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Ik ben trots op het team, de ouders en de leerlingen. Het was 
een moeilijk schooljaar, maar iedereen zette de schouders 
eronder en stelde zich flexibel op. Tegelijkertijd is het gelukt 
nieuwe stappen te zetten in onze ontwikkeling. Bijvoorbeeld op 
het gebied van arbeidstoeleiding, professionalisering van de 
docenten en zelfregie van onze leerlingen.

Een onderdeel uit dit jaarverslag wil ik vast noemen: de audit 
die ons handvatten biedt om verder te verbeteren. Ik heb dit 
hoog in het vaandel staan. Dankzij een kritische blik van exter-
ne experts werken we verder aan de kwaliteit op deze prachtige 
school.”

Anika Remerij, directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

ONTWIKKELING IN TIJDEN  
VAN CORONA

“Mijn komst in januari 2021 viel midden in de coronapandemie. 
Het was een ingewikkelde tijd. Ik moest op afstand sturing 
geven aan een team waarmee ik nauwelijks kennis had kunnen 
maken. Gelukkig vonden we manieren om elkaar toch te vinden. 
Pas in juli 2021 konden we elkaar live zien. Tot de volgende
 lockdown zich alweer aandiende.

Onze leerlingen hebben deze periode over het algemeen goed 
doorstaan. Sommigen zijn op achterstand geraakt, bijvoorbeeld 
omdat ze langer moesten wachten op hulpverlening. Andere 
leerlingen deden het juist béter door het hybride onderwijs met 
deels naar school en deels thuis. We hebben ervoor gezorgd  
dat leerlingen zo veel mogelijk naar school konden komen,  
een tijdje in halve klassen.
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WERK OF VERVOLGOPLEIDING
Onze school heeft twee leerroutes: de leerroute praktijk en de 
leerroute vmbo basis of kader. Beide leerroutes kunnen leiden 
naar werk of mbo-onderwijs. De theoretische vakken worden 
afgesloten met certificaten. We werken eraan om dit om te zet-
ten naar een volwaardig diploma. De vakken die leerlingen bij 
ons kunnen volgen zijn: lichamelijke opvoeding, horeca (koken/
catering/restaurant), beeldende vorming, techniek en groen. 
Het vak K.E.L.D.E.R. (kennis en ervaring leren door extra ruim-
te) helpt leerlingen om te gaan met vrije tijd, samenwerken, 
vrijheid en verantwoordelijkheid. De Repro is een drukkerij voor 
leerlingen die richting arbeidsmatige dagbesteding uitstromen.

COGNITIEVE EN SOCIAAL-EMOTIONELE  
ONTWIKKELING
Duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn voor onze 
leerlingen belangrijk. We werken daarom in kleine groepen met 
een eigen mentor. We helpen elke leerling op weg naar een zo 
zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Er is zowel aan-
dacht voor cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. We 
oefenen hoe het is om te werken, hoe je met elkaar omgaat en 
hoe je je vrije tijd invult.

EXTRA ONDERSTEUNING
Behalve een diagnose binnen het autismespectrum hebben 
onze leerlingen vaak nog andere problemen op het gebied van 
leren en gedrag. Zoals dyslexie, ADHD, depressieve gevoelens 
of het moeilijk kunnen herkennen en uiten van emoties. Onze 
leerlingen hebben daardoor extra ondersteuning nodig. Dit 
vraagt om goede afstemming tussen het onderwijs en het 
pedagogisch didactisch handelen. Elke leerling heeft een Ont-
wikkelingsperspectief (OPP) waarin we zowel belemmerende 
factoren als kansen opnemen.

DIT ZIJN WIJ
De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest biedt  
voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer  
driehonderd leerlingen tussen de 12 en 18 jaar  
met een vorm van autisme. We proberen ze te  
laten groeien en meer zelfvertrouwen te geven 
door ondersteuning en zelfregie.



5 INHOUDSOPGAVE5



6 INHOUDSOPGAVE

DIDACTISCH HANDELEN: 
IGDI
Onze school hanteert voor het didactisch handelen het 
IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. 
Het model is gebaseerd op twee principes. De leerkracht 
demonstreert doelgericht en geeft uitleg, de leerlingen leren 
door oefening en herhaling. Belangrijke onderdelen zijn: het 
formuleren van een lesdoel, differentiëren in instructie en 
verwerken en het afsluiten van de les. Docenten stemmen de 
lesstof af op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van de 
individuele leerling. Het IGDI-model gaat uit van voorspelbaar-
heid die goed past bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen 
met autisme.

