
Schoolplan
2022-2026 
De locatiekoers
Het koersplan van de Leo Kanner Onderwijsgroep is de basis  
van het schoolplan van de Leo Kannerschool VSO 2022-2026. De 
kernwaarden van de LKO vertalen wij met onze eigen(wijs)heid 
naar onze locatie.

Steeds meer ouders en leerlingen kiezen voor onze specialisti-
sche ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met autisme. 
Dat is een mooie erkenning voor de locatie. De maatschappelijke 
tendens werkt echter de andere kant op. De roep om steeds inclu- 
siever onderwijs. Vanwege die roep breiden we onze capaciteit 
niet uit (ook niet met de nieuwbouw) en richten we ons erop om 
het regulier onderwijs te versterken zodat zij meer leerlingen met 
de specifieke autisme ondersteuningsvraag onderwijs kunnen 
bieden.

Een tweede beweging is leerrecht. Leerrecht betekent dat de  
leerplichtwet wordt aangepast op het recht op onderwijs, zoals 
in het Kinderrechtenverdrag. Jongeren krijgen het recht op zo 
volledig mogelijke ontplooiing. Steeds meer jongeren zullen 
aanspraak maken op leerrecht en het leerrecht wordt binnen nu 
en waarschijnlijk 4 jaar verankerd in de wet. De versterking van 
het regulier onderwijs levert voor ons ruimte op om te investeren 
in jongeren die nu thuiszitten en feitelijk al vallen onder het begrip 
leerrecht. Hiermee neemt de zwaarte van de ondersteunings-
behoefte toe. Om antwoorden te vinden op die verzwaring gaan we 
steeds meer samenwerken met onze zorgpartners en investeren  
in onze medewerkers. 

Sociale inclusie is ook een belangrijk thema in de huidige samen-
leving: Erkenning van diversiteit en nadruk op participatie. Dit 
betekent dat we naast vergroten van de kwalificatie- en arbeids-
mogelijkheden, ons in de persoonlijke ontwikkeling ook meer 
richten op sociaal sterker staan. Op die wijze verbreden en ver-
diepen we ons onderwijsaanbod.

Missie 
Kom groeien op de Leo Kannerschool! 
‘Welkom op de Leo Kannerschool! Wij bieden jou een rustige  
en veilige plek, waar je wordt gezien en jezelf kunt zijn. Hier zul je 
groeien. In het leren, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling en 
omgang met anderen. Wij streven ernaar dat jij blij binnenkomt en 
blij weer naar huis gaat. Dan komt het leren vanzelf. Je zult hier 
de ‘Kanner Touch’ ervaren. Je krijgt veel persoonlijke aandacht. 
We hebben oog voor wie jij bent. We kijken naar wat je al kunt en 
leren je nieuwe dingen waardoor je zelfredzamer wordt. Je krijgt 
complimenten voor de stappen die je zet en zult steeds meer 
zelfvertrouwen krijgen.

Met gerichte opdrachten stimuleren we dat jij en je groepsgenoten 
elkaar leren kennen. We helpen je om op een positieve manier 
contact te maken met anderen, samen te werken en vriendschap-
pen te sluiten. Af en toe organiseren we groepsdoorbrekende 
activiteiten zoals de veldloop of een kunstactiviteit, zodat je ook 
anderen ontmoet met wie het misschien klikt. Als het contact 
maken even niet lukt, vangen wij dat op en helpen we je daarbij.

Iedereen heeft wel eens een dag dat dingen niet lukken. Dat snap-
pen we. Dan verzekeren we jou ervan dat het morgen weer beter 
gaat. Met humor brengen we een beetje lucht in de situatie. We 
laten ons onderwijs aansluiten op jouw niveau en leerbehoeften. 
Onze lessen springen in op ontwikkelingen in de maatschappij. 
Samen ontdekken we de wereld. Wij zijn een team van profes-
sionals. Ook wij hebben oog voor elkaar. We blijven zelf leren, 
gebruiken elkaars talenten en zijn actief betrokken. Ons doel is 
dat jij het hier fijn hebt en je goed ontwikkelt, zodat je daarna kunt 
doorstromen naar een passende vervolgschool of werkplek waar 
je kunt doorgroeien. Over een aantal jaren, bij jouw diploma-
uitreiking, zwaaien wij je trots uit, blij dat we mochten bijdragen 
aan jouw groei’.

