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VOORWOORD

Sinds 1 februari 2019 mag ik bijdragen aan de missie van Ambion. Ik ben er van overtuigd 
dat we met ons sterke collectief het onderwijs rijker, duurzamer en aantrekkelijker 
maken. Voor medewerkers, leerlingen en onze omgeving. Wij zijn een ambitieuze 
onderwijsorganisatie die inzet op kwalitatief, eigentijds en uitdagend onderwijs. Dat zie 
je terug op al onze scholen, waar mooie initiatieven en projecten ontstaan. Er komen 
nog volop mooie uitdagingen op ons pad. Eén ding is zeker. Ambion is klaar voor de 
toekomst. Wij gaan vol vertrouwen de wereld tegemoet.

Ingrid Janssen
Voorzitter CvB Stichting Ambion

Steeds meer samen, steeds meer één. Het is niet voor niets de titel van het Ambion 
Jaarverslag 2018. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de samenwerking 
tussen Onderwijsgroep Primus en Openbaar Primair Onderwijs De Basis en zijn 
we als stichtingen steeds dichter naar elkaar toe gegroeid. Door deze onderlinge 
samenwerking versterken we elkaar en ontstaan er bijzondere dingen. Bijzondere 
dingen die we in dit jaarverslag op een rijtje zetten.
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Vol vertrouwen de wereld tegemoet. Dat 
is de missie van Ambion. Ambion is een 
holding organisatie voor twee stichting 
in het openbaar primair onderwijs: 
Onderwijsgroep Primus en Openbaar 
Primair Onderwijs De Basis. Wij hebben 
in totaal 26 scholen waar ruim 375 
enthousiaste onderwijsprofessionals 
dagelijks les geven aan circa 3400 
leerlingen.

Taal- en Schakelklassen
Zoeken naar verbinding zit in het DNA van 
Ambion. Juist door mensen te verbinden 
komen talenten beter tot hun recht en 
wordt de individuele kracht optimaal 
benut. Een mooi voorbeeld is de oprichting 
van de taal-en schakelklassen voor 
nieuwkomers. Deze samenwerking tussen 
Ambion, de gemeenten Heerenveen en De 
Fryske Marren, CBO Meilân en Kinderwoud 
zorgt er voor dat we deze kinderen de 
start kunnen geven die ze verdienen.

VOL VERTROUWEN DE WERELD TEGEMOET
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Binden van talent
Ook binnen de eigen organisatie zijn we 
continu op zoek naar verbinding om elkaar 
te versterken. Zo werken onze scholen 
steeds intensiever samen en binden we 
jonge leerkrachten aan onze organisatie 
door hen intern volop kansen te bieden om 
zichzelf verder te ontwikkelen. Dat begint al 
bij de Pabo-studenten die binnen Ambion 
de ruimte krijgen om leren en werken te 
combineren. We zien onze scholen als een 
leer/werkgemeenschap, waarin iedereen 
meedoet, meetelt en wordt gezien.

Koersdocument en Identiteitsbewijs
Het afgelopen jaar zijn er grote stappen 
gezet om de visie verder uit te werken. Zo 
ligt er inmiddels een Koersdocument 2019-
2023 en hebben we onze Ambion-identiteit 
omschreven in het Identiteitsbewijs. 
Daarmee hebben we de basis gelegd voor 
het voorgenomen samengaan van beide 
stichtingen in 2020. Vol vertrouwen zetten 
we de volgende stap onder leiding van 
onze nieuwe bestuurder Ingrid Janssen. 

5



Organogram
Ambion wordt geleid door een eenhoofdig 
College van Bestuur die zijn taken 
uitvoert onder toezicht van een Raad van 
Toezicht. De Basis en Primus zijn de twee 
dochterorganisaties van Ambion Holding. 
Onder de koepel Ambion vormen de 
zesentwintig scholen vijf clusters, waarbij 
de scholen van Primus één cluster zijn. Het 
doel van deze clusters is om de verbinding 
te zoeken en daar waar mogelijk elkaar 
te ondersteunen, versterken en verrijken.
De scholen worden daarbij ondersteund 
door het servicebureau. Binnen dit bureau 
werken medewerkers op het gebied van 
financiën, HRM, huisvesting, ICT, onderwijs 
en communicatie.
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26 EIGENTIJDSE SCHOLEN

