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Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
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Samen op weg naar Ambion 2.0
We kunnen als organisatie terugkijken op een mooi jaar. Ambion heeft
in 2019 belangrijke stappen gezet om te komen tot kwalitatief goed onderwijs. De komende jaren werken we toe naar een nieuw, duurzaam onderwijslandschap. Wij kijken daarbij uit naar de geplande fusie tussen
Onderwijsgroep Primus en Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis.
We zijn trots op alle ontwikkelingen, een koers waar we voor staan en
gaan, waar de nodige ambitie uitspreekt en die positieve energie uitstraalt.

Inleiding

We zijn ook trots op onze medewerkers die iedere dag weer het maximale
uit zichzelf halen om de leerlingen een stap vooruit te brengen. Samenwerking
is hierin onmisbaar en wij zijn dan ook blij dat medewerkers elkaar op
professioneel vlak Ambion breed steeds beter weten te vinden. Het Ambiongevoel groeit nog steeds en versterkt het collectief. Daar zetten we ook de
komende jaren op in.
Als voorzitter van het College van Bestuur mag ik leidinggeven aan deze
mooie onderwijsorganisatie en dagelijks samen werken aan het onderwijs
van morgen. Met enthousiaste, betrokken medewerkers op de scholen
en op het servicebureau. De energie die hiervan uitgaat, maakt dat ik vol
vertrouwen de toekomst tegemoetzie.
Ingrid Janssen
Voorzitter College van Bestuur
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“Het Ambion-gevoel groeit nog
steeds en versterkt het collectief”
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Ambitie in onderwijs

Ambitie in
onderwijs
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Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs.
Als holding voor twee organisaties voor
openbaar primair onderwijs (Primus en
De Basis) geeft zij invulling aan haar
ambities door krachten te bundelen.
Vertrouwen, verbinding en ontwikkeling
staan daarbij centraal. Samenwerking is
binnen onze organisatie vanzelfsprekend
om onze ambities te verwezenlijken. Deze
ambities hebben we vastgelegd in ons
koersdocument. We willen de komende
jaren toewerken naar een duurzaam onderwijslandschap waar leerlingen en
leerkrachten zichzelf kunnen ontwikkelen en waar zij met trots deel van uitmaken.

koersuitspraken

25
scholen

450
medewerkers

ruim 3100
leerlingen
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OBS Akkrum
Akkrum
Leerlingenaantal: 257
Citoscore 2018/2019: 533,2

OBS Op ‘e Grins
Hoornsterzwaag
Leerlingenaantal: 64
Citoscore 2018/2019: 82,4

Sevenaerschool
Nieuwehorne
Leerlingenaantal: 85
Citoscore 2018/2019: 86,6

25 eigentijdse
scholen

Albertine Agnesschool
Oranjewoud
Leerlingenaantal: 128
Citoscore 2018/2019: 534,8

OBS De Boarne
Met 25 scholen verspreid
over Zuidoost-Fryslân is
Ambion sterk vertegenwoordigd in de regio. Onze scholen
voelen zich verbonden met
elkaar en versterken elkaar
waar mogelijk. Alleen ga je
sneller, samen kom je verder.

Aldeboarn

De Knipe

Leerlingenaantal: 95
Citoscore 2018/2019: 533,2

Leerlingenaantal: 104
Citoscore 2018/2019: 536,9

OBS Route 0513

De Feart

Heerenveen

Jubbega

Leerlingenaantal: 218
Citoscore 2018/2019: 535

Leerlingenaantal: 159
Citoscore 2018/2019: 85,9

Boven de inspectiegrens (voldoende)
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De Compagnonsschool

Onder de inspectiegrens (onvoldoende)