Resultaten 
Voor de introductie van IGDI hadden we de lat hoog gelegd. 
De resultaten vielen wat tegen. Zo kenden we de volgende 
verwachtingen en resultaten.

Formuleren van een lesdoel bij de kernvakken 
100% van de docenten 
Resultaat 33%

Controleren of en hoe het doel is bereikt 
100 % van de docenten  
Resultaat 43%

Afsluiten van de les 
80% van de docenten 
Resultaat 35%

PEDAGOGISCH HANDELEN: 
ZIEN!VO
Ons schoolteam bestaat uit 76 medewerkers. In de aanpak van 
de docenten staat de leerling centraal. Hun begeleiding is erop 
gericht dat leerlingen zich gezien voelen en zichzelf kunnen 
zijn. We bieden een veilige plek waar de leerling kan groeien in 
het leren, in de persoonlijke ontwikkeling en de omgang met 
anderen. Gedurende de dag observeren we de emotionele en 
sociale ontwikkeling in de groep en sturen we waar nodig bij.
Introductie Zien!Vo 
Om het sociaal-emotioneel functioneren en de leer/werkhou-
ding van de leerlingen goed te monitoren zijn we in schooljaar 
2020-2021 begonnen met het expertsysteem Zien!Vo. Het is de 
bedoeling dat mentoren twee keer per jaar voor iedere leer-
ling een vragenlijst invullen. Ook ouders, leerlingen en andere 
betrokkenen kunnen Zien!Vo invullen. Ze geven daarbij sco-
res aan stellingen over bijvoorbeeld gedrag, leren en welbe-
vinden. De resultaten laten niet alleen per leerling, maar ook 
schoolbreed zien hoe we het doen. We gebruiken de Zien!Vo 
vragenlijst ook om de sociale veiligheid te meten.

Vertraging 
De eerste introductie teamtraining voor de mentoren en on-
dersteuningsteams in september 2020 voldeed niet aan de 
verwachtingen en is herzien. Zo past deze nu beter bij onze 
locatie. In november startten we een experttraining door or-
thopedagogen, die helaas vertraging opliep door covid-19. In 
april/mei 2021 konden de mentoren eindelijk de eerste vra-
genlijsten van Zien!Vo invullen.

Het doel is mede door de coronamaatregelen (denk aan  
afstand houden en niet kunnen werken aan een instructietafel) 
niet gehaald. Daarnaast zien we verschillen tussen de docen-
ten. De ene leerkracht werkt al goed met IGDI, de ander zet het 
didactische middel nog onvoldoende in. Terwijl we juist streven 
naar een uniforme werkwijze, zodat voor de leerling geldt:
 welke docent je ook treft, iedereen krijgt dezelfde benadering. 
In het nieuwe schooljaar gaan we de teams meer scholing en 
tips & tools aanbieden om het werken met IGDI te verbeteren 
of te verfijnen. Daarbij moet ook helder worden dat IGDI niet 
vrijblijvend is.

PEDI-IGDI-OBSERVATIES
Om zicht te krijgen op het pedagogisch en didactisch 
handelen vinden twee keer per jaar PEDI-IGDI-obser-
vaties plaats. Een orthopedagoog en een onderwijs-
kundige begeleider brengen samen een bezoek aan 
de klas, noteren hun observaties en evalueren dit met 
de mentoren om te kijken wat er te verbeteren valt. 
Covid-19 gooide roet in het eten. Het bleef in het school-
jaar 2020-2021 beperkt tot één observatieronde en dat 
ook nog bij slechts 21 docenten (van de 30). Ook werd 
alleen gekeken naar het didactisch handelen.
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LEERJAAR 3