OBS De Boarne

Aldeboarn 

Leerlingenaantal: 109 

Citoscore 2017/2018: 538,7

OBS Route 0513 

Heerenveen 

Leerlingenaantal: 201 

Citoscore 2017/2018: 536,2

OBS Akkrum 

Akkrum 

Leerlingenaantal: 261 

Citoscore 2017/2018: 532,2

OBS Op ‘e Grins

Hoornsterzwaag 

Leerlingenaantal: 60 

Citoscore 2017/2018: 81,1 

Sevenaerschool 

Nieuwehorne 

Leerlingenaantal: 82 

Citoscore 2017/2018: 83,4

Albertine Agnesschool 

Oranjewoud 

Leerlingenaantal: 120 

Citoscore 2017/2018: 541,0

De Compagnonsschool

De Knipe  

Leerlingenaantal: 101 

Citoscore 2017/2018: 538,1

De Feart

Jubbega 

Leerlingenaantal: 164 

Citoscore 2017/2018: 81,1 

Tjongerschool 

Mildam 

Leerlingenaantal: 70 

Citoscore 2017/2018: 536,3

OBS De Optimist 

Heerenveen 

Leerlingenaantal: 168 

Citoscore 2017/2018: 539,9

SBO It Oerset 

Heerenveen

Leerlingenaantal: 103

Citoscore 2017/2018: NVT

OBS Het Vogelnest 

Heerenveen 

Leerlingenaantal: 141 

Citoscore 2017/2018: 537,8

OBS Ekke de Haan 

Heerenveen 

Leerlingenaantal: 198 

Citoscore 2017/2018: 540,4

Met  26  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.

BOVEN DE INSPECTIEGRENS (VOLDOENDE)
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OBS Het Slingertouw 

Heerenveen

Leerlingenaantal: 394 

Citoscore 2017/2018: 537,2

J.B. Kansschool 

Jubbega

Leerlingenaantal: 71

Citoscore 2017/2018: 86,8

OBS Skoatterwiis 

Oudeschoot

Leerlingenaantal: 76

Citoscore 2017/2018: 530,2

OBS Westermarskoalle

Joure 

Leerlingenaantal: 209 

Citoscore 2017/2018: 85,7

OBS It Swannestee 

Langweer 

Leerlingenaantal: 99 

Citoscore 2017/2018: 533,6

OBS It Haskerplak 

Oudehaske 

Leerlingenaantal: 62 

Citoscore 2017/2018: 533,4

OBS Lytse Mienskip 

Haskerhorne 

Leerlingenaantal: gefuseerd 

Citoscore 2017/2018: 76,1

OBS De Schakel 

Rotsterhaule 

Leerlingenaantal: 62 

Citoscore 2017/2018: 535,3

OBS De Ynset 

Rottum 

Leerlingenaantal: 56 

Citoscore 2017/2018: 528,3

OBS Trijegeaster Honk 

Ouwsterhaule 

Leerlingenaantal: 58 

Citoscore 2017/2018: 538,0

Obs Twa Fjilden 

Joure

Leerlingenaantal: 107

Citoscore 2017/2018: 533,3

OBS De Brêge 

Scharsterbrug 

Leerlingenaantal: 64

Citoscore 2017/2018: nvt

OBS De Beuk

Sint Nicolaasga 

Leerlingenaantal: 34 

Citoscore 2017/2018: 534,7

ONDER DE INSPECTIEGRENS (ONVOLDOENDE)

Van Maasdijkschool

Heerenveen 

Leerlingenaantal: 207

Citoscore 2017/2018: 86,8
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Elke school van Ambion werkt nauw 
samen met anderen om kinderen 
alle kansen te bieden: een integraal 
kindcentrum is het wenkend perspectief.
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ALGEMENE TERUGBLIK 2018

De naam Ambion is ontstaan vanuit onze missie: Ambitie in Onderwijs. Om deze 
ambities waar te maken is een duidelijke koers nodig, die dient als basis voor al 
onze scholen. In 2018 hebben we deze koers vastgelegd in het Koersdocument 
2019-2023. Daarmee stippelen we de weg uit voor de komende jaren, waarin we 
zeven koersuitspraken willen verwezenlijken.  Het Koersdocument biedt houvast en 
kaders, maar is tevens prikkelend en uitdagend voor iedereen die samen met ons de 
uitdaging aangaat.