Tjongerschool

J.B. Kanschool

OBS De Ynset

Mildam

Jubbega

Rottum

Leerlingenaantal: 78
Citoscore 2018/2019: 536,1

Leerlingenaantal: 57
Citoscore 2018/2019: 77,3

Leerlingenaantal: 49
Citoscore 2018/2019: 534,9

OBS De Optimist

OBS Skoatterwiis

OBS Trijegeaster Honk

Heerenveen

Oudeschoot

Ouwsterhaule

Leerlingenaantal: 161
Citoscore 2018/2019: 540,9

Leerlingenaantal: 66
Citoscore 2018/2019: 67,8

Leerlingenaantal: 49
Citoscore 2018/2019: 538,0

SBO It Oerset

Van Maasdijkschool

OBS Twa Fjilden

Heerenveen

Heerenveen

Joure

Leerlingenaantal: 107
Citoscore 2018/2019: NVT

Leerlingenaantal: 184
Citoscore 2018/2019: 83,2

Leerlingenaantal: 87
Citoscore 2018/2019: 529,5

OBS Het Vogelnest

OBS ‘t Swannestee

OBS De Brêge

Heerenveen

Langweer

Scharsterbrug

Leerlingenaantal: 130
Citoscore 2018/2019: 531,6

Leerlingenaantal: 91
Citoscore 2018/2019: 81,1

Leerlingenaantal: 86
Citoscore 2018/2019: 534,3

OBS Ekke de Haan

OBS It Haskerplak

OBS De Beuk *

Heerenveen

Oudehaske

Sint Nicolaasga

Leerlingenaantal: 181
Citoscore 2018/2019: 534,5

Leerlingenaantal: 56
Citoscore 2018/2019: 526,7

Leerlingenaantal: 32
Citoscore 2018/2019: 537

OBS Het Slingertouw

OBS De Schakel

OBS Westermarskoalle

Heerenveen

Rotsterhaule

Joure

Leerlingenaantal: 377
Citoscore 2018/2019: 536,8

Leerlingenaantal: 52
Citoscore 2018/2019: 523,9

Leerlingenaantal: 224
Citoscore 2018/2019: 84,2

* OBS De Beuk is met ingang van het schooljaar 2019-2020 gefuseerd met OBS De Brêge in Scharsterbrug.
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VWO
17,3%

HAVO/VWO
3,7%

Doorstroom
naar VO

Ieder kind krijgt aan het einde
van groep 8 een advies voor het
voortgezet onderwijs. Binnen
Ambion gaan we voor een zo
goed mogelijke afstemming
te realiseren tussen de
basisschool en het voortgezet
onderwijs. In deze figuur staan
de adviezen die onze leerlingen
in 2019 kregen voor het voortgezet onderwijs.
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VMBO KL
13,4%

VMBO BL/KL
0,1%

HAVO
26,9%

VMBO G TL
19%

VMBO
G TL/HAVO
2,4%

VMBO KL/GL
1.6%

VMBO BL
10,3%
PRO
3,2%
VSO
0%

GEEN
SPECIFIEK
ADVIES
1.3%
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Het is voor ons vanzelfsprekend dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is en dat
kinderen met plezier naar school gaan. Maar wij willen meer. We willen kinderen iets
extra’s bieden als stevig fundament voor hun verdere leven. Die ambitie verwezenlijken
we door net dat stapje meer te zetten als het gaat om onderwijskwaliteit.

Passend onderwijs

Samen sterker

Ons uitgangspunt is dat ieder kind een passende onderwijsplek verdient in het reguliere
onderwijs, indien mogelijk dicht bij huis. Met de specialisten van ons eigen orthopedagogische expertisecentrum (BOU) ondersteunen we onze scholen om hier vorm aan te geven.
Dit doen we door het aanbieden van gerichte ondersteuning voor individuele leerlingen of
groepen. Met deze succesvolle aanpak weten we het doorverwijzingspercentage richting het
speciaal onderwijs al jaren zeer laag te houden. In het schooljaar 2018-2019 was dit 1,1%.

IKC vorming
Door verbinding word je sterker. Dat zit sterk in de werkwijze van Ambion verweven.
Heel concreet zien we dit in de IKC vorming bij obs Skoatterwiis in Oudeschoot. Samen
met maatschappelijke partners, Jeugdzorg en Kinderwoud zijn we in 2017 gestart met de
ontwikkeling van het kindcentrum. Door deze partners structureel een plaats te geven in
de school en daarmee het onderwijs, zien we inmiddels de eerste mooie resultaten.
De leerlingen leggen een stevige basis voor een kansrijkere toekomst.

Schakel- en taalklas
Voor het vormgeven van passend onderwijs is juist samenwerking het sleutelwoord.
We zijn blij dat we ook in 2019 samen met CBO Meilân en de gemeenten Heerenveen en

12

de Fryske Marren twee Schakelklas/Taalklasgroepen voor
nieuwkomers konden opstarten. In deze gespecialiseerde
klassen staat taalonderwijs centraal met als doel jonge
nieuwkomers in korte tijd Nederlands te leren spreken en
lezen. We geven deze kwetsbare kinderen hiermee een
steuntje in de rug voor de integratie in ons land.

VVE

Schakel- en
taalklas

Ambitie in onderwijs

Daarnaast is de samenwerking met de peuteropvang
en jeugdzorg in de gemeente Heerenveen geïntensiveerd
om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren. Dit in het kader van ‘Jong geleerd
wordt vroeg gedaan’. Door het onderwijsaanbod voor
deze kinderen in de eerste jaren aan te passen kunnen
ook zij hun schoolloopbaan positief vervolgen en hun
talenten volop ontwikkelen.

