De school van straks: 
Onze leerlingen zijn de burgers van straks. Zij gaan onze samenleving mede vormgeven, 
ieder op zijn eigen wijze. Net zoals onze voorouders dat hebben gedaan en net zoals de 
burgers van nu daarin hun weg zoeken. De toekomst is ongewis, in die zin dat we niet 
weten hoe de samenleving er over twintig jaar uitziet en welke beroepen er dan zijn die we 
nu nog niet kennen. We kunnen de leerlingen dus niet specifiek voorbereiden op een 
beroep of op een specifieke manier om in hun leven te voorzien, maar wel op de wijze 
waarop zij later in de samenleving staan, hun weg daarin vinden en daarin zorg gaan 
dragen voor hun omgeving. Het belangrijkste voor het funderend onderwijs en dus voor 
ons is de leerlingen een stevige basis mee te geven voor de stappen die zij na ons gaan 
zetten, ze ‘levenswijs’ te maken.  
 
Samenwerken 
Onze ambities kunnen we veelal alleen in samenwerking met anderen realiseren. 
Samenwerken betekent ook echt samen werken en een bijdrage leveren om het onderwijs 
voor alle leerlingen verder te optimaliseren. Inhoudelijk ontwikkelen en implementeren we 
concepten die passen bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Hierbij zijn de 
volgende uitgangspunten belangrijk: 

 We werken samen vanuit het optimale perspectief van de leerlingen;  
 We werken samen om maatwerk voor de leerlingen te realiseren;   
 We werken samen aan een ononderbroken schoolloopbaan voor de leerlingen;  
 We werken samen om de kansen voor leerlingen te vergroten.  
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Nog meer dan voorheen willen we de komende vier jaar gericht zijn op samenwerking 

in het belang van leerlingen. Nog minder dan voorheen zal het individuele 

organisatiebelang van de LKO centraal staan, al verbinden we natuurlijk altijd 

randvoorwaarden aan vormen van samenwerking. 

 

Kortom op papier staat de strategie als een huis. Het zal nu aankomen op de 

uitvoering en borging van alles wat we hebben opgeschreven. Het papier is geduldig, 

wij niet.  

 

 

3.2. Kanner en leerlingen 

 

Onze nek uitsteken en het voortouw nemen als het gaat om het belang van leerlingen. 

Steeds meer durven wij antwoorden op ondersteuningsbehoeften te leveren op een 

wijze die mogelijk schuurt met regelgeving of met 'hoe het altijd ging'. Het is denken 

buiten de kaders en echt maatwerk leveren. Dat schuurt met het schoolklimaat, de 

inzet van personeel, financiën en met de capaciteit van onze gebouwen. Er wordt 

steeds meer maatwerk verwacht, ouders en samenwerkingsverbanden vragen om 

steeds meer antwoorden op specifieke ondersteuningsbehoeften te leveren.  Dat is in 

de scholen terug te zien door: 

 de toename van het aantal niet-onderwijs gerelateerde volwassenen in de 

school en in een klas; 

 de toename van het aantal maatwerkklassen voor leerlingen die geen onderwijs 

kunnen volgen in een ‘gewone’ speciaal onderwijs klas; 

 het aantal maatwerktrajecten waar leerlingen niet de hele week naar school 

gaan maar slechts delen kunnen volgen of helemaal thuis bediend worden met 

afstandsonderwijs; 

 het aantal docenten dat het werk buiten de muren van de klas vormgeeft om 

leerlingen te bedienen die door uiteenlopende aard van achterliggende 

problematiek (nog) niet de stap naar school kunnen zetten.  

 

Al deze initiatieven zijn erg waardevol voor de leerlingen. Het stelt onze locaties wel 

voor nieuwe vraagstukken waarop antwoorden geformuleerd moeten worden. 

Antwoorden op vragen over betaalbaarheid in de toekomst van maatwerkoplossingen.  

Antwoorden op vragen over grenzen aan het aantal volwassenen dat er in een klas kan 

zijn zonder het onderwijsklimaat te ondermijnen. Antwoorden op vragen over hoe een 

school 'school' mag en kan blijven voor leerlingen die wel gedijen in een schoolgebouw 

en in een klas en zich in die setting sociaal emotioneel voorbereiden op hun 

vervolgstappen in de samenleving. Vragen die de komende tijd beantwoord zullen 

worden en die wat ons betreft zullen leiden tot een nieuw gezond evenwicht voor de 

locaties en de leerlingen. 

 

Passend onderwijs was in augustus 2016 twee jaar onderweg. Van tevoren waren er 

allerlei gedachten over de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Wij voorspelden voor 

onze scholen een lichte krimp op korte termijn en een wat grotere krimp op langere 

termijn. De reguliere scholen hebben nu eenmaal tijd nodig om hun 

basisondersteuning te verstevigen en extra ondersteuning te ontwikkelen.  

De ontwikkeling van de werkelijke leerlingaantallen is als volgt: 
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Zoals is te zien aan de cijfers is er geen sprake van daling of een trend in de richting 

van daling. Nog steeds kampen twee van onze locaties met meer aanmeldingen dan 

we kunnen plaatsen. Met de samenwerkingsverbanden en onze collega’s uit het 

speciaal onderwijs voeren we gesprekken over de ‘wachtlijstproblematiek’.  De 

samenwerkingsverbanden willen geen wachtlijsten of afwijzingen voor plaatsing, maar 

aarzelen ook om afspraken te maken over uitbreiding of over extra financiering om 

recht te doen aan de leerlingen. Langzaam komen deze gesprekken wel op gang. De 

vraag is hoeveel lesplaatsen speciaal onderwijs er nodig zijn en met welke expertise in 

de regio’s om alle leerlingen ook recht te doen die een speciale lesplek nodig hebben 

om tot ontwikkeling te komen. Nu blijven deze leerlingen met arrangementen (vormen 

van extra ondersteuning) vaak onderwijs volgen op hun school van herkomst, ook al 

staat dat hun ontwikkelingsperspectief op langere termijn mogelijk in de weg.  

 

In 2016 hebben we de ESB-lesplaats in Gouda, verbonden aan Curium LUMC, 

overgedragen aan onze speciaal onderwijscollega’s in Gouda. De groep leerlingen in 

Gouda hebben we altijd goed kunnen bedienen. Na het besluit van Curium LUMC om 

de groep van veertien leerlingen te halveren naar zeven, was het financieel en 

inhoudelijk niet haalbaar voor ons om op die locatie door te gaan. Er zijn wel 

gesprekken gevoerd met Curium LUMC over voorstellen van ons m.b.t. een andere 

inhoudelijke opzet om er voor te zorgen dat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd 

konden blijven. In het kort kwam ons voorstel er op neer dat alle professionals van 

beide organisaties beide disciplines van zowel zorg als onderwijs zouden moeten gaan 

beheersen om zo zorg te dragen dat bij uitval van medewerkers er altijd onderwijs en 

zorg geleverd kon worden. Deze vermenging van disciplines kon op dit moment nog 

onvoldoende op draagvlak rekenen binnen Curium LUMC. Een lichte daling van het 

aantal leerlingen was het gevolg van deze stap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliere telling totaal VSO SO

1-okt-14 973 668 305

1-okt-15 920 664 256

1-okt-16 944 684 260

Groeitelling totaal VSO SO

1-feb-14 897 599 298

1-feb-15 962 666 296

1-feb-16 932 672 260

1-feb-17 962 701 261

Groei totaal VSO SO

mutatie 1 feb 15 t.o.v. 1 oktober 2014 -11 -2 -9

mutatie 1 feb 16 t.o.v. 1 oktober 2015 12 8 4

mutatie 1 feb 17 t.o.v. 1 oktober 2016 18 17 1
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3.3. Kanner en onderwijs 

 

Alle locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep hebben een basisarrangement 

toegekend gekregen door de Inspectie. Dat is het resultaat van hard werken aan goed 

onderwijs. In 2016 hebben twee van onze locaties een periodiek kwaliteitsonderzoek 

door de Inspectie gehad. Een van de locaties vanwege een zeer zwak arrangement en 

de andere locatie vanwege een onderzoek vanuit de inspectie ten behoeve van het 

vierjaarlijks bezoek. Dat alle locaties een basisarrangement hebben is een goed signaal 

naar onze omgeving en een compliment aan alle medewerkers. Het continue op peil 

houden van de basiskwaliteit en het tegelijkertijd blijvend zoeken naar slimmere, 

betere en passender onderwijsconcepten en innovaties is geen eenvoudige opgave, 

wetende dat wij dit doen met de verantwoordelijkheid voor onderwijs aan kinderen 

met bijzondere onderwijsvragen. 

 

Kwaliteit leveren en blijven leveren is geen vanzelfsprekendheid. Wanneer is de 

kwaliteit op orde en hoe weten we dat? Deze vragen kunnen wij beantwoorden met 

behulp van ons nieuwe kwaliteitsbeleid dat we sinds 2016 hebben. Ons kwaliteitsbeleid 

geeft richting aan de processen die we doorlopen om te weten wat wij onder kwaliteit 

verstaan en hoe we willen vaststellen of we de beoogde onderwijskwaliteit ook 

waarmaken. Het stellen van locatie-eigen normen voor kwaliteit zal in 2017 onze 

aandacht krijgen.  

 

Niet alleen omdat de maatschappij dat van ons vraagt, maar bovenal omdat we het 

zelf belangrijk vinden. De gesprekken over deze normstelling zijn gaande. In ons 

kwaliteitsbeleid wordt beschreven op welke manier wij ons onderwijs kritisch bekijken 

en monitoren. Het geeft ons een handvat om onze ambities en uitgangspunten te 

realiseren. Door planmatig, kritisch en analytisch te werk te gaan houden we onszelf 

scherp en zorgen we ervoor dat we een betrouwbare partner zijn en blijven voor onze 

leerlingen, hun ouders en onze samenwerkingspartners. 'Pas toe of leg uit' is daarom 

het leidend adagium in de wijze waarop wij ons kwaliteitsbeleid hanteren.  

 

Binnen passend onderwijs is het belangrijk duidelijk te zijn in wat je wel en niet kunt 

bieden aan leerlingen. Alleen zo weten ouders en stakeholders of wij een passende 

plek zijn voor een leerling of dat er gezocht moet worden naar een andere 

onderwijsplek om de ontwikkeling van de leerling recht te doen. Vier van onze locaties 

hebben hun eigen schoolondersteuningsprofiel bijgesteld en verfijnd. Op die manier is 

het voor iedereen duidelijk wat zij kunnen bieden. Het profiel is ook een maat voor 

onze bekostiging. De toenemende vraag naar maatwerk maakt het steeds moeilijker 

om binnen de huidige bekostiging te blijven werken. Onze 

schoolondersteuningsprofielen maken daarmee ook duidelijk wat onze locaties kunnen 

leveren binnen de basisbekostiging. Maatwerk kan zeker worden geleverd, maar dan 

zal er ook gesproken moeten worden over de wijze waarop dergelijke trajecten 

bekostigd kunnen worden.  

 

Bijna alle locaties hebben een nieuw en passend onderwijsconcept ontwikkeld en zijn 

bezig met het implementeren van dat concept. Bij vier locaties is het onderwijsconcept 

al vertaald in een plan voor een gebouw. Het Leo Kanner College (Leiden) heeft al de 

beschikking over een nieuw, in het verslagjaar in gebruik genomen, gebouw  dat past 

bij de wijze waarop we daar het onderwijs aan onze leerlingen willen verzorgen. In 

Zoetermeer wordt hard gewerkt aan een nieuw gebouw dat voldoet aan onze 

onderwijskundige ideeën. Vanaf het schooljaar 2017/2018 zullen de leerlingen hun 

onderwijs volgen in het nieuwe gebouw. Voor ESB Curium en de Leo Kannerschool VSO 

Oegstgeest ligt het onderwijsconcept klaar maar is het realiseren van geschikte 

huisvesting nog niet gelukt. Voor de andere twee locaties (PC Hooft en SO Oegstgeest) 

is het nog wachten op de vertaling van hun onderwijskundig concept in een nieuw of 

passender gebouw.  
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In Leiderdorp zijn we in september gestart met een categorale mavo voor speciaal 

onderwijs. Wij geloven in het kleinschalige eenduidige karakter van een dergelijke 

voorziening. Het vergroot de kansen van onze leerlingen die op kaderniveau hun 

onderwijs volgen wanneer blijkt dat ze meer affiniteit hebben met de theoretische 

vakken en minder met de praktische vakken. Deze leerlingen konden altijd moeilijk 

doorstromen binnen onze stichting omdat het onderwijsconcept op onze locatie voor 

vmbo-t, havo en vwo niet goed aansloot op het onderwijsprogramma dat geschikt is 

voor juist deze doelgroep. Ook is deze mavo locatie voor een deel een mogelijkheid 

voor leerlingen die met een enkelvoudig mavo advies van de basisschool afkomen en 

behoefte hebben aan een speciale lesplek.  

 
 

3.4. Kanner en Governance, bestuur en leiding 

 

Governance 

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van stabilisatie van de relatie tussen College 

van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT). Na de roerige jaren 2014 en 2015 zijn 

de verhoudingen in evenwicht gekomen. Dit jaar heeft de RvT kunnen meedenken en 

uiteindelijk goedkeuring kunnen geven aan het strategisch beleidsplan (SBP). Diverse 

leden van de RvT zijn aanwezig geweest bij bijeenkomsten met medewerkers waar het 

bestuur informatie ophaalde voor het SBP. Ook heeft de RvT een “heidag” 

georganiseerd waarin het eigen functioneren is geëvalueerd, mede in samenhang met 

de verhouding tussen bestuur en RvT. Bij die bijeenkomst was er ook gelegenheid het 

concept  SBP uitgebreid te bespreken.  

 

Het afgelopen jaar was het eerste waarin volop ervaring kon worden opgedaan met de 

in 2015 vastgestelde besturingsfilosofie. In combinatie met het managementstatuut, 

de statuten en overige reglementen, is gebleken dat er nu sprake is van een heldere 

verankering en verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen 

onze organisatie. De eerste evaluatie van de besturingsfilosofie, eind 2016, was dan 

ook grotendeels positief.  

 

Aan het eind van het jaar 2016 namen drie leden afscheid van de RvT. Per 1 januari 

2017 werden twee nieuwe leden van de RvT benoemd. De RvT gaat nu verder met zes 

leden.  

 

Bestuur 

2016 is het eerste jaar geweest dat het huidige college van bestuur (CvB) als team 

heeft kunnen samenwerken. De aandachtsgebieden zijn herverdeeld over beide leden. 

Er is meer aandacht gekomen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle 

gebieden. Zie ook het opgenomen schema in hoofdstuk 2. Ook de verdeling van de 

taken in de diverse samenwerkingsverbanden is inhoudelijk aangepast. De verdeling 

tussen PO en VO is losgelaten. De huidige verdeling is gebaseerd op regio’s waarin een 

bestuurder in de meeste gevallen zowel in het bestuur van het PO 

samenwerkingsverband als in het VO samenwerkingsverband zitting heeft. Op die 

wijze kan beter worden gebouwd en bijgedragen aan netwerken, doorgaande lijnen en 

ontwikkelingen vanuit kennis van de regio op het hele onderwijsgebied. 

 

Het bestuursbureau is in 2016 weer op vrijwel volledige sterkte gekomen na het 

afscheid van een aantal medewerkers in vooral 2015. Er is een nieuwe medewerker op 

HRM gebied, het contract met de controller is gecontinueerd en op zowel de 

administratie als op het secretariaat zijn ook goede opvolgers gevonden. De 

voorgenomen invulling van de vacature voor bovenschools autismespecialist is om 

praktische redenen nog aangehouden, maar zal in 2017 ter hand worden genomen.  

Het CvB heeft een positieve beoordeling gekregen van de RvT. In 2017 zal het hele 

bestuursbureau zichzelf laten evalueren door de locaties.  
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Leiding 

Voor de Parachute (SO – school Zoetermeer) en het PC Hooftcollege (VSO school in 

Leiderdorp) was sprake van wisseling in het leiderschap. In mei heeft het CvB voor het 

PC Hooftcollege een nieuwe locatiedirecteur benoemd. De zoektocht naar deze 

directeur is goed verlopen, mede dankzij de positieve bijdrage die de medewerkers van 

de locatie daaraan leverden. Zij hebben zich goed laten vertegenwoordigen in de 

sollicitatiecommissie. In december heeft het CvB voor de Parachute een interim-

directeur benoemd die tot aan de zomervakantie 2018 zijn taak zal uitvoeren. 

Aanleiding tot beide vacatures was dat de oud-directeur van beide locaties haar 

vleugels heeft uitgeslagen. Dat heeft gezorgd voor een gezonde dynamiek in de 

organisatie als het gaat om mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en het grijpen van 

kansen. 

 

Het CvB kijkt terug op een mooi jaar in relatie tot leiderschap. Dit doet zij vanuit de 

wetenschap dat de beschreven besturingsfilosofie steeds meer handen en voeten 

krijgt. De relatie tussen CvB en directeuren is helder beschreven en functioneert goed. 

Het in mei 2015 opgestarte directeurenoverleg krijgt steeds meer fundament in de 

organisatie. Met de invulling van de planning- en controlcyclus en de bijbehorende 

voortgangsgesprekken tussen locatiedirecteuren en CvB is volop ervaring opgedaan. 

De rol en positie van de stafmedewerkers is vanuit de besturingsfilosofie nu ook 

duidelijk en blijkt inmiddels van grote meerwaarde.  

 

 

3.5. Kanner en de omgeving 

 

Kanner en samenwerken 

Samenwerken gebeurt steeds meer binnen de muren van onze locaties. Steeds vaker 

zijn we betrokken bij initiatieven om de leerlingen op de school en in de klas extra te 

ondersteunen. Veelal gebeurt dit nog leerlinggebonden, doordat bijvoorbeeld 

ouders/verzorgers al dan niet met subsidie of zorggelden, zorg inkopen in de vorm van 

een 'shadow' of 'buddy' die hun kind op school begeleidt. Dat vraagt van ons een 

bezinning op de samenwerking met alle verschillende zorgaanbieders in onze scholen. 

Welke rol krijgen deze shadows in de klassen? Waar ligt de grens tussen onderwijs en 

zorg? Hoeveel shadows kun je in een klas hebben zonder het klassenklimaat te 

ondermijnen? Hoe voorkom je dat door een veelheid van zorgaanbieders en wisselende 

begeleiders de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs én van de zorg onder druk 

komt te staan? Dat zijn vragen die we gaandeweg aan de hand van onze ervaringen 

zullen kunnen beantwoorden. Het is niet alleen een vraag voor ons, het hele 

onderwijsveld worstelt met dergelijke vragen. Een aantal van onze locaties is bezig 

samenwerking te zoeken met een zorgpartner die vaste mensen levert om leerlingen 

vanuit de zorgvraag te begeleiden. Op die manier kunnen wij de rol van 

zorgaanbieders bundelen en beter integreren in de school en continuïteit van aanbod 

beter waarborgen. Dat kan haaks staan op de keuzevrijheid die ouders hebben, maar 

toch zullen we met ouders en zorginstellingen tot oplossingen moeten komen.  

 

De samenwerking tussen De Parachute en Curium LUMC, mogelijk gemaakt via een 

innovatiesubsidie van de gemeente Zoetermeer, verloopt goed. Het structureel 

versterken van de commissie voor de begeleiding van De Parachute met een klinisch 

psycholoog versterkt de inhoudelijke kracht van de commissie. Door een beperkt 

aantal inzetbare uren is het lastig om de klinisch psycholoog ook aanwezig te laten zijn 

buiten de commissie-uren. Daardoor is het lastig om haar expertise te verbinden aan 

de onderwijssituatie. Dit wordt als een knelpunt ervaren. De verbinding en kennis van 

de leerlingen in de onderwijssituatie ontbreekt nu en wordt als gemis ervaren. De 

individuele begeleiding door de sociotherapeut werpt vruchten af en wordt zeer 

gewaardeerd. Een aantal leerlingen kan door de inzet van de sociotherapeut onderwijs 
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op de Parachute blijven volgen. Met de gemeente zal in 2017 worden gesproken over 

voortzetting van het project middels structurele financiering.  

 

Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag hebben wij onze bestuurlijke 

aanwezigheid in de samenwerkingsverbanden nog eens nader bekeken. Wij gaan voor 

een meer inhoudelijke koers. Dat betekent dat wij vooral koersen op vormen van 

inhoudelijke samenwerking en niet (alleen) op bestuurlijke deelname en aanwezigheid. 

Wij hebben bestuurlijk afscheid genomen van drie van de elf samenwerkingsverbanden 

waarbij wij waren aangesloten. De leerlingen uit die drie samenwerkingsverbanden 

kunnen nog steeds naar een van onze locaties als zij daar het best tot ontwikkeling 

komen. Met de betreffende samenwerkingsverbanden hebben we afspraken gemaakt 

om de continuïteit van onze inhoudelijke afstemming en contacten te bewaken.  

 

Kanner en verantwoorden 

We hebben ons veel moeite getroost om onze verantwoording naar binnen en buiten in 

2016 te optimaliseren. We hebben verdere verbeterslagen gemaakt in het 

samenstellen van duidelijke, heldere en compacte rapportages waarin 

onderwijskwaliteit, geld en personeel in samenhang worden behandeld. We maakten 

de keuze om deze rapportages voortaan drie keer per kalenderjaar op te stellen. 

Transparantie werkt twee kanten op. Niet alleen communiceren we nu de analyses in 

deze rapportages naar onze raad van toezicht en medezeggenschapsraad (MR). We 

bespreken deze eveneens met onze locatiedirecteuren in zogenaamde 

Voortgangsgesprekken met het College van Bestuur. Die vinden eveneens drie keer 

per jaar plaats en worden inhoudelijk voorbereid in afstemming tussen de individuele 

locatiedirecteuren en de stafmedewerkers van het bestuursbureau. Dat maakt dat 

iedereen op elk niveau de juiste gegevens krijgt, invloed heeft op de inhoud en analyse 

van die gegevens en ook weet wat daarvan naar wie gecommuniceerd wordt.  

 

De MR heeft uitgesproken de klankbordgroepen een duidelijker positie te willen geven, 

al dan niet door deze te transformeren tot deelraden met een heldere verdeling van rol 

en inhoud in relatie tot de stichtingsbrede MR. Deze wens van de MR zal het komende 

jaar onderwerp van gesprek zijn met het College van Bestuur en de locatiedirecteuren. 

Een aantal van de klankbordgroepen draait steeds beter op de locaties, maar in de 

verbinding en afstemming tussen MR en klankbordgroepen is nog veel winst te 

behalen.  

 

 

3.6. Kanner en werkgeverschap 

 
Het binden en boeien van onze medewerkers is een belangrijke pijler in ons strategisch 

beleidsplan. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Die medewerkers willen we 

graag behouden. We weten dat onze medewerkers tijd nodig hebben om het werk met 

onze leerlingen goed in de vingers te krijgen. Je bouwt de expertise, die je in staat 

stelt om goed onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen die allemaal wat extra 

ondersteuning en een aparte aanpak nodig hebben, niet zomaar op. Onze nieuwe 

docenten leren door te doen, door informeel te leren van en met elkaar en ze 

doorlopen een inwerkprogramma op hun locatie. Ook in de nieuwe cao wordt er 

onderscheid gemaakt tussen leerkrachten die net zijn gestart en leerkrachten die al 

langer werken met onze leerlingen. De eerste schreden zijn gezet om die ontwikkeling 

ook zichtbaar te maken in beloning. De verwachting is dat in 2017 de 

ontwikkelingsstappen van een beginnend leerkracht tot een ervaren leerkracht zijn 

uitgewerkt in competenties en beloningsdifferentiatie. 

 

Ook onze ervaren rotten in het vak willen zich blijven ontwikkelen in hun 

professionaliteit en verwachten zekerheid, steun en waardering van de werkgever. Ons 

streven is om zoveel als mogelijk te werken met vaste contracten. Die geven onze 
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medewerkers het meeste zekerheid en daarmee de rust om zich te kunnen blijven 

ontwikkelen als professional. De inzet van payroll-constructies en andere flexibele 

contracten beperken wij zoveel als mogelijk. Wel hebben wij gedurende de afgelopen 

jaren gemerkt dat wij goede medewerkers binnen krijgen vanuit uitzendbureaus of via 

detachering. Die weg zullen we dus voor onze werving van nieuwe medewerkers niet 

afsluiten. Deze medewerkers krijgen wel zodra het contractueel en inhoudelijk kan een 

vast contract aangeboden. 

 

Verlaging van ons ziekteverzuim was in 2016 een belangrijk doel van ons 

personeelsbeleid. Ons te hoge ziekteverzuim stelt ons voor belangrijke vragen over de 

continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs. We sturen liever geen leerlingen naar huis 

en willen graag in situaties dat ziekte onvermijdelijk is, dat de klassen worden 

overgenomen door ervaren docenten. Tot nu toe wordt die vervanging mede 

gefinancierd via onze verplichte deelname aan het Vervangingsfonds. De verwachte 

ontwikkelingen van dit Vervangingsfonds stellen ons voor belangrijke vraagstukken 

over de inhoudelijke en financiële consequenties indien we overstappen op het eigen 

risicodragerschap. Hebben wij de middelen en mogelijkheden om in eigen beheer de 

ziektevervanging goed te regelen in het belang van onze leerlingen? Genoemde 

ontwikkelingen motiveerden ons om deel te nemen aan het project 'Plan V', 

aangeboden door het Vervangingsfonds. Diverse acties op beleidsmatig gebied, maar 

ook het aanbieden van workshops aan leidinggevenden, stimuleren ons om anders met 

ziekteverzuim om te gaan. In 2015 hadden wij op een aantal van onze locaties een 

ziekteverzuim dat lag boven het landelijk gemiddelde van 7%. De eerste tekenen dat 

deelname aan 'Plan V' bijdraagt aan een lager verzuimpercentage zijn er inmiddels. 