Visie
Op de Leo Kannerschool VSO doet iedere leerling kennis op door 
betekenisvol, uitdagend en een interessant leerstofaanbod. Wij 
bieden verschillende mogelijkheden om vaardigheden te ontwik-
kelen. Wij geven een brede en diverse blik op de maatschappij 
mee. Wij willen dat de leerlingen zich op zowel cognitief als op 
sociaal-emotioneel niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Wij 
streven naar onderwijskundige en sociale inclusie voor leerlingen 
met autisme en wij bieden deze leerlingen gelijke kansen. 

Ons gedroomd perspectief is dat alle leerlingen met autisme 
met een groot gevoel van zelfwaardering, plezier, acceptatie en 
zelfvertrouwen hun schooltijd beleven en dit meenemen hun toe-
komst in. Wij bieden onze leerlingen een omgeving met duidelijke 
kaders. We hebben een brede blik zodat leerlingen ook buiten de 
kaders kunnen en mogen groeien. Ons onderwijs richt zich verder 
dan het eigen schoolgebouw en leerlingen. 
Dit alles leidt tot ons motto:

 

Kernwaarden
Oog voor wie jij bent
We kijken naar talenten en zoeken naar de ruimte en mogelijkhe-
den om deze verder te ontplooien. Wij stimuleren zelfvertrouwen 
en autonomie vanuit een veilige basis. Ons handelen is afgestemd 
op de ondersteuningsbehoeften  
die voortkomen vanuit het autisme (Vermeulen). 

Samen ontdekken we de wereld
Leren doen we met elkaar in en buiten onze schoolomgeving 
waarin de zone van de naaste ontwikkeling en de bekwame ander 
centraal staan (Vygotsky). 

Ambities
Groei 
Wij brengen met behulp van gegevens in beeld wat de groeimoge-
lijkheden van de leerlingen zijn en werken vervolgens toe naar een 
ambitieuze uitstroombestemming. Wij zetten de kwaliteiten van 
onze medewerkers in om de leerlingen te laten  
groeien. Wij zijn een team van professionals die zich blijven ont-
wikkelen, oog hebben voor elkaar, open communiceren en elkaar 
stimuleren. We bevorderen eigen verantwoordelijkheid van de me-
dewerker en zetten in op werkplezier (vitaliteitsbeleid). Dit draagt 
bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en (zelf)regie van 
leerlingen, zodat zij na hun schooltijd op een passende vervolgop-
leiding of arbeidsplek terechtkomen. 

Aanbod verrijken
Wij bieden onderwijs met een duidelijke structuur en kaders.  
Binnen en buiten de school heeft de leerling de ruimte om  
kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken, competenties te  
ontwikkelen en zelfvertrouwen te laten groeien. We bieden 
verschillende leerroutes die leiden naar een (school)diploma en 
verbinden theorie en praktijk. We bieden buiten het eigen school-
gebouw een vmbo basis-kader leerweg aan in samenwerking 
met verschillende VO-scholen. Leerlingen kunnen vervolgens na 
een stevig gelegde basis vol vertrouwen een plek krijgen in het 
regulier onderwijs. We zorgen dat onze lessen zo goed mogelijk 
aansluiten op de mogelijkheden en interesses van de leerlingen 
en leren hen hoe ze zich staande kunnen houden in de wereld. 

De Leo Kannerschool werkt toe naar een nieuw schoolgebouw  
dat aansluit bij onze visie op onderwijs en op ons motto. 

Samenwerking
De behoefte van leerlingen, ouders en school en daarbij het  
gedachtegoed van de LKO met betrekking tot inclusiviteit is de 
basis van onze samenwerking. We versterken het vo- en mbo- 
onderwijs, zodat leerlingen met autisme kans hebben om  
onderwijs te volgen op een reguliere school. Wij delen intern  
en extern onze kennis en expertise. We werken intensief samen 
met ouders, hulpverlening, scholen in de omgeving, het bedrijfs-
leven en de Leo Kanner Onderwijsgroep en we gebruiken elkaars 
kennis en kunde. 