Kinder Innovatie Raad
In 2019 is de Kinder Innovatie Raad (KIR) van Ambion
gelanceerd, de eerste bestuurlijke innovatieraad voor
en door leerlingen in Nederland. De KIR heeft zijn basis
in Thialf en ontvangt daar iedere week een groep kinderen van diverse Ambion scholen voor het bedenken en
ontwikkelen van innovatieve oplossingen en ideeën
voor de scholen. De KIR levert hiermee een waardevolle
bijdrage aan ons onderwijs, vanuit de behoefte, wensen
en belevingswereld van onze leerlingen.
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Samen verbeteren
Kwaliteit is een continu proces wat we gezamenlijk vormgeven.
Met een goed en kritisch intern kwaliteitssysteem en de bezoeken van
de inspectie, hebben wij diverse momenten waarop wij onze kwaliteit
monitoren, beoordelen en verbeteren. We hebben hierbij een onderzoekende, open houding waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt.
Inspectiebezoeken
De onderwijsinspectie heeft in 2019 twee van onze scholen bezocht, te weten
obs De Ynset en obs It Haskerplak. Helaas werden deze scholen respectievelijk
als onvoldoende en zeer zwak beoordeeld. Samen met de betreffende teams is
gezocht naar oorzaken en verbeterpunten. Met inzet van een interim directeur,
de vliegende brigade van de PO-raad en interne expertise is een verbetertraject in gang gezet. Dit traject moet uiteraard weer leiden naar een
voldoende beoordeling voor beide scholen binnen een jaar.

Intern kwaliteitssysteem
Binnen het interne kwaliteitssysteem van Ambion hebben de interne audits een
belangrijke plaats. Ons intern auditteam bezoekt per jaar een aantal scholen.
Iedere school wordt in ieder geval één keer per vier jaar bezocht. Daarnaast is
het mogelijk om als school zelf een verzoek in te dienen bij het interne auditteam. Tijdens de audit staat de zelfevaluatie van scholen, een bredere
betrokkenheid in de organisatie en de follow-up van de audits centraal.
De onderwijsteams ervaren de interne audits als zeer plezierig. Het auditteam heeft een open, onderzoekende houding. Daarnaast wordt op basis
van een zelfevaluatie van de school een beoordeling gegeven. Hierdoor
ontstaat een opbouwend en op kwaliteitsverbetering gericht gesprek.
Naar aanleiding van de inspectiebezoeken op obs de Ynset en obs
It Haskerplak hebben we ons kwaliteitszorgsysteem kritisch bekeken
en twee verbeterpunten benoemd: verbinding van kwaliteitszorg en
personeelsontwikkeling en de vroegsignalering van risico’s in
eindopbrengsten.
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Themaonderzoeken Inspectie:

OBS
‘t Swannestee:
extra ondersteuning

OBS It
Haskerplak:
extra ondersteuning

De Boarne:
Fries

Route0513:
Fries

OBS De Beuk:
Fries

Interne audits
Tjongerschool

De Feart

Westermarskoalle

Mr. J.B.
Kanschool

OBS
Trijegeaster
Honk

OBS
’t Swannestee
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Ambion is een innovatieve en ambitieuze onderwijsorganisatie. Innovatie zorgt voor
beweging, oplossingen en energie. Zowel voor de interne organisatie als leerlingen,
ouders en alle betrokken partijen. In 2019 heeft innovatie op verschillende plaatsen
binnen Ambion vorm gekregen.

Apple leeromgeving

Samen
innoveren

In 2019 zijn alle scholen overgegaan op het leren en werken in de Apple leeromgeving.
Alle leerlingen krijgen vanaf groep 3 hun eigen iPad en ook leerkrachten hebben hun
eigen Apple device. Door het aantrekken van een Apple specialist en het opleiden van
interne Apple specialisten in ons eigen trainingscentrum hebben we het werken met de
nieuwe digitale omgeving goed kunnen verbinden aan en integreren in ons onderwijs.
We zijn hiermee uniek in Nederland. En de ambitieuze plannen om deze manier van
werken verder te ontwikkelen zijn inmiddels geconcretiseerd!

Mediawijsheid
Ons centrum voor mediawijsheid en ICT, E-lab, groeide uit haar jasje en is daarom
verplaatst naar De Knipe. Jaarlijks ontvangen we vele scholen in het E-lab om leerlingen
kennis te laten maken met de wetenschap en techniek, interessante toepassingen
binnen de Apple leeromgeving en leerzame ICT. Maar ook leerkrachten vinden in het
E-lab een uitdagende trainingsruimte om hun kennis op dit vlak te vergroten. We willen
de komende jaren het aantal locaties in samenwerking met onder andere het voortgezet onderwijs uitbreiden.