Het ziekteverzuimpercentage (12 maandsgemiddelde) bedraagt in december 2016 

7,0% en vertoont een daling ten opzichte van 1 januari 2016. De landelijke 

verzuimcijfers over 2016 zijn op het moment van opstellen van dit jaarverslag nog niet 

bekend. 

 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is er wel een verschil in verzuim tussen de 

medewerkers in het primaire proces en medewerkers die zich ter ondersteuning 

daarvan inzetten: 

 

 2015 2016 

Ziekteverzuim OOP % 6,5% 8,43% 

Ziekteverzuim OP % 8,47% 6,94% 

 

Dat kan betekenen dat het werken in de klassen een andere dynamiek met zich 

meebrengt dan het niet werken in de klassen. Het preventiebeleid zal zich dus niet 

alleen moeten richten op de individuele medewerker maar ook op de wijze waarop 

onze onderwijsconcepten bijdragen aan een werkklimaat waarin niet alleen onze 

leerlingen, maar ook de medewerkers in én buiten de klassen tot hun recht komen.  

 

Kwaliteit van leiderschap is heel belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Leidinggevenden spelen direct en indirect (via bijvoorbeeld hun inzet voor de 

ontwikkeling van medewerkers) een cruciale rol bij ontwikkeling van onderwijs 

(kwaliteit). Dit betekent een grote verantwoordelijkheid voor leidinggevenden.  

Investeren in goed leiderschap vinden wij dus belangrijk. Al onze directeuren hebben 

in 2016 stappen gezet om zich tijdig te kunnen laten registreren in het 

kwaliteitsregister voor schoolleiders. Voor medewerkers met ambitie en potentie 

hebben wij middelen ter beschikking gesteld om zich te bekwamen als schoolleider. 

Twee medewerkers hebben met goed gevolg het eerste jaar van hun 

schoolleidersopleiding afgerond. Helaas is er één medewerker vertrokken naar een 

andere school. De tweede is gestart met het tweede jaar (schoolleider bekwaam) en 

verwacht deze opleiding af te ronden in mei 2017. Voor deze potentiële schoolleiders is 

het belangrijk hun persoonlijke ontwikkeling ook in te kunnen inzetten in de praktijk.  
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Investeren in leiderschap gaat voor ons hand in hand met streven naar meer mobiliteit 

van medewerkers, inclusief onze leidinggevende functionarissen. Wij geloven dat het, 

niet alleen voor schoolleiders maar eigenlijk voor alle medewerkers, goed is om je 

talenten op meerdere plekken in te zetten. Zo wordt ieders persoonlijke ontwikkeling 

gestimuleerd, en kunnen we voor hen die dat willen doorgroeimogelijkheden faciliteren 

en aanstormend talent de ruimte geven. 

 

Zoals al beschreven in het jaarverslag 2015 was dat jaar voor het stafbureau een 

ingewikkeld jaar met veel wisselingen van personeel. We hebben dat tijdelijk opgelost 

met inzet van externe deskundigen. In 2016 zijn alle posities weer stabiel en 

kwalitatief goed bezet binnen het stafbureau. Voor de continuïteit is ervoor gekozen in 

2016 en 2017 te blijven werken met een externe controller.  

 

In 2016 is besloten definitief te kiezen voor het basismodel uit de cao PO. Voor onze 

organisatie werkt het basismodel het beste en meest flexibel. We hechten aan 

individuele afspraken met de medewerkers en willen recht doen aan differentiatie 

tussen onze locaties. Het overleg model laat minder flexibiliteit toe (omdat we vallen 

onder 1 BRIN - nummer).  

 

In oktober 2016 heeft onze tweejaarlijkse personeelsontmoetingsdag plaatsgevonden. 

Een ijzersterk en boeiend programma werd ons voorgeschoteld. Victor Mids van het 

programma ‘Mindf*ck’ nam ons mee in beïnvloedingsstrategieën en een uitgebreide 

voorstelling over omdenken prikkelde alle aanwezigen. Alle medewerkers kregen de 

gelegenheid de nieuwbouw van het Leo Kanner College te bewonderen en te ervaren. 

In 2018 zullen we weer een ontmoetingsdag organiseren. Deze valt samen met het 50-

jarig bestaan van de stichting.  

 

 

3.7. Kanner en resultaten 

 

Elk jaar nemen we ons van alles voor. Zaken die we ambiëren, die moeten, die zijn 

blijven liggen. De locaties en het bestuur stellen elk jaar jaarplannen op. Deze plannen 

moeten steeds meer gaan leven op locaties en recht doen aan de eigen wijsheid van 

onze collega's en aan de draaglast en draagkracht binnen de locaties. Het bestuur stelt 

een jaarplan op voor de hele stichting. Het jaarplan van het bestuur omvatte dit keer 

een periode van anderhalf jaar en is afgerond in december 2016.  

 

Hieronder in het kort een overzicht van de behaalde resultaten met betrekking tot het 

jaarplan juli 2015 – december 2016.  

 

Ambitie: 

De organisatie voorbereiden op de komende vier jaar in relatie tot passend onderwijs. 

De organisatie zal zich voorbereiden op krimp en samenwerken met speciaal 

onderwijspartners en samenwerkingsverbanden. Er zal worden gehandeld met als 

uitgangspunten  samenwerken  en elkaar ondersteunen.  

 

Doelen op hoofdlijnen: 

 Het stabiliseren en professionaliseren van de organisatie 

 Het verstevigen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem 

 Samenwerken met de omgeving 

 

De items die in het jaarplan werden uitgewerkt zijn gekoppeld aan de doelen zoals 

hierboven beschreven. Daarnaast is elk item gekoppeld aan een domein uit de 

kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Het zijn concrete doelen die meetbaar zijn en 

waarbij de datum van realisatie is bepaald. Dit is een meer projectmatige benadering 

dan de vorige jaarplannen van het CvB. In hoofdlijnen komt het er op neer de 
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organisatie verder te professionaliseren en zo een stevig fundament onder de 

organisatie te leggen. Vanuit dat fundament kan de organisatie verder groeien in 

continuïteit, kwaliteit en samenwerking met de omgeving. Om de organisatie te 

stabiliseren was het noodzakelijk de locatie de Parachute weer terug te brengen naar 

een basisarrangement. Dat was een belangrijke opdracht voor de hele stichting 

(solidariteit) en voor de Parachute in het bijzonder. Deze missie is met succes 

volbracht.  

 

☒ Beschrijven besturingsfilosofie afgerond 

☒ Opstellen strategisch beleidsplan 2016 - 

2020 

afgerond 

☐ Alle locaties hebben een nieuw/bijgesteld 

schoolplan 

Juni 2017 

☒ Alle locaties hebben een 

kwaliteitshandboek 

afgerond 

☒ De vitale processen zijn beschreven afgerond 

☒ De sturingsinfo instrumenten en planning 

zijn vastgesteld 

afgerond 

☒ Er is een managementstatuut afgerond 

☒ Herorganiseren en positioneren van de 

ondersteunende diensten. Er is geen ruis 

meer op de lijn.  

afgerond 

☒ Begrotingscyclus verfijnen afgerond 

☒ Financiële rust creëren ESB Curium 

LUMC(leerlingtelling) 

Afgerond, altijd vast aantal 

leerlingen als intern 

uitgangspunt voor de 

toedeling financiën  

☒ Stabiliseren Parachute Afgerond, 13 januari 2016 

basisarrangement 

toegekend 

☒ Samenwerken met collega SO- scholen 

verstevigen 

Lopend, steeds meer 

samenwerking. Nu ook 

initiatief om gezamenlijk 

huisvesting 

bestuursbureaus te zoeken 

om de ondersteunende 

diensten aan elkaar te 

koppelen en samenwerken 

meer natuurlijk te laten 

verlopen.  

☐ Voorbereiden op krimp  Blijkt niet van toepassing. 

Er is geen sprake van krimp 

 

☐ 

Alle medewerkers hebben een 

ontwikkelplan en voldoen binnen twee 

jaar aan de gestelde 

standaardkwaliteitseisen. Het volgen van 

de medewerkerontwikkeling is volledig 

gedigitaliseerd 

Lopend, er is niet zo 

makkelijk een bruikbaar 

simpel digitaal systeem te 

vinden. Alle medewerkers 

hebben wel een Persoonlijk 

Ontwikkel Plan (POP). De 

standaardeisen zijn nog in 

ontwikkeling.  

☒ Er is een keuze gemaakt voor het cao 

model (basis of overleg) 

Gekozen voor basismodel 

 



 

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep            Jaarverslag 2016                        Pagina 21 

 

3.8. Kanner en huisvesting 

 

Het streven naar prettige, goed geoutilleerde en gezonde schoolgebouwen heeft ons 

ook in 2016 beziggehouden, en zal de komende jaren de nodige aandacht blijven 

vragen.  Vanwege de spreiding van onze gebouwen  hebben wij hiervoor met vier 

gemeenten te maken. Elke gemeente heeft zo zijn eigen dynamiek en bereidheid te 

investeren in onze gebouwenportefeuille. 

 

Elk gebouw heeft onderhoud nodig en moet schoon zijn. In 2016 is er een begin 

gemaakt om het onderhoud en de schoonmaak van onze gebouwen beter in de vingers 

te krijgen. Zo hebben we de eerste stappen gezet om via centrale inkoopafspraken de 

schoonmaak van al onze scholen nog verder te verbeteren.  Ook hebben we aandacht 

voor de inrichting van de gebouwen, denk daarbij de kwaliteit en uitstraling van het 

schilderwerk, van de  vloerbedekking, van de gevel en van het schoolplein.  Daarmee 

bevorderen we niet  alleen een prettig werkklimaat, maar ook de uitstraling van het 

speciaal onderwijs als een speciale plek waar kinderen tot ontwikkeling kunnen komen. 

De belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. onze gebouwen:  

 

Leo Kannerschool VSO (Hazenboslaan, Oegstgeest) 

Lang mochten wij in 2016 hopen op nieuwbouw voor onze leerlingen. In december 

2016 kwam alles in een stroomversnelling en was er zicht op een terrein waar de 

nieuwe school gebouwd kon worden. Helaas bleek begin 2017 dat de gemeente de 

aankoop van het terrein niet kon realiseren. Dat heeft groot effect op de 

onderwijssituatie van onze leerlingen. Nu komt het opknappen van het huidige gebouw 

steeds meer in beeld. Dit zal niet leiden tot de door ons gewenste onderwijsomgeving. 

Het zal ook zijn weerslag hebben op de hele school. Er ontstaat bovendien een risico 

dat onze school twee keer moet verhuizen, een tijdelijk onderkomen moet zien te 

vinden, en uiteindelijk terug zal keren in een beperkt opgeknapt gebouw dat nog 

steeds niet tegemoet komt aan wat we voor ons onderwijs nodig hebben. We blijven 

dan ook inzetten op een andere, meer structurele oplossing voor de huisvesting van 

deze school. 

 

Leo Kanner College (César Franckstraat, Leiden) 

In augustus zijn de meeste leerlingen gestart in het nieuwe, in de zomer van 2016 

opgeleverde gebouw. Het heeft veel inspanningen gevergd van onze eigen 

medewerkers, maar ook van externen, om ervoor te zorgen dat onze leerlingen 

daadwerkelijk na de zomervakantie de nieuwbouw in gebruik konden nemen.  Het 

gebouw bevalt erg goed en functioneert prettig, zodat we met een gerust hart de 

officiële opening in 2017 kunnen plannen. Naast wat opstartproblemen, lekkages en 

ander klein leed, is de overstap en de ingebruikname positief verlopen. De locatie heeft 

nu nog twee gebouwen om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Het aantal leerlingen 

zal de komende jaren waarschijnlijk niet afnemen naar het niveau dat alle leerlingen in 

één gebouw gehuisvest kunnen worden. Dit betekent dat we met de gemeente moeten 

bekijken hoe we het oude gebouw toekomstbestendig kunnen maken.  

 

SO Oegstgeest (Endegeesterstraatweg) 

Deze locatie is ook gehuisvest in een oud gebouw. Er wordt veel aandacht besteed aan 

onderhoud en aanpassingen. Toch geldt ook voor deze locatie dat er gekeken moet 

worden naar andere structurele oplossingen. Er is nog geen zicht op nieuwbouw, er 

zijn allerlei ideeën en opties de inhoudelijke revue gepasseerd. De komende jaren 

zullen we aandacht blijven geven aan het goed onderhouden van het gebouw en 

mogelijkheden zoeken voor een gebouw dat beter past bij de onderwijskundige visie. 

  

SO De Parachute (Zoetermeer) 

In 2016 is de (ver)bouw van de nieuwe locatie gestart. De gemeente heeft zich een 

goed bouwheer getoond met oog en oor voor de wensen van de locatie. Dat proces is 
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erg prettig en goed verlopen. Na de zomervakantie 2017 zullen de leerlingen les 

krijgen in het nieuwe gebouw.  

 

ESB-Curium (Oegstgeest) 

Deze locatie blijft last houden van de gespreide huisvesting in meerdere, deels 

semipermanente, gebouwen. Dat zet het onderwijsconcept en de onderlinge 

samenwerking onder druk. Het is nog niet gelukt om samen met Curium – LUMC een 

structurele oplossing te vinden voor de huisvesting. In 2017 zullen wij hier verder 

aandacht aan besteden.  

 

P.C. Hooftcollege (Leiderdorp) 

In augustus 2016 is deze locatie gestart met een nieuwe categorale mavo voor 

speciaal onderwijs. Een dergelijke school is er binnen het speciaal nauwelijks in 

Nederland. Wij denken met deze stap recht te doen aan leerlingen die een echt mavo 

profiel hebben en onvoldoende tot hun recht komen in een schoolomgeving met 

meerdere leerwegen. 

 

Dit besluit heeft ook geleid tot uitbreiding van de vierkante meters aan de Touwbaan. 

Het hele pand is nu in gebruik en de leegstand is opgeheven. Het is prettig dat het hele 

gebouw nu in gebruik is en dat er geen sprake meer is van een leegstaand gebouwdeel 

binnen ons complex. De gemeente heeft goed en snel meegewerkt om deze mavo  te 

kunnen realiseren, en dat heeft een mooi, aantrekkelijk nieuw gebouwdeel opgeleverd. 

Met de gemeente zijn constructieve gesprekken gaande over het eigenaarschap van 

het gebouw en de mogelijkheden die dat kan bieden voor ons. In die gesprekken is 

aandacht voor het feit dat  oudere delen van het gebouw er verwaarloosd uitzien en 

dat muren en vloeren een opknapbeurt verdienen om de school de gewenste uitstraling 

te geven.  Daar zullen we ook in 2017 de nodige aandacht aan besteden.  

 

Ten aanzien van facilitaire zaken hebben we in 2016 een start gemaakt met de 

uitvoering van het vastgestelde inkoopbeleid. Verdere uitvoering is doorgeschoven 

naar 2017. Met betrekking tot ICT zijn in 2016 alle locaties overgegaan op Office365 

en het in toenemende mate werken in de Cloud.  
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4. Onderwijs en kwaliteit 
 

 

4.1. Leerlingen 

 

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

2016 is als volgt: 

 

 
 

Opmerkingen bij bovenstaande tabel: 

 

 Het bekostigde aantal leerlingen per 1 oktober 2016 is met 24 gestegen in 

vergelijking met 1 oktober 2015. Op totaalniveau ligt het leerlingaantal per 1 

oktober 2016 (944) nog wel ruim onder het aantal op 1 oktober 2014 (973), 

Schooljaar 14/15 15/16 16/17 17/18

Teldatum Kpl Srt 1-okt-13 1-okt-14 1-okt-15 1-okt-16

SO Oegstgeest < 8 jaar 30968110 SO 22 28 22 40

SO Oegstgeest > 8 jaar 30968110 SO 130 124 132 117

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

152 152 154 157

VSO Oegstgeest < 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 12 jaar 30968111 VSO 253 287 269 277

253 287 269 277

SO Zoetermeer < 8 jaar 30968120 SO 22 28 18 13

SO Zoetermeer > 8 jaar 30968120 SO 74 79 43 56

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

96 107 61 69

VSO Leiderdorp < 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 12 jaar 30968130 VSO 63 83 75 85

63 83 75 85

ESB Curium SO < 8 jaar 30968140 SO 9 8 7 3

ESB Curium SO > 8 jaar 30968140 SO 28 38 34 31

ESB Curium VSO > 12 jaar 30968140 VSO 39 29 36 32

76 75 77 66

VSO Leiden < 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 12 jaar 30968160 VSO 257 269 284 290

257 269 284 290

Totaal < 8 jaar SO 53 64 47 56

Totaal > 8 jaar SO 232 241 209 204

Totaal > 12 jaar VSO 612 668 664 684

897 973 920 944

Totaal VSO leerlingen VSO 612 668 664 684

Totaal SO leerlingen SO 285 305 256 260

Totaal 897 973 920 944
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voornamelijk door de daling van het aantal leerlingen van SO Zoetermeer (De 

Parachute). De uitsplitsing per school is als volgt: 

 

 
 

 Bij alle locaties is sprake van een stijging van het leerlingaantal ten opzichte 

van 1 oktober 2015 met uitzondering van ESB Curium. De daling bij ESB 

Curium is een direct gevolg van het sluiten van de locatie Gouda per 1 augustus 

2016. Er is voor ESB Curium nog geen rekening gehouden met eventuele 

nieuwe initiatieven voor nieuwe categorieën leerlingen. 

 

 Het leerlingaantal per 1 oktober 2016 ligt 19 hoger dan vorig jaar werd 

verwacht (prognose per 1 oktober 2016 zoals afgegeven bij het opstellen van 

de meerjarenbegroting 2016 – 2019). Bij 4 locaties zijn er meer leerlingen 

aanwezig dan vorig jaar werd verwacht; de werkelijke leerlingaantallen bij VSO 

Leiden en SO Zoetermeer blijven achter bij de vorig jaar afgegeven prognose. 

Bij VSO Leiderdorp is weliswaar sprake van meer leerlingen, maar dat betreft 

enerzijds instroom in de MAVO – tak terwijl tegelijkertijd de reguliere VSO – tak 

minder leerlingen heeft. 

 

Voor een prognose van de leerlingaantallen vanaf 1 oktober 2017 wordt verwezen naar 

de continuïteitsparagraaf. 

 

 

4.2. Onderwijskundig beleid en resultaten 

 

In 2016 is een start gemaakt met de beleidsvoornemens uit de het strategisch 

beleidsplan 2016-2020. Daarbij is uitvoering gegeven aan de volgende 

beleidsvoornemens: 

 

 De kwaliteit van ons onderwijs staat centraal. Dat vraagt een kritische wijze van 

denken en handelen voor alle medewerkers. Ook is het belangrijk dat er een 

infrastructuur aanwezig is die ons in staat stelt te reflecteren op onze manier 

van werken en op de resultaten die we boeken.  

o Om dat te bereiken werken alle locaties met de kwaliteitsnorm speciaal 

onderwijs: 

 Vrijwel alle locaties hebben een kwaliteitshandboek opgesteld, 

waarin de cruciale processen staan beschreven. 

Werkelijk per 

1 okt 2014

Werkelijk per 

1 okt 2015

Werkelijk Per 

1 okt 2016

SO Oegstgeest 152 154 157

VSO Oegstgeest 287 269 277

SO Zoetermeer 107 61 69

VSO Leiderdorp 83 75 85

Curium 75 77 66

VSO Leiden 269 284 290

Totaal 973 920 944

SO 305 256 260

VSO 668 664 684

973 920 944
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 Bureau De Bont heeft een nulmeting uitgevoerd naar de stand 

van zaken m.b.t. de Kwaliteitsnorm. Uit de nulmeting blijkt dat 

de LKO grotendeels voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal 

onderwijs. Naar aanleiding van de nulmeting zijn vervolgacties 

gepland, die vooral gericht zijn op de domeinen organisatie en 

reflectie. 

o De onderwijskundig begeleiders van de LKO hebben een cursus 

Opbrengstgericht werken gevolgd, waarin aandacht besteed is aan de 

reflectie op resultaten. Er is o.a. aandacht besteed aan het ontwikkelen 

van een schoolstandaard. Op een aantal locaties is er een concept 

schoolstandaard aanwezig, op andere locaties wordt de schoolstandaard 

nog onderzocht. Het streven is dat in 2017 op de scholen een 

schoolstandaard aanwezig is.  

 

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

sociaal – emotionele ontwikkeling van de leerling. In het strategisch beleidsplan 

wordt de brede ontwikkeling van onze leerlingen expliciet benoemd. 

o Op de locaties wordt gewerkt aan een schoolstandaard, die naast de 

leergebied specifieke ontwikkelgebieden, ook de leergebied 

overstijgende ontwikkelgebieden bevat.  

o De leerlijn Leergebied Overstijgende Ontwikkeling (LGO) is op diverse 

locaties verder geïmplementeerd, waarbij aandacht besteed is aan de 

relatie tussen het aanbod en het gewenste einddoel voor de leerling in 

zijn/ haar ontwikkelingsperspectiefplan.  

o De SISC (Schaal voor de Inschatting van Sociale Competenties), die in 

schooljaar 2015-2016 in gebruik is genomen, is geëvalueerd. Uit de 

evaluatie blijkt dat er vervolgacties nodig zijn gericht op de vertaling 

vanuit de SISC in leerstofaanbod en leerkrachthandelen en de 

bruikbaarheid in het VSO. Deze vervolgacties zijn gepland voor 2017.   

 

 Om leerlingen in hun eigen wijsheid te laten werken aan hun perspectief sluiten 

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

ontwikkeling van de leerling intensief: 

o Om een aanbod te kunnen realiseren voor leerlingen met 

internaliserende problematiek op het niveau van VMBO- TL is de P.C. 

Hooft MAVO gestart.  

o Op 2 locaties is een nieuw ontwikkelingsperspectiefplan 

geïmplementeerd, zodat er handelingsgerichter gewerkt kan worden. 

o Op de VSO- locaties is gestart met Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt 

(TOA- toetsen) ter vervanging van de Cito- toetsen. Met de TOA- toetsen 

wordt inzichtelijk hoe de leerling zich ontwikkelt o.a. in de richting van 

het geplande referentieniveau.  

o Op alle locaties is het leerlingvolgsysteem in gebruik; 

 Op de SO- locaties is aandacht besteed aan de dossiervorming 

binnen Parnassys. 

 Op alle VSO- locaties is aandacht besteed aan de dossiervorming 

in SOM o.a. door de inrichting van het zorgvierkant. Er wordt 

gewerkt aan gebruik van het ouderportaal binnen SOM. 

 

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

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

veiligheid binnen de LKO de aandacht:  

o Alle locaties hebben de sociale veiligheidsbeleving bevraagd onder de 

leerlingen m.b.v. de Pilot Sociale Veiligheid die is samengesteld door de 

PO-Raad. Uit de resultaten blijkt, dat de leerlingen zich veilig voelen op 

onze scholen. De resultaten worden gebruikt bij de evaluatie van de 

pestprotocollen.  
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In het kader van het nieuwe strategisch beleid is het vertrekpunt voor ons onderwijs: 

Onderwijs met perspectief. Daarmee borduren wij voort op de nieuwe kernwaarden 

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

worden samen met de ambities uit het strategisch beleidsplan nader uitgewerkt in de 

schoolplannen die in juni 2017 gereed moeten zijn. In 2016 is een start gemaakt met 

deze schoolplannen. Er is gekozen voor een nieuw format: het schoolplan op één 

poster. Dit heeft als voordeel dat het schoolplan een overzichtelijker uiterlijk heeft en 

het ons motiveert om het als een actueel planningsdocument te gebruiken.  

  

 

 

4.3. Onderwijskundige ontwikkelingen 

 

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

locaties nader uitgewerkt. Het nieuwe strategisch beleidsplan geeft hiervoor een 

duidelijk kader.  

 

Binnen de LKO bemerken we dat ICT een niet meer weg te denken rol speelt in het 

onderwijs. Er is in 2016 een start gemaakt met het ICT- beleidsplan om de plek van 

ICT in ons onderwijs verder uit te kunnen werken en borgen. Daarnaast is de ICT- 

infrastructuur verbeterd door de overgang naar office 365.  

 

De meest relevante ontwikkelingen op locaties zijn de volgende: 

 

 Op de locaties SO Oegstgeest en de Parachute is de NIO eindtoets vervangen 

door Route 8. Deze adaptieve eindtoets draagt bij aan een passend 

vervolgadvies.  