REKENEN EN 
WISKUNDE

AANTAL  
LEERLINGEN

SCHOOL- 
STANDAARD 

RESULTATEN

<1F 28 97% 100%

1F 9 70% 15,8%

1F/2F 9 55% 15,8%

2F/>2F 11 5% 6,3%

<1F TOETS 0 93,75%

<1F TOETS 1 83,33%

<1F TOETS 2 88,57%

SCHOOLSTANDAARD 
LEERJAAR 4

NEDERLANDS 
LEESVAARDIG

AANTAL  
LEERLINGEN

SCHOOL- 
STANDAARD 

RESULTATEN

<1F 10 97% 100%

1F 4 80% 53,6%

2F 36 15% 53%

REKENEN EN 
WISKUNDE

AANTAL  
LEERLINGEN

SCHOOL- 
STANDAARD 

RESULTATEN

<1F 10 97% 100%

1F 4 80% 52%

2F 35 15% 51,4%

LEERJAAR 3

NEDERLANDS 
LEESVAARDIG

AANTAL  
LEERLINGEN

SCHOOL- 
STANDAARD 

RESULTATEN

<1F 15 97% 100%

1F 4 70% 74,6%

1F/2F 14 55% 67,8%

2F/>2F 26 5% 44,1%

UITSTROOM EN EXAMINERING 
In schooljaar 2020-2021 hebben we een schoolstreefnorm en 
schoolstandaard opgesteld. Doel is een slagingspercentage 
van 75%, met een gemiddeld cijfer van 7 voor Nederlands, 
7,5 voor Engels, 6,5 voor wiskunde en 6,5 voor maatschappij-
leer. De percentages bevestigen het beeld dat leerlingen
 binnenkomen met een achterstand op rekenvaardigheden. 
We zien dat leerlingen meer moeite hebben met wiskunde, 
wat past binnen de belemmerende factoren vanuit autisme. 
Als vervolgactie kiezen we voor een nieuwe rekenmethode 
en meer inzet op rekendidactiek.
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(VERVOLG) ONDERWIJS

VO 
REGU-
LIER 
PRO

VO 
REGU-
LIER 
VMBO 
BASIS

VO 
REGU-
LIER 
VMBO 
KADER

VSO 
CLUS-
TER 3

VSO 
PRO

VSO 
VMBO 
BASIS

VSO 
VMBO 
KADER

VSO 
VMBO 
TL

0 4 0 0 0 0 1 1

VERVOLGONDERWIJS

MBO NIVEAU 1 MBO NIVEAU 2 MBO NIVEAU 3 MBO NIVEAU 4

8 14* 0 0

* (waarvan 5 na interne Entree = mbo niveau 1)

ARBEID

REGULIER WERK PARTICIPATIEWET EN 
BESCHUTTE ARBEID

10 4

(ARBEIDSMATIGE) DAGBESTEDING

12

ANDERS

LEERPLICHTONTHEFFING 18 + OVERIGE BESTEMMING

3 0

UITSTROOM
Per augustus 2021 zijn in totaal 57 leerlingen uitgestroomd.  
Dat is minder dan voorgaande schooljaren. Voorheen stroom-
den tussen de 70 en 80 leerlingen uit naar een vervolg-
bestemming. In het vierde leerjaar zijn meer leerlingen op 
school gebleven in de Arbeidstoeleiding en interne entree-
opleiding. In de uitstroom richting arbeidsmarkt zien we dat 
meer leerlingen dan andere jaren naar dagbesteding zijn 
gegaan. Waarschijnlijk is ook hier covid-19 de boosdoener. 
Bedrijven hadden minder tijd voor begeleiding, waren 
voorzichtiger en boden minder uitdaging.
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EXAMINERING
De resultaten komen overeen met andere jaren.  
We zijn tevreden met het aantal behaalde certificaten,  
ondanks de periode van thuisonderwijs.

IVIO 1
9 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 8

IVIO 2
6 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6

IVIO 3
2 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6

BASIS
19 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,1

KADER
14 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,8

100% 100% 100% 86%67%

SLAGINGSPERCENTAGE 
NEDERLANDS

IVIO 1
8 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 8

IVIO 2
9 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7

IVIO 3
1 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7

BASIS
19 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,9

KADER
17 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,7

100% 100%100% 100% 86%

SLAGINGSPERCENTAGE 
ENGELS
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IVIO 1
8 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,5

IVIO 2
5 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 5,5

IVIO 3
1 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 8

BASIS
20 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,3

KADER
9 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,2

100% 100% 95% 75%60%

SLAGINGSPERCENTAGE 
REKENEN EN WISKUNDE

IVIO 3
1 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 5

BASIS
9 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,3

KADER
9 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,2

0% 89% 89%

SLAGINGSPERCENTAGE 
ECONOMIE
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IVIO 2
3 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7