Internationalisering
De wereld van kinderen is het afgelopen decennium snel groter geworden door de komst
van diverse digitale toepassingen. Een aantal scholen van Ambion heeft zich aangesloten
bij het platform My Schools Network. Leerlingen leggen via dit digitale netwerk contact
met scholen en leerlingen over de gehele wereld. Zo leren zij op afstand van en met
elkaar. De komende jaren willen wij het thema internationalisering vanuit wereldburgerschap verder vormgeven.
18

Aantrekkelijk werkgeverschap is belangrijker dan ooit. Het tekort aan leerkrachten werd
dit jaar volop duidelijk en zichtbaar voor heel Nederland door de stakingen van onderwijspersoneel. Gelukkig is Ambion er ook in 2019 in geslaagd om het onderwijs op de
scholen te waarborgen met voldoende vakkundige leerkrachten. We zijn trots op onze
medewerkers die ook dit jaar weer maximale flexibiliteit en inzet hebben getoond.

Samen werken
en leren

Als opleidingsschool maken veel jonge, aankomende
professionals kennis met Ambion. We zijn blij dat velen
van hun kiezen voor een carrièrestart op één van onze
scholen. We begeleiden onze nieuwe medewerkers
intensief waardoor zij een warme start ervaren op onze
scholen en binnen onze organisatie. Een persoonlijke
buddy op school, een bovenschoolse coach en meerdere
intervisie en nascholingsbijeenkomsten zijn onderdeel
van het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers.

Ambion Academie
De Ambion Academie heeft in 2019 verder vorm gekregen.
Met de Ambion Academie beogen we een centraal platform te creëren voor onze medewerkers waar zij terecht
kunnen voor professionalisering. Of het nu gaat om
persoonlijke ontwikkeling, teamscholing of vakinhoudelijke trainingen, de Ambion Academie brengt hierin vraag
en aanbod bij elkaar. In de tweede helft van 2020 wordt
de website van de Ambion Academie gelanceerd.
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Door de intensieve samenwerking binnen Ambion, zijn de
scholen steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Daarmee is
de organisatie Ambion sterker geworden, zowel intern als ook
naar buiten toe. Waar we de interne organisatie verder hebben
ontwikkeld en geprofessionaliseerd, kregen we ook voor de
buitenwereld een duidelijker gezicht. Een goede opmaat
naar de geplande fusie in 2020 van Primus en De Basis.

Samen
één gezicht
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De in 2018 gelanceerde nieuwe scholenwebsites, zijn dit jaar uitgebreid met een digitaal
bezoek aan de scholen (360 graden tour) en voor een deel van de scholen een mooie
promotiefilm. Iedere film is weer anders en belicht de unieke kenmerken van de school.
Tegelijkertijd hebben ze ook een duidelijke gezamenlijke Ambion look and feel.
De scholen hebben dit jaar hun nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar opgesteld.
Daarbij is nadrukkelijk aandacht geweest voor de afstemming op de koersuitspraken
van Ambion. Hierdoor is focus aangebracht en is een duidelijke samenhang ontstaan.
We werken allemaal aan en dragen bij aan dezelfde ambities. Iedere school vult dit op
zijn eigen manier in, passend bij haar profilering. Samen vormen de scholen Ambion,
met behoud van hun eigenheid.
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Samen
bouwen
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Ambion wil ook voor de komende jaren kwalitatief openbaar onderwijs duurzaam
invulling geven in de regio. Huisvesting heeft daarbij onze nadrukkelijke aandacht
als het gaat om profilering en het bieden van een prettige werk- en leeromgeving.
Het dalend aantal leerlingen van de afgelopen jaren heeft in relatie tot de exploitatiekosten van de gebouwen gezorgd voor de nodige uitdagingen. Dit vraagt ook in de
toekomst om creativiteit en ondernemerschap in het huisvestingsbeleid.