 

 Op SO Oegstgeest is vooral aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de 

leerlingen. De methode Staal is sinds 2015 in gebruik en is in 2016 verder 

geïmplementeerd. In 2016 is gebleken dat de methodiek van Staal een 

positieve invloed heeft op de betrokkenheid van de leerlingen. In de onderbouw 

is gestart met Bouw!, een computergestuurd interventieprogramma waarmee 

leesproblemen bij risicolezers voorkomen kunnen worden. Om de 

leesbevordering te stimuleren is de leerling- bibliotheek vernieuwd.  Om de 

expertise m.b.t. leerlingen met een ernstige achterstand in de taalontwikkeling 

te vergroten, is de samenwerking met collega’s van het cluster 2 onderwijs 

geïntensiveerd. Naast deze talige ontwikkelingen heeft SO Oegstgeest ook 

aandacht besteed aan het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.  

 

 Ook op de Parachute is aandacht besteed aan de taalontwikkeling. In augustus 

2016 is de methode Staal in gebruik genomen. Tevens is de methode voor 

voortgezet technisch lezen vernieuwd en is er aandacht besteed aan 

leesbevordering.  

 

 De taalontwikkeling heeft ook op ESB Curium-LUMC de aandacht gehad. Op de 

SO- afdeling zijn de methodes Taal en Spelling op Maat in gebruik genomen en 

in de VSO- afdeling  het leesondersteuningsprogramma Kurzweil.  

Binnen de VSO- afdeling is ook aandacht besteed aan de implementatie van 

diverse leerlijnen. Binnen ESB Curium - LUMC is gewerkt aan het verbeteren 

van handelingsgericht werken (HGW). Daarbij heeft ouderbetrokkenheid de 

aandacht gehad en is het HGW - protocol bijgesteld. 
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 Het Leo Kannercollege heeft zich gericht op de verankering van het IGDI 

(interactieve gedifferentieerde directe instructie) -model dat in 2015 is 

geïntroduceerd en op de ontwikkeling van additioneel lesmateriaal. Verder heeft 

het Leo Kannercollege een digitaal systeem ingevoerd voor methode-

onafhankelijke toetsing. Dit systeem wordt ingezet in de boven- en de 

onderbouw en spitst zich toe op de vakken Engels, Nederlands en rekenen. Tot 

slot is het leerlingvolgsysteem zo uitgebouwd dat het huiswerk en de inhoud 

van de volgende les zichtbaar zijn voor leerlingen en ouders. 

 

 Op het P.C. Hooftcollege zijn de kernwaarden van de locatie opnieuw 

vastgesteld: deskundigheid, betrokkenheid, ontwikkeling en plezier. Deze 

kernwaarden vormen het startpunt voor het nieuwe onderwijsconcept dat in 

2017 verder uitgewerkt zal worden. Er is een nieuw schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld. In 2016 is aandacht besteed aan het werken met het directe 

instructiemodel. In 2016 is de P.C. Hooft MAVO van start gegaan.   

 

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

onderwijs- en huisvestingsconcept opgesteld. In 2016 is dit concept nader 

uitgewerkt. Zo zijn er aanpassingen gedaan in de roosters, waardoor de 

verhouding theorie- praktijk beter in balans is voor de diverse leerwegen. Er is 

veel aandacht besteed aan de afstemming en de doelgerichtheid van de 

activiteiten rondom LGO en de algemene beroepsvaardigheden. Voorbeelden 

hiervan zijn: loopbaan oriëntatie beleid, E-portfolio voor leerlingen, oriëntatie 

op praktijkgericht onderwijsaanbod voor de leerlingen in de Arbeidstoeleiding. 

Een bijzonder voorbeeld van een voorziening om beroepsvaardigheden te 

ontwikkelen vormt het Kanner Restaurant dat in 2016 in het centrum van 

Leiden is geopend. Een andere uitwerking van het onderwijsconcept is de pilot 

om leerlingen het onderwijs aan te bieden via tablets. 

 

 

 

4.4. Onderwijsprestaties  

 

In 2016 heeft de inspectie voor het onderwijs 2 van onze locaties bezocht. In januari 

werd de Parachute bezocht in het kader van het verbetertraject. De inspectie 

concludeerde dat het onderwijs op de Parachute op de doorslaggevende punten weer 

van voldoende kwaliteit was. Dit betekent dat de Parachute weer het basisarrangement 

toegekend heeft gekregen. Een half jaar later werd het P.C. Hooftcollege bezocht door 

de inspectie van het onderwijs in het kader van het vierjaarlijkse bezoek. Ook het P.C. 

Hooftcollege heeft het basisarrangement toegekend gekregen. In het nagesprek 

benoemde de inspecteur de cultuur binnen de school: “Het P.C. Hooftcollege is een 

school met een hart.” Hiermee hebben alle scholen van de Leo Kanner Onderwijsgroep 

in 2016 een basisarrangement.  

 

In januari 2017 zijn de scholen (m.u.v. ESB Curium-LUMC) net als in voorgaande jaren  

door de inspectie bevraagd op de opbrengsten (uitstroom en bestendiging). Zie de 

hieronder opgenomen tabellen.  
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Tabel 1. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) SO locaties 2015-2016 

 

 
 

  

n.v.t.

bao 1

sbo 1

SO 4

VSO praktijk 3

VSO vmbo bbl+kbl 7

VSO vmbo gl+tl 3

VSO havo -

VSO brugklas vmbo/havo 11

VSO brugklas havo/vwo 1

Praktijkonderwijs -

Vmbo bbl+kbl 1

Vmbo gl+tl 2

Vmbo/havo 2

havo -

Overig 1

Bestendigd 29 36

Niet bestendigd 13 4

Onbekend - -34

-

-

-

2

-

-

-

-

Bestendiging van cohort 2014- 2015

17

-

-

SO Oegstgeest Parachute ESB Curium- LUMC

Uitstroombestemming                                                                     

-

2

15

3

7

2
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Tabel 2. Opbrengsten (uitstroom en bestendiging) 2015-2016 VSO locaties  

 

 
 

 

De slagingspercentages van de VSO- locaties: 

 

 Bij VSO Oegstgeest is het slagingspercentage als volgt: 

 
Staatsexamens 

    

Klas 4 vmbo kader Engels maatschappijleer  Nederlands wiskunde 

kandidaten 12 12 12 12 

behaald 12 7 12 10 

slagingspercentage 100% 60% 100% 83% 
     

Klas 4 vmbo basis Engels maatschappijleer  Nederlands wiskunde 

kandidaten 8 7 9 7 

behaald 7 5 9 7 

slagingspercentage 88% 71% 100% 100% 
     

Leo 

Kanner

college

      

Uitstroom-bestemming

VSO cluster 3 4 - -

VSO praktijkgericht 1

VSO vmbo bb kb 5 2 4

VSO vmbo tl 10 - 4

VSO havo - 1 -

Pro 1 - -

Vmbo bb kb 8 - 2

Vmbo tl - 1 -

Havo - 1 -

MBO niveau 1 3 - 4

MBO niveau 2 19 1 10

MBO 3/4  - 23 8

HBO/universiteit - 26 -

Dagbesteding 8 - -

Arbeid 13 2 3

VAVO - 2 -

Overig 3 15 9

Bestendigd 61 51 23 17

Niet bestendigd 8 6 16 5

Onbekend - 2 7 2

Bestendiging van cohort 2014-2015

VSO Oegstgeest 

P.C. 

Hooftcol

lege

ESB Curium- LUMC
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Klas 3 vmbo kader maatschappijleer 
   

kandidaten 5 
   

behaald 5 
   

slagingspercentage 100%    
     

Klas 3 vmbo basis maatschappijleer 
   

kandidaten 6 
   

behaald 4 
   

slagingspercentage 67%    
     

IVIO 
    

IVIO kse 3 biologie economie 
  

kandidaten 12 14 
  

behaald 12 12 
  

slagingspercentage 100% 86%   
 

 

 

   

IVIO kse 2 Rekenen/wiskunde 
   

kandidaten 2 
   

behaald 1 
   

slagingspercentage 50%    

 
Entree-opleiding (MBO) 

kandidaten 12 

behaald 12 

slagingspercentage 100% 

  

 

 Bij het Leo Kannercollege zijn de slagingspercentages als volgt: 

 

volledig diploma 

2015-2016 
aantal 

kandidaten 
aantal geslaagd percentage 

vmbo-tl 30 28 93% 

havo 26 26 100% 

vwo 9 8 89% 

 

 

certificaten voor-examenklassen 

2015-2016 
aantal 

kandidaten 

aantal 

certificaten 

aantal 

behaald 
percentage 

vmbo-tl 14 23 20 87% 

havo 20 22 18 82% 

vwo 12 12 10 83% 

 

De resultaten van het Centraal Schriftelijk Eindexamen worden vergeleken met de 

landelijke resultaten. Hieronder vindt u de resultaten van 2016. De gemiddelde cijfers 

landelijk zijn nog niet bekend. 
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2016 - 

vmbo-tl 

gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

gemiddeld 

cijfer LKC 

 
gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

Gemid-

deld 

cijfer 

LKC 

Nederlands 6,3 6,2 biologie 6,4 6,7 

Engels 6,6 7,1 nask 1 6,4 6,4 

wiskunde 6,4 7,4 
geschie

denis 
6,4 6,9 

economie 6,2 5,9    

 

 

2016 - havo 

gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

gemiddeld 

cijfer LKC 

 
gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

Gemid-

deld 

cijfer 

LKC 

Nederlands 6,3 6,9 biologie 6,1 7,1 

Engels 6,8 8,0 
natuurk

unde 
6,4 7,3 

wiskunde A 6,5 6,8 
scheiku

nde 
6,4 7,8 

wiskunde B 6,7 7,3 
geschied

enis 
6,3 7,2 

economie 6,3 6,6 

manage

ment en 

organisa

tie 

6,3 6,6 

 

2016 - vwo 

gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

gemiddeld 

cijfer LKC 

 
gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

Gemid-

deld 

cijfer 

LKC 

Nederlands 6,1 6,7 
natuurk

unde 
6,5 6,0 

Engels 7,0 8,0 
scheiku

nde 
6,5 6,3 

wiskunde A 6,9 5,6 
geschie

denis 
6,3 7,0 

wiskunde B 6,9 6,2 

manage

ment en 

organisa

tie 

6,1 6,3 

economie 6,4 7,1 

maatsch

appijwet

enschap

pen 

6,3 5,3 

biologie 6,3 6,5    

 

 

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

 

volledig diploma 

2015-2016 
aantal 

kandidaten 
aantal geslaagd percentage 

vmbo-tl 10 10 100% 

entree 13 13 100% 

certificaten voor-examenklassen 

2015-2016 
aantal 

kandidaten 

aantal 

certificaten 

aantal 

behaald 
percentage 

maatschappijleer 4 1 4 100% 

overig 1 3 3 100% 
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De resultaten van het Centraal Schriftelijk Eindexamen worden vergeleken met de 

landelijke resultaten. Hieronder vindt u de resultaten van 2016. De gemiddelde cijfers 

landelijk zijn nog niet bekend. 

2016 - 

vmbo-tl 

gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

gemiddeld 

cijfer PCH 

 
gemiddeld 

cijfer 

landelijk 

Gemid-

deld 

cijfer 

PCH 

Nederlands 6,3 6 biologie 6,4 6.1 

Engels 6,6 7 nask 1 6,4  

wiskunde 6,4 6.1 
geschie

denis 
6,4 6.6 

economie 6,2 6.2    

 

 

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

 

Het beeld van de einduitstroom wijkt niet af van voorgaande jaren. 

 De einduitstroom is overeenkomstig aan het onderwijsconcept van de 

scholen. 

 De einduitstroom is verklaarbaar vanuit het beeld van de cognitieve 

vermogens.    

 Aan het eind van het SO stromen de meeste leerlingen door naar een VSO-

school.  

 Aan het eind van het VSO stromen de meeste leerlingen door naar een 

MBO- opleiding. 

Het beeld van de tussentijdse uitstroom wijkt op een aantal punten af van voorgaande 

jaren. Het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar behandeling is niet opvallend 

veranderd.  

 Er zijn meer leerlingen doorgestroomd naar andere (V)SO- scholen/ locaties. 

 Er zijn meer leerlingen vanuit het VSO doorgestroomd naar het VO. 

De examenresultaten zijn op de scholen conform verwachting. 

Naast de gegevens van de uitstroom en bestendiging worden ook de resultaten op 

methode-onafhankelijke toetsen conform het beleid geanalyseerd en als 

sturingsinformatie gebruikt voor de planvorming van het volgend schooljaar. Naast de 

analyse op schoolniveau worden deze resultaten ook op individueel niveau 

geanalyseerd en dienen zij als input bij de evaluatie en bijstelling van de 

ontwikkelingsperspectieven.  

  

 

4.5. Kwaliteit  

 

Met ingang van augustus 2016 wordt er gewerkt met de vernieuwde kwaliteitscyclus, 

waarin er gedurende het schooljaar drie voortgangsgesprekken plaatsvinden. Het doel 

is om op deze manier gesprekken te voeren m.b.v. actuele sturingsinformatie. 

Gedurende 2016 en 2017 zal toegewerkt worden naar meer verbinding tussen de 

sturingsinformatie vanuit onderwijs, personeel en financiën. 

  

Zoals eerder beschreven heeft in het voorjaar van 2016 de nulmeting Kwaliteitsnorm 

Speciaal Onderwijs plaatsgevonden. De Leo Kanner Onderwijsgroep voldoet 

grotendeels aan de kwaliteitsnorm. Kwaliteitsmanagement wordt echter nog sterk 

geassocieerd met documentenbeheer. De komende periode zal toegewerkt worden 

naar strategisch kwaliteitsmanagement. Het vernieuwde toezichtskader van de 

inspectie van het onderwijs dat per 1 augustus 2017 in werking treedt en de 
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aanpassingen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs dragen bij aan deze 

ontwikkeling.  

 

Nu de handboeken op de locaties vrijwel overal aanwezig zijn, blijkt een herinrichting 

van het stichting brede handboek noodzakelijk. De eerste inventarisatie hiervoor is in 

2016 gemaakt en dit zal in 2017 afgerond worden.  

 

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

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

gestart met een digitaal performancemanagementsysteem. Het systeem bleek echter 

niet passend voor de Leo Kanner Onderwijsgroep. In 2016 is dit onderwerp verder 

uitgewerkt binnen de leerkring van bouwcoördinatoren, hetgeen moet leiden tot een 

passend performance managementsysteem, inclusief een valide observatie instrument.  

De directeuren zullen er voor zorgen, waar nodig gefaciliteerd door het CvB, zich tijdig 

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

 

5.1. Algemeen  

 
In 2016 zijn, o.a. door de personeelswisselingen op het bestuursbureau, de 

doelstellingen voor de doorontwikkeling van het personeelsbeleid niet gehaald. De 

doelstellingen zijn doorgeschoven naar 2017. Het Strategische Beleidsplan 2016-2020 

is in 2016 vastgesteld en zal de komende jaren verder handen en voeten moeten 

krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat de locaties nauw betrokken worden bij de 

verdere ontwikkeling en implementatie van het beleid. 

 

 

5.2. Functiemix 

 
In het “Convenant Leerkracht” zijn afspraken gemaakt over het verruimen van de 

loopbaanmogelijkheden van leraren. De invoering van de functiemix is verankerd in 

artikel 5.6 van de cao PO. De LKO heeft er in het verleden voor gekozen om de 

bouwcoördinatoren en de onderwijskundig begeleiders in de LC-schaal te benoemen. 

Beide LC- functies zijn beschreven in het functiehandhandboek van de LKO.  

 

Op 1 januari 2016 had 16,59% van het onderwijspersoneel een LC-functie. Op 31 

december 2016 was 16,67% van het onderwijspersoneel benoemd in een LC- functie. Er 

kan worden geconcludeerd dat de LKO ook in 2016 heeft voldaan aan artikel 5.6 

Functiemix van de cao PO, waarin wordt gesteld dat minimaal 14% van het 

onderwijzend personeel in het speciaal onderwijs 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 2016 en per 31 december 2016. 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 1 januari 2016: 

 
Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

LB 132 109,5725 82,92 

LC 24 21,9245 16,59 

Totaal 157 132,1399 100,00 

 

Verdeling functiemix LB/LC op 31 december 2016: 

 
Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

LB 130 106,8728 83,33 

LC 24 21,3763 16,67 

Totaal 154 128,2491 100,00 

 

Ook voor 2016 is het doel om het percentage van 14% in de LC schaal te handhaven 

dus ruimschoots behaald. 
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5.3. CAO primair onderwijs 2016-2017 

 

De nieuwe cao PO 2016-2017 is in werking getreden op 1 juli 2016 en loopt tot en met 

30 september 2017. De cao PO 2016-2017 is voor een groot deel gebaseerd op 

afspraken uit eerdere cao’s. Enkele hoofdlijnen zijn:  

 

 De cao biedt ruimte voor het gesprek op de werkvloer, tussen werkgever en 

lerarenteams. Schoolbesturen kunnen nu een HRM-beleid vormgeven dat meer 

op hun situatie toegesneden is. 

 De cao biedt meer ruimte voor de professionals dan de oude cao. Hierdoor is 

het beter mogelijk afspraken te maken die passen bij de individuele kwaliteiten 

en wensen van de werknemer, een optimale verdeling binnen het team en aan 

te sluiten bij de mogelijkheden en de belangen van de school en de leerlingen. 

Tegelijkertijd blijft de cao een duidelijk kader bieden voor zowel de werkgever 

als de werknemer, waardoor de rechten en plichten geborgd zijn. 

 De BAPO wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een regeling waarbij alle 

werknemers in het primair onderwijs uren krijgen om te besteden aan 

professionalisering en duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld tijd voor intervisie, 

mobiliteit, coaching en dergelijke. 

 Startende leerkrachten tot LB4 krijgen met de cao extra mogelijkheden om zich 

te ontwikkelen. Naast extra uren voor duurzame inzetbaarheid om de werkdruk 

te verlichten, kunnen zij bij het bereiken van de basisbekwaamheid, vastgesteld 

in een beoordelingsgesprek aan de hand van een beproefd en objectief 

observatie-instrument, eerder dan na drie jaar worden ingepast in de vierde 

trede van de bij de functie behorende salarisschaal.  

 Om de werkdruk aan te pakken stapt het primair onderwijs over op een 

veertigurige werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over 

taken en taakverdeling. In plaats van het huidige basismodel, waarin een 

fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per jaar lesgeeft, 

kunnen scholen overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling, 

waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, etc.) wordt 

meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Hiervoor 

is wel instemming van de PMR en een meerderheid van het personeel nodig. 

 De cao biedt een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs, door de 

professionalisering van alle leerkrachten te faciliteren. Dit is mede mogelijk 

door de extra middelen die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld om te 

investeren in professionalisering van de leraren, mits sociale partners in de cao 

het afschaffen van de BAPO zouden regelen.  

 
CAO Primair Onderwijs 2016-2017 en de Wet Werk & Zekerheid 

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Met de 

invoering van de WWZ wil de overheid de flexibiliteit van de arbeidsmarkt bevorderen. 

Deze wet brengt wijzigingen met zich mee rond de bescherming van medewerkers met 

tijdelijke arbeidscontracten, het ontslagrecht en de Werkloosheidwet.  Na een 

overgangsperiode is sinds 1 juli 2016 de WWZ direct van toepassing, ook op de 

lopende contracten. Dat betekent dat als een aanstelling doorloopt tot na 1 juli 2016 

de ketenregeling van toepassing is.  

 

In de cao PO 2016-2017 is op basis van het onderhandelaarsakkoord uitvoering 

gegeven aan de WWZ. Voor het bijzonder onderwijs, waar de LKO onder valt, geldt dat 

elk schoolbestuur vervangingsbeleid maakt. Om vervanging van onderwijstaken 

mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: 

min/max contracten en bindingscontracten. Daarnaast is bepaald dat binnen een 

periode van 3 jaar maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op basis van 

vervanging kunnen worden overeengekomen.  
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Door de WWZ werd de LKO in 2016 gedwongen om scherper te kijken naar risico’s bij 

de aanstelling van tijdelijk personeel. Zo zorgt de WWZ ervoor dat we in de toekomst 

op een andere manier met vervanging (bij met name ziekte) om zullen moeten gaan. 

De opeenvolgende korte contracten voor vervangers zoals we die kenden, kunnen niet 

meer op grond van die wet.  

 

In juli 2015 sloten de overheid, bonden en overheids- en onderwijsorganisaties een 

akkoord over de loonontwikkeling in 2015 en 2016. Deze afspraken leidden ertoe dat 

alle medewerkers in het primair onderwijs in 2015 en 2016 konden rekenen op een 

serieuze structurele loonsverhoging.  

 

 

5.4. Ziekteverzuim  

 

Het ziekteverzuimpercentage (12 maandsgemiddelde) bedraagt in december 2016 

7,0% en vertoont een daling ten opzichte van 1 januari 2016 van 0,4% (7,4%). Het 

doel voor 2016 was om het ziekteverzuim per 1 augustus 2016 tot onder de 7,5% 

terug te dringen. In augustus 2016 bedroeg het ziekteverzuimpercentage (12 

maandsgemiddelde) 7,3% en daarmee is het doel voor 2016 gehaald. In 2015 is ter 

uitvoering van het ziekteverzuimbeleid gestart met actieve maatregelen, zoals 

preventieve coaching, frequent verzuimgesprekken e.d., om het ziekteverzuim terug te 

dringen. Deze aanpak is in 2016 voortgezet. Onderstaand een grafiek van het 

ziekteverzuimpercentage over de afgelopen jaren (2012-2016).  

 

 
 

In het onderstaand overzicht is het voortschrijdend verzuim van 2016 per locatie 

opgenomen: 

 

 

 

Zoals in paragraaf 3.6 al kort is aangegeven is de LKO samen met het 

Vervangingsfonds van start gegaan met “Plan V”. Plan V is een initiatief van het 

Vervangingsfonds om besturen met een relatief hoog ziekteverzuim te begeleiden naar 

Locatie ZMF ZVP GZVD

VSO Leiden 2,5 6,40% 6,9

VSO Leiderdorp 1,6 6,70% 13,5

VSO Oegstgeest 1,9 6,30% 17,3

SO Oegstgeest 1,7 6,40% 9,7

SO Zoetermeer 1,2 12,40% 45,2

ESB Curium-LUMC 1,3 7,90% 11,9

Bestuursbureau 0,6 0,30% 2,4

ZMF (Ziekmeldingsfrequentie): gemiddeld aantal ziektemeldingen per medewerker per jaar

ZVP: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage voortschrijdend over 2016

GZVD: Gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen
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structurele daling van het verzuim met daaruit voortvloeiend een duurzame 

inzetbaarheid van de medewerkers en minder kosten in verband met verzuim. Op 

beleidsniveau zijn wij eind 2016 gestart met een aanpassing van het arbo- en 

verzuimbeleid. We willen dit beleid moderniseren van ziekteverzuimbeleid naar 

gezondheids- en inzetbaarheidsbeleid. Dat vraagt om een aanpak die o.a. gaat over de 

visie van de LKO rond sturing op inzetbaarheid.  

 

Op het terrein van leiderschap zijn er in 2016 gesprekken gevoerd met alle 

leidinggevenden. In november 2016 hebben alle directeuren en bouwcoördinatoren een 

workshop gevolgd over verzuim. Deze workshop ging vooral over hoe om te gaan met 

verzuim, welke soorten verzuim er te onderscheiden zijn, welke rol de bedrijfsarts 

heeft in het verzuim enzovoort. Op individueel niveau heeft de adviseur van het 

Vervangingsfonds in 2016, waar het ertoe deed, ondersteuning geboden in casuïstiek. 

Dit gaat vooral over wet- en regelgeving rond verzuim (Wet Verbetering Poortwachter, 

WIA).  

 

Hoewel de verzuimdaling nog maar beperkt is, betekent 0,4% minder verzuim al een 

flinke besparing in de kosten. Bovendien heeft een verzuimdaling ook een ander effect: 

een verlaging van de werkdruk, wat weer een verhoging van het werkplezier brengt.  

 

 

5.5. Personeelskengetallen 

 

In deze paragraaf is een aantal personele kengetallen opgenomen. 

 

Aantallen 

 

 
 

Op peildatum 31 december 2016 ligt het aantal medewerkers 8 lager dan op peildatum 

31 december 2015. Het aantal fte daalde met 5,1898. Uit het overzicht blijkt dat 

binnen de categorie OOP ten opzichte van 31 december 2015 het aantal medewerkers 

met 3 medewerkers is gedaald, terwijl de bezetting in fte’s nagenoeg gelijk is 

gebleven. Ten opzichte van 31 december 2015 is het aantal medewerkers en de 

omvang in fte’s in de categorie OP met 6 gedaald. Op sommige locaties is een aantal 

vacatures voor leerkrachten eind 2016 in eerste instantie op uitzendbasis ingevuld. De 

verwachting is dat deze medewerkers in het voorjaar van 2017 in dienst komen.  

  

Functiecategorie Aantal 

medewerkers 

2015

FTE (incl. 