Om dit te bereiken zijn dit onze doelstellingen:

  We vergroten het werkplezier, de verantwoordelijkheid  
en het pedagogisch didactisch repertoire van de medewerkers 
met als doel de medewerkers te binden en te boeien en het 
onderwijs voor de leerlingen te versterken. 

  We creëren een eenduidige definiëring en optimale inrichting 
van de leerroutes, waarin de leeromgeving en het onderwijs 
qua inhoud en vorm wordt verbreed en aansluit bij de behoef-
ten en ontwikkelmogelijkheden van de leerlingen. 

  We zetten de expertise van onszelf en onze samenwerkings-
partners in om te komen tot een versterking van het onderwijs 
binnen en buiten onze school voor leerlingen met autisme. 

Autisme Spectrum Diagnose 
Ondersteuningsbehoeften gerelateerd aan ASS 
Leerlingen met jeugdhulp op school
vmbo leerroute niveau basis/kader
leerroute niveau praktijk
Intelligentie tussen 70 en 100

G R OW 
O U T S I D E 
T H E 
B OX





Bijlage 1 
Onderwijskundig beleid

De basis van ons onderwijs is gestoeld op de leertheorie van 
Vygotsky. De zone van de naaste ontwikkeling, de actuele ontwik-
keling en leren met behulp van de bekwame ander zit in het DNA 
van de Leo Kannerschool VSO verweven. Wij spelen in op wat de 
leerling al kan en creëren kansen zodat de leerling kan oefenen. 
Op deze wijze kan de leerling in een volgende ontwikkelingsfase 
komen. 

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt een uitspraak 
gedaan over de te verwachten leerontwikkeling van een leerling 
bij ons op school. Er wordt een inschatting gemaakt van het eind-
niveau waar we met een leerling naartoe werken. Daar hoort een 
leeraanbod bij dat de leerling in staat stelt om zich te ontplooien 
in eigen wijsheid. De ontwikkeling van de leerling wordt tussen-
tijds geëvalueerd m.b.v. het systeem van leerlingenzorg. Het OPP 
wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd met de ouders 
en waar mogelijk met de leerling. Het handelingsdeel van het 
OPP wordt opgesteld in overeenstemming met de ouders van de 
leerling en met de leerling. Jaarlijks wordt bekeken of het doel dat 
was gesteld, is behaald. De Commissie voor de Begeleiding legt 
vast hoe het proces naar het doel toe is verlopen en welke nieuwe 
doelen er mogelijk zijn. 

In het groepsplan staat beschreven hoe het onderwijs in een groep 
of klas georganiseerd is. Er zijn leerlingen die naast het lespro-
gramma uit het groepsplan meer nodig hebben om de doelen 
uit het OPP te kunnen behalen. Deze afspraken en aparte les-/ 
instructiearrangementen kunnen verschillen per leerling en wor-
den vastgelegd in een groepsplan en het OPP. 

Vanuit onze missie en visie zorgen wij ervoor dat leerlingen in het 
onderwijsproces dagelijks de mogelijkheid krijgen om ervaring op 
te doen in competenties. Wij bieden diverse leerroutes aan en la-
ten ons onderwijs aansluiten bij de leerbehoeftes van de leerling. 
In ons onderwijsaanbod wordt naast algemene vorming (zoals 
wiskunde en Nederlands) ook aandacht besteed aan de arbeids-
competenties. Wij willen dat de leerling op zoveel mogelijk manie-
ren ervaringen opdoet zodat zij groeien in hun zelfvertrouwen en 
vanuit dit zelfvertrouwen nieuwe situaties aan durven te gaan.

Het monitoren van de competenties is bij ons onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem m.b.t. leergebied overstijgende competen-
ties. Burgerschapsonderwijs is structureel verweven in de dage-
lijkse lessen en projecten.

De schoolleider, de gedragswetenschapper en de onderwijs-
kundig begeleider monitoren en sturen op de kwaliteit van het 
onderwijskundig beleid.  Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats van 
het onderwijskundig beleid (zie factsheet Kwaliteitszorg).