BASIS
16 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 7,1

KADER
7 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,6

100% 88% 100%

SLAGINGSPERCENTAGE 
BIOLOGIE

BASIS
29 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,5

KADER
17 KANDIDATEN
GEMIDDELD CIJFER 6,9

86%

SLAGINGSPERCENTAGE 
MAATSCHAPPIJLEER

100%

ENTREE
9 KANDIDATEN

100%

SLAGINGSPERCENTAGE 
ENTREE
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Deze foto is op verzoek van leerling Frank tot stand gekomen. Hij wilde 
niet met zijn hoofd ‘gewoon rechtop’ op de foto, maar wilde zijn hoofd 
graag in een horizontale positie houden. Het illustreert de houding die 
hij heeft tijdens het lasergamen, want dat is wat Frank in beeld wilde 
brengen: directeur Anika en hij zijn aan het lasergamen en “daarbij 
houd je je hoofd niet recht”. Oók niet als de fotograaf dat aan je vraagt. 
De fotograaf is meegegaan in Franks wens, met een verrassend beeld 
als resultaat! Dáár houden we bij de Leo Kanner Onderwijsgroep van 
en het past ook bij onze manier van werken: luisteren naar de leerling, 
oog hebben voor wat de leerling beweegt, kijken naar de mogelijk-
heden en buiten de lijntjes durven kleuren. De foto toont  aan 
dat de ruimte die wij leerlingen in hun eigen(wijs)heid 
bieden buitengewone resultaten kan opleveren!  
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
In het voorjaar van 2021 is een tevredenheidsonderzoek  
gehouden. Dit onderzoek vindt eens in de twee jaar plaats. 
We zijn blij met de hoge scores van zowel ouders als leerlingen. 
Maar er zijn uiteraard altijd verbeteringen mogelijk.  
Enkele vervolgacties:

• We gaan onderzoeken wat het onderwijs nodig heeft om beter 
aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

• We gaan het onderwijsaanbod tegen het licht houden om te 
zien hoe we het nog uitdagender en interessanter kunnen 
maken voor de leerlingen (ict, nieuwe media).

• Overleg en medezeggenschap scoort niet hoog bij de  
medewerkers. Het is belangrijk dat werknemers zich 
gehoord voelen, betrokken worden en zich kunnen  
uitspreken, ook naar elkaar toe. We gaan kijken hoe we  
dit kunnen verbeteren.

•  We gaan kijken wat nodig is om medewerkers allemaal 
dezelfde regels te laten hanteren en leerlingen zich te  
laten houden aan de afspraken op school. 

• De website richt zich op dit moment alleen op de ouders/ 
verzorgers. 

• We onderzoeken wat ervoor nodig is om ervoor  
te zorgen dat alle medewerkers dezelfde regels hanteren  
en dat leerlingen zich houden aan de afspraken op school.

ZELFREGIE
Afgelopen jaren is een ontwikkeling ingezet naar meer zelf- 
regie van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerling eigenaar 
is van zijn eigen leerproces ter voorbereiding op uitstroom naar 
werk of vervolgopleiding. Een leerling stelt ook een eigen leer-
doel vast en is aanwezig bij het voortgangsgesprek OPP. Door 
die betrokkenheid raken leerlingen gemotiveerder en verbetert 
de uitstroom en bestendiging. Zelfregie is inmiddels een vast 
onderdeel geworden van het onderwijsaanbod en onze manier 
van werken.

Ouder-leerlinggesprekken
Hoe denken ouders en leerlingen over zelfregie? Om dat te 
onderzoeken hebben we in het voorjaar van 2021 een oude-
renquête uitgezet en hebben we ouder-leerlinggesprekken 
gevoerd. Ouders van meer dan 80% van de leerlingen deden 
mee aan de gesprekken. Ondanks de streefnorm van 85% zijn 
we tevreden over dit resultaat. De ouders zijn zeer positief 
over het bespreken van de eigen leerdoelen van hun kind. Een 
punt van aandacht is nog om het leerdoel meer in samenhang 
te bespreken met het OPP en ervoor te zorgen dat het leerdoel 
actief blijft bij ouders en leerlingen. 

KWALITEIT VAN HET  
ONDERWIJS
Naast de invoering van het IGDI-model is in 2020-2021 ook op 
andere manieren gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs.

ARBEIDSTOELEIDING 2.0 
De afgelopen jaren hebben we ons opleidingsmodel geoptima-
liseerd. Het doel is om de vakken inhoudelijk zo in te richten dat 
de lesstof beter aansluit op het curriculum van het voortgezet 
en vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Om lessen beter  
te stroomlijnen hebben we vakwerkplannen ontwikkeld voor  
de docenten. Uit een inventarisatie tijdens de observatie blijkt 
dat in 75% van de lessen de vakwerkplannen terug te zien  
zijn. In 100% is sprake van klassikale instructie, in 70% van  
de observaties werden leerlingen individueel begeleid.