BAPO) 2015

Aantal 

medewerkers 

2016

FTE (inc 

BAPO) 2016

CvB, Directie, RvT 8 8,0000 9 8,8000

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 82 61,8515 79 61,8654

Onderwijzend personeel (OP) 158 132,5278 152 126,5241

Totaal 248 202,3793 240 197,1895
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Verhouding parttime en fulltime 

 

De verdeling naar parttime en fulltime aanstellingen is als volgt: 

 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat in 2016 het aantal parttime aanstellingen in absolute zin met 

11 afnam, terwijl het aantal fulltime aanstellingen in absolute zin met 4 toenam. In 

fte’s ligt het percentage parttimers en fulltimers ook in december 2016 dicht bij elkaar. 

Eind 2016 is in fte’s het % parttimers 48,3% en daarmee onder de 50% gekomen. Het 

percentage fulltimers in fte’s is daarentegen 51,7% en is daarmee eind 2016 boven de 

50%. Begin 2016 was dit net andersom. 

 

 

Sexe-verhouding 

 

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

 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal mannen in absolute zin iets toeneemt. Ook op 

basis van het aantal fte’s zijn er, ten opzichte van 1 januari 2016, op 31 december 

2016 iets meer mannen binnen de LKO werkzaam.  

 

 

Verdeling naar leeftijden 

 

De verdeling naar leeftijdscategorieën is als volgt (peildatum 31 december 2016): 

 

 
Uit het overzicht blijkt dat het merendeel van de medewerkers (53,82%) jonger is dan 

45 jaar. Ca 9,31% van de medewerkers bevindt zich in het cohort van 60 jaar en ouder. 

Dit sluit aan bij wat de LKO wil. 

 

In grafische vorm: 

 

Formatie 1-1-2016 % 31-12-2016 % Verschil

Aantal parttime medewerkers 147 60,0% 136 57,1% -11

Aantal fulltime medewerkers 98 40,0% 102 42,9% 4

Totaal aantal medewerkers 245 100,0% 238 100,0% -7

Aantal parttime in fte 103,2467             51,3% 95,1895               48,3% -8,0572   

Aantal fulltime in fte 98,0000               48,7% 102,0000             51,7% 4,0000     

Totaal aantal medewerkers 201,2467             100,0% 197,1895             100,0% -4,0572   

Geslacht 31-12-2016 % 1-1-2016 %

Man aantal 82 34,5% 79 32,2%

Vrouw aantal 156 65,5% 166 67,8%

Totaal aantal medewerkers 238 100,0% 245 100,0%

Man fte 73,2946               37,2% 70,2410               34,9%

Vrouw fte 123,8949             62,8% 131,0057             65,1%

Totaal aantal medewerkers 197,1895             100,0% 201,2467             100,0%

Leeftijdscategorie Aantal fte %

0 t/m 24 3 2,0000 1,01%

25 t/m 34 63 52,8392 26,80%

35 t/m 44 63 51,2875 26,01%

45 t/m 54 57 46,5282 23,60%

55 t/m 59 30 26,1688 13,27%

60+ 22 18,3658 9,31%

238 197,1895 100,00%
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5.6. Flexibele schil 

 

Om fluctuaties in leerlingenaantallen en bekostiging beter te kunnen opvangen heeft 

de 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 bedraagt op 31 december 2016 30,3 fte (ca. 15% 

van het personeelsbestand). De flexibele schil bestaat uit medewerkers met een 

tijdelijke aanstelling (exclusief vervangingsaanstellingen). Daarnaast bereiken tot en 

met 2020 zeven medewerkers met een totale omvang van 6,5 fte de 

pensioengerechtigde leeftijd. Ook deze fte’s zijn opgenomen in de flexibele schil. 

Daarnaast wordt flexibel gewerkt met tijdelijke inhuur van derden en inzet op payroll 

basis.  

 

Met de omvang van de flexibele schil kan, in samenhang met natuurlijk verloop, 

gestuurd worden op de totale formatieve bezetting, al dient daarbij o.a. wel rekening 

gehouden te worden met invulling van specifieke functies. Om de flexibele schil goed 

te bewaken is het van belang om het functioneren van  medewerkers met een tijdelijke 

benoeming goed te volgen en elk jaar kritisch te beoordelen of tijdelijke contracten 

verlengd kunnen worden. 

 

Een van de voornemens in het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2016-2020 betreft het 

binden van de medewerkers aan de LKO. Wij zetten ons daarom in om meer vaste 

contracten aan te bieden en de flexibele schil geleidelijk af te bouwen tot een geringere 

omvang van ongeveer 5% van het personeelsbestand. De verwachting is dat hiermee 

voldoende flexibiliteit bestaat om de formatie te laten meebewegen op de 

schommelingen in leerlingaantallen.  Hiermee geeft de LKO invulling aan het 

voornemen uit het SBP 2016-2020 om mensen meer aan de LKO te binden. 

 

  

5.7. Personeelsverloop 

 
In 2016 zijn er in totaal 29 nieuwe aanstellingen gerealiseerd. Dit zijn nieuwe 

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

pool. In totaal zijn er 28 medewerkers uit dienst getreden.   
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5.8. Overige zaken 

 

De volgende overige zaken waren in 2016 relevant: 

 

Digitaal systeem medewerkerontwikkeling 

Om de ontwikkeling van de medewerkers meer te borgen en blijvend te laten renderen 

voor de organisatie is een goed medewerkersmonitoringsysteem belangrijk. Hiermee 

kunnen de medewerker zelf en de leidinggevende gedurende de hele loopbaan van de 

medewerker binnen de organisatie zicht houden op de ontwikkeling en groei en deze 

continue in balans houden met de organisatiedoelstellingen en -ontwikkelingen.   

 

Na in 2015 en 2016 verschillende systemen (RAET Medewerkerontwikkeling, MOOI en 

Cupella Onderwijs) te hebben bekeken, heeft de werkgroep eind 2016 een nieuwe start 

gemaakt. Naast de eisen die de LKO voor het nieuwe systeem heeft, wordt 

aangesloten bij een van de doelstellingen uit het bestuursakkoord zodat de LKO ook 

over een gevalideerd observatie-instrument beschikt, waarmee de pedagogisch-

didactische vaardigheden van de leerkracht in kaart kunnen worden gebracht. Het 

streven is om in het schooljaar 2017-2018 een geschikt systeem te implementeren. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

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

Daarin worden, onder voorwaarden, twee spaarmogelijkheden genoemd: 

 

1. Het sparen van het basisbudget van 40 uur gedurende maximaal drie jaar voor  

een afgesproken, schriftelijk vastgelegd doel (artikel 8A.4 en 8A.5 van de cao 

PO); 

2. Het sparen van het bijzonder budget voor oudere werknemers van 170 uur 

(130 uur en 40 uur basisbudget) op basis van een vooraf ingediend plan 

gedurende vijf jaar, waarbij bij opname de totale omvang van het verlof niet 

meer mag bedragen dan 340 uur per jaar (artikel 8A.7 en artikel 8A.8 van de 

cao PO). 

 

In 2016 was het taakbeleid binnen de LKO nog in ontwikkeling. De spaarmogelijkheid 

is in 2016 in een enkel geval wel al toegepast. Vooralsnog is, gezien de beperkte 

omvang, in de jaarrekening 2016 geen voorziening getroffen.  

 

Ontwikkelen en implementeren van werkprocessen 

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

gebracht. In 2016 is geïnventariseerd welke processen aanpassing behoeven. Als 

aanpassingen van werkprocessen aan de orde zijn, gebeurt dit direct in het nieuw 

format.  

 

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

In 2016 is met twee medewerkers een vaststellingsovereenkomst gesloten. Bij beide 

Nieuw in dienst 29

Uit dienst op eigen verzoek 14

Ontbinding (niet op eigen verzoek) 2

Afloop contract (niet verlengd) 8

Uit dienst arbeidsongeschiktheid 0

Gepensioneerd 4

Overleden in actieve dienst 0

Overzicht medewerkers in- en uit dienst 2016
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situaties is juridische ondersteuning ingezet om de zorgvuldigheid te waarborgen. Er 

zijn geen consequenties voor de werkgever omdat de wettelijke voorschriften gevolgd 

zijn.  

Bij ontslag wordt gekeken of de termijnen goed gehanteerd worden en of de 

werkgever kan voldoen aan de voorwaarden van de instroomtoets die het 

Participatiefonds stelt. Vanuit het Strategisch Beleidsplan hebben uitzend- en 

payrollconstructies niet de voorkeur. Vanuit zorgvuldig handelen bij ontslag wordt 

echter in een aantal gevallen bewust wel voor uitzend- en payrollconstructies gekozen 

ter beheersing van de kosten bij een mogelijk ontslag. 

 

5.9. Doelen voor het komende jaar 

 

 Selecteren en implementeren van een digitaal systeem medewerkerontwikkeling; 

 Evaluatie regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

 Uitwerken en implementeren taakbeleid; 

 Vormgeven aan en implementeren van vervangingsbeleid; 

 Analyseren ontwikkeling van de personeelssterkte per salarisschaal en per 

functiegroep met het oog op de gedachte “meer handen in de klas”; 

 Onderzoeken of doorontwikkelen van de functiemix vanuit het carrièreperspectief 

van de medewerkers in de klas mogelijk is; 

 Mogelijkheden informeel leren onderzoeken; 

 Doorontwikkelen ziekteverzuimbeleid naar een gecombineerd gezondheids- en 

ziekteverzuimbeleid; 

 Analyseren leeftijdsverdeling personeelsbestand en onderzoeken mogelijkheden 

van duurzame inzetbaarheid. 
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6. Klachtenregeling en – afhandeling 
 

Begin 2016 is de klachtenregeling geëvalueerd en bijgesteld. Belangrijke verbeteringen 

en aanvullingen zijn: 

 De rol van de medezeggenschap is duidelijk beschreven.  

 De werkwijze van de commissie is beschreven. 

 De reactietermijn van de organisatie is met twee weken verkort. 

 

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de regeling goed werkt en dat de 

medewerkers die in de commissie zitten die de klacht behandelt dat erg professioneel 

en betrokken oppakken. De gekozen lijn in onze klachtenregeling, het gesprek 

aangaan op de plek waar de onvrede is ontstaan, functioneert ook goed. Onvrede en 

teleurstelling van ouders/leerlingen wordt adequaat opgepakt door de medewerkers en 

leidt niet meer automatisch tot klachten. Het wordt steeds meer aan de voorkant 

opgelost. Ook groeien de locaties in de wijze waarop zij officieel ingediende klachten af 

kunnen handelen.  

 

Een punt van aandacht wordt gevormd door enkele langlopende dossiers van ouders 

die onvrede hebben richting onze organisatie. Het proberen te voorkomen van een 

officiële klacht en het gesprek gaande houden, resulteert in langlopende casussen die 

niet afgerond worden. We zullen intern moeten bekijken of we niet eerder richting een 

officiële klacht met een zorgvuldige behandeling kunnen over gaan om eerder tot 

afronding te komen in het belang van ouders en leerling.  

 

Relatief nieuw voor ons zijn de klachten die gaan over het wel of niet plaatsen van 

leerlingen. Feitelijk is hier geen sprake van een klacht, maar eerder van een bezwaar 

op een beslissing. In 2016 is er één casus bij het bestuur binnengekomen. Tijdens de 

behandeling van de klacht bleek de locatie onvoldoende zorgvuldig te hebben 

gehandeld en essentiële stappen te hebben overgeslagen. De intakeprocedure is 

opnieuw gedaan en uitgevoerd naar tevredenheid van ouders en locatie.  

 

Op het niveau van het bestuur zijn in 2016 vijf klachten behandeld. Alle klachten 

hebben geleid tot een uitspraak die is gerespecteerd en heeft geleid tot een 

veranderde situatie.  

 

Op de locaties zijn er, op de vijf genoemde na, geen officiële klachten geweest. De 

meeste onvrede en teleurstelling is, zoals al beschreven, al in een eerder stadium in 

goed overleg opgelost en behandeld.  
 
Vertrouwenspersoon 

In 2016 zijn er twee meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen. Een 

ouder van de locatie Hazenboslaan heeft de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Deze 

melding is opgelost met de directeur, er is geen officiële klacht uit voortgekomen. 

Verder is er een personeelslid dat zich heeft gewend tot de vertrouwenspersoon. Ook 

deze melding is opgepakt en met de medewerker is in overleg met de locatiedirecteur 

een oplossing gevonden.  
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7. Financiën 
 

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

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

de jaarrekening 2016 zoals deze in dit verslag is opgenomen.  

 

 

7.1. Financieel Beleid  

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

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

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

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

financiële en bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, 

voldoende reserves en adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet zoveel 

mogelijk bedrijfseconomische risico’s afdekken. 

 

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

met een actuele en betrouwbare begroting en meerjarenraming. De uitgangspunten 

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

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

andere wijze ingericht. De belangrijkste uitgangspunten daarvoor zijn: 

 

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

in het nieuwe strategisch beleidsplan (eigenwijsheid, solidariteit en 

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

solidariteit en rolvastheid) 

 

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

lumpsumfinanciering: ontschotting, autonomievergroting en deregulering: 

 We werken met een geïntegreerde begroting waarin geen scheiding bestaat 

tussen personele en materiële middelen. 

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

niet op wat we op de verschillende bekostigingselementen ontvangen, maar 

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

dat leidt tot knelpunten, moeten beleidsmatige keuzes worden gemaakt voor 

de inzet van middelen. 

 

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

herverdelingsmodel, waarbij we enerzijds zoveel als mogelijk aansluiten bij de 

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

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

versterking, ondersteuning op verbeterpunten).  

 

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

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

krijgen en voldoende middelen te begroten voor onderwijskundige ambities, 

infrastructuur en kwaliteitszorg. Dat betekent ten aanzien van 

verantwoordelijkheden, rollen en besluitvorming het volgende: 

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

de school; 

 De controller begeleidt en ondersteunt directeuren bij het opstellen van de 

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

CvB; 

 CvB stelt de begrotingen van scholen vast; 

 RvT keurt de totaal - begroting van LKO goed. 



 

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep            Jaarverslag 2016                        Pagina 44 

 

 

5. De begroting van een school is taakstellend. Elke school is verantwoordelijk 

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

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

(realisatie) aan de begroting wordt getoetst. 

 

6. De begroting is gekoppeld aan de meerjarenbegroting. De begroting 2016 en de 

meerjarenbegroting zijn leidend voor het bestuursformatieplan en de school – 

formatieplannen. 
 

Daarmee heeft de begroting zich ontwikkeld tot een leidend sturingsinstrument. 

 

Ten aanzien van de interne monitoring heeft iedere locatiedirecteur in 2016 drie maal 

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

Mede op basis daarvan zijn de tussentijdse financiële rapportages voor CvB en RvT 

opgesteld waarin de financiële voortgang wordt getoetst aan uitgangspunten en 

begroting (en zo nodig leidt dit tot bijsturende maatregelen). 

 
 

7.2. Treasury 

 

Het ministerie van OCW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek 

geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te 

weten het verzorgen van onderwijs en onderzoek.  Het financiële beleid en het beheer 

van de instellingen is dienstbaar aan het realiseren van de publieke doelstellingen, en 

is daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. Dit proces mag niet 

in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’s die daarop niet direct 

betrekking hebben.  

 

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

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

posities en de hieraan verbonden risico’s. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te 

geven aan de treasuryfunctie, de risico’s te beperken, alsmede, in het kader van 

vermogensbeheer van de Stichting, te expliciteren volgens welke procedures besluiten 

tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie 

betrokken personen zich moeten houden. In het treasurystatuut wordt het beleid 

uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.  

 

Het Treasurystatuut van LKO dateerde van 2012. Op 6 juni 2016 heeft het Ministerie 

van OCW echter de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (RBLD 2016) 

gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016 en vervangt de Regeling 

beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 (RBB 2010).  

Het Treasurystatuut van LKO is op basis van deze nieuwe regeling dan ook per eind 

2016 aangepast.  

 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 

 beperkingen bij het aangaan van derivaten; 

 het verplicht stellen van modelovereenkomsten voor niet-professionele 

beleggers; 

 verdere beperkingen in het uitzetten van middelen en het verstrekken van 

leningen; 

 eisen opgenomen voor verantwoording in het jaarverslag. 

 

Het Treasurybeleid van Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep vindt plaats 

binnen de kaders van de “Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (RBLD 
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2016)”. Binnen het treasurybeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen publieke 

middelen en overige middelen enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds. 

 

Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheersen van de financiële risico’s en 

secundair het reduceren van de financieringskosten. De algemene doelstellingen van 

het treasurybeleid zijn: 

1. Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door 

tijdige beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele 

condities. 

2. Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen. 

3. Het minimaliseren van de kosten van leningen. 

4. Het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities 

en de geldstromen van de organisatie zijn verbonden. 

 

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

LKO in 2016, evenals in 2015, uitsluitend gebruik gemaakt van spaarrekeningen en 

beleggingen in obligaties. De beleggingen in obligaties worden door ABN AMRO Bank 

gemonitord, de portefeuille wordt periodiek doorgesproken met het College van 

Bestuur en de Controller. Dat is in januari 2016 gebeurd. De totale omvang van de 

effectenportefeuille per eind 2016 bedraagt € 582.283, per eind 2015 bedroeg de 

waarde € 585.664. Het beleggingsprofiel is defensief. Er hebben in 2016, evenals in 

2015, geen aan- of verkopen plaatsgevonden. De specificatie van de aanwezige 

obligaties per ultimo 2016 is als volgt: 

 

 
 

Een nadere specificatie van de beleggingen ultimo 2016 en 2015 is opgenomen in de 

jaarrekening. 

 

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

van bankrekeningen en bankrelaties onder de loep is genomen. Daarmee bankiert LKO 

vrijwel alleen nog bij ABN AMRO bank. De bankrelatie met ING is beëindigd, bij 

Rabobank wordt uitsluitend nog een lopende rekening (met beperkt saldo) 

aangehouden omdat daarop nog ontvangsten te verwachten zijn. 

 

  

Waarde per 31/12/2016

Obligatie Einddatum Nominaal beurswaarde

4,125% Rabobank Nederland 11/18 17-okt-18 200.000€  233.014€               

4,0% Rabobank Nederland 10/20 17-jan-20 100.000€  122.410€               

3,5% Rabobank Nederland 11/18 17-okt-18 100.000€  107.214€               

3,5% Allianz fii bv 12/22 14-feb-22 100.000€  119.645€               

500.000€  582.283€               
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7.3. Toelichting op de balans  

 

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

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

2015 en 2016 met elkaar zijn vergeleken. 

 

 
 

 

Het balanstotaal van de Stichting LKO daalt ten opzichte van 31 december 2015 met  

€ 651.805 tot € 5.241.306. In 2016 is een sterke daling van de liquiditeiten zichtbaar. 

Enerzijds hebben aanzienlijke investeringen plaatsgevonden (voornamelijk in relatie tot 

de nieuwbouw van het Leo Kanner College), anderzijds zijn de kortlopende schulden 

flink afgenomen (door de afwikkeling van nog openstaande facturen en voorschotten 

met betrekking tot de nieuwbouw van het Leo Kanner College). Tegelijkertijd zijn de 

kortlopende vorderingen gestegen (door toename van de vordering op Gemeenten 

vanwege de nog te ontvangen eindafrekening van de Nieuwbouw voor het Leo 

Kannercollege Leiden). 

 

Voor een nadere onderbouwing van samenstelling en verloop van de verschillende 

onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans zoals 

opgenomen in de jaarrekening. Verderop in dit hoofdstuk is een nadere analyse 

opgenomen van een aantal balansgerelateerde indicatoren. 

 

  

Per eind Per eind Mutatie

2015 2016 2016

ACTIVA

Gebouwen en terreinen 24.011€           55.604€           31.593€           

Overige Materiele vaste activa 743.291€        1.340.941€     597.650€        

Financiele vaste activa 585.664€        582.283€        -3.381€           

Vorderingen 1.156.589€     1.494.466€     337.877€        

Liquide middelen 3.383.556€     1.768.012€     -1.615.544€   

Totaal activa 5.893.111€     5.241.306€     -651.805€       

PASSIVA

Eigen vermogen 2.668.217€     2.860.660€     192.443€        

Voorzieningen 607.845€        689.690€        81.845€           

Kortlopende schulden 2.617.049€     1.690.956€     -926.093€       

Totaal passiva 5.893.111€     5.241.306€     -651.805€       
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7.4. Toelichting op de exploitatie 

 

Toelichting op de Baten 

 

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen betreffen de gelden die direct afkomstig zijn van OCW of van de 

samenwerkingsverbanden. Hierin zijn naast de reguliere personele en materiële 

bekostiging ook de gelden voor Prestatiebox en Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 

opgenomen. De Rijksbijdragen zijn voor het gehele jaar begroot op € 14,727 miljoen. 

De gerealiseerde Rijksbijdragen bedragen € 15,113 miljoen en zijn daarmee ca. € 

386.000 hoger dan begroot.  

 

Dat kent 3 oorzaken: 

 De aanpassing van de bekostiging voor schooljaar 2016 – 2017 als gevolg van 

hogere vaststelling van het leerlingaantal per 1 oktober 2015 door DUO en de 

indexering van de bekostiging in april en oktober (totaal effect ca. € 71.000);  

 De ontvangst van groeimiddelen vanuit de Samenwerkingsverbanden. In de 

begroting was er  voorzichtigheidshalve van uit gegaan dat er geen 

groeimiddelen zouden worden ontvangen (op een beperkt bedrag voor 2 

scholen na: ESB Curium en SO Oegstgeest), omdat bij het opstellen van de 

begroting geen duidelijkheid bestond over de wijze van uitvoering van de 

nieuwe groeiregeling per samenwerkingsverband. In werkelijkheid is voor een 

bedrag van ca. € 286.000 aan groeimiddelen vanuit de 

samenwerkingsverbanden ontvangen.  

 Diverse niet begrote ontvangsten en inhoudingen voor in totaal € 29.000: 

 

Subsidie voor een zij – instromer (medewerker van VSO 

Leiderdorp) 

€ 20.000 

Studieverlof (lerarenbeurs) voor één leerkracht van VSO 

Oegstgeest en twee leerkrachten van VSO Leiden. 

€ 9.000 

Totaal € 29.000 

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn voor het jaar 2016 begroot op € 226.000 en 

bestaan uit de gymlokaalvergoedingen van de gemeenten Oegstgeest en Leiden, de 

bijdrage van de gemeente Zoetermeer voor SO Zoetermeer en de begrote ESF – 

subsidie voor VSO Oegstgeest en VSO Leiderdorp.  

 

De werkelijke baten bedragen ca. € 173.000 en liggen daarmee € 53.000 lager dan 

begroot: 

 De bijdrage van de Gemeente Zoetermeer is volgens schema uitgekeerd en de 

beschikking is zelfs iets hoger vastgesteld dan begroot (€ 139.003 i.p.v. 

€ 135.000). De subsidie is gebaseerd op het verschil tussen de bekostiging van 

een zelfstandige vestiging (met eigen BRIN - nummer) en een nevenvestiging 

(met sub – BRIN - nummer). Genoemde subsidie voorziet in de dekking van het 

verschil. Separaat wordt aan de Gemeente Zoetermeer verantwoording 

afgelegd over deze middelen. 

 De begrote gymlokaalvergoedingen zijn conform begroting met uitzondering 

van de vergoeding voor VSO Oegstgeest. Omdat de gebruikersovereenkomst 

met de Gemeente Oegstgeest per eind 2016 nog niet afgerond blijkt te zijn, zijn 

de hiermee gemoeide baten niet in boekjaar 2016 verantwoord. Het ligt wel in 

de lijn der verwachting dat de gebruikersovereenkomst in de eerste helft van 

2017 zal worden afgesloten en de gymlokaalvergoeding alsnog van de 

gemeente Oegstgeest zal worden ontvangen. 

 De begrote ESF – gelden ad € 45.000 zijn nog niet ontvangen, dat gebeurt pas 

na afwikkeling van de administratieve verantwoording, die wordt opgesteld door 

de Gemeente Leiden. Dat neemt tijd in beslag, op moment van opstellen van de 
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jaarrekening 2016 wachten wij ook nog op de definitieve afrekening over het 

jaar 2015. Voorzichtigheidshalve zijn de ESF – gelden niet als baten in de 

jaarcijfers opgenomen.  

 

Ten aanzien van overige overheidsbijdragen wordt nog opgemerkt dat de van de 

Gemeente Leiderdorp ontvangen subsidie ad € 177.051 voor de start van de MAVO als 

balanspost is opgenomen en dat de daarmee te dekken kosten daarop in mindering 

zijn gebracht. De subsidie van de gemeente Leiderdorp en de bestedingen daarop zijn 

dus niet zichtbaar in de exploitatie. 

 

Overige baten 

De overige baten zijn voor het jaar 2016 begroot op € 91.650. Dit betreft voornamelijk 

ouderbijdragen (algemeen en voor kamp-/ werkweek), losse lokale giften en 

opbrengsten van schoolactiviteiten (catering, repro,  groenwerkzaamheden). De 

werkelijke ontvangsten bedragen  € 238.931 en zijn daarmee € 147.000 hoger dan 

begroot. Dit positieve verschil wordt op hoofdlijnen verklaard door: 

 

Hoger uitvallende opbrengsten aan ouderbijdragen, giften en 

opbrengsten van schoolactiviteiten 

€ 34.000 

Een incidentele ontvangst van Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind (NSGK) voor het speelplein van SO Oegstgeest 

€ 24.000 

Premie – restitutie van het Vervangingsfonds i.v.m. teveel 

betaalde premie in 2015 

€ 17.000 

De opbrengsten van detachering van drie medewerkers aan 

derden 

€ 44.000 

Overige hogere / niet – begrote opbrengsten   € 28.000 

Totaal € 147.000 

 

 

Totale baten 

De totale baten waren voor het jaar 2016 begroot op € 15,045 miljoen. De werkelijke 

totale baten in 2016 bedragen € 15,528 miljoen (103% van het begrote bedrag) en 

liggen daarmee ca. € 484.000 hoger dan begroot.  Deze positieve overschrijding wordt 

hoofdzakelijk verklaard door de  ontvangst van de bewust niet begrote groeimiddelen 

van de Samenwerkingsverbanden, de ontvangst van niet begrote (incidentele) baten en 

detacheringsopbrengsten. 