Een nadere uitwerking van het onderwijskundig beleid  
is beschreven in de volgende documenten:

 Onderwijskundig beleid, Leo Kannerschool VSO

 Schoolgids, Leo Kannerschool VSO

 Schoolondersteuningsprofiel, Leo Kannerschool VSO

 Systeem van leerlingenzorg 

 Beleid Commissie voor de begeleiding, LKO

 Beleid methode onafhankelijke toetsing, LKO

 Beleid OPP, LKO

 Dyslexiebeleid, LKO

 Toetskalender, Leo Kannerschool VSO

 Beleid PEDI/IGDI, Leo Kannerschool VSO

Bijlage 2 
Personeelsbeleid

Het doel van ons personeelsbeleid is om mensen te binden en te 
boeien, zodat er een stabiele personele bezetting is met gekwali-
ficeerde medewerkers om goed onderwijs aan onze leerlingen te 
geven.

Vanuit het LKO koersplan stelt de school een vierjarig schoolplan 
op. Jaarlijks worden de personele doelstellingen uit het koersplan 
en de personele ambities van de locaties geëvalueerd. In het lo-
catiejaarplan zijn de doelstellingen per schooljaar geëxpliciteerd 
(speerpunten in personeelsbeleid en professionalisering) en de 
realisatie hiervan wordt gemonitord in de VG-cyclus (zie factsheet 
kwaliteitsbeleid). 

In het koersplan 2021 – 2025 is beschreven dat het personeels-
beleid erop gericht is dat medewerkers een bijzondere werktijd 
bij ons ervaren en dat zij elke dag met energie, werkplezier en 
eigen(wijs)heid werken. We werken aan een vitaliteitsbeleid dat dit 
ondersteunt. In de schoolplannen is beschreven dat het vitaliteits-
beleid wordt vormgegeven op de school. In de jaarplannen wordt 
beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan het vitaliteitsbe-
leid en het binden en boeien van medewerkers. Op onze locaties 
wordt het personeelsbeleid inhoudelijk vormgegeven, passend 
bij de locatie, de gestelde ambities en bij de medewerkers. In 
tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken m.b.v. de Kwaliteits-
vragenlijst (V)SO maken leerlingen, ouders en medewerkers hun 
tevredenheid over het personeelsbeleid kenbaar. 

In 2021 is het gehele functiehandboek geëvalueerd en bijgesteld, 
zodat dit is afgestemd op de kwalitatieve vraag die aan ons onder-
wijs wordt gesteld. Iedere medewerker heeft een actuele functie-
omschrijving en weet wat er van hen verwacht wordt. Er vinden 
lesbezoeken plaats om het pedagogisch en didactisch handelen 
te monitoren. Daarnaast voert de directie functionerings-/voort-
gang- en beoordelingsgesprekken met zijn medewerkers, zoals 
beschreven in het professionaliseringsbeleid, om de kwaliteit van 
onze medewerkers te monitoren. Het instrument Bardo faciliteert 
dit proces. 

Eén van de kernwaarden van de LKO is ontwikkeling. De uitgangs-
punten zijn beschreven in het professionaliseringsbeleid van de 
LKO. Binnen deze uitgangspunten sturen locaties op ontwikke-
ling en een professionele (leer)cultuur waarin vragen stellen en 
expertise delen vanzelfsprekend zijn. We geven de mensen ruimte 
en vertrouwen om hun vakmanschap verder te ontwikkelen en 
te groeien. Vanuit de ambities van de school stelt elke locatie 
met input van medewerkers een eigen scholingsagenda op die 
bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing kan centraal 
plaatsvinden, maar ook individueel. Het kan gaan om formele 
of informele scholing, inhouse trainingen en studiedagen, maar 
ook externe trainingen en volledige studies. Voor iedere fte is een 
scholingsbudget van € 500.- beschikbaar.  De directeur zorgt voor 
een gerichte inzet van middelen om de gestelde doelen te rea-
liseren. De realisatie van de professionalisering in relatie tot de 
gestelde ambities worden gemonitord in de VG cyclus.

Medewerkers krijgen ieder jaar opnieuw ruimte om gezamenlijk 
de taken met elkaar te verdelen die passen bij het onderwijs en 
ambities van de locaties. Op locatieniveau wordt er jaarlijks, in 
aansluiting met het taakbeleid, een werkverdelingsplan gemaakt 
waaraan medewerkers meedenken en deze wordt afgestemd 
met de klankbordgroep van de locatie. De taak en de benodigde 
urenverdeling per individuele medewerker wordt vastgelegd in het 
jaarlijkse normjaartaakgesprek. 