In 2018 zijn diverse scrumgroepen aan 
de slag gegaan met het uitwerken van 
een aantal thema’s die aansluiten bij 
onze koers. Een opvallend thema is de 
invoering van de Apple leeromgeving 
op alle scholen van Ambion. Doel van 
deze omgeving is om ICT in te zetten 
waar het zinvol is en waar het bijdraagt 
aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
We willen een rijke, uitdagende 
leeromgeving creëren die leerlingen 
toekomstbestendige vaardigheden 
meegeeft.
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Ontwikkeling schoolplan
Met de realisatie van het Ambion 
Identiteitsbewijs en het Koersdocument 
hebben we een nieuwe strategische 
basis gelegd voor onze scholen. Elke 
school geeft hier op zijn beurt op geheel 
eigen wijze invulling aan op basis van 
de eigen onderwijsvisie en profilering. 
Om een goede verbinding te leggen 
tussen het Koersdocument en het 
eigen schoolplan, heeft iedere school 
een zogenaamd werkbord gekregen. 
Een mooi instrument om binnen het 
onderwijsteam in gezamenlijkheid te 
werken aan het schoolplan.

Beleidsrijk begroten
Een tweede thema waarmee een 
scrumgroep aan de slag is gegaan, is 
het thema Beleidsrijk begroten. Door 
te redeneren vanuit onze ambities en 
het beschikbare budget daar aan te 
verbinden, geven we een belangrijke 
impuls aan de verwezenlijking van onze 
gezamenlijke doelen. Dat vereist een 
collectieve inborst van onze scholen. 
Tegelijkertijd is hierin de kracht van het 
collectief al merkbaar in de praktijk.
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Elke school van Ambion leert kinderen 
om bij te dragen aan onze samenleving: 
kinderen zijn wereldburgers in de dop.
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ONDERWIJSKWALITEIT 

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. Wij willen 
kinderen iets extra’s bieden als stevig fundament voor hun verdere leven. Die 
ambitie verwezenlijken we door net dat stapje verder te gaan als het gaat om 
onderwijskwaliteit. 

Passend onderwijs krijgt bij Ambion een 
nieuwe lading. Ons uitgangspunt is dat 
ieder kind een passende plaats verdient 
in het reguliere onderwijs, het liefst zo 
dicht mogelijk bij huis. Met ons eigen 
orthopedagogisch expertisecentrum 
(Bovenschoolse Ondersteuningsunit) met 
diverse specialisten ondersteunen we 
de scholen om hier vorm aan te geven. 
Dit gebeurt onder andere door het 
aanbieden van zorgarrangementen voor 
groepen of individuele leerlingen. Het 
doorverwijzingspercentage van zowel 
De Basis als Primus is daardoor al jaren 
zeer laag. In 2018 was dit respectievelijk 
0,63% en 0,2%. 

14



BOU (Bovenschoolse 
Ondersteuningsunit)
Versterken van passend onderwijs
We willen ons passend onderwijs de 
komende jaren verder versterken aan de 
hand van acht thema’s:

1. Versterken van vroeg-signalering
2.  Impuls handelingsgericht werken
3.  Coaching on the job binnen HGPD-

trajecten
4.  Heldere communicatie over extra 

ondersteuningsmogelijkheden
5.  Kennis over opbrengsten en 

mogelijkheden van gepersonaliseerd 
leren met behulp van ICT

6.  Ontwikkeling naar een dekkend 
onderwijsaanbod in de regio 
Heerenveen

7.  Aanbieden van onderwijs-
zorgarrangementen

8. Goede PO-VO afstemming

Integraal Kindcentrum
De vraag naar een integrale zorg- en 
onderwijsaanpak in de vorm van 
Integrale Kindcentra wordt steeds groter. 
Ook binnen Ambion zijn een tweetal 
scholen inmiddels begonnen met het 
ontwikkelen van een IKC. Het gaat om 
OBS Skoatterwiis in Oudeschoot en 
OBS De Optimist in Heerenveen. Een 
ontwikkeling die wij binnen onze koers 
hebben verankerd en dus van harte 
toejuichen.