 

 

Toelichting op de lasten 

 

Loonkosten 

De loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers, inclusief 

vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, en werkgeverslasten, waaronder de kosten van 

premies voor Vervangingsfonds en Participatiefonds. De ontvangen uitkeringen van 

Vervangingsfonds (ziekte) en UWV (bij zwangerschappen) zijn op de loonkosten in 

mindering gebracht. 

 

De loonkosten voor het jaar 2016 waren begroot op € 12,249 miljoen. De werkelijke 

loonkosten bedragen € 12,208 miljoen. Daarmee zijn de loonkosten € 41.000 lager 

dan begroot.  Voor de loonkosten geldt in het algemeen dat de maanden onderling 

lastig vergelijkbaar zijn (nog los van de doorgevoerde mutaties) waardoor ook tijdens 

het jaar lastiger op loonkosten kon worden gestuurd: 

 Tot en met juni is verloond op basis van de ”oude” CAO; 

 In juli is de eenmalige nabetaling gedaan i.v.m. het doorvoeren van de nieuwe 

CAO; 
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 In augustus is de bindingstoelage uitbetaald; 

 In oktober is de vergoeding voor de dag van de leraar uitbetaald; 

 De onduidelijkheid over de nieuwe wijze van factureren en berekenen van de 

bedragen die aan het vervangingsfonds dienen te worden afgedragen. Dat heeft 

per jaareinde geleid tot een bedrag van ca. € 100.000 aan lagere loonkosten 

terwijl daar tijdens het jaar wel rekening mee was gehouden. 

 

De totale gemiddelde formatie in 2016 lag licht boven het niveau van de begroting (0,7 

fte). Dat wordt deels verklaard door de inzet van personeel i.v.m. de opstart van de 

MAVO in Leiderdorp (niet begroot, maar wel geaccordeerd door het CvB als 

voorfinanciering van deze nieuwe activiteit). Daar staat tegenover dat invulling van 

andere vacatures is aangehouden (bijv. bovenschools autismespecialist, controller) of 

gecombineerd is met andere oplossingen (externe inhuur). De loonkosten bestuur, 

directie en toezicht zijn ten opzichte van 2015 gestegen; de verklaring hiervoor is dat 

in 2015 gedurende een deel van het jaar één bestuurder in loondienst was (na vertrek 

van de toenmalige voorzitter van het CvB), in 2016 waren dat gedurende het gehele 

jaar twee bestuurders (na indiensttreding van de nieuwe voorzitter van het CvB in 

november 2015). 

Overige personeelskosten 

De overige personeelskosten bestaan uit begrote bedragen voor inhuur van extern 

personeel, werving & selectie, opleidingen / scholing, bedrijfsgezondheidszorg, reis- en 

verblijfkosten, kosten in het kader van de werkkostenregeling en alle overige kosten 

die direct of indirect personeelsgerelateerd zijn. De totale overige personeelskosten 

waren voor 2016 begroot op € 733.000. De werkelijke bestedingen bedragen ca. 

€ 957.000 en liggen daarmee ca. 224.000 boven de begroting.  De oorzaak daarvan 

ligt volledig in de hogere kosten van inhuur van externen; daarin zijn onder meer 

opgenomen: 

 Kosten van inhuur controller en adviseur Personeel op het bestuurskantoor 

(beide posities waren begroot in de loonkosten; de externe inhuur van de 

adviseur Personeel is per 1 september 2016 beëindigd vanwege aanstelling 

eigen medewerker); 

 Inhuur van de interim – directeur voor VSO Leiderdorp (begroot, en in 

werkelijkheid voor een kortere periode ingezet); 

 Kosten van niet begrote inhuur op SO Zoetermeer ter vervanging van een van 

werkzaamheden vrijgestelde medewerkster; 

 Kosten van niet begrote inhuur onderwijskundige ondersteuning op VSO 

Leiderdorp; 

 Kosten van inhuur van een conciërge op VSO Leiderdorp in verband met 

overheveling van de oorspronkelijke functiehouder naar bovenschools. 

 

Per saldo vindt dus meer externe inhuur plaats dan begroot, in het bijzonder bij SO 

Zoetermeer, VSO Leiderdorp en het bestuurskantoor. Deze inhuur was nodig om de 

kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs op peil te houden.  Daarnaast is, in lijn met 

onze ambities, meer geld ingezet aan opleidingskosten (voor 2017 hebben we meer 

opleidingsgelden opgenomen in de begroting). Op andere posten die vallen onder de 

overige personeelskosten (o.a. Arbo en kosten in het kader van de 

Werkkostenregeling) is minder besteed dan begroot.  

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen waren voor het jaar 2016 begroot op € 269.000. De werkelijke 

afschrijvingen komen uit op ca. € 247.000 en waren daarmee iets lager dan begroot. 

Hierin zijn ook de afschrijvingen meegenomen die volgen uit de activering van 

bedragen uit de afrekening van de nieuwbouw van het Leo Kanner College VSO in 

Leiden. De afschrijvingen betreffen zowel de afschrijvingen op activa die per 1 januari 

reeds aanwezig waren als op nieuwe investeringen (met ingang van het moment van 

ingebruikneming). Voor het Leo Kanner College was overigens een ruim hoger bedrag 
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aan investeringen begroot maar die investeringen konden deels gedekt worden uit nog 

niet eerder gebruikte middelen voor 1e inrichting van de Gemeente Leiden. 

 
Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten hebben betrekking op de panden die in gebruik zijn. Het betreft 

onder meer de huurkosten (bestuurskantoor) en bijkomende kosten voor schoonmaak, 

beveiliging, onderhoud, energie en publiekrechtelijke heffingen. De huisvestingskosten 

waren voor 2016 begroot op ca. € 777.000. De werkelijke kosten bedragen ca. € 

819.000 (105% van het begrote bedrag) en zijn daarmee ca. € 42.000 hoger dan 

begroot, voornamelijk door opname van nog te verwachten kosten voor de huisvesting 

Leiderdorp waarvoor in voorgaande boekjaren een te laag bedrag aan kosten in de 

jaarcijfers was opgenomen. 

 
Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten omvatten alle andere kosten. Hieronder vallen o.a. 

leermiddelen, licenties van onderwijskundige software, aanschaf van lesmaterialen, 

culturele vorming, reproductie en schoolbegeleiding, de kosten van uitbesteding van 

administratie aan OHM, telefoon, porti, ICT, verzekeringen, abonnementen, drukwerk, 

kantoorbenodigdheden, kantinekosten, accountantskosten, advieskosten, 

lidmaatschapskosten en contributies. 

 

Deze post was voor 2016 begroot op ca.€ 1.046.000. De werkelijke bestedingen 

bedragen ca. € 1.135.000 (109% van het begrote bedrag) en waren daarmee ca. 

€ 89.000 hoger dan begroot. De belangrijkste posten waarop meer is besteed dan 

begroot, zijn: 

 

 
 

De belangrijkste posten waarop minder is besteed dan begroot, zijn: 

 

 
 

Het CVB zet  in op implementatie van het inkoopbeleid, deels om de kosten te 

beheersen door efficiënter in te kopen en deels om meer grip te krijgen op de veelheid 

aan posten. Invoering van het inkoopbeleid is daarmee deels een antwoord op de 

bovenstaand genoemde overschrijdingen. De overschrijding op externe advisering en 

op de post RvT betreft beleidskeuzes waarmee bij opstelling van de begroting nog 

geen rekening kon worden gehouden.  

 
De accountantskosten zijn hoger dan in het voorgaande jaar door het doen uitvoeren 

van een eenmalige risicoanalyse. 

 

Totale lasten 

De totale lasten waren voor het jaar 2016 begroot op € 15,074 miljoen. De werkelijke 

bestedingen bedragen ca. € 15,366 miljoen (102% van het begrote bedrag). Daarmee 

liggen de lasten op totaalniveau ca. € 292.000 boven de begroting. Het grootste deel 

hiervan wordt veroorzaakt door de hogere kosten van inhuur van externen. 

 

 

 

Onderwijsleerpakket 38.000€     Diverse posten op meerdere locaties

Reproductie 28.000€     Kosten Ricoh e.d. voor alle locaties

Externe advisering 41.000€     O.a advisering inzake kwaliteit en diverse juridische ondersteuning

RvT 28.000€     Verhoging honorering en niet begrote kosten voor werving & selectie

135.000€  

Advisering restaurant VSO Oegstgeest -50.000€   Reservering voor mogelijke start – up van een externe catering – 

voorziening op VSO Oegstgeest, nog niet uitgevoerd
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Toelichting op de financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen op liggende 

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

financiële baten en lasten waren  voor het gehele jaar 2016 begroot op € 40.000.  De 

gerealiseerde opbrengst bedraagt ca. 30.000. In dit bedrag wordt het beperkte verlies 

op de obligaties ruimschoots gecompenseerd door ontvangen couponrentes en rente 

op de lopende spaarrekeningen. De aan het uitvoeren van de beleggingsportefeuille 

verbonden kosten (ca. € 4.000) zijn opgenomen onder de overige lasten. 

 

 

Totaalbeeld 

Het totaal resultaat, inclusief financiële baten en lasten, was voor het jaar 2016 

begroot op € 11.000 positief. Het werkelijk financieel resultaat bedraagt € 192.443 

positief. Het financieel resultaat is daarmee € 181.444 beter dan begroot. Dit verschil 

bestaat uit: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 

2016

Werkelijk 

2016 

Afwijking 

Werkelijk t.o.v. 

begroting

% t.o.v. 

begroting

Baten

Rijksbijdragen 14.727.000€     15.113.807        386.807                  103%

Overige overheidsbijdragen 226.000€           175.931              -50.069                  78%

Overige Baten 92.000€             238.931              146.931                  260%

Totaal baten 15.045.000€     15.528.669        483.669                  103%

Lasten

Loonkosten 12.249.000€     12.207.994        -41.006                  100%

Overige Personeelslasten 733.000€           957.268              224.268                  131%

Afschrijvingen 269.000€           246.575              -22.426                  92%

Huisvestingslasten 777.000€           819.118              42.118                    105%

Overige lasten 1.046.000€       1.135.166          89.166                    109%

Totaal lasten 15.074.000€     15.366.121        292.120                  102%

Saldo Baten en Lasten -29.000€           162.548              191.549                  

Financiële baten en lasten

Financiële baten 40.000€             29.895                -10.105                  75%

Financiële lasten -€                        -                           -                               0%

40.000€             29.895                -10.105                  75%

Netto Resultaat 11.000€             192.443              181.444                  
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7.5. Resultaatbestemming 

 

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

het resultaat als volgt te bestemmen: 

 

 
 

Het over 2016 behaalde resultaat wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve. 

Daarmee bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve per eind 2016 € 2.475.450. 

De bestemmingsreserves en de algemene reserve publiek blijven ongewijzigd. 

 

 

7.6. Indicatoren 

 

Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren becijferd. Deze 

zijn onderstaand opgenomen. De commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 

heeft signaleringsgrenzen geformuleerd  voor de indicatoren die een indruk geven van 

het vermogensbeheer van een onderwijsinstelling. Deze signaleringsgrenzen zijn bij 

deze indicatoren vermeld. 

 

 
 

 De kapitalisatiefactor (balanstotaal minus vastlegging in gebouwen en terreinen 

gedeeld door totale baten) geeft een indicatie of onderwijsinstellingen wellicht 

een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun 

taken.  

 De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) geeft de 

verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en geeft inzicht in de 

financieringsopbouw en in hoeverre LKO op langere termijn in staat is om aan 

de verplichtingen te voldoen. 

 De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende 

schulden) geeft aan in hoeverre LKO op korte termijn aan zijn verplichtingen 

Begroting 

2016

Werkelijk 

2016 

Afwijking 

Werkelijk t.o.v. 

begroting

Resultaatverdeling

Mutatie Bestemmingsres.Priv. -                           -                           -                               

Mutatie algemene reserve 11.000               192.443              181.444                  

11.000               192.443              181.444                  

werkelijk werkelijk

Per eind Per eind

2015 2016

Kapitalisatiefactor (norm max. 35%) 39,3% 33,3%

Solvabiliteit (norm min. 30%) 45,3% 54,6%

Liquiditeit (norm 1,0 - 1,5) 1,73                  1,93                  

Weerstandsvermogen (norm 10%) 17,8% 18,4%

Rentabiliteit (langjrig gemiddel 0-5%) -8,4% 1,2%
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kan voldoen.  

 Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) geeft de 

mate weer waarin de organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen 

 De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief resultaat in 

relatie tot de totale baten (totaal resultaat gedeeld door de totale baten) 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van LKO in 2016 is versterkt. De 

solvabiliteit, liquiditeit, weerstandsvermogen en rentabiliteit zijn gestegen ten 

opzichte van de situatie per eind 2015. De kapitalisatiefactor is weliswaar gedaald 

(door een daling van het balanstotaal) maar is in absolute zin nog steeds hoog.  

 

De kapitalisatiefactor ligt per eind 2016 binnen de landelijke norm, evenals de 

rentabiliteit. De andere  relevante kengetallen (solvabiliteit, liquiditeit en 

weerstandsvermogen) liggen per eind 2016 boven de landelijke norm. Hieruit volgt 

dat LKO er per eind 2016 financieel gezond voor staat  en dat de vermogenspositie 

ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële tegenvallers in toekomstige 

jaren. Voor de verdere ontwikkeling van de kengetallen in meerjarenperspectief 

wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf. 

 

 

 

7.7. Risicobeheersings- en controlesystemen 

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen van de LKO. Deze systemen hebben als 

doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de 

financiële  verslaggeving en het naleven van de wet- en regelgeving. De LKO is lid van 

de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Zoals alle leden van de 

PO-raad, heeft de Stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform 

vastgesteld. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 

van bestuurders en managers in het primair onderwijs. 

 

De LKO heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed aan het 

administratiekantoor Onderwijsbureau Hollands Midden in Leiden (OHM). OHM draagt 

zorg voor de primaire vastlegging van gegevens. De Controller is eerste aanspreekpunt 

voor alle interne en externe financiële aangelegenheden en bewaakt de relatie met en 

werkzaamheden van OHM. De controller ziet daar vanuit zijn rol op enige afstand op 

toe en bewaakt de wijze van toepassing van de planning & control cyclus.  

 

De LKO beschikt over een beschrijving van de AO/IC. Het totale stelsel van interne 

risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren regelmatig worden 

geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.  

 

De externe accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een rapportage 

opnemen over de financiële positie van de LKO, inclusief de aangegane off-balance 

instrumenten en mogelijk open posities. Dit impliceert dat de accountant controleert in 

hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd op basis van het controleprotocol. 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen 

ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2016 niet naar 

behoren hebben gefunctioneerd.  
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8. Continuïteitsparagraaf 
 

Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een 

zogeheten continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). Deze 

verantwoording was al verplicht voor het jaarverslag over het jaar 2013. Per brief 

heeft de minister de schoolbesturen van alle onderwijssectoren geïnformeerd dat het 

opnemen van de continuïteitsparagraaf ook in verdere jaren zal worden voortgezet. De 

continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige 

ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Ten tweede bevat de 

paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. 

Tot slot moet worden vermeld hoe wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de 

governancecode van het primair onderwijs. Aan de accountant is opgedragen de 

continuïteitsparagraaf te toetsen. 

 

 

8.1. In- en externe ontwikkelingen 

 
De bekostiging vanuit het Rijk is grotendeels gebaseerd op de leerlingtellingen per 1 

oktober. De ontwikkeling van de leerlingaantallen is dan ook cruciaal voor de financiële 

situatie van LKO in de komende jaren.  Met het oog op de begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting 2017 – 2020 is bij alle locaties uitvraag gedaan naar de prognoses 

van de leerlingaantallen voor de komende 4 jaren. Daaruit volgt het volgende beeld: 

 

 

Schooljaar 17/18 18/19 19/20 20/21

Teldatum Kpl Srt 1-okt-16 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19

SO Oegstgeest < 8 jaar 30968110 SO 40 40 40 40

SO Oegstgeest > 8 jaar 30968110 SO 117 117 117 117

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

157 157 157 157

VSO Oegstgeest < 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 8 jaar 30968111 VSO 0 0 0 0

VSO Oegstgeest > 12 jaar 30968111 VSO 277 270 270 270

277 270 270 270

SO Zoetermeer < 8 jaar 30968120 SO 13 23 24 24

SO Zoetermeer > 8 jaar 30968120 SO 56 65 74 74

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

69 88 98 98

VSO Leiderdorp < 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 8 jaar 30968130 VSO 0 0 0 0

VSO Leiderdorp > 12 jaar 30968130 VSO 85 100 110 120

85 100 110 120

ESB Curium SO < 8 jaar 30968140 SO 3 3 3 3

ESB Curium SO > 8 jaar 30968140 SO 31 30 30 30

ESB Curium VSO > 12 jaar 30968140 VSO 32 32 32 32

66 65 65 65

VSO Leiden < 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 8 jaar 30968160 VSO 0 0 0 0

VSO Leiden > 12 jaar 30968160 VSO 290 300 300 300

290 300 300 300

Totaal < 8 jaar SO 56 66 67 67

Totaal > 8 jaar SO 204 212 221 221

Totaal > 12 jaar VSO 684 702 712 722

944 980 1000 1010

Totaal VSO leerlingen VSO 684 702 712 722

Totaal SO leerlingen SO 260 278 288 288

Totaal 944 980 1000 1010
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De prognoses van de leerlingaantallen per 1 oktober 2017, 2018 en 2019 zijn 

geactualiseerd op basis van opgave door de locatiedirecteuren zelf. Die opgaves zijn 

gebaseerd op eigen verwachtingen ten aanzien van in-, door-, en uitstroom van 

leerlingen. Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat het aantal 

leerlingen in de komende  jaren verder zal stijgen, voornamelijk door verwachte 

instroom bij VSO Leiderdorp en SO Zoetermeer. 

 

Naast de leerlingtellingen, die direct invloed hebben op de bekostiging, is er een aantal 

andere ontwikkelingen die bepalend zijn voor het financieel perspectief voor LKO in de 

komende jaren.  Deze factoren liggen op de gebieden van de onderwijsinhoud, 

leerlingtellingen, organisatie, financiën, huisvesting en personeel. Het betreft zowel 

interne als externe ontwikkelingen. 

 

De belangrijkste interne ontwikkelingen zijn: 

 Het nieuwe strategisch beleidsplan en de daarin vastgestelde speerpunten; 

 De formatieve inrichting van het bestuurskantoor; 

 De vastgestelde besturingsfilosofie; 

 Inhoudelijke ontwikkelingen, waaronder: 

o de opstart van de MAVO op VSO Leiderdorp (waarvan we op voorhand al 

weten dat we voor de eerste 7 maanden van 2017 geen personele 

bekostiging ontvangen); 

o het achterblijven van de ontwikkeling van de leerlingaantallen op SO 

Zoetermeer (na het verkrijgen van een basisarrangement in 2016 blijven 

de werkelijke leerlingaantallen achter bij de prognoses. Desalniettemin 

vinden we het belangrijk om de personele capaciteit van SO Zoetermeer 

vooralsnog in stand te houden, gelet op de verwachte groei van de 

leerlingaantallen); 

o de opstart van de restaurant – voorziening bij VSO Oegstgeest 

(uitgangspunt: budgetneutraal); 

o de mogelijke samenwerking met Inzowijs op SO Oegstgeest voor het 

geven van aanvullende begeleiding aan kinderen; 

o de recente oplevering van de nieuwbouw van VSO Leiden; 

o de verwachte vernieuwing van het onderwijsconcept van VSO 

Leiderdorp; 

o de verwachte oplevering en inrichting van de nieuwe locatie van SO 

Zoetermeer; 

o noodzakelijke nieuwbouw in één van de komende jaren voor VSO 

Oegstgeest. 

 

De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn: 

 De cao: De nieuwe cao is in werking getreden op 1 juli 2016 en loopt tot en met 

30 september 2017. Daarmee bestaat in elk geval tot aan dat moment 

duidelijkheid over de kosten van personeel in loondienst. 

 De bekostiging:  er is inmiddels na jaren van onduidelijkheid een redelijk helder 

beeld ontstaan over de omvang van de bekostiging, maar het blijft onzeker of 

aanpassingen in cao en algemene kostenstijgingen volledig in de aanpassing 

van de bekostiging zullen worden meegenomen. 

 De regelgeving m.b.t. de doordecentralisatie van het buitenonderhoud en de 

eventuele overdracht van het juridische en economisch eigendom vanuit de 

gemeenten naar de schoolbesturen; 

 De Wet Werk & Zekerheid waardoor LKO gedwongen is om scherp te kijken 

naar risico’s bij de aanstelling van tijdelijk personeel; 

 De modernisering van het Vervangingsfonds: LKO is op dit moment nog volledig 

aangesloten bij het Vervangingsfonds maar bereidt zich voor op het eigen 

risicodragerschap voor het ziekteverzuim per 1 januari 2018. Voor de begroting 
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is er nog vanuit gegaan dat de huidige situatie zich in 2017 ongewijzigd volledig 

voortzet (inclusief vervangingspool); 

 De wetgeving met betrekking tot inkoop, waarbij de nieuwe aanbestedingswet  

strengere regelgeving kent ten aanzien van omvang en te volgen procedures bij 

inkoop van zaken. 

 

De begin 2016 uitgevoerde risicoanalyse laat zien dat LKO de mogelijke risico’s goed in 

beeld heeft en in staat is bijsturende maatregelen te nemen om de risico’s te 

beheersen, maar het is belangrijk om deze scherp te volgen op hun consequenties 

voor LKO en daarop tijdig de juiste bijsturing te treffen. 

 

 
8.2. Financieel toekomstperspectief 

 

Parallel aan het opstellen van de begroting voor het jaar 2017 is de 

meerjarenbegroting 2017 - 2020 opgesteld. Deze ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting

Totaal 2017 2018 2019 2020

In € In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 14.977.000 15.260.000 15.539.000 15.771.000

Overige overheidsbijdragen en subsidies 351.000 179.000 179.000 179.000

Overige baten 220.000 101.000 101.000 101.000

Totaal  Baten 15.548.000 15.540.000 15.819.000 16.051.000

Lasten

Loonkosten 12.578.000 12.623.000 12.843.000 13.013.000

Overige personele lasten 806.000 534.000 515.000 535.000

Afschrijvingen 327.000 329.000 327.000 307.000

Huisvestingslasten 820.000 830.000 830.000 830.000

Overige instellingslasten 1.105.000 1.065.000 1.087.000 1.062.000

Totaal  Lasten 15.636.000 15.381.000 15.602.000 15.747.000

Saldo baten en lasten -88.000 159.000 217.000 304.000

Financiële baten en lasten

Financiële baten 35.000 35.000 35.000 35.000

Financiële lasten -                   -                   -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 35.000 35.000 35.000 35.000

Exploitatieresultaat -53.000 194.000 252.000 339.000

Resultaatverdeling

Mutatie Bestemmingsreserve Privaat -                   -                   -                   -                   

Mutatie algemene reserve -53.000      194.000     252.000     339.000     

-53.000      194.000     252.000     339.000     
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Ter toelichting het volgende (ontleend aan de meerjarenbegroting): 

 

Meerjarenperspectief Rijksbijdragen OCW 

Op grond van de leerlingprognoses is de verwachting dat de totale bekostiging na 2017 

jaarlijks stijgt, in lijn met de verwachte stijging van leerlingaantallen. Daarbij is steeds 

uitgegaan van TLV’s in categorie 1 (“licht”). Indien de TLV’s in een hogere 

bekostigingscategorie (“middel” of “zwaar”) zouden gaan vallen, dan heeft dat een 

positief effect op de bekostiging.  De bekostiging in categorie 2 (“middel”) ligt 

gemiddeld ca. € 6.500 per leerling hoger, de bekostiging in categorie 3 (“hoog”) ca. 

€ 13.000 hoger dan in categorie 1. 

 

Meerjarenperspectief overige overheidsbijdragen en – subsidies 

De verwachting is dat de gymlokaalvergoedingen in de komende  jaren ongewijzigd 

blijven. In de meerjarenbegroting is er voorts vanuit gegaan dat de bijdrage van de 

Gemeente Zoetermeer ongewijzigd wordt gecontinueerd (de bijdrage dient jaarlijks 

voor 1 mei te worden aangevraagd voor het daarop volgende kalenderjaar). De ESF – 

subsidies zijn voorzichtigheidshalve slechts voor één jaar begroot (2017). Per saldo 

zullen de overige overheidsbijdragen en – subsidies na 2017 op een lager niveau 

stabiliseren. 