De LKO zorgt voor een veilige school/ werkomgeving. Naast de 
tevredenheidsonderzoeken voeren wij elke 3 jaar een risico – 
inventarisatie en evaluaties (RI&E’s) uit om de werkomgeving en 
omstandigheden te evalueren. In 2021 is er op elke locatie een 
risico – inventarisatie uitgevoerd. 

Wij zetten in op bevoegde medewerkers. Echter in deze tijden 
kan het voorkomen dat er tijdelijk een onbevoegde leerkracht 
voor de klas staat. Indien dit het geval is, maakt de locatieleiding 
met de medewerker schriftelijk afspraken over het behalen van 
de bevoegdheid, de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdhe-
den en onder welke leiding de medewerker zijn taken uitvoert. 
In de schoolplannen van de locaties staat beschreven over hoe 
wordt voldaan aan de eisen van bevoegdheid en onderhoud van 
bekwaamheid. De monitoring van de bevoegdheden van mede-
werkers is een onderdeel van de VG cyclus. Op LKO niveau worden 
verschillende initiatieven genomen om het personeelstekort, met 
name lerarentekort, aan te pakken. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn: deelname aan het Regionale Aanpak Personeelstekort, 
plaatsen van stagiaires en een scholingstraject van de PABO voor 
leerkrachtondersteuners van de LKO.

Iedere nieuwe medewerker van de LKO ontvangt een warm wel-
kom, wordt uitgenodigd voor een centrale introductiebijeenkomst 
en wordt op de locatie middels een beschreven inwerkprogramma 
ingewerkt, gecoacht en begeleid. Iedere nieuwe medewerker 
heeft een buddy. Tijdens het inwerkprogramma wordt aandacht 
besteed hoe wij met elkaar werken en leren. Hierdoor zijn wij 
bij wisselingen van medewerkers in staat om goed onderwijs te 
blijven geven.
Het bevoegd gezag streeft evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in leidinggevende posities na. Op het moment van schrij-
ven van deze factsheet heeft de LKO meer dan 50% vrouwen in lei-
dinggevende functies (teamleider, adjunct directeur en directeur).
 
Een nadere uitwerking van het personeelsbeleid  
is beschreven in de volgende documenten:

 Koersplan 2021 – 2025, LKO

 Professionaliseringsbeleid, LKO

 Functiehandboek, LKO

 Taakbeleid, LKO

 Vitaliteitsbeleid (nog in ontwikkeling), LKO

 Werkverdelingsplan, Leo Kannerschool VSO

 Scholingsagenda, Leo Kannerschool VSO

 Jaarplan, Leo Kannerschool VSO

 RI&E, Leo Kannerschool VSO 

 Sociaal veiligheidsbeleid, LKO

  Inwerkprogramma nieuwe collega’s, LKO &  
Leo Kannerschool VSO

 



Bijlage 3  
Stelsel van kwaliteitszorg
 
Het doel van ons kwaliteitsbeleid is het realiseren van goed 
onderwijs. Onderwijs dat een realistische ontwikkeling van onze 
leerlingen mogelijk maakt en dat recht doet aan de ontplooiing 
van (eigen)-wijs-heid op kennisniveau én leergebiedoverstijgend. 
Het kwaliteitsbeleid is een hulpmiddel om naar ons onderwijs 
te kijken, om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. De 
locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs.  Een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is de VG cyclus, 
deze cyclus stelt de locatiedirecteur in staat om vanuit zijn inte-
grale verantwoordelijkheid de dialoog te voeren over de kwaliteit 
op de locatie. Tijdens de VG-gesprekken presenteert de locatie 
haar ambities en resultaten (streefnormen, schoolstandaarden). 
Tegelijkertijd geeft de cyclus het College van Bestuur de informa-
tie om bestuurlijk te kunnen handelen in de realisatie van onder-
wijskwaliteit, personele inzet en financiën. Gedurende de cyclus 
monitoren de locatieleiding, het CvB en de staf de ononderbroken 
ontwikkeling en de veiligheid van de leerlingen. In tweejaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken m.b.v. de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO 
maken leerlingen, ouders en medewerkers hun tevredenheid over 
de onderwijskwaliteit kenbaar. Door middel van een tweejaarlijk-
se audit wordt bekeken of processen en procedures aantoonbaar 
geregeld en effectief operationeel zijn. 