Interne audit: meer eenduidigheid
Naast deze observaties vond in 2021 een interne audit plaats 
met daarin ontwikkelingsmogelijkheden voor onze locatie. 
Zoals het advies om nog meer eenduidigheid te brengen in het 
didactisch handelen tijdens de praktijklessen. De verschillende 
praktijkvakken in de school zijn niet goed op elkaar afgestemd. 
Door structureel overleg in te plannen tussen de verschillen 
disciplines kunnen we elkaar beter informeren en ontstaat 
meer verbinding. Om de eenduidigheid bij de praktijklessen 
beter te monitoren willen we liefst dit jaar nog een nieuwe audit 
inplannen. Ook het uniform betrekken van leerlingen bij het 
leerproces is hier een aandachtspunt.
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RESULTATEN SCHOOLKLIMAAT

2019 2021

LEERLINGEN 3.3 3.4

OUDERS 3.4 3.7

MEDEWERKERS 3.6 3.7

SOCIALE VEILIGHEID (LEERLINGEN)

NOOIT SOMS

Ik word op school gepest door 
andere leerlingen. 77,85% 18,79%

Ik word online gepest door  
andere leerlingen. 94,63% 4,03%

Andere leerlingen doen mij  
expres pijn. 83,89% 13,42%

Ik ben bang voor andere leerlingen. 79,87% 14,77%

Andere leerlingen doen expres 
gemeen tegen mij. 75,84% 18,12%

Een veilige en voorspelbare omgeving
De scores voor de beleving van het schoolklimaat en schoolvei-
ligheid zijn allebei beter dan in 2019 en hoger dan onze gestelde 
norm. Leerlingen gaan graag naar school, voelen zich veilig en 
zijn positief over de sfeer. Ook in de digitale omgeving voelen de 
meesten zich veilig. Dit sluit aan bij onze missie: we willen een 
veilige en voorspelbare omgeving zijn waarin onderling respect 
voor elkaar de basis vormt. 

SOCIALE VEILIGHEID  
EN SCHOOLKLIMAAT
Onze locatie besteedt veel aandacht aan sociale veiligheid en 
schoolklimaat. Ook binnen het onderwijs op afstand met een 
grote rol voor de digitale omgeving. Dit is nodig, omdat sociaal 
wenselijk gedrag en samen conflicten oplossen voor onze leer-
lingen niet altijd even makkelijk is. Docenten begeleiden hen 
hierbij door hun gedrag te benoemen, te bespreken en waar 
nodig bij te sturen. We stimuleren de leerlingen om hun emoties 
te verwoorden, naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar 
te hebben.

Monitor sociale veiligheid
We volgen de sociale veiligheid gedurende de hele school-
dag. Bijvoorbeeld tijdens de lessen via observaties of 
groepsgesprekken. Om te onderzoeken hoe onze leerlin-
gen sociale veiligheid ervaren hebben we in maart 2021 de 
monitor sociale veiligheid afgenomen als onderdeel van het 
tevredenheidsonderzoek. 

Vooraf hadden we de volgende normen gesteld voor het  
resultaat op een schaal van 1-5.

• Schoolklimaat 3.0 of hoger

• Onderwijsleerproces 3.0 of hoger

• Sociale veiligheid: ten minste 75% van de leerlingen vult  
de score ‘nooit’ in combinatie met 15% ‘soms’.

VERTROUWEN VAN HET BESTUUR
“We zien dat de locatie net als voorgaande jaren een 
veilig schoolklimaat weet te realiseren voor de leerlin-
gen. Het structurele karakter van de positieve beoor-
delingen van het schoolklimaat en de sociale veilig-
heidsbeleving zien wij als een teken van uitzonderlijke 
kwaliteit, zeker in een bijzonder schooljaar 2020-2021. 
We zien dat de locatie haar beleid structureel evalu-
eert en door middel van uitnodigende werkvormen en 
activiteiten de leerlingen begeleidt in de ontwikkeling 
van hun emotionele en sociale competenties. 