 

Meerjarenperspectief overige baten 

De overige baten zijn voor de jaren 2018 tot en met 2020 stabiel begroot op een lager 

niveau dan in 2017 omdat de baten uit detacheringen alleen voor het jaar 2017 zijn 

opgenomen. 

 

Meerjarenperspectief Totale baten 

Het beeld is dat de totale baten na 2017 eerst stabiliseren en met ingang van 2018 

verder stijgen, voornamelijk door de groei van de leerlingaantallen. 

 

Meerjarenperspectief Loonkosten 

De opbouw van de loonkosten voor het jaar 2017 (en in meerjarenperspectief) is als 

volgt: 

 

 
 

De totale begrote personele bezetting voor het jaar 2017 (en in meerjarenperspectief) 

is als volgt: 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020

Loonkosten

CVB College van Bestuur/bestuurder 260.000€          260.000€            260.000€         260.000€              

DIR Directie 486.000€          455.000€            455.000€         455.000€              

OP Onderwijzend personeel 8.795.000€      8.795.000€        8.979.000€      9.122.000€           

OOP Onderwijsondersteunend personeel 2.317.000€      2.215.000€        2.234.000€      2.249.000€           

OOPs Onderwijsondersteunend specialisten 1.110.000€      1.134.000€        1.156.000€      1.174.000€           

Totaal 12.968.000€    12.859.000€      13.084.000€   13.260.000€        

Uitkeringen VVF en UWV -390.000 -236.000 -241.000 -247.000

Aansluiting met begroting 12.578.000€    12.623.000€      12.843.000€   13.013.000€        
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In de totale begrote personele bezetting voor 2017 is een aantal personele mutaties 

verwerkt, waaronder: 

 Aanstelling van een bovenschools autisme – expert per 1 september 2017 voor 

0,5 fte; 

 Continuering van de aanstelling van de bovenschoolse conciërge tot 1 januari 

2018; 

 Aanstellingen van leerkrachten (2,8 fte) en een psychologisch assistent (1,0 fte) 

bij VSO Leiderdorp in de loop van 2017 en verdere vacatureruimte per 1 

augustus 2018 (1,0 fte) en per 1 augustus 2019 (1,0 fte) i.v.m. toename van 

het aantal leerlingen; 

 Verlaging van de omvang van de functie van directeur SO Zoetermeer per 1 

augustus 2017 naar 0,5 fte; 

 Diverse aanpassingen in werktijdfactoren per 1 augustus 2017 op grond van de 

cao; 

 Terugbrengen van formatieve omvang op SO Zoetermeer per 1 augustus in 

relatie tot het per die datum verwachte leerlingaantal en de overgang naar de 

nieuwe huisvesting; 

 Vacatureruimte (1,0 fte) bij VSO Leiden met ingang van 1 augustus 2017 i.v.m. 

stijging van de leerlingaantallen. 

 

In meerjarenperspectief daalt de reguliere formatie met ca. 2,27 fte in 2018 en neemt 

daarna weer jaarlijks licht toe. In de personele bezetting is de uitstroom i.v.m. 

pensioneringen meegenomen, voor zover die functies begrotingstechnisch niet worden 

herbezet. Ook zijn voor verschillende locaties vacatureruimte en taakstellingen in de 

begrotingen opgenomen. De loonkosten stijgen door toekenning van periodieken. De 

gemiddelde loonkosten (per functie en in totaal) lopen op als gevolg van de 

doorberekening van periodieken voor die medewerkers die nog niet het einde van hun 

schaal hebben bereikt.  De omvang van de flexibele schil bedraagt per eind november 

2016 21,2 fte. Dit betreft zowel tijdelijke aanstellingen met een einddatum als 

projectaanstellingen (gericht op een specifieke activiteit of project). Met de omvang 

van de flexibele schil kan, in samenhang met natuurlijk verloop, gestuurd worden op 

de totale formatieve bezetting, al dient daarbij o.a. wel rekening gehouden te worden 

met invulling van specifieke functies. Bovendien is het in het kader van de WWZ 

lastiger om medewerkers met tijdelijke contracten aan te stellen en bestaat een groter 

risico op een vast dienstverband. 

 

Meerjarenperspectief Overige personeelskosten 

De totale overige personeelskosten zijn voor 2017 begroot op € 806.000. Daarin zijn 

onder meer opgenomen: 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020

Bezetting (in fte)

CVB College van Bestuur/bestuurder 2,00                   2,00                     2,00                   2,00                        

DIR Directie 4,59                   4,30                     4,30                   4,30                        

OP Onderwijzend personeel 129,51               128,23                 129,23              129,82                   

OOP Onderwijsondersteunend personeel 46,95                 43,71                   43,71                43,71                     

OOPs Onderwijsondersteunend specialisten 16,40                 16,40                   16,40                16,40                     

Totaal 199,44 194,64 195,64 196,23

Waarvan Vervangingspool 4,94                   3,94                     3,94                   3,94                        

Waarvan Detachering 1,52                   -                       -                     -                          

Waarvan Reguliere formatie 192,98               190,71                 191,71              192,30                   

199,44 194,65 195,65 196,23
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Kosten van externe inhuur (€  507.000): 

 

 
 

 Kosten voor scholing van personeel en management voor € 146.000; 

daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de eis vanuit de cao om tenminste 

€ 500 per jaar per fte te besteden aan training en  opleiding; 

 Kosten voor Arbo – zaken € 40.000; 

 Kosten voor Personeelsbeleid en werving & selectie € 17.000; 

 Transitievergoedingen: € 20.000; 

 Eindejaarsgeschenk € 15.000; 

 Overige personeelskosten (personeelsbijeenkomsten, zaken die onder de 

WKR vallen, reiskosten jubilea e.d.): € 61.000. 

 

In de meerjarenbegroting 2016 – 2019 was de verwachting dat de overige 

personeelskosten jaarlijks zouden stabiliseren op ca. € 540.000. De begrote kosten 

voor 2017 liggen ruim hoger. Oorzaken daarvoor liggen in de inhuur van vervanging 

voor detachering (o.a. directeur Zoetermeer), de continuering van de inhuur van de 

controller, het ingezette beleid op VSO Leiderdorp (eerst externe inhuur, dan 

aanstelling) en een aantal specifieke vervangingen waarvoor inhuur reeds loopt. 

 

Ervan uitgaand dat de incidentele kosten na 2017 wegvallen, kunnen de overige 

personeelskosten na 2017 verder naar beneden worden gebracht en zullen deze zich 

kunnen stabiliseren rond € 530.000 per begrotingsjaar. Mocht in de toekomst 

bijvoorbeeld toch meer geld nodig zijn voor inhuur van tijdelijke ondersteuning en / of 

vervanging, dan zal de financiële ruimte daarvoor moeten worden gevonden binnen de 

reguliere begrotingen van de locaties en daarmee ten koste gaan van bestedingen van 

bijvoorbeeld loonkosten. 

 

Meerjarenperspectief Afschrijvingen en investeringen 

De afschrijvingen voor 2017 zijn begroot op € 327.000. Daarvan heeft ca. € 280.000 

betrekking op de afschrijvingen van items die in 2016 of eerder zijn aangeschaft.  Voor 

2017 worden de volgende investeringen en afschrijvingen voorzien: 

 

 
 

Externe vervanging directeur SO Zoetermeer (i.v.m. detachering) tot 1 augustus voor 24 uren per week 58.000€     

Directeur ESB Curium (inhuur vanuit Curium) 52.000€     

Controller 55.000€     

Kosten van de samenwerking met het Wellantcollege door VSO Oegstgeest (inhuur van een groen – docent) 17.000€     

Bij VSO Leiderdorp: 2,6 fte extern personeel als voorportaal van een aanstelling in loondienst (het betreft dus 

structurele functies die in eerste instantie door externen worden ingevuld die bij gebleke geschiktheid een 

reguliere aanstelling krijgen 101.000€  

Payroll / uitzendkrachten voor diverse situaties en vervangingen waaronder de vervanging voor 

zwangerschapsverlof en op te nemen ouderschapsverlof 207.000€  

Ondersteuning voor PR & Communicatie 10.000€     

Schoolbegeleiding 7.000€       

507.000€  

Investeringen Afschrijvingen

Gebouwen /Verbouwing -€                        20.736€              

Meubilair 182.490€           56.146€              

Duurzame Leermiddelen 81.000€             101.219€            

Inventaris en apparatuur 9.770€               15.715€              

ICT 199.000€           130.774€            

Overige 5.000€               2.410€                

477.260€           327.000€            
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De geplande investeringen betreffen grotendeels reguliere investeringen voor 

meubilair, ICT (tablets, laptops, Pc’s, digiborden, beamers en infrastructuur) en 

duurzame leermiddelen (voornamelijk methoden). Het effect van de investeringen 

op de afschrijvingen is in de meerjarenbegroting verwerkt. Ten aanzien van de 

investeringen zijn er nog de volgende bijzonderheden: 

 

 In de investeringen is voor een totaalbedrag van € 138.000 opgenomen voor 

de inrichting van de nieuwe locatie van SO Zoetermeer; 

 Er is € 100.000 begroot voor het opknappen van het schoolplein van VSO 

Leiden (Cesar Franckstraat 5). Voor VSO Leiden zijn verder, ook in 

meerjarenperspectief, nauwelijks investeringen voorzien omdat pand en 

toebehoren volledig vernieuwd zijn in 2016.  

 Voor VSO Oegstgeest geldt dat het merendeel van de gewenste investeringen 

wordt uitgesteld tot de overgang naar de eventuele nieuwbouw. Daartoe 

worden vooral investeringen voorzien in 2019 / 2020.  

 Er is geen rekening gehouden met eventuele investeringen voor aanpassing 

van praktijklokalen, buitenzijde van het gebouw, inrichting, methodieken en 

ICT – voorzieningen die volgen uit de ontwikkeling van  het nieuwe 

onderwijsconcept van VSO Leiderdorp. 

 

Het beeld van de meerjarig in te zetten investeringen is als volgt: 

 

 
 
De investeringen in 2017 zijn al fors lager dan in 2016, voornamelijk omdat de 

nieuwbouw VSO Leiden is gerealiseerd. Uit deze tabel is zichtbaar dat de geplande 

investeringen na 2017 structureel lager zijn. De verhoging in 2019 houdt verband 

met de geplande overgang naar nieuwe huisvesting voor VSO Oegstgeest.  

 

Dit investeringspatroon leidt tot stabiele afschrijvingslasten na 2017 (en een daling 

in 2020). 

 

Meerjarenperspectief huisvestingslasten 

De huisvestingslasten hebben betrekking op de panden die in gebruik zijn. Het 

betreft onder meer de huurkosten evenals bijkomende kosten voor schoonmaak, 

beveiliging, onderhoud, energie en publiekrechtelijke heffingen. De 

huisvestingskosten zijn voor 2017 begroot op € 820.000 en daarmee iets hoger dan 

in voorgaande jaren. Dat wordt grofweg veroorzaakt door de verhoging van de 

huurkosten voor ESB Curium (aangezegd door verhuurder) en hogere kosten voor 

contractonderhoud i.v.m. de nieuw afgesloten contracten vanwege de nieuwbouw 

van VSO Leiden. De huisvestingslasten zijn voor de jaren 2017 tot en met 2020 

stabiel.  

 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020

Investeringen

Gebouwen /Verbouwing -€                   -€                -€                -€                

Meubilair 182.490€     2.000€       1.000€       1.000€       

Duurzame Leermiddelen 81.000€       53.000€     54.000€     53.000€     

Inventaris en apparatuur 9.770€          -€                -€                -€                

ICT 199.000€     79.000€     226.000€  79.000€     

Overige 5.000€          -€                -€                -€                

477.260€     134.000€  281.000€  133.000€  
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Meerjarenperspectief Overige instellingslasten 

De overige lasten omvatten alle andere kosten. Deze post is voor 2017 begroot op 

€ 1.105.000 en daarmee wat hoger dan in 2016. Dat komt op hoofdlijnen door de 

verhoging van de kosten voor de Raad van Toezicht i.v.m. de nieuw vastgestelde 

vergoedingen (effect ca. € 25.000), hoger begrote kosten van externe ondersteuning 

(o.a. juridisch advies en advisering m.b.t. de restaurant – voorziening van VSO 

Oegstgeest) en kosten voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2016 – 2020. 

Voor de jaren 2018 tot en met 2020 blijven de overige lasten op totaalniveau stabiel.  

 

Meerjaren perspectief Totale lasten 

De totale lasten zijn voor het jaar 2017 begroot op € 15,636 miljoen. Het beeld is dat 

de totale lasten na 2017 eerst dalen (minder inhuur) en vervolgens weer licht toenemen 

(stijgende loonkosten).   

 

Meerjarenperspectief financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen van de spaar – 

en beleggingsgelden. Per saldo zijn de financiële baten en lasten voor het gehele jaar 

2017 begroot op € 35.000 (en daarmee iets lager dan in voorgaande jaren), op basis 

van de huidige omvang van de liggende gelden en de actuele rentestanden. Er zijn 

voor 2017 geen financiële lasten begroot. In meerjarenperspectief is deze lijn 

doorgetrokken en wordt ervan uitgegaan dat de financiële baten en lasten over de 

jaren 2018 tot en met 2020 ongeveer op hetzelfde niveau zullen uitkomen als in 2016. 

 

Meerjarenperspectief totaalbeeld: 

De totale baten voor 2017 zijn begroot op € 15.548.000. 

De totale lasten voor 2017 zijn begroot op € 15.636.000. 

De financiële baten en lasten voor 2017 zijn begroot op € 35.000. 

Het begroot resultaat voor 2017 bedraagt daarmee € 53.000 negatief. 

Dit bedrag wordt via de resultaatverdeling onttrokken aan de algemene reserve. 

 

Over de gehele periode 2017 – 2020 stijgen de begrote baten van € 15,548 in 2017 naar 

€ 16,051 miljoen in 2020. De begrote lasten stijgen van € 15,636 miljoen in 2017 naar 

€ 15,747 miljoen in 2020. Per saldo stijgen de baten sneller dan de lasten. Dat leidt over 

de gehele periode gezien tot een positieve tendens  van de financiële resultaten in 

meerjarenperspectief: 

 

 
 

De kern daarvan is dat de groei van de aantallen leerlingen grofweg met dezelfde (c.q. 

relatief minder stijgende) formatieve bezetting kan worden opgevangen. De begroting 

2017 komt weliswaar op een tekort uit, maar dat tekort heeft een beperktere omvang 

dan in de vorige meerjarenbegroting werd voorzien. 

  

Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020

-53.000€          194.000€       252.000€       339.000€  
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Meerjarenperspectief vermogen en kengetallen 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het geprognosticeerd verloop 

van het vermogen op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2017 -2020: 

 

 
 

 

Conclusie is dat in 2017 alle indicatoren licht dalen, maar vanaf 2018 weer aantrekken,  

een stijgende lijn kennen en (ruim) boven de landelijke normen liggen. Specifiek: 

 De kapitalisatiefactor (balanstotaal minus vastlegging in gebouwen en 

terreinen gedeeld door totale baten) bedraagt per eind 2020 ca. 37%. 

Landelijk gezien wordt een kapitalisatiefactor boven 35% (op basis van 

bevindingen commissie Don) als te hoog gezien. 

 De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) bedraagt 

per eind 2020 ca. 59%. Landelijk gezien is een solvabiliteit van tenminste ca. 

30% gangbaar. 

 De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende 

schulden) bedraagt per eind 2020 3,26. Landelijk is tussen 1,0 en 2,0 

gangbaar. 

 Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) 

bedraagt per eind 2020 ca. 22% (norm van 10%).  

 

Prognose Prognose Prognose Prognose

Bedragen in € Per eind Per eind Per eind Per eind

2017 2018 2019 2020

ACTIVA

Gebouwen en terreinen 13.339             8.004               2.668               0                        

Overige Materiele vaste activa 884.100           694.601           653.601           481.933           

Financiele vaste activa 585.664           585.664           585.664           585.664           

Vorderingen 1.100.000       1.100.000       1.100.000       1.100.000       

Liquide middelen 2.478.396       2.908.331       3.277.766       3.797.202       

Totaal activa 5.061.500       5.296.600       5.619.699       5.964.799       

PASSIVA

Eigen vermogen 2.766.000       2.960.000       3.212.000       3.551.000       

Voorzieningen 795.500           836.600           907.700           913.800           

Kortlopende schulden 1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       

Totaal passiva 5.061.500       5.296.600       5.619.700       5.964.800       

Kapitalisatiefactor (norm max. 35%) 32,4% 34,0% 35,4% 37,1%

Solvabiliteit (norm min. 30%) 54,6% 55,9% 57,2% 59,5%

Liquiditeit (norm 1,0 - 1,5) 2,39                  2,67                  2,92                  3,26                  

Weerstandsvermogen (norm 10%) 17,8% 19,0% 20,3% 22,1%
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Kortom: ondanks een begroot financieel tekort voor 2017, blijft de verwachte 

vermogenspositie per eind 2017 en in meerjarenperspectief goed. Tegelijkertijd is er 

een aantal risico’s en onzekerheden waarvan de financiële impact niet goed genoeg 

kan worden overzien. Deze risico’s en onzekerheden worden beschreven in de 

volgende paragraaf.  

 

Noot: De werkelijke balans per 31 december 2016 wijkt enigszins af van de verwachte 

balans waarvan bij het opstellen van de meerjarenbegroting werd uitgegaan. Daardoor 

zijn ook de doorgetrokken balansbedragen voor de jaren 2017 tot en met 2020 niet 

meer helemaal correct (er zijn met name afwijkingen zichtbaar in de materiele vaste 

activa, vorderingen, liquide middelen en de kortlopende schulden). Voor het 

totaalbeeld en de ontwikkeling van de kengetallen maakt dat echter geen verschil. 

 

 

8.3. Risico’s en onzekerheden  

 

In het licht van de meerjarenbegroting 2017 - 2020 bestaat nog een aantal risico’s en 

onzekerheden. Deze worden onderstaand aangegeven. 

 

De schatting van de leerlingaantallen 

De prognoses in meerjarenperspectief zijn opgeteld door de locatiedirecteuren. Het 

betreft schattingen op basis van aanwezige leerlingen, verwachte door- en uitstroom 

en mogelijke instroom,  maar stevige onderbouwing daarvan ontbreekt. De prognoses 

voor de tellingen per 1 oktober van volgende jaren is dus lastig te maken en wordt 

bemoeilijkt door de invoering van Passend Onderwijs, waardoor er in hogere mate 

afhankelijkheid bestaat van regulier onderwijs en samenwerkingsverbanden. Het 

financieel effect per bekostigde leerling bedraagt ca. € 16.000 (de gemiddelde 

Rijksbekostiging per leerling). Er is separaat een tweetal scenario’s doorgerekend 

waarin de ontwikkeling van de leerlingaantallen als variabele is gebruikt. 

 

De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostiging 

Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meerjarenbegroting niet 

geïndexeerd. Daaronder ligt de veronderstelling dat aanpassingen in de cao c.q. 

loonkosten zullen worden gecompenseerd in de Rijksbekostiging. Of dat daadwerkelijk 

het geval zal zijn is ongewis. Het indicatieve effect: bij een niet gecompenseerde 

loonkostenstijging van 1% bedragen de meerkosten gemiddeld ca. € 125.000 op 

jaarbasis. 

 
Groeimiddelen 

In de begroting 2017 zijn nu groeimiddelen begroot voor een bedrag van ca. 

€ 103.000 op basis van de te verwachten groeitelling per 1 februari 2017. We gaan er 

daarbij vanuit dat er voor SO Zoetermeer 11 nieuwe Toelaatbaarheidsverklaringen 

(TLV’s) worden afgegeven voor 1 februari 2017 en voor VSO Leiderdorp 16 nieuwe 

TLV’s. De groeiregeling wordt uitgevoerd door de samenwerkingsverbanden en heeft 

per brin-nummer betrekking op het aantal nieuwe TLV ‘s 

(toelaatbaarheidsverklaringen) die tussen 1 oktober (reguliere teldatum) en 1 februari 

van het daarop volgende kalenderjaar worden afgegeven, minus het aantal 

uitgeschreven TLV’s in dezelfde periode. We preluderen er dus op dat er geen 

uitschrijvingen zijn en dat de groei bij SO Zoetermeer en VSO Leiderdorp niet teniet 

wordt gedaan door krimp van het aantal TLV’s op onze andere locaties. 

 

ESF 

Er is  voor 2017 voor een totaal bedrag van € 172.000 aan ESF subsidies begroot. In 

de jaren 2015 en 2016 hebben VSO Oegstgeest en VSO Leiderdorp ook meegedaan 

aan ESF – trajecten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeente Leiden. De 

afrekeningen daarvan zijn echter per eind 2016 nog niet ontvangen en de begrote 
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middelen derhalve niet bijgeschreven.  Als die lijn zich voortzet bestaat dus het risico 

dat te ontvangen middelen niet in boekjaar 2017 kunnen worden verantwoord, zolang 

daarover geen zekerheid bestaat op basis van geaccordeerde afrekeningen. Los 

daarvan moet voor het verkrijgen van de ESF – subsidie wel aan strenge 

verantwoordingsvereisten worden voldaan. Indien daaraan niet wordt voldaan bestaat 

het risico dat geen of minder middelen worden ontvangen. 

 

Mogelijke BTW – plicht op commerciële activiteiten 
Bij VSO Oegstgeest is in toenemende mate sprake van min of meer commerciële 

activiteiten m.b.t. catering, groen, repro en fietsen. In de begroting 2017 zijn initiële 

kosten opgenomen voor  het verder onderzoeken van de restaurant – voorziening voor 

VSO Oegstgeest.  Die activiteiten zouden een fiscaal risico met zich mee kunnen 

brengen, omdat zij mogelijk BTW – belast kunnen zijn. 

 

De vervangingspool 

In de totale formatie is de invalpool opgenomen van ca. 5 fte. Er is vanuit gegaan dat 

de loonkosten van deze mensen kunnen worden gedeclareerd bij het 

Vervangingsfonds. Daarvoor is echter wel nodig dat de invalpool voldoet aan de 

minimaal vereiste bezettingsgraad van 98% (dat betekent dat tenminste 98% van de 

tijd van de medewerkers die in de vervangingspool zijn aangesteld aantoonbaar 

daadwerkelijk aan invalwerkzaamheden dient te worden verricht). Indien dat niet het 

geval is, komen de kosten van de medewerkers van de vervangingspool gedeeltelijk 

voor eigen rekening. De administratieve verwerking vraagt wel aandacht omdat de 

medewerkers van de vervangingspool zijn verbonden aan locaties en niet locatie – 

overstijgend worden ingezet. In de periode augustus 2014 – eind 2015 hebben wij van 

het Vervangingsfonds kosten doorberekend gekregen (ca. € 55.000) omdat niet werd 

voldaan aan de inzet – norm. 

 

Opheffing Vervangingsfonds 

Een aan het ziekteverzuim gerelateerd risico betreft de aanstaande opheffing van het 

vervangingsfonds en de verplichting tot eigen risicodragerschap. Hiermee is in de 

begroting geen rekening gehouden, er is dus ook meerjarig vanuit gegaan dat er 

aansluiting bij het Vervangingsfonds is.  In 2017 wordt hiervoor een voorstel 

ontwikkeld. Bij structurele verlaging van het verzuim zou het eigenrisicodragerschap 

een positief effect kunnen hebben, daar staat dan tegenover dat het volledig 

ziekterisico / vervangingsrisico voor eigen rekening komt (tenzij wordt herverzekerd). 

Hiervoor zal in 2017 ook vervangingsbeleid worden ontwikkeld. Een ander aspect hierin 

vormt de strakkere regelgeving vanuit het Vervangingsfonds: de normvergoedingen 

worden verlaagd. Dat kan betekenen dat voor vervanging van zieke medewerkers 

minder gelden worden ontvangen dan de werkelijke kosten van vervanging. 

 

De Wet Werk & Zekerheid 

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden (en vanaf 1 

juli 2016 direct van toepassing, ook op de lopende contracten). De WWZ bepaalt dat 

dienstverbanden binnen het onderwijs vanaf 1 juli 2015 als opeenvolgend worden 

beschouwd als zij elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen. Verder bepaalt 

de WWZ dat er hooguit 3 tijdelijke dienstverbanden in een periode van 2 jaar 

aangegaan kunnen worden. Bij het vierde dienstverband of bij overschrijding van de 2 

jaar, ontstaat een vast dienstverband. Een ander lastig punt is dat één inval dag ook 

als 1 dienstverband telt. Dit risico is lastig kwantificeerbaar en zal vooral beheerst 

moeten worden door het ontwikkelen van vervangingsbeleid (voorzien voor 2017), het 

organiseren van vervangingen via de vervangingspool en het steeds per geval kritisch 

bezien van verlenging van tijdelijke aanstellingen. 

 

In combinatie daarmee wordt het lastiger om te voldoen aan de instroomtoets bij het 

Participatiefonds, waardoor mogelijk een risico dreigt dat WW – uitkeringen van 
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voormalig medewerkers langjarig ten laste van LKO gebracht worden. In de begroting 

2017 is € 20.000 gereserveerd voor transitievergoedingen (uitbetaling van 

transitievergoedingen is wettelijk verplicht bij beëindiging van dienstverbanden langer 

dan 24 maanden). Het bedrag van € 20.000 is een inschatting waarvan we niet weten 

of die reëel is, dat zal in 2017 uit ervaring moeten blijken. 