Daarnaast hebben alle locaties een klankbordgroep waarin inge-
stemd of geadviseerd wordt over het beleid en de werkwijze van de 
school. 

Vanuit het LKO koersplan stelt de school een vierjarig schoolplan 
op. Jaarlijks worden de doelstellingen uit het koersplan geëva-
lueerd door het managementteam van de LKO.  Het CvB verant-
woordt de realisatie van het koersplan aan de Raad van Toezicht. 
In dit overleg wordt besproken op welke manier de locatiedirec-
teuren een gevolg kunnen geven aan de vertaling op hun loca-
ties.  In het locatiejaarplan zijn de doelstellingen per schooljaar 
geëxpliciteerd en de realisatie hiervan wordt gemonitord in de 
VG-cyclus. 

Teamleden dragen in verschillende werkgroepen bij aan de 
realisatie van onze jaarplandoelen. We evalueren structureel de 
realisatie van ons jaarplan. Dit gebeurt in stafvergaderingen en in 
themavergaderingen met het team.

Op de scholen van de Leo Kanner Onderwijsgroep wordt gewerkt 
met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze is gebaseerd 
op de kernwaarden van het (voortgezet) speciaal onderwijs, de 
indicatoren van de Inspectie en de wet- en regelgeving die van 
toepassing is op het (V)SO. De kwaliteitsnorm speciaal onderwijs 
maakt het mogelijk om met behulp van een categorisering in 6 
domeinen systematisch naar alle eigenschappen van het onder-
wijs te kijken. De belangrijkste processen en procedures zijn op de 
scholen vastgelegd in het locatie specifieke handboek. 

De leerresultaten worden gedocumenteerd in het leerlingvolgsys-
teem SomToday. 

Voor de leergebieden rekenen en Nederlands hebben we een 
schoolstandaard opgesteld. Deze is vanuit het kader op de refe-
rentieniveaus afgestemd op de kenmerken van onze leerlingpo-
pulatie. We verwachten dat 97% van alle leerlingen in ieder geval 
< 1F (1F) haalt. Daarbovenop verwachten we dat 80% van alle 
leerlingen 1F haalt, enzovoort.  

45-50% Arbeid 45-50% MBO

2F 15% MBO 2/3 extern

1F (2F) 65% MBO 1 
intern / extern

1F 80% Arbeid

<1F (1F) 97% Beschut Werk

Voor de sociaal maatschappelijke competenties wordt een school-
standaard opgesteld. 

Jaarlijks evalueren we onze onderwijsresultaten. Deze resultaten 
bespreken we met het gehele team. In deze bespreking wordt 
input opgehaald voor nieuwe jaarplandoelen. 

Een nadere uitwerking van de kwaliteitszorg is beschreven 
in de volgende documenten:

 Kwaliteitscyclus LKO

 Jaarplan, Leo Kannerschool VSO

 Ambitiepresentatie, aan staf LKO

 Ambitieverslag, Leo Kannerschool VSO

  Jaarplanpresentatie, aan staf LKO en team  
Leo Kannerschool VSO

 Begroting/formatieplan, Leo Kannerschool VSO

  Analysepresentatie, aan staf LKO en staf LKO en team  
Leo Kannerschool VSO

 Analyseverslag, Leo Kannerschool VSO

  Systeem van leerlingenzorg Leo Kannerschool  
VSO Oegstgeest



Bijlage 4 
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. Uitgangspunt voor het financiële 
beleid is: De beschikbaarheid en inzet van benodigde middelen om 
onze koers te realiseren. Centraal staat steeds de balans tussen 
de vragen en eisen van het onderwijs (het kernproces) en het 
financiële perspectief. In de uitvoering hiervan streven wij streeft 
naar een solide financiële en bedrijfseconomische basis met een 
jaarlijks sluitende exploitatie, voldoende reserves en adequate 
voorzieningen. 

Het begrotingsproces kent een integraal karakter waarin financi-
en, personeel en onderwijs vertegenwoordigd zijn. 
In het kort ziet het begrotingsproces er als volgt uit:

Opstellen kaderbrief: Hoe zetten we de beschikbare middelen 
in om onze ambities en doelstellingen te realiseren (doelen/ 
uitgangspunten, beleidsspeerpunten, allocatie van middelen, 
tijdspad).