Volgend schooljaar actualiseert de locatie het veilige 
schoolklimaat in haar schoolplan. Wij zien dit proces 
met vertrouwen tegemoet”

Gezien de negatieve effecten van de coronapandemie zijn we 
tevreden met dit resultaat dat al enkele jaren stabiel is. Om toch 
nog een stapje verder te komen overwegen we voor komend 
jaar de streefnorm te verhogen. We gaan in ieder geval door 
met onze Leefstijllessen en de K.E.L.D.E.R. en vragen toneel-
groep Like om de voorstelling over pesten te herhalen. Zowel 
de lessen als de voorstellingen hebben op een positieve manier 
bijgedragen aan het ervaren van sociale veiligheid.
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IN HET KORT

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
De coronagelden (€ 90.000) zijn volledig ingezet voor buiten-
schoolse activiteiten en een coronateststraat. Thuiszitten is 
voor geen enkele leerling een goed idee, voor onze leerlingen  
al helemaal niet. Daarom hebben we na schooltijd of in het 
weekend extra activiteiten georganiseerd. Zoals skateboarden, 
sporten en ict-workshops.

HUISVESTING
We werken aan een gezond leefklimaat en een optimaal krach-
tige leeromgeving. Daar hoort ook beter passende huisvesting 
bij. Ons gebouw aan de Hazenboslaan is meer dan veertig jaar 
oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuw-
bouwplannen zijn keer op keer vertraagd, maar inmiddels is 
de kogel door de kerk bij de gemeente. We kunnen een nieuwe 
school gaan bouwen op de plek van de oude Julianaschool in 
Oegstgeest. In dit project komen oud en nieuw samen. 

ONDERWIJSCONCEPT
We zijn bezig met de herijking van het onderwijsconcept uit 
2015. Het doel is te blijven aansluiten bij de ontwikkelings- 
kansen van onze leerlingen in de huidige maatschappij. In het 
nieuwe onderwijsprogramma gaan we meer differentiëren op 
aanspreekniveau en belastbaarheid.

RESULTATEN MOGEN ER ZIJN
“De locatie Oegstgeest heeft het schooljaar 2020-2021 
grondig geanalyseerd en de resultaten mogen er zijn. 
De school heeft goed zicht op financiën en personeel. 
Het is mooi dat de zelfregie nu onderdeel is van de 
locatie. Er is jaren gewerkt aan het vergroten van zelf-
regie. Het is ook goed om te lezen dat er lesobservaties 
plaatsvinden en dat IGDI en pedagogisch didactisch 
handelen duidelijk in beeld zijn bij de locatieleiding.”

College van Bestuur Leo Kanner Onderwijsgroep

AFSCHEID DOUWE SPLINTER
Op 17 december 2020 nam Douwe Splinter afscheid als 
directeur van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest om met 
pensioen te gaan. Hij gaf sinds 2011 leiding aan onze locatie. 
Douwe heeft met veel liefde leiding gegeven aan de school.
Hij heeft veel kansen gecreëerd voor de leerlingen en de 
school in vele opzichten laten groeien.
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FINANCIËN

BEGROTING

€ 5.279.663

- € 17.230

EXPLOITATIE

BATEN € 5.899.283

LASTEN € 5.819.731

RESULTAAT € 79.552

FINANCIËN

• De middelen zijn conform begroting en jaarplan ingezet

• Het financieel resultaat is € 97.000 beter dan begroot. 
Begroot was een tekort van €17.000 tekort, het  
werkelijk resultaat is € 80.000 positief

Duiding van dit resultaat:

 −  Meer rijksbijdragen, met name de NPO-gelden (Nationaal 
Programma Onderwijs) van € 113.000

 − Minder overige overheidsbijdragen

 − Hogere loonkosten

 −  Hogere overige lasten, zoals covid-19 kosten, externe  
advisering en onderwijsleerpakket

• Investeringen conform begroting

• Er zijn einde kalenderjaar geen relevantie openstaande  
vorderingen of schulden

• Inzet van NPO-middelen loopt nog

PERSONEEL EN  
FINANCIËN 2021

PERSONEEL

• Minder uitstroom van medewerkers  
ten opzichte van 2020

• Verzuimpercentage is 6,27% 
Ongeveer even hoog als 2020

• Ziekmeldingsfrequentie is 1,47 
Dat is hoger dan gemiddeld binnen de  
Leo Kanner Onderwijsgroep (1,27%)

• Er hebben evaluaties en analyses plaatsgevonden,  
zoals tevredenheidsonderzoeken en exitgesprekken.  
Veel medewerkers (onderwijzend personeel) geven  
aan behoefte te hebben aan individuele opleidingen.  
Dit wordt ingewilligd.

• Er is gewerkt aan HR-ambities: uitstroom  
beperken en werkplezier