 
Huisvesting 

Op het gebied van huisvesting speelt een aantal zaken die in meerjarenperspectief 

financiële impact kunnen hebben:  

 De nieuwe huisvesting van SO Zoetermeer per 1 augustus 2017; 

 Opstellen van een nieuwe MOP voor de nieuwbouw – locaties VSO Leiden en SO 

Zoetermeer, op basis waarvan de dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud 

dienen te worden aangepast. 

 Het actualiseren van de MOP voor SO Oegstgeest en VSO Oegstgeest (en het op 

basis daarvan aanpassen van de dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud). 

 De noodzakelijkheid van vernieuwen / verbeteren van de huisvesting van de 

locaties VSO Oegstgeest, SO Oegstgeest en ESB Curium LUMC en de risico’s die 

daarmee gepaard gaan. 

 

Overige risico’s 

 De koersresultaten op de liggende effecten zijn begroot op € 0. Hoewel 

defensief en uitsluitend in obligaties wordt belegd, bestaat de mogelijkheid dat 

door een koersdaling een negatief resultaat op beleggingen dient te worden 

verantwoord. 

 Er is vanuit gegaan dat de opbouw van de Rijksbekostiging ongewijzigd wordt 

gecontinueerd en dat dus bijvoorbeeld de Prestatiebox en het Budget voor 

Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (in vorm dan wel in omvang) blijven 

gehandhaafd. 

 De terugkeergarantie voor 1 medewerker die vanuit LKO is overgegaan naar de 

AED, mogelijk risico ca. € 55.000 op jaarbasis. Gezien de opdrachtenportefeuille 

van de AED is het risico op effectuering van de terugkeergarantie tot en met 

2017 vrijwel nihil, maar zou dit met ingang van 2018 weer actueel kunnen zijn. 

Het CvB is over het afbouwen van deze regeling in gesprek met het bestuur van 

de AED.  Naar verwachting kan hiervoor in 2017 een budgetneutrale oplossing 

voor de LKO worden bereikt, zodat er geen toekomstige financiële 

verplichtingen meer resteren. 

 

Begin 2016 is door een externe partij een grondige risico- analyse uitgevoerd. Uit die 

analyse volgt een aantal risico’s met betrekking tot inhoud, kwaliteit, personeel en 

financiën. Het doel van deze analyse was tot een bepaling te komen van de omvang 

van de risico’s versus de weerstandscapaciteit van de stichting om uiteindelijk het 

weerstandsvermogen te kunnen beoordelen. Het weerstandsvermogen kan 

omschreven worden als de mate waarin de LKO in staat is financiële tegenvallers op te 

vangen. Het wordt bepaald door aan de ene kant de gekwantificeerde risico’s en aan 

de andere kant de vrije middelen (reserves) van de organisatie. Daarnaast maakt 

risico-inschatting het mogelijk om anticiperend op te treden om de impact van de 

risico’s te beperken. 

 

Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die LKO op de verschillende onderdelen 

reeds heeft getroffen:  

 

1. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. terugloop van leerlingaantallen: 

 

 Terugloop van leerlingaantallen heeft een financiële consequentie. Door de t 

min 1 systematiek in de bekostiging heeft dat evenwel pas een (school-)jaar 



 

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep            Jaarverslag 2016                        Pagina 66 

later effect. Er is dus tijd om op mutaties in te spelen. Als de omvang van de 

personeelsformatie tijdig kan worden bijgesteld, kan dit risico worden 

gemitigeerd. Om die reden wordt een flexibele schil in personele bezetting van 

tenminste ca. 10% (op termijn 5%) aangehouden; daarbij dient wel rekening 

gehouden te worden met de consequenties van de invoering van de Wet Werk & 

Zekerheid. 

 

 Aannamebeleid: een scherper aannamebeleid betekent dat we alleen leerlingen 

toelaten waarvoor ook daadwerkelijk bekostiging wordt ontvangen (of slechts 

een beperkt aantal of percentage waarvoor dat (tijdelijk) niet geldt) en tevens 

dat we alleen leerlingen aannemen waarvoor we de expertise en menskracht in 

huis hebben om goed onderwijs te kunnen bieden. 

 

 Investeren in samenwerking en afstemming met samenwerkingsverbanden: de 

druk van samenwerkingsverbanden om leerlingen aan te nemen is groot. In die 

zin lijkt er geen sprake te zijn van afname van het aantal leerlingen voor het 

speciaal onderwijs, althans niet in onze regio’s. Deze druk om verschillende 

(soms deels nieuwe) leerlingenstromen en onderwijsvormen aan te bieden 

kunnen we als evenzovele kansen beschouwen om als organisatie te blijven 

ontwikkelen, te meer omdat samenwerkingsverbanden in onze regio’s zelf 

aangeven dat geld niet de beperkende factor hoeft te zijn. Als we maar creatief 

en meedenkend te werk gaan.   

  

2. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. kwaliteit: 

 Vastgesteld kwaliteitsbeleid 

 Monitoringscyclus 

 Programma interne audits met dit jaar o.l.v. externen van Bureau de Bont een 

eerste nulmeting, daarna voort te zetten met jaarlijkse audits. In een later 

stadium zal besloten worden of we ook voor certificering willen kiezen.  

 Voortgangsgesprekken met directeuren conform de nieuwe afspraken en m.b.t. 

managementinformatie.  

  

3. 

Maatregelen voor risico’s m.b.t. personeel: 

 De kwaliteit van het personeel bepaalt in hoofdlijnen ook de kwaliteit van de 

verleende zorg / het onderwijs. Aandacht voor ontwikkeling van medewerkers, 

de reguliere cyclus van functioneren en beoordelen, terugdringing van 

ziekteverzuim, opleidingsbeleid e.d. zijn hierin cruciaal.  

 Wat betreft de risico’s die samenhangen met ziekteverzuim en een mogelijk 

toekomstig verplicht eigen risicodragerschap hebben we besloten te participeren 

in het project Plan V van het Vervangingsfonds. Doel is het ziekteverzuim en de 

oorzaken daarvan in kaart te brengen en vervolgens de komende jaren 

substantieel terug te dringen.  

 

4.  

Maatregelen voor overige risico’s: 

 Het in 2016 vastgestelde strategisch beleidsplan bevat een omgevingsanalyse 

op grond waarvan we een aantal werkrichtingen zullen kiezen en maatregelen 

zullen nemen waarmee we in willen spelen op verwachte maatschappelijke 

risico’s in de komende jaren. Het strategisch beleidsplan benoemt ook een 

aantal kapstokken die enerzijds kwaliteitsverhogend en anderzijds 

risicobeheersend werken.  

 

 Tenslotte hebben we de reguliere financiële en personele 

beheersingsmaatregelen (AO / IC) waarmee we eventuele risico’s op misbruik 

van waarden afdekken.  
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9. Verslag van de Raad van Toezicht 

 

 

9.1 Algemeen 

 

Om de problemen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid en de besturing van de 

onderwijsgroep op te lossen zijn in het vorige verslagjaar met succes een reeks 

maatregelen getroffen en veranderingen doorgevoerd. Zo zijn de instrumentele en 

inhoudelijke aspecten van de RVT taken en rollen verdiept, aangescherpt en in praktijk 

gebracht. Deze professionalisering- en verzakelijkingsslag is in 2016 vervolgd. 

Speerpunt hierbij was de interne dynamiek binnen de RVT en binnen het samenspel 

tussen RVT en CVB. Het accent lag hierbij sterk op gedrag en cultuur. Een wezenlijk 

aangrijpingspunt hierbij vormde het strategisch beleidsplan van het CVB en de hierop 

gebaseerde bestuurlijke agenda. Met vakkundige externe begeleiding heeft de RVT in 

de maand mei in een besloten bijeenkomst gereflecteerd over de verbetering van haar 

rollen en presteren. Als prioriteit is gekozen om de bestuurlijke dialoog RVT – CVB 

verdere vorm en inhoud te geven. Tijdens de heidag over het strategisch beleidsplan 

en bestuurlijke agenda is afgesproken dit “werkende weg” te doen aan de hand van 

deze agenda. Dit traject verloopt naar tevredenheid.  LKO is robuust en stabiel en 

gelijktijdig wendbaar om goed te reageren op interne en externe uitdagingen. 

 

De governance vormde ook onderdeel van het dossier “De Parachute”, waarover een 

RVT delegatie in het vorig verslagjaar tweemaal overlegde met de Inspectie Onderwijs. 

Medio 2016 zijn aanpak, resultaat en te leren lessen geëvalueerd in een nieuw 

onderhoud. De uitkomst was positief.  

 

De RVT vergaderde 6 keer in aanwezigheid van het CVB. Voorafgaande aan elke 

vergadering was er een informeel overleg met bijvoorbeeld de  medezeggenschapsraad 

(MR) of een locatiedirecteur over de gang van zaken en hun dilemma’s. Ook werd een 

avond over autisme bijgewoond.  In mei vond een heidag plaats waar het Strategisch 

Beleidsplan het centrale onderwerp was.  

 

De RVT kent de volgende commissies: 

 remuneratie commissie; 

 commissie kwaliteit onderwijs en kwaliteit/professionaliteit medewerkers; 

 commissie financiën; 

 commissie vastgoed. 

 

De commissies kwamen ten minste 2 keer samen met het CVB en het betrokken 

staflid. De commissie rapporteerde aan de RVT en adviseerde deze.  

 

 

9.2. Samenstelling en beloning 

 

In de zelfevaluatiebijeenkomst is ook het functioneren van de individuele leden 

geëvalueerd. De 3 leden voor wie herbenoeming aan de orde was, werden unaniem 

positief beoordeeld. 

 

Eén van hen gaf te kennen te willen stoppen omdat haar beschikbaarheid in het 

gedrang komt door een verzwaring van de werk – privé balans. Twee leden bereikten 

het einde van hun 2e benoemingstermijn. Daarom is ook de profielenmix opnieuw 

bepaald. Besloten is om 2 vacatures in te vullen met als profiel “kwaliteit” 

(voordrachtszetel van MR) en “financiën”. Ondersteund door een professioneel bureau 

is openbaar geworven. 
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De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016 was als volgt: 

 

 

Naam Functie Datum 

start 

 

Her-

benoem-

baar per 

Aftredend 

per 

 

J.C.A. 

Bastiaansen 

Voorzitter/ 

algemeen 

1-1-

2010 

1-1-2015 2018 

A.P.M. Bersée Lid  

Politiek/ 

bestuurlijk 

1-1-

2013 

1-1-2017 2020 

G. van Wijhe Lid 

Vastgoed/ 

bedrijfsvoering 

1-10-

2012 

1-1-2017 2020 

T.G. Feenstra Lid 

P&O/Jeugdzorg 

1-1-

2008 

1-1-2012 2016 

A.C. de Vos Lid Financiën/ 

bedrijfsvoering 

1-1-

2008 

1-1-2012 2016 

A.C. 

Krabbendam 

Lid 

Onderwijsinhoud 

1-1-

2013 

1-1-2017 2016 

C. Postma Lid 

Kwaliteitsbeleid  

1-1-

2016 

1-1-2020 2024 

 

De leden van de Raad van Toezicht bekleden in het dagelijks leven de volgende 

(neven)functies: 

 

 
 

J.C.A. Bastiaansen Hoofdfunctie: Gepensioneerd

Voorzitter Raad van Toezicht bij GGMD voor doven en 

slechthorenden

Voorzitter Raad van Toezicht bij RijnCoepel, 

geïntegreerde eerstelijns functie

A.P.M. Bersée Hoofdfunctie: Directeur Erfgoed en Kunsten bij Ministerie van OCW 

Overige Nevenfunctie: geen

Hoofd Stadsbeheer ad interim bij gemeente Maassluis 

Projectdirecteur bij Gemeente Schiedam 

Eigenaar bij NOLPO New Leadership 

Overige Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht bij Rijnhart Wonen 

T.G. Feenstra Hoofdfunctie:
Interim manager / GZ psycholoog, verantwoordelijk voor 

innovatietrajecten in de VGZ.

Overige Nevenfunctie: geen

A.C. de Vos Hoofdfunctie: Gepensioneerd

Overige Nevenfuncties: Bedrijfsadviseur

A.C. Krabbendam Hoofdfunctie: Professor bij VU Psychologie 

Overige Nevenfuncties: geen

C. Postma Hoofdfunctie: Directeur 's Heeren Loo regio Rivierenland

Overige Nevenfuncties: geen

Overige Nevenfuncties:

G. van Wijhe
Hoofdfuncties:
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In 2016 is afscheid is genomen van mevrouw T. Feenstra, de heer C. de Vos en 

mevrouw A.C. Krabbendam. De RVT dankt hen zeer voor hun wijze, betrokken en 

gedreven bijdragen. Wanneer extra beschikbaarheid wenselijk was, gaven zij altijd 

thuis. 

 

Met ingang van 2017 zijn de heer G. van Wijhe en de heer A. Bersée voor een tweede 

termijn benoemd. Met ingang van 2017 zijn mevrouw E. Zegers (profiel “financiën”)en 

de heer M. Muis (profiel “kwaliteit”) benoemd voor een eerste termijn. 

 

Voor de beloning van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening. 

 

 

9.3 Activiteiten belangrijkste gesprekspunten en besluiten. 

 
Vermeld is al de zelfevaluatie en de strategievorming. Belangrijke gesprekspunten 

bleven verder: 

 “terugbrengen” van het intensieve interne toezicht op dossier De Parachute; 

 de verdere “lading” van het kwaliteitsbeleid op basis van een zogenoemde 

“nulmeting”; 

 de vitalisering van de interne sturing en de positionering van de staf hierbij; 

 participatie in en complexe governance met betrekking tot de 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 

 aandachtsgebied huisvesting: nieuwbouw Leo Kanner College, vervanging De 

Parachute en problematisch gebouw  Hazenboslaan; 

 goedkeuring van de gewijzigde statuten, de goedkeuring van het 

bestuursformatieplan en het Strategisch beleidsplan en de strategische agenda, 

de goedkeuring van de begroting voor 2017, de goedkeuring van het jaarplan 

2017. 

 

Een belangrijke activiteit in 2016 waren de locatiebezoeken waarbij de leden van de 

Raad van Toezicht samen met een lid van het College van Bestuur een van de locaties 

van de Leo Kanner Onderwijsgroep bezochten om kennis te maken met  het personeel, 

de leerlingen, de locatie zelf en de directeur. Deze bezoeken hebben in 2016 5 keer 

plaatsgevonden. 

 

9.4 Strategievorming 

 
Het in 2015 opgestarte proces is door het huidige CVB voortvarend voortgezet. 

Hierdoor beschikt LKO over een ambitieus koersbepalend en strategische kaders 

stellend meerjaren beleidsplan.  De RVT, die zoals hierboven aangegeven intensief 

door het CVB betrokken is in dit proces, heeft dit plan goedgekeurd.  Voor de 

samenwerking in de Samenwerkingsverbanden is gekozen om de lijn van de 

pragmatische samenwerking die al in 2015 was ingezet voort te zetten.  

 

 

9.5 Toetsingskader en governance 

 

De in 2015 gekozen instrumenten “toezichtvisie, toezichtkader en het 

informatieprotocol “ zijn in 2016 uitgebreid met het strategisch beleidsplan als 

toetsingskader en de hierop gebaseerde bestuursagenda. De code Goed Bestuur 

Primair Onderwijs wordt gevolgd. Het daarbij aansluitende managementstatuut is in 

2016 goedgekeurd evenals de geactualiseerde statuten en RVT - en CVB reglementen. 
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9.6 Remuneratie 

 

Naast de (her-) benoeming en vertrek van RVT leden is de honorering van bestuur en 

RVT geijkt aan de WNT. Deze past geheel binnen de WNT - kaders. De honorering van 

de RVT leden wordt in 2017 bijgesteld conform deze regelgeving.  

 

Zo’n half jaar na de start van het huidige CVB heeft de remuneratiecommissie de 

voortgang en “worteling in LKO” geëvalueerd.  Uitkomst was positief. Op basis van een 

360 graden aanpak heeft eind 2016 de positieve beoordeling plaatsgevonden van het 

CVB als team en van de individuele bestuurders. Het jaar 2016 was het eerste volle 

jaar van de RVT met het nieuwe bestuur. De samenwerking werd als zeer prettig en 

productief ervaren en de RVT zag dat het CVB slagvaardig en professioneel  zijn 

bestuurlijke rollen vervulde.  

 

 

9.7 Externe accountant  

 

Eind 2016 heeft de RVT de begroting voor 2017 goedgekeurd. In de financiële 

commissie is in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2016 en bijbehorende 

managementletter besproken en het advies voorbereid voor de RVT. Het gevoerde 

financiële beleid en ook het risicobeheer hierbij bleken in control. Bestuurlijke 

verrassingen en/of integriteitkwesties werden niet aangetroffen. Eind 2016 heeft de 

RVT de begroting voor 2017 goedgekeurd. 

 

 

9.8 Toekomstbeeld 

 

LKO is een gezonde, stabiele en kwalitatief op orde zijnde onderwijsorganisatie, 

waarbij de voortdurende verbetering van de kwaliteit en bestuurlijke aansturing en 

facilitering ervan voorop staat. Het strategisch beleidskader kleurt het toekomstbeeld 

ambitieus en maatschappelijk bewust in. De balans robuustheid versus wendbaarheid 

is evenwichtig.  

 

Namens de Raad van Toezicht,  

 

 

J. Bastiaansen 
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10. Verslag van de Medezeggenschapsraad 

 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad (MR) van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep in 2016. 

De medezeggenschapsraad (MR) zet zich in voor de belangen van de leerlingen, 

ouders en personeel. Dit doet zij door zich grondig te laten informeren over alle 

aspecten van het beleid en door het college van bestuur kritisch te bevragen over de 

kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid en het welzijn van de kinderen en de 

belangen van het personeel. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht op 

diverse onderwerpen. 

 

 

10.1 Samenstelling van de MR en taakverdeling 

 
De MR wordt samengesteld uit 10 vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten 

van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Vijf leden worden gekozen door ouders en vijf 

leden worden gekozen door het personeel. Op 1 januari 2016 zaten de volgende 

personen in de MR: 

 Anda van der Mark, ouderlid Leo Kannercollege (VSO) en voorzitter MR  

 Jan Gahrmann, personeelslid Leo Kannercollege (VSO) en plaatsvervangend 

voorzitter  

 Gerda Lubbers, ouderlid Leo Kannerschool (SO)  

 Romana Switzer, personeelslid Leo Kannerschool (SO) 

 Cleo Besteman, personeelslid Leo Kannerschool (VSO)  

 Gregory Limon, personeelslid PC Hooft (VSO)  

 Mylène Court, personeelslid ESB Curium-LUMC (SO/VSO) 

Aan het begin van het schooljaar waren er drie vacatures: 

 ouderlid De Parachute (SO) 

 ouderlid Leo Kannerschool (VSO) 

 ouderlid PC Hooftcollege (VSO)  

Afgetreden: 

 Gerda Lubbers, ouderlid Leo Kannerschool (SO), augustus 2016 

 Cleo Besteman, personeelslid Leo Kannerschool(VSO), september 2016 

Aangetreden: 

 Karin Huiberts, ouderlid Leo Kannerschool (SO), augustus 2016 

 Stefan Havik, ouderlid De Parachute, voorgedragen december 2016 

 Gea Dijkstra, personeelslid Leo Kannerschool (VSO), december 2016 

 Fred Goemans, ouderlid Leo Kannerschool (VSO), december 2016 

 

Op 31 december 2016 had de MR nog 1 vacature, namelijk voor een ouderlid vanuit het 

PC Hooftcollege.  

 

De taken en portefeuilles waren als volgt verdeeld: 

 

Financiën/vastgoed en 

huisvesting 

Gerda Lubbers, Jan Gahrmann en Anda van der 

Mark 

Onderwijs/kwaliteit/zorg Cleo Besteman, Anda van der Mark en Gregory 

Limon 

Communicatie Mylène Court, Romana Switzer  

vanaf april ook Karin Huiberts 

Personeelsbeleid Jan Gahrmann en Cleo Besteman 

 

Doel van de taakverdeling is dat de portefeuillehouders de stukken en 

onderwerpen die betrekking hebben op hun onderwerp extra goed doornemen en 

het voortouw nemen in de bespreking ervan tijdens het MR-overleg. 
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10.2. Vergaderfrequentie en onderwerpen 2016 

 

In 2016 heeft de MR 6 keer vergaderd (9 maart, 18 april, 17 mei, 29 juni, 5 

oktober, 28 november en 6 december). De vergadering van 5 oktober kon niet 

doorgaan, omdat door vacatures en ziekte te weinig mensen aanwezig konden 

zijn. 

 

Elke vergadering bestond uit een vooroverleg, waarin de MR-leden de actuele 

onderwerpen en de voor de overlegvergadering geagendeerde stukken bespraken, 

en de overlegvergadering, waarbij het College van Bestuur (CvB) aanwezig is om 

toelichting te geven en de vragen van de MR te beantwoorden. Bij sommige 

onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Bij deze onderwerpen is, na 

de toelichting door het College van Bestuur en de beantwoording van de vragen,  

steeds een stemronde gehouden, om te bepalen of de MR positief kon adviseren of 

kon instemmen.  

 

Naast deze overleggen heeft de MR in 2016 twee keer met de leden van de Raad van 

Toezicht standpunten en ervaringen uitgewisseld, nl. op 9 februari (met een delegatie 

van de MR) en op 6 december (hele MR). Ook heeft één lid van de MR deel uitgemaakt 

van de sollicitatiecommissie voor de werving van een nieuw lid voor de Raad van 

Toezicht. Het ging om de vacature voor het lid met de portefeuille Onderwijs/kwaliteit. 

Dit is een MR-voordrachtszetel. 

 

In 2016 zijn de volgende onderwerpen door de MR behandeld: 

 

Onderwijs/kwaliteit/zorg 

In 2016 is door het College van Bestuur het strategisch beleidsplan voor de periode 

2016-2020 opgesteld. De MR is hier intensief bij betrokken geweest en is blij met de 

ambitie die uit het beleidsplan spreekt. 

 

Op de locatie PC Hooft is dit schooljaar gestart met een nieuwe mavo voor leerlingen 

met internaliserende problemen, om het wachtlijstprobleem op te lossen. De MR heeft 

een rondleiding gehad en de nieuwe werkplekken en lokalen bezichtigd. 

 

De MR is betrokken geweest bij de werving van een nieuwe directeur voor het PC Hooft 

College. In het najaar van 2016 heeft de MR haar zorgen uitgesproken over het verloop 

en het ziekteverzuim bij het personeel op de locatie PC Hooft College. Dit lijkt samen 

te hangen met de zwaarte van de doelgroep. De MR heeft de suggestie gedaan om te 

bekijken of het mogelijk is dat leerkrachten een schooljaar tussen de 2 doelgroepen 

(internaliserend en externaliserend) kunnen wisselen om zo de werkdruk te verlichten. 

 

De MR heeft vragen gesteld over het feit dat de Rea topklas college volgend jaar niet 

doorgaat, door gebrek aan financiering. Hierdoor worden die leerlingen gedupeerd, die 

niet zomaar door kunnen naar het MBO. De Rea topklas hielp deze leerlingen hun weg 

te vinden in het MBO, zodat ze een jaar later wel aan een MBO-opleiding konden 

beginnen. De MR  heeft hier bij het CvB aandacht voor gevraagd. Het CvB heeft 

aangegeven hier zeker actie op te ondernemen. 

 

Financiën 

De MR heeft aan de hand van de concept jaarrekening en de begroting 2017 met het 

College van Bestuur over financiën gesproken. De MR was positief over de helderheid 

en leesbaarheid van de begroting. Ook is met de Raad van Toezicht van gedachten 

gewisseld over de begroting. 

 

Huisvesting 

De MR is steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op huisvestingsgebied:  
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 Leo Kannercollege: eind mei heeft de oplevering van het nieuwe gebouw 

plaatsgevonden. Zowel personeel als leerlingen blijken erg te spreken over het 

gebouw. 

 De Parachute: Er is in 2016 hard gewerkt aan nieuwbouw. Naar verwachting kan 

de Parachute in 2017 naar het nieuwe gebouw verhuizen. Dit nieuwe gebouw 

sluit beter aan bij het onderwijsconcept dat de Parachute wil bieden. 

 VSO Oegstgeest: de onderhandelingen met de gemeente over de beoogde plek 

zijn in de laatste maanden van 2016 in een stroomversnelling gekomen. Deze 

locatie wacht al een aantal jaren op huisvesting die beter aansluit bij het 

onderwijsconcept. 

 ESB Curium, vestiging Gouda. Nadat Curium had besloten om een 

behandelgroep op te heffen, bleek het niet meer haalbaar voor LKO om er nog 

een lesgroep te houden en is het besluit genomen om de locatie Gouda te 

sluiten. Het personeel van LKO is in overleg herplaatst naar de andere locaties. 