Opstellen locatiespecifieke begrotingen en stichtingsbrede 
begroting (zie toelichting begrotingscyclus)

Opstellen geïntegreerd begrotingsdocument bestaande  
uit: (meerjaren)-bestuursplan, (meerjaren-)begroting en (meerja-
ren)- bestuursformatieplan. 
  

Toelichting begrotingscyclus
Het financieel beleid is gebaseerd op een goede planning-  
en controlcyclus, die begint met een actuele en betrouwbare 
begroting en meerjarenraming. De belangrijkste uitgangspunten 
voor de begrotingscyclus zijn:

  We doen zoveel als mogelijk recht aan de leidende  
principes van de lumpsumfinanciering (ontschotting, autono-
mievergroting en deregulering):

  We werken met een geïntegreerde begroting waarin  
geen scheiding bestaat tussen personele en materiële midde-
len;

  Er bestaat geen directe link tussen bekostiging en  
begroting in die zin dat we de bestedingen niet begroten op 
wat we op de verschillende bekostigingselementen ontvan-
gen, maar op basis van wat we in werkelijkheid denken nodig 
te hebben. Daar waar dat leidt tot knel- 
punten, moeten beleidsmatige keuzes worden gemaakt voor 
de inzet van middelen.

  De toedeling van middelen over de locaties baseren we  
op een allocatiemodel, waarbij we enerzijds zoveel als moge-
lijk 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 en ondersteuning op  
verbeterpunten).

  De begroting voor een jaar is gekoppeld aan de 

meerjarenbegroting voor de komende 4 jaren; begroting en 
meerjarenbegroting zijn leidend voor het bestuurs- 
formatieplan.

  De som van de begrotingen van de onderdelen van  
LKO (locaties en bovenschools inclusief bestuursbureau) is 
gelijk aan de totaalbegroting van LKO. 

  Op basis van de besturingsfilosofie hanteren we het uit-
gangspunt van Integraal management. Locaties zijn ervoor 
verantwoordelijk om met de aan hun toegekende middelen de 
begroting rond te krijgen en voldoende middelen te begroten 
voor onderwijskundige ambities, infrastructuur, ontwikkeling 
van medewerkers en kwaliteitszorg. De locatiebegrotingen 
moeten dus duidelijk maken welke middelen de locaties gaan 
inzetten om de geplande ambities en het behoud van kwaliteit 
te realiseren. Dat betekent ten aanzien van verantwoordelijk-
heden, rollen en besluitvorming het volgende:

 •  De directeur van elke locatie is verantwoordelijk voor de 
eigen begroting van de locatie;

 •  De controller, de adviseur HR en de adviseur  
kwaliteit begeleiden en ondersteunen de  
directeuren bij het opstellen van de begroting  
(model, berekeningen, technische toets) en  
adviseren aan het CvB;

  Het CvB stelt de begrotingen van de locaties en de  
totaal begroting vast;

  De RvT keurt de totaal - begroting van de LKO goed.

Gedurende het jaar vinden voor een locatie twee financiële voort-
gangsoverleggen plaats met de controller en de  
stafadviseur HR. In die gesprekken wordt de exploitatie  
(realisatie) getoetst aan de begroting, en de voortgang van acti-
viteiten van de locaties op een integrale wijze getoetst, waarbij 
inhoudelijke, personele en financiële voortgang  
met elkaar verbonden zijn. Van deze gesprekken worden  
verslagen gemaakt. 

Daarnaast worden met de locaties een ambitiegesprek en analy-
segesprek gevoerd door de controller, stafadviseur  
HR en de stafadviseur kwaliteit om te ondersteunen bij de inzet 
van beschikbare middelen om doelen en ambities te realiseren. 

Na afloop van een boekjaar wordt de jaarrekening opgesteld op 
basis van de daarvoor geldende landelijke regelgeving en richtlij-
nen, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
financieel beleid en een toets wordt gedaan op de aanwezige 
reserves en voorzieningen en relevante indicatoren.

Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is beleid ontwik-
keld ten aanzien van het onderwerp sponsoring. De LKO staat 
positief tegenover sponsoring op beperkte schaal: het leidt tot 
versteviging van de relatie met de maatschappij en het genereert 
noodzakelijke extra middelen voor het bekostigen van het onder-
wijsproces. Op de locaties vindt sponsoring plaats onder verant-
woordelijkheid van de locatiedirecteuren. In het locatiejaarverslag 
leggen zij hierover verantwoording af. 

Bedraagt de sponsoring meer dan € 5.000, dan werkt de  
LKO met sponsorovereenkomsten. In de overeenkomst wordt 
vastgelegd wat de sponsoring inhoudt: welke goederen, diensten 
of geldbedrag de sponsor aan de school beschikbaar stelt en wel-
ke tegenprestatie van de school daar tegenover staat. Het bevoegd 
gezag is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband 
plaatsvindt. Dat geldt ook voor sponsoring.  
Het bevoegd gezag moet er bovendien voor zorgen dat het voor 
leerlingen, leraren en ouders duidelijk is wanneer er sprake is van 
sponsoring. In de boekhouding van de school moet een duidelijke 
scheiding worden aangebracht tussen sponsorgelden en andere 
middelen.

De uitwerking van het financieel beleid is beschreven  
in de volgende documenten:

  Document begroting, Leo Kannerschool VSO

  Financieel deel van het bestuursverslag en  
jaarrekening, LKO

  Regelingen AO / IC, LKO

  Sponsorbeleid, LKO

 

Bijlage 5 
Schoolklimaat

Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) wordt een positief en 
veilig schoolklimaat beschouwd als basisvoorwaarde om ont-
wikkeling mogelijk te maken. Zo’n schoolklimaat valt of staat bij 
een goede onderlinge verstandhouding en gezamenlijk gedragen 
omgangsvormen. Mochten leerlingen, ouders of medewerkers op 
school te maken krijgen met een onverkwikkelijke situatie, dan is 
de eerste stap natuurlijk  
om dit te bespreekbaar te maken met de betrokkene(n).  
Als dit om welke reden ook niet lukt, dan kunnen leerlingen, 
ouders en medewerkers de vertrouwenspersoon van de LKO 
benaderen. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft twee 
vertrouwenspersonen. 

Op alle locaties van de LKO is een anti-pestbeleid opgesteld en is 
er een medewerker aangesteld die dit beleid coördineert. Jaar-
lijks monitoren de locaties de sociale veiligheidsbeleving onder de 
leerlingen m.b.v. een anonieme enquête. 

Binnen de LKO is er beleid opgesteld m.b.t. schorsen en verwijde-
ren. 

Binnen de LKO is wordt op de locaties gewerkt met een  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat 
voor verschillende functies binnen de school beschreven wat zij 
kunnen doen als ze een vermoeden hebben dat er sprake is van 
kindermishandeling of huiselijk geweld. Op de locatie is hier ook 
een aandachtsfunctionaris voor aangesteld. 

Binnen de LKO is een visie op burgerschap opgesteld. Deze wordt 

verder uitgewerkt in beleid en het handelen op de  
locatie. In ons onderwijsaanbod besteden we op verschillende  
manieren aandacht aan de ontwikkeling van burgerschapcompe-
tenties. We springen in ons onderwijsaanbod in op actuliteiten uit 
de samenleving. Daarnaast zijn de competenties expliciet aan-
wezig de vorming van arbeidscompetenties zoals in de stages. In 
het onderwijskundig beleid worden de standaarden voor sociaal 
maatschappelijke competenties opgenomen. 

In ons pedagogisch handelen zijn we gericht op het stimuleren  
en uitdragen van gewenst gedrag als het gaat om burgerschap. Dit 
is beschreven in ons onderwijskundig beleid, het onderwijscon-
cept en in ons veiligheidsbeleid. 

Een nadere uitwerking van het schoolklimaat is beschreven  
in de volgende documenten:

  Schoolondersteuningsprofiel, Leo Kannerschool VSO

  Schoolgids, Leo Kannerschool VSO

  Beleid vertrouwenspersoon, LKO

  Pestprotocol, LKO

  Beleid schorsen en verwijderen, LKO

  Handleiding meldcode, LKO

  Veiligheidsbeleid, LKO

  Onderwijsconcept Leo Kannerschool VSO

  Onderwijskundig beleid Leo Kannerschool VSO