Onderwijsinspectie
In 2018 zijn de volgende scholen door 
de onderwijsinspectie bezocht voor een 
thema-onderzoek:

 • Skoatterwiis: Op naar het VO
 • OBS Akkrum: Didactisch handelen
 • De Optimist: Dyslexie
 •  Van Maasdijkschool: Rekenen en    

wiskunde

Alle thema-onderzoeken verliepen 
positief.
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Doorstroom
Ieder kind krijgt aan het einde van groep 8 een advies voor het 
voortgezet onderwijs. Binnen Ambion proberen we een zo goed 
mogelijke afstemming te realiseren tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. In deze figuur staan de adviezen die onze 
leerlingen in 2018 kregen voor het voortgezet onderwijs.

16



Elke school van Ambion biedt 
uitstekend onderwijs met hoofd, hart 
en handen: elk kind kan zich breed 
ontwikkelen.
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ICT

Vanuit de leerbehoeften en onze visie 
op onderwijs heeft Ambion in 2018 in 
haar scholen de Apple leeromgeving 
gerealiseerd. Inzet is om onderwijs leuker 
en beter te maken. Tegelijkertijd merken 
we dat ICT ook voor leerkrachten een 
mooi ontwikkeltraject kan zijn. ICT biedt 
de mogelijkheid om op een geheel andere 
manier je onderwijs in te richten. 

Met de realisatie van de Apple 
leeromgeving is uiteraard ook gekeken 
naar de technische infrastructuur en 
de randvoorwaarden om alle ICT-
middelen goed te laten functioneren. De 
implementatie van de Apple leeromgeving 
zal ook de komende jaren nog het nodige 
van onze organisatie vragen. Daarbij 
hebben we nadrukkelijke aandacht 
voor training van onze leerkrachten, de 
onderwijskundige invulling op schoolniveau 
en het ICT-beheer. 

E-Lab
In het E-lab, een samenwerking met 
de Pabo-opleiding van NHL Stenden 
Hogeschool, zoeken we continu naar 
nieuwe, inspirerende en moderne ICT-
ontwikkelingen. Denk aan robotica of 
programmeren. Het E-lab is de perfecte 
plek om ICT-innovatie in het onderwijs tot 
leven te brengen. Het komende jaar gaan 
we kijken hoe we ook op andere plekken 
en in samenwerking met andere partijen 
meerdere E-labs kunnen realiseren.

Voorloper
Ambion staat als organisatie landelijk 
op de kaart als het gaat om Virtual 
Reality in de klas en ICT-ontwikkeling. 
Op basis van onze opgedane kennis 
en ervaringen is Ambion door de PO-
raad uitgenodigd om deel te nemen 
aan de onderwijsconferentie SXSW in 
Austin (Amerika). Daarnaast zijn er in 
samenwerking met de PO-raad diverse 
publicaties verschenen over onder 
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andere de inzet van Augmented Reality en 
Virtual Reality in onze klassen. 

Wereldburgers in de dop
We doen mee aan een internationaal 
uitwisselings- en samenwerkingsprogramma 
wat digitaal ondersteund wordt door “My 
Schools Network”. Dit past binnen onze 
koersuitspraak dat wij aan de basis staan 
van het opleiden van “wereldburgers in de 
dop”. Zo hebben we al een aantal jaren een 
vaste partnerschool in Denemarken. 

19



Elke school van Ambion koerst op maximaal 
welbevinden en ontwikkeling van collega’s: we zijn 
trots op ons werk. 
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KWALITEITSZORG

Binnen het kwaliteitssysteem van Ambion hebben onze interne audits een belang rijke 
plaats als het gaat om sturing op kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Iedere school  
ontvangt minstens één keer in de vier jaar het auditteam van Ambion voor een interne 
audit. Op verzoek van de school of het bestuur kan ook een tussentijdse audit worden 
georganiseerd. 

Tijdens de audits staat de zelfevaluatie van 
scholen centraal. Op een laag drempelige 
manier gaan we met elkaar in gesprek en 
kijken we samen hoe we de onderwijs-
kwaliteit kunnen verbeteren. De uitkomsten 
van een interne audit zijn richtinggevend bij 
het opstellen van het school(jaar)plan. 
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Auditteam
Afgelopen jaar hebben 8 scholen 
het interne auditteam op bezoek 
gehad. Alle bezoeken zijn als 
positief ervaren en helpen 
de scholen in hun verdere 
ontwikkeling.