 

In de MR-vergadering van juni is uitgebreid gesproken over de manier waarop 

nieuwbouwtrajecten binnen de Leo Kanneronderwijsgroep worden aangepakt. Daarbij 

wordt door het College van Bestuur en de locatiedirecteuren steeds gezocht naar een 

goede aansluiting van het gebouw op de wensen van de doelgroep en de eisen vanuit het 

onderwijsconcept. 

 

Personeelsbeleid 

De MR is geïnformeerd over het plan om het ziekteverzuim terug te dringen. Het 

ziekteverzuim is relatief hoog in vergelijking met andere soortgelijke scholen. Het CvB 

zal regelmatig op de voortgang van het plan terugkomen. 

 

Communicatie LKO 

De MR vindt het belangrijk dat LKO over een goed communicatieplan beschikt. Hierover 

is van gedachten gewisseld met de RvT en met het CvB. De MR vindt het belangrijk dat 

LKO zich goed profileert naar externe partners, maar ook kritisch kijkt hoe de 

communicatie met ouders verbeterd kan worden. Het CvB heeft de MR gevraagd om 

mee te denken en ideeën voor het plan aan te leveren. Het CvB zal in 2017 een 

communicatiebeleid/-plan uitwerken en opleveren. 

 

Functioneren MR 

Medezeggenschap onder de loep:  

De MR heeft de afgelopen periode teruggeblikt op de visie en de afspraken die in het 

verleden zijn gemaakt over de medezeggenschap binnen de LKO. De MR ervaart het als 

problematisch dat veel beslissingen op het niveau van de locatiedirecteuren worden 

genomen, terwijl de MR het College van Bestuur als gesprekspartner heeft en alleen 

spreekt over onderwerpen die stichtingsbreed aan de orde zijn. Op de meeste locaties 

zijn wel klankbordgroepen, die gesprekken voeren met hun locatiedirecteur, maar deze 

klankbordgroepen hebben niet dezelfde rechten en plichten als een MR. Ook heeft de 

MR geen directe link met de klankbordgroepen. De MR heeft aangegeven het gesprek 

met het CvB aan te willen gaan over de wijze waarop de medezeggenschap beter kan 

aansluiten bij de manier waarop de zeggenschap is georganiseerd. Dit gesprek wordt in 

2017 voortgezet. 

 

Communicatie ouders en personeel: de MR- notulen zijn op intranet te lezen voor 

personeel, nog niet voor ouders. In 2016 is er 1 nieuwsbrief naar personeel gegaan. 

Ook is 1 MR-lid op uitnodiging langs geweest bij de klankbordgroep VSO Oegstgeest. 

Door de komst van nieuwe MR-leden aan het eind van 2016, is er opnieuw behoefte aan 

MR-scholing. Dit zal in 2017 meegenomen worden in de planning. 
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Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Materiële vaste activa 1.396.545       767.302          

Gebouwen en terreinen 55.604 24.011

Meubilair 472.589 237.781

Inventaris en apparatuur 144.754 16.612

ICT 445.853 185.833

Duurzame leermiddelen 274.770 298.027

Overige materiële vaste activa 2.975 5.038

1.396.545 767.302

Financiële vaste activa 582.283 585.664

Effecten 582.283 585.664

582.283 585.664

Vorderingen 1.494.466 1.156.589

Ministerie van OCW 889.393 955.303

Overige overheden (gemeenten) 351.689 55.298

Overige vorderingen 130.031 50.102

Overlopende activa 123.353 95.886

1.494.466 1.156.589

Liquide middelen 1.768.012 3.383.556

Kassen 2.428 2.642

Banken 1.765.584 3.380.914

1.768.012 3.383.556

Totaal  Activa 5.241.306 5.893.111

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Passiva

Eigen vermogen 2.860.660       2.668.217       

Algemene reserve 2.475.450 2.283.007

Bestemmingsreserves 385.210 385.210

2.860.660 2.668.217

Voorzieningen 689.690 607.845

Personeelsvoorzieningen 123.793 127.799

Overige voorzieningen 565.897 480.046

689.690 607.845

Kortlopende schulden 1.690.956 2.617.049

Crediteuren 241.914 943.846

Loonheffing en premies 528.238 579.383

Pensioenpremies 122.460 127.436

Overige overheden (gemeenten) 193.108 298.891

Overige kortlopende schulden 150.223 94.748

Overlopende passiva 455.013 572.745

1.690.956 2.617.049

Totaal  Passiva 5.241.306 5.893.111

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 15.113.807 14.727.000 14.412.418

Overige overheidsbijdragen en subsidies 175.931 226.000 179.604

Overige baten 238.931 92.000 328.296

Totaal  Baten 15.528.669 15.045.000 14.920.318

Lasten

Personele lasten 13.165.262 12.982.000 13.926.921

Afschrijvingen 246.575 269.000 197.322

Huisvestingslasten 819.118 777.000 979.774

Overige instellingslasten 1.135.166 1.046.000 1.094.599

Totaal  Lasten 15.366.121 15.074.000 16.198.616

Saldo baten en lasten 162.548 -29.000 -1.278.298

Financiële baten en lasten

Financiële baten 33.276 40.000 47.694

Financiële lasten 3.381 0 16.696

Saldo financiële baten en lasten 29.895 40.000 30.998

Exploitatieresultaat 192.443 11.000 -1.247.300
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Kasstroomoverzicht over 2016

alsnog tonen

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 162.548 -1.278.298

Afschrijvingen 246.575 197.322

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -337.877 92.971

- Kortlopende schulden -926.093 467.088

Mutaties voorzieningen 81.845 271.631

-773.002 -249.286

Ontvangen interest 33.276 64.390

Koersresultaat -3.381 -33.392

29.895 30.998

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -875.818 -217.275

Koersresultaat financiële vaste activa 3.381 16.696

-872.437 -200.579

Mutatie liquide middelen -1.615.544 -418.867

Beginstand liquide middelen 3.383.556 3.802.423

Mutatie liquide middelen -1.615.544 -418.867

Eindstand liquide middelen 1.768.012 3.383.556

2016 2015

€
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Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

KvK-nummer: 41165490

Statutaire vestigingsplaats: Oegstgeest

Bestuursnummer: 30968

BRIN-nummer: 00NT

Activiteiten

Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgt speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 2.500, investeringen 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 waarin het schoolgebouw is 

gelegen. Het juridische eigendom voor de gebouwen aan de Endegeesterstraatweg en de Hazenboslaan

in Oegstgeest en de Cesar Franckstraat 9 in Leiden berusten bij het bevoegd gezag.  

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen 

bedragen zijn in hele euro's. 
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Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen

Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 10,00%

Meubilair 6,67% 12,50%

Inventaris en apparatuur 12,50%

ICT hardware 12,50% 25,00%

Leermiddelen 12,50% 20,00%

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

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële vaste activa

De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij wordt

aangesloten bij de beurswaarde. Deze waarde is de op de laatste handelsdag van het jaar tot stand

gekomen beurskoers.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn voor zover noodzakelijk gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

Algemene reserve

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

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. 

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.
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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

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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.
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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.

Baten die worden ontvangen van samenwerkingsverbanden worden verantwoord zodra deze daadwerkelijk

zijn ontvangen dan wel indien daarvan een schriftelijke bevestiging van toekenning of beschikking is 

ontvangen.

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.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen
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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.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

Materiële vaste activa in € in €

Gebouwen en verbouwingen 55.604 24.011

Meubilair 472.589 237.781

Inventaris en apparatuur 144.754 16.612

ICT 445.853 185.833

Duurzame leermiddelen 274.770 298.027

Overige materiële vaste activa 2.975 5.038

1.396.545 767.302

Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

Specificatie materiele prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

vaste activa 2015 2015 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16

Gebouwen en verbouwingen 53.357 -29.346 24.011 38.534 0 -6.941 55.604

Meubilair 360.182 -122.401 237.781 269.451 0 -34.643 472.589

Inventaris en apparatuur 37.247 -20.635 16.612 143.230 0 -15.088 144.754

ICT 458.695 -272.862 185.833 347.067 0 -87.047 445.853

Duurzame leermiddelen 659.636 -361.609 298.027 77.536 0 -100.793 274.770

Overige materiële vaste activa 22.251 -17.213 5.038 0 0 -2.063 2.975

1.591.368 -824.066 767.302 875.818 0 -246.575 1.396.545

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2016 2016 31-dec-16 % %

Gebouwen en verbouwingen 91.891 -36.287 55.604 10,00%

Meubilair 629.633 -157.044 472.589 6,67% 12,50%

Inventaris en apparatuur 180.477 -35.723 144.754 12,50%

ICT 805.762 -359.909 445.853 12,50% 25,00%

Duurzame leermiddelen 737.172 -462.402 274.770 12,50% 20,00%

Overige materiële vaste activa 22.251 -19.276 2.975 25,00%

2.467.186 -1.070.641 1.396.545

Afschrijvingspercentages
Samenvatting specificatie materiele vaste activa 

en afschrijvingspercentages
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31-dec-16 31-dec-15

Financiële vaste activa in € in €

Obligaties 582.283 585.664

582.283 585.664

Aantal Aankoopw. Boekwaarde Mutaties Resultaat Boekwaarde Beurswaarde Opgelopen

nominaal cf opgave 1-1-2016 in 2016 in 2016 31-12-2016 31-12-2016 rente 2016

Obligaties 

4,125% Rabobank Ned.10/20 200.000      225.679 236.284      0 -3.271          224.180         233.013 7.934         

4% Rabobank Int.12/22 100.000      111.863 121.244 0 1.166            110.710 122.410 3.880         

3,5% Rabobank Ned. 11/18 100.000      109.893 109.817      0 -2.603          109.100         107.214 719             

3,5% Allianz Finance II bv 12/22 100.000      108.948 118.319      0 1.327            109.460         119.646 3.070         

Totaal obligaties 500.000 556.383 585.664 0 -3.381          553.450         582.283           15.603       

31-dec-16 31-dec-15

Vorderingen in € in €

Ministerie van OCW 889.393 955.303

Overige overheden (gemeenten) 351.689 55.298

Overige vorderingen 130.031 50.102

Overlopende activa 123.353 95.886

1.494.466 1.156.589

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-15 2016 2016 2016 2016 31-dec-16

Gemeente Oegstgeest 53.838 42.737 13.027 0 6.459 17.669

Gemeente Leiderdorp 1.460 184.326 184.545 0 1.679 0

Gemeente Leiden 0 1.955.264 2.891.942 393.139 209.519 334.020

55.298 2.182.327 3.089.514 393.139 217.657 351.689
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31-dec-16 31-dec-15

Overige vorderingen (specificatie) in € in €

Vervangingsfonds 98.566 42.813

Vordering op verbonden partijen 30.955 0

Overige vorderingen 510 7.289

130.031 50.102

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende activa (specificatie) in € in €

Vooruitbetaalde kosten 43.100 20.084

Overige overlopende activa 80.253 75.802

123.353 95.886

31-dec-16 31-dec-15

Liquide middelen in € in €

Kassen 2.428 2.642

Banken 382.815 1.334.147

Spaarrekeningen 1.382.769 2.046.767

1.768.012 3.383.556
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Passiva

31-dec-16 31-dec-15

Eigen vermogen in € in €

Algemene reserve 2.475.450 2.283.007

Bestemmingsreserve (publiek) 355.000 355.000

Bestemmingsreserve (privaat) 30.210 30.210

2.860.660 2.668.217

Saldo Bestemming Overige Saldo

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

Algemene reserve

Algemene reserve 2.283.007 192.443 0 2.475.450

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve meubilair 300.000 0 0 300.000

Reserve personele kosten 55.000 0 0 55.000

Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve private middelen 30.210 0 0 30.210

2.668.217 192.443 0 2.860.660

31-dec-16 31-dec-15

Voorzieningen in € in €

Personeelsvoorzieningen 123.793 127.799

Overige voorzieningen 565.897 480.046

689.690 607.845

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Kortlopend Langlopend

dotaties / onttrekkingen 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16 deel < 1 jr deel > 1 jr

Voorziening jubilea personeel 109.662 13.745 -10.744 0 112.663 4.200 108.463

Voorziening personeel overig 18.137 0 -7.007 0 11.130 0 11.130

Voorziening onderhoud gebouwen 480.046 120.000 -34.149 565.897 123.313 442.584

607.845 133.745 -51.900 0 689.690 127.513 562.177

31-dec-16 31-dec-15

Kortlopende schulden in € in €

Crediteuren 241.914 943.846

Loonheffing en premies 528.238 579.383

Pensioenpremies 122.460 127.436

Overige overheden (gemeenten) 193.108 298.891

Overige kortlopende schulden 150.223 94.748

Overlopende passiva 455.013 572.745

1.690.956 2.617.049
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Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-15 2016 2016 2016 2016 31-dec-16

Gemeente Leiden 226.642 0 0 0 -156.896 69.746

Gemeente  Zoetermeer 72.249 0 50.637 -20.550 0 42.162

Gemeente Leiderdorp 0 0 0 -17.772 15.429 33.201

Gemeente Oegstgeest 0 0 0 0 47.999 47.999

298.891 0 50.637 -38.322 -93.468 193.108

31-dec-16 31-dec-15

Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

Schulden aan personeel 12.401 10.658

Diverse te betalen premies 137.822 82.365

Overige schulden 0 1.725

150.223 94.748

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende passiva (specificatie) in € in €

Rechten vakantiegeld 412.666 388.918

Vooruitontvangen en -gefactureerd 0 21.999

Overige overlopende passiva 42.347 161.828

455.013 572.745
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Lerarenbeurs LBS6 804A0-54988 28-9-2016 20.944 20.944 v

Totaal 20.944 20.944

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2016 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2016 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 huurovereenkomst voor het deel als bestuurskantoor in gebruik is 

en een gebruiksovereenkomst voor  het schooldeel. De overeenkomsten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd

(in totaal €66.000 per jaar).

Voor de locatie Willem Alexanderplantsoen in Zoetermeer is er een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst is voor 

onbepaalde tijd aangegaan (€36.000 per jaar)

Voor de locatie Endegeesterstraatweg (ESB Curium) in Oegstgeest is er een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst is voor 

onbepaalde tijd aangegaan (€ 31.000 per jaar)

Langlopende contracten

Er is een overeenkomst met NUON inzake de levering van energie, deze is jaarlijks opzegbaar.

Er zijn overeenkomsten met KPN, Ziggo en Tele2 voor telefonie.

Firma Branche Bedrag per jaar Looptijd

Brandtschoon Schoonmaak € 102.744 Onbepaalde tijd

BCS Schoonmaak € 25.692 Onbepaalde tijd, opzegtermijn 3 maanden

Rufoclean Schoonmaak € 83.508 Variabel, opzegtermijn 3 maanden

Ricoh Print- en kopieerapparatuur € 25.694 September 2021

KPN Mobiel november-11 € 12.600 Oktober 2017

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 januari 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 92,3%.

Naar de stand van ultimo 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6% (bron: website www.abp.nl).

Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum 12.668.418 12.617.250 12.035.743

OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 434.753 431.380 691.157

OCW lgf en impulsgebieden 0 0 -141.142

OCW prestatiebox 95.778 77.361 101.934

OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 285.700 0 90.808

OCW materiële instandhouding 1.600.432 1.601.009 1.623.530

OCW overige subsidies 28.726 0 10.388

15.113.807 14.727.000 14.412.418

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 2.391 0 0

Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 34.537 46.000 45.104

Gemeente overige bijdragen 139.003 135.000 134.500

Overige overheidsbijdragen 0 45.000 0

175.931 226.000 179.604

Overige baten

Ouderbijdragen 78.714 78.650 109.251

Verhuur 0 0 300

Detachering personeel 40.159 0 53.616

Baten van derden 35.787 0 107.018

Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 18.032 0 18.663

Overige baten 66.239 13.350 39.448

238.931 92.000 328.296

Totaal baten 15.528.669 15.045.000 14.920.318
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur, directie en toezicht 746.980 710.000 693.066

Loonkosten onderwijzend personeel 8.495.746 8.768.000 8.206.697

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 3.108.358 3.090.000 3.137.441

Loonkosten vervangingen 470.155 0 592.150

Loonkosten overig 0 0 7.802

12.821.239 12.568.000 12.637.156

Overige personele kosten

Inhuur personeel niet in loondienst 651.926 343.400 1.282.846

Scholing en opleiding personeel 169.425 130.500 181.257

Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 60.445 85.000 73.090

Werving en selectie 8.515 5.000 40.701

Representatie, bijeenkomsten en consumpties 13.332 28.600 10.895

Overige personele kosten 50.626 140.500 287.305

Dotaties personele voorzieningen 3.001 0 2.603

957.270 733.000 1.878.697

Uitkeringen personeel en vervangers

Uitkeringen (-/-) -613.247 -319.000 -588.932

-613.247 -319.000 -588.932

Personele lasten 13.165.262 12.982.000 13.926.921

Met ingang van 1 januari 2016 is de bekostiging door het Vervangingsfonds (VF) gewijzigd. De berekening van het VF is

gebaseerd op een normbekostiging van de afwezige. Over het algemeen komt deze berekening hoger uit dan de

loonkosten van de vervangers. De eventuele gevolgen voor de bonus-malus voor de premie van het VF zijn nog niet

berekend.

Specificatie personele lasten naar samenstelling

Brutolonen en salarissen 9.940.654 9.740.966 9.719.261

Sociale lasten 1.808.135 1.775.638 1.820.701

Pensioenlasten 1.072.450 1.051.396 1.097.194

Totaal lonen en salarissen 12.821.239 12.568.000 12.637.156

In de pensioenlasten 2016 en 2015 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 200,96 FTE's werkzaam (2015: 202,56 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2016 2015

Directie 6,47 6,25

Onderwijzend personeel 133,10 133,72

Onderwijs ondersteunend personeel 61,39 62,59

200,96 202,56
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Investeringen  

Investeringen nieuwbouw en verbouwingen 38.534 10.000 0

Investeringen in meubilair 269.451 626.000 7.083

Investeringen in leermiddelen 77.536 188.000 82.190

Investeringen in inventaris en apparatuur 143.230 116.500 3.511

Investeringen in ICT 347.067 448.700 124.491

Investeringen in overige mva 0 28.000 0

Overboekingsrekening mva naar balans -875.818 -1.417.200 -217.275

0 0 0

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 6.941 5.586 5.335

Afschrijvingskosten meubilair 34.643 45.166 23.924

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 15.088 10.862 3.477

Afschrijvingskosten ICT 87.047 94.331 71.898

Afschrijvingskosten leermiddelen 100.793 108.428 90.625

Afschrijvingskosten overige mva 2.063 4.627 2.063

246.575 269.000 197.322

Huisvestingslasten

Huur terreinen en gebouwen 185.634 134.100 151.621

Klein onderhoud gebouwen en terreinen 99.822 106.200 112.447

Energie en water 146.853 176.900 152.046

Schoonmaakkosten 213.778 220.300 223.692

Heffingen en vuilafvoer 16.066 19.500 18.168

Groot onderhoud 34.149 0 70.908

Onttrekking voorziening onderhoud -34.149 0 -70.908

Dotatie voorziening onderhoud 120.000 120.000 321.800

Overige huisvestingslasten 36.965 0 0

819.118 777.000 979.774

Administratie, beheer en bestuur

Administratie en advisering door derden 186.993 175.000 217.280

Accountantskosten 22.892 12.000 17.418

Contributie besturenorganisaties 12.330 10.000 16.639

Verzekeringen 6.113 5.000 4.071

Medezeggenschap 478 3.000 478

Telefonie / Dataverbindingen 50.135 36.200 39.625

Schooladministratie 24.173 24.650 24.791

Contributies scholenorganisaties 8.943 10.000 5.220

Overige schoolgebonden kosten 25.220 26.000 11.263

Overige lasten beheer en administratie 88.366 26.500 35.423

425.643 328.350 372.208

Uitsplitsing accountantskosten

Honorarium onderzoek jaarrekening 12.403 12.000 5.318

Honorarium fiscale adviezen 10.489 0 12.100

22.892 12.000 17.418
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 306.239 275.700 259.056

Reproductiekosten 124.121 65.000 96.607

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 11.555 10.800 25.201

Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 93.231 112.500 139.183

535.146 464.000 520.047

Overige lasten

Kosten van projecten 0 0 2.222

Activiteiten, werkweken en excursies 108.138 126.450 132.226

Kantinekosten 817 50.000 0

Overige schoolkosten 65.422 77.200 67.896

174.377 253.650 202.344

Overige instellingslasten 1.135.166 1.046.000 1.094.599

Totaal lasten 15.366.121 15.074.000 16.198.616

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en dividenden 33.276 40.000 47.694

Koersresultaten -3.381 0 -16.696

29.895 40.000 30.998

Resultaat 192.443 11.000 -1.247.300
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 192.443 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat als volgt te bestemmen:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

€ € € €

Algemene reserve 2.283.007 192.443 0 2.475.450

Bestemmingsreserves publiek 355.000 0 0 355.000

Bestemmingsreserves privaat 30.210 0 0 30.210

2.668.217 192.443 0 2.860.660

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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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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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2016 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Curium / LUMC voor het verzorgen van onderwijs.

Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is lid van de Coöperatie Ambulante Educatieve Dienst u.a. Leiden.

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

Naam

Nr. Onderwijs Stautaire Zetel        Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Samenwerkingsverband  Zuid Kennemerland 2705 VO Haarlem Stichting 4

Samenwerkingsverband Amstelland/Meerlanden 2709 VO Aalsmeer Stichting 4

Samenwerkingsverband Leiden e.o.* 2801 VO/PO Leiden Stichting 4

Samenwerkingsverband Midden-Holland/Rijnstreek 2802 VO Gouda Stichting 4

Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek* 2803 VO Lisse Stichting 4

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West* 2806 VO Den Haag Stichting 4

Samenwerkingsverband Zoetermeer* 2807 VO Zoetermeer Stichting 4

Samenwerkingsverband Delflanden 2809 VO Delft Stichting 4

Samenwerkingsverband  Zuid Kennemerland 2704 PO Haarlem Stichting 4

Samenwerkingsverband Haarlemmermeer 2710 PO Hoofddorp Stichting 4

Samenwerkingsverband Delft e.o.* 2802 PO Delft Stichting 4

Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek* 2812 PO Lissse Stichting 4

Samenwerkingsverband Rijnstreek* 2813 PO Alphen Stichting 4

Samenwerkingsverband Midden-Holland* 2814 PO Gouda Stichting 4

Samenwerkingsverband Haaglanden* 2815 PO Den Haag Stichting 4

Samenwerkingsverband Zoetermeer* 2817 PO Zoetermeer Stichting 4

In de met * gemarkeerde samenwerkingsverbanden vervult Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep een bestuurlijk actieve rol.
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WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2016 is € 128.000

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-nov-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-apr-15 1-okt-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, lamger dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-mei-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

*De heer Eijkhout was in 2015 actief als interim bestuurder. Zijn bezoldiging was niet opgenomen in de jaarrekening 2015, 

de hier opgenomen bezoldiging betreft daarop een correctie.

C. Timmer S. Verheul J.F. Eijkhout *

1,0 1,0

Vz. College van bestuur Lid College van bestuur Lid College van bestuur

Nee

Nee

nvt nvt

Nee

Nee

121.354 99.191 0

128.000 128.000 0

0 0 0

106.931 87.605 0

0 0 0

14.423 11.586 0

B. Bruijns

Lid College van bestuur

0

0

0

0

0

0

1,0

45.097

0

6.022

16.460 84.697 55.213

121.354 99.191 0

0

27.726 165.901 82.951

0 0 0

2.462 11.888 0

18.922 96.585 55.213

1,0 1,0 1,0

51.119

68.633

Pagina 100



Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Bezoldiging toezichthoudende 

topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 nvt nvt 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Toelichting bezoldingsklasse

Totale baten: Aantal complexiteitspunten 4

Aantal leerlingen: Aantal complexiteitspunten 1

Gewogen onderwijssoorten: Aantal complexiteitspunten 2

Totaal complexiteitspunten: 7

Klasse Bezoldigingsmaximum: C

Bezoldigingsmaximum: €128.000

Voorzitter Lid Lid

6.395 3.873 3.873

0 0 0

0 0 0

5.290 2.645 2.645

3.823 0

3.823 0

0 0

0 0

A.C. Krabbendam G. Durkstra

Lid Lid

3.823 0

12.800

3.823 5.145 3.823

6.395 3.873 3.873

0 0 0

19.200 12.800 12.800

0 0 0

6.395 3.873 3.873

J.C.A. Bastiaansen A.P.M. Bersee G. van Wijhe

12.800 12.800 12.800

nvt nvt nvt

T.G. Feenstra C. Postma A.C. de Vos

Lid Lid Lid

5.290 2.645 2.645

nvt nvt nvt

3.823 5.145 3.823

3.823 5.145 3.823

0 0 0

0 0 0

2.645 0 2.645

0 0 0

0 0 0

2.645 0 2.645

nvt

2.645 0

0 0

0 0

2.645 0
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Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2016 sluitend met een resultaat van € 192.443 vast.

Leiderdorp, 13 juni 2017

Dhr. C.J.C. Timmer Dhr. S.G. Verheul
Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2016 sluitend met een resultaat van € 192.443 goed.

Leiderdorp, 13 juni 2017

Dhr. J.C.A. Bastiaansen Dhr. A.P.M. Bersée Dhr. G. van Wijhe
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Mevr. C. Postma Mevr. E. Zegers Dhr. M. Muis
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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