Uitstraling
Voor een aantal scholen hebben we een verbeterplan opgesteld om de uitstraling van
de gebouwen en daarmee de aantrekkingskracht voor met name leerlingen en ouders
te vergroten. Dit is een mooie samenwerking tussen de domeinen huisvesting en
communicatie & PR die in de komende jaren voortgezet en geïntensiveerd wordt.
Fusie OBS De Beuk met OBS De Brêge
OBS De Beuk in Sint Nicolaasga is, vanwege het lage leerlingenaantal, in 2019 gefuseerd
met OBS De Brêge in Scharsterbrug. De enorme betrokkenheid en inzet van zowel de
ouders als het team in het fusieproces heeft ertoe geleid dat vrijwel alle leerlingen hun
schooltijd voortzetten op de nieuwe fusieschool.
Groeischolen
Binnen Ambion zijn er ook een aantal scholen die te maken hebben met groei.
De Westermarskoalle, OBS Het Slingertouw en SBO It Oerset groeien uit hun jasje.
In samenwerking met de betreffende gemeente wordt gekeken naar oplossingen.
Deze zijn soms ook binnen de eigen organisatie te vinden door bijvoorbeeld leerlingen
in lege lokalen van een andere school onder te brengen. Dit vraagt echter om maatwerk. Samen met het team en ouders wordt in deze situaties gekeken naar de
meest optimale oplossing.
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Het resultaat over het verslagjaar 2019 bedraagt e 305.184 positief. Voor het
jaar 2019 was een negatief resultaat begroot van e 112.797. De realisatie
bedraagt e 305.184 positief en dat is dus e 417.981 positiever dan begroot.

In het verslagjaar hebben we naast de uitgaven voor personeelskosten,
voornamelijk geïnvesteerd in ICT, professionalisering van medewerkers en
kwaliteitszorg. Daarnaast is met de inzet van de extra middelen van het
ministerie, ingezet op werkdrukverlaging. In 2019 is hiervoor e514.925 besteed.

Samen financieel
gezond

De financiële positie van Stichting Ambion is gezond te noemen. We hebben
een laag/gemiddeld risicoprofiel en het vermogen is voldoende om deze risico’s
op te vangen. Daarnaast is er voldoende vermogen om de ambities die we als
organisaties hebben, de komende jaren te verwezenlijken.

Totale risico’s:
€ 4.160.000,-
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Totale algemene
reserve:
€ 6.241.337,-
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De risico’s die voor Ambion zijn benoemd zijn:

Personele risico’s
De hoogste (vaste) kosten van
Ambion worden gevormd door
personele kosten. Door verschil in
lonen en de bekostiging vanuit de
overheid, kan een financieel risico
ontstaan. Maar ook de krimp waar
we als organisatie mee te maken
hebben en de eventuele boventalligheid van medewerkers is een risico.
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Materiële risico’s
Het dalend aantal leerlingen zorgt
voor een onbalans in de bekostiging
en de kosten die wij maken voor de
materiële instandhouding. Daarbij
valt te denken aan leegstaande
lokalen.

Krimp
Demografische krimp of het
verlies van marktaandeel zorgen
beide voor een dalend aantal
leerlingen en dus minder inkomsten.
Het legt de nodige druk op onze
bedrijfsvoering en nodigt uit tot
ondernemerschap en creativiteit.
Door steeds nauwkeurigere prognoses en marktanalyses gaan we
de komende jaren inzetten op een
stabiel leerlingenaantal en op de
langere termijn groei.
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Ontwikkeling
vermogensbeheer

De financiële
cijfers op een rij

Baten en
lasten overzicht

Solvabiliteit 1

0,67

Totale baten

e

24.859.364

Solvabiliteit 2

0,76

Totale lasten

e

24.555.340

Current ratio

3.00

Saldo baten/lasten

Rentabiliteit

1,2%

Nettoresultaat

Weerstandsvermogen

19.0%

Kapitalisatiefactor
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Bovengrens

304.024

e

Overige financiële
kengetallen
Vermogensbeheer

e

2019

35%

47,3%

Financieringsfunctie

21,2%

19,9%

Transactiefunctie

8,8%

11,5%

Bufferfunctie

5,0%

15,9%

305.184
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Toestand op de balans per 31/12/2019

Activa

Passiva

Materiële vaste activa

e

Financiële vaste activa
Vorderingen

e

Liquide middelen
Totale activa

Eigen vermogen

3.220.774

e
e

Voorzieningen

e
e

7.823.072
1.081.031

1.395.460

Kortlopende schulden

e

2.848.128

7.135.997

Totale passiva

e

11.752.231

11.752.231

Leerlingontwikkeling en prognose

3.615

2015

3.381

2016

3.268

2017

3.173

3.038

2.989

2.945

2.889

2018

2019

2020

2021

2022

* Dit zijn de leerlingenaantallen exclusief het speciaal basisonderwijs.
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Van Leeuwenhoekweg 10
8451 CN Oudeschoot
T 0513 - 65 66 56
E info@ambion.nl
I www.ambion.nl