Compagnons
school

22



Elke school van Ambion zorgt voor 
een passende en veilige plek voor 
elk kind: zo thuis nabij mogelijk. 
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PERSONEEL

De afgelopen jaren staat het 
personeelsbeleid van Ambion in het 
teken van drie belangrijke, sterk met 
elkaar samenhangende, thema’s: 
demografische krimp/dalend 
leerlingenaantal, vergrijzing en het 
lerarentekort. Het bestuur stuurt op 
deze drie ontwikkelingen, maar de 
uitdaging is groot om deze driehoek in 
evenwicht te houden. Ambion wil voor 
haar huidige medewerkers een goede 
werkgever zijn die voldoende uitdaging 
en veiligheid biedt, maar ook op jonge 
professionals een aanzuigende werking 
hebben. 

Eind 2018 heeft een scrumgroep zich 
beziggehouden met het opzetten van 
een plan voor het aantrekken van nieuwe 
medewerkers. Daarin zijn vernieuwende 
en moderne oplossingen aangedragen 
om jonge leerkrachten aan te trekken en 
te behouden. 

De komende jaren gaan we dit plan 
realiseren en verder kijken hoe Ambion 
uit kan groeien tot een aantrekkelijke 
werkgever. Innovatief onderwijs, 
ruime ontwikkelmogelijkheden en 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn 
hierbij de voornaamste pijlers.
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20 t/m 25
5%

26 t/m 30
5%

31 t/m 35
10%

36 t/m 40
10%

41 t/m 45
10%

46 t/m 50
13%

51 t/m 55
13%

56 t/m 60
19%

61 +
12%

Leeftijdsopbouw
Binnen Ambion blijft de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand de komende jaren 
een punt van aandacht. Ambion wil als goede en aantrekkelijke werkgever bekend 
staan, zodat in de krappe arbeidsmarkt jonge professionals voor ons kiezen. 
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Professionalisering
Ambion besteedt veel zorg aan 
een constante ontwikkeling en 
professionalisering van haar 
medewerkers. Dit zorgt er niet alleen voor 
dat onze medewerkers vernieuwend 
onderwijs kunnen blijven bieden, maar 
het maakt ons als organisatie bovendien 
aantrekkelijk als werkgever. Speerpunten 
in het beleid zijn: scholingen (collectief 
en individueel) en ontwikkeltrajecten, 
Ambion Academie, mobiliteit, begeleiding 
van startende leerkrachten en Opleiden 
in de School. 

Zij-instromers
Ambion doet mee met het Zij-
instroomproject in samenwerking met 
NHL Stenden Hogeschool. Dit project 
heeft als doel het aantrekken en opleiden 
van zij-instromers. Daarnaast leiden 
we studenten op in onze eigen scholen 
(Opleiden in de School). Studenten 
proberen we zo vroeg mogelijk aan 

Ambion te binden. Om deze talenten te 
behouden voor de toekomst investeren 
we in intensieve begeleiding van jonge/
startende leerkrachten, waardoor we hen 
een doorgaande leerlijn van Pabo naar 
werken aanbieden.

Ambion Academie
In 2018 hebben we de vervolgstappen 
gezet om de Ambion Academie te 
verwezenlijken. Dit is een intern ontwikkel- 
en professionaliseringsplatform 
waar leerkrachten terecht kunnen 
met vragen over hun persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast biedt de Ambion 
Academie ook proactief cursussen en 
ontwikkeltrajecten aan, waarbij we 
kijken naar de wensen van de individuele 
leerkracht en/of onderwijsteams. 
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Elke school van Ambion is voor ouders 
en kinderen aantrekkelijk: nodigt uit 
tot samenwerken en samen leren. 
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HUISVESTING

Ambion wil ook voor de komende 
jaren kwalitatief openbaar onderwijs 
voor de regio duurzaam garanderen. 
Huisvesting heeft daarbij onze 
nadrukkelijke aandacht in relatie tot 
profilering en het bieden van een 
aantrekkelijke leer- en werkomgeving. 

Ambion heeft te maken met krimp die 
ook de komende jaren zal doorzetten. 
Het aantal leerlingen daalt, maar 
de gebouwen en bijbehorende 
exploitatiekosten krimpen niet. Dit 
zorgt voor de nodige uitdagingen als 
het gaat om het in balans houden van 
de exploitatiekosten in relatie tot de 
bezetting.

Fusies
Het teruglopend aantal leerlingen zorgt 
ervoor dat kleine scholen moeten fuseren 
om zodoende de onderwijskwaliteit 
voor de betreffende kinderen te kunnen 

blijven waarborgen. In 2018 zijn de 
Westermarskoalle in Joure en De Lytse 
Mienskip in Haskerhorne gefuseerd. 

Profilering
In 2018 hebben we uitgebreid 
onderzoek gedaan naar hoe we onze 
schoolgebouwen dusdanig kunnen 
verbeteren, dat ze een bijdrage leveren 
aan de profilering van de school. Daarbij 
hebben we gekeken naar zowel de 
buiten- als de binnenkant. Zo heeft OBS 
De Schakel in Rotsterhaule een volledige 
metamorfose gekregen binnen de kaders 
van het reguliere onderhoud. Deze 
aanpak zetten we de komende jaren 
in bij iedere school waar onderhoud 
gepland is of waar een extra impuls 
nodig is ten aanzien van profilering.
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Elke school van Ambion geeft ruimte 
aan nieuwe initiatieven: onderzoek  
is het kloppend hart van ons  
onderwijs.
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Voor het verslagjaar 2018 was een 
positief resultaat begroot van €705.223,-. 
De realisatie bedraagt €745.969,- positief 
en dat is dus €40.746,- positiever dan 
begroot.

Dit positieve resultaat is grotendeels 
besteed aan de volgende thema’s:

 • Verlagen werkdruk
 • ICT
 • Personeel
 •  Passend onderwijs

Voetnoot: 

Stichting Ambion Holding kent twee dochters: Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep 

Primus. Het belang van de holding is in beide stichtingen 

100%, waardoor integrale consolidatie dient te worden 

toegepast. De kosten van de holding, zijnde College van 

Bestuur, Raad van Toezicht en het Servicebureau, worden 

aan de hand van de verdeelsleutel doorbelast aan de 

dochters: 68% De Basis en 32% Primus. 

FINANCIËN
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Personeel
Goed personeel is de basis van goed 
onderwijs. Vandaar dat we ieder jaar 
investeren in ons personeel. Eind 2018 
heeft een scrumgroep zich beziggehouden 
met het opzetten van een plan voor het 
aantrekken van nieuwe medewerkers. 
Daarin zijn diverse mogelijkheden en 
acties benoemd.

Passend onderwijs (de BOU)
Om iedere leerling passend onderwijs 
te kunnen bieden, hebben we in 2018 
geïnvesteerd in de BOU (Bovenschoolse 
Ondersteuningsunit). De BOU is ontstaan 
uit de samenwerking tussen de 
schoolbesturen De Basis en Primus. De 
BOU levert een waardevolle bijdrage aan 
de invulling van passend onderwijs binnen 
onze organisatie.

Verlagen werkdruk
In 2018 hebben we geïnvesteerd in een 
aantal belangrijke thema’s. Allereerst 
was dat het verlagen van de werkdruk. 
In de periode augustus t/m december 
2018 is € 152.000 besteed aan verlaging 
van de werkdruk. De middelen zijn onder 
andere besteed aan het aanstellen 
van conciërges, leerkrachten en 
onderwijsassistenten om de leerkrachten 
te ontlasten, zodat ze meer tijd hebben 
voor hun onderwijsgevende taak. 
Daarnaast is ook op een aantal scholen 
gekeken om de administratieve plicht te 
beperken naar het meest noodzakelijke.

ICT
Als tweede thema hebben we in 2018 
geïnvesteerd in het realiseren van de Apple 
leeromgeving. Naast de aanschaf van 
materiaal, soft- en hardware is er ook 
geïnvesteerd in de randvoorwaarden voor 
de implementatie. Denk aan ICT-beheer en 
aanlegkosten. 
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De financiële positie van Ambion is 
zonder meer goed. De risicoanalyse 
geeft aan dat de risico’s uitgedrukt 
in één totaalbedrag € 4.078.000,- 
bedraagt. De Algemene reserve 
bedraagt eind 2018 € 6.358.000,-. 
Gesteld kan worden dat het vermogen 
ruim voldoende is voor het dragen van 
de risico’s en is er overall sprake van een 
laag/gemiddeld risicoprofiel in relatie 
tot het vermogen. Het vermogen is ook 
ruim voldoende om de ambities voor de 
komende jaren te realiseren. 

Toekomstige uitdagingen
Om de continuïteit van Ambion te kunnen 
waarborgen, is continuïteit op zowel korte 
als lange termijn van belang. Op de lange 
termijn gaat het vooral om de stip op de 
horizon in de vorm van een strategisch 
beleidsplan, financieel beleidsplan en 
meerjarenperspectief. Op korte termijn 
kunnen we het bedrijfsmatige proces vaak 
via de planning- en controlcyclus bijsturen. 

In het meerjarenperspectief hebben we 
een drietal mogelijke risico’s beschreven. 

Personele risico’s
De belangrijkste kosten van Ambion 
worden gevormd door de (vaste) formatie 
die we inzetten. Het grootste financiële 
risico wordt gevormd door het ontstaan 
van verschillen tussen de bekostiging en de 
werkelijke personele lasten. Prijsverschillen 
ontstaan door stijging van de loonkosten, 
die niet of niet geheel door de rijksoverheid 
wordt gecompenseerd. Daarnaast kan er 
sprake zijn van (tijdelijke) boventalligheid in 
de personele bezetting. Door goed en tijdig 
te anticiperen op de krimp beperken we 
deze risico’s tot een minimum. 

Materiële financiële risico’s
Voor de materiële instandhouding 
van de scholen ontvangt Ambion een 
genormeerde vergoeding van het rijk. 
Diverse onderzoeken hebben echter 
aangetoond dat de werkelijke lasten vele 

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE KENGETALLEN
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malen hoger zijn dan deze vergoeding. De 
ICT-investeringen voor het verwezenlijken 
van de Apple leeromgeving moeten 
leiden tot minder uitgaven aan papieren 
methoden en verwerkingsmateriaal. 
Daarnaast blijft het belangrijk om te 
zorgen voor voldoende bezetting van onze 
gebouwen en voor kostenvermindering als 
lokalen leeg staan. 

Krimp
De impact van hiervoor genoemde risico’s 
wordt vergroot door de doorgaande 
krimp van het aantal leerlingen. Minder 
leerlingen betekent minder inkomsten. Dit 
leidt echter niet direct - en zeker niet even 
sterk - tot minder materiële kosten. De 
krimp heeft als gevolg dat we voortdurend 
moeten zoeken naar creatieve oplossingen 
om enerzijds te blijven zorgen voor 
kwalitatief goed onderwijs en anderzijds 
om Ambion financieel gezond te 
houden. In de meerjarenbegroting 2019-
2022 hebben we rekening gehouden 

met de geprognosticeerde daling van 
het aantal leerlingen en de daarmee 
samenhangende formatieve krimp.
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Ontwikkeling vermogensbeheer  
Stichting Ambion

Baten en lasten overzicht

Overige financiële kengetallen

Omschrijving 2018

Solvabiliteit 1 0,63

Solvabiliteit 2 0,75

Current ratio 2,91

Rentabiliteit 3,1%

Weerstandsvermogen 18,9%

Baten - Lasten 2018

Totaal baten € 24.222.534,-

Totaal lasten € 23.479.375,-

Saldo baten en lasten € 743.159,-

Nettoresultaat € 745.969,-

Vermogensbeheer Bovengrens 2018 Land. gem. 2017

Kapitalisatiefactor 35% 49,4% 41,0%

Financieringsfunctie 21,2% 18,5% - 

Transactiefunctie 8,8% 12,4% - 

Bufferfunctie 5,0% 18,5% - 
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De toestand op balans per 31 december 2018

Leerlingontwikkeling en prognose

Activa 2018

Materiële vaste activa € 3.091.556,-

Financiële vaste activa € 104.700,-

Vorderingen € 1.363.922,-

Liquide middelen € 7.418.593,-

Totaal activa € 11.978.771,-

Passiva 2018

Eigen vermogen € 7.517.888,-

Voorzieningen € 1.447.469,-

Kortlopende schulden € 3.013.414,-

Totaal passiva € 11.978.771,-

3,829
3,615

3,381 3,268 3,173
3,062 2,994 2,901

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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