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De Ambelt Kiest Koers
“Ondernemend, vooruitstrevend, innovatief, passend onderwijs avant la lettre,” luidden de reacties op de
bekendmaking van Ambelt Kiest Koers en het uitspreken van de intentie tot het overdragen van het (voortgezet)
speciaal onderwijs naar de samenwerkingspartners. De strategische koers van de Ambelt is overwegend positief
ontvangen.
We realiseren ons dat er ook onrust en zorg is ontstaan bij medewerkers en ouders. Bij ouders was de indruk
ontstaan dat het (V)SO zou verdwijnen. Tegelijkertijd zagen vele medewerkers de krimp wel degelijk aankomen
en wist iedereen dat een reorganisatie onvermijdelijk zou zijn.
Ambelt Kiest Koers geeft perspectief en uitdaging: in plaats van de krimp gelaten te ondergaan is er weer
alle reden de schouders onder ons onderwijs te zetten. Want onze kwaliteit en expertise onderscheiden ons
als organisatie en als individuele medewerker. Wij bieden het onderwijs waar kwetsbare leerlingen om vragen!
Naast het vele werk op het gebied van passend onderwijs en
Ambelt Kiest Koers, ging het ‘dagelijkse werk’ gewoon door.
Ook in 2015 is door alle medewerkers van de Ambelt weer
veel werk verzet en zijn er goede resultaten geboekt.
Maarten Faas en Jolida Spekreijse,
college van bestuur van de Ambelt
Zwolle, juni 2016

Colofon Redactie Door Schokkenbroek en Yvonne van Deursen Vormgeving Laurien Stam
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Raad van toezicht
De raad heeft zich in 2015 intensief verdiept in de ontwikkelingen en gevolgen vanwege de invoering van passend
onderwijs. Hoewel wij het betreuren dat een monumentale organisatie als de Ambelt dreigt te verdwijnen, zijn
wij van mening dat maatschappelijke organisaties dienen
mee te bewegen met de vraag uit en ontwikkeling in de
samenleving, waarbij het belang van de klant, leerling en
ouder, voorop staat en niet het belang van de (instandhouding van de) organisatie.
De raad van toezicht dankt het college van bestuur en alle
medewerkers die in 2015 werkzaam zijn geweest voor
Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
voor hun grote inzet en betrokkenheid.
H. Dijkstra (voorzitter), prof. dr. Tj. Zandberg,
drs. E. Klunder, drs. K. Stiksma, drs. L. Greven.
Mr. W. Kleine Deters heeft eind 2015 afscheid genomen.

Ambelt Kiest Koers ontwikkelingen in 2015

Nog meer hoogtepunten in 2015

• In september 2015 wordt Ambelt Kiest Koers bekendgemaakt.

• De Inspectie van het Onderwijs heeft alle locaties

• Het plan is om twee SO-scholen in Kampen en Deventer te integreren met het SBO, waar we al huisvesting
mee delen.
• Er zijn gesprekken gaande om vijf VSO-scholen in Steenwijk, Meppel, Hardenberg, Deventer en Nunspeet als
speciale voorzieningen te integreren in het reguliere vmbo, waar we vaak al samen mee gehuisvest zijn.
• De Ambelt tracht het speciaal onderwijs in Zwolle en Apeldoorn te clusteren met onze collega’s in het speciaal
onderwijs. Voor Zwolle wordt een samenwerking aangegaan met stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
(OOZ) en in Apeldoorn met De Onderwijsspecialisten. Deze scholen voor speciaal onderwijs hebben een regionale
functie en een breed onderwijsaanbod. Leerlingen uit de regio met specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte
waar het reguliere onderwijs geen mogelijkheden voor biedt, kunnen in de toekomst terecht bij deze scholen.
• Met de lokale kernpartners wordt in intentieovereenkomsten uitgewerkt hoe de samenwerking eruit gaat zien.
• De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) beraadt zich over de wijze waarop ze advies kunnen
geven op dit complexe dossier.
• Wat opvalt:
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o

Iedere locatie loopt met zijn kernpartner een eigen traject.

o

Geen traject is vergelijkbaar.

o

De Inspectie van het Onderwijs volgt de ontwikkeling met belangstelling.

o

Het ministerie van OCW toont buitengewone interesse.

o

De staatssecretaris heeft aangekondigd in 2016 de Ambelt te bezoeken in verband met Ambelt Kiest Koers.

o

Zowel de PO-raad als de VO-raad volgen de ontwikkeling op de voet.

o

De visie van Ambelt Kiest Koers wordt breed gedragen.

de kwalificatie ‘het basisarrangement’ toegekend.
• Het ISO certificaat is behouden. Een bewijs van
onze professionaliteit en kwaliteit waar we trots
op zijn!
• Het middenmanagement is per 1 augustus 2015
succesvol geherstructureerd.
• De locatie Laarseweg in Vaassen is in gebruik
genomen.

We sluiten
zoveel mogelijk
aan bij de
doelen uit
het regulier
onderwijs.

Samenwerken. de Ambelt
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Ambelt Kiest Koers

Samenwerking met speciaal en regulier onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Met de invoering van de wet
heeft de Ambelt te maken met veranderende
omstandigheden. Omdat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs moeten
worden opgeleid, loopt het leerlingenaantal van
de Ambelt snel terug en dreigen onze scholen
te klein te worden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Daarom is gekozen voor
een nieuwe koers, want de kennis en ervaring
die de Ambelt heeft opgebouwd, blijft voor veel
leerlingen hard nodig.

De Ambelt werkt in de meeste plaatsen al succesvol samen

Een aantal ontwikkelingen op een rij:

met scholen in het (voortgezet) speciaal en regulier onderwijs.

• Deventer VO: Ambelt Kiest Koers is onder leiding van het

Het is de bedoeling om vanaf 1 augustus 2017 het (voortgezet)

samenwerkingsverband gepromoveerd tot ‘Deventer Kiest

speciaal onderwijs onder te brengen bij de lokale partner. De

Koers’, waarbij ook Intermetzo en de Onderwijsspecialisten

Ambelt wil met deze partners ervoor zorgen dat het speciale

zijn betrokken.

onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen gewaarborgd blijft, zodat zij in hun vertrouwde omgeving onderwijs

• Nunspeet VO: vanuit het SWV is een verkenning gestart
naar een geheel nieuwe VSO voorziening.

blijven volgen. Zo blijft de kennis van de Ambelt behouden en

• Apeldoorn PO: een aantal besturen van SBAO en SO voor-

blijft onderwijs en ondersteuning beschikbaar voor leerlingen.

zieningen zijn een onderzoek gestart naar een nieuwe
inrichting en organisatie van het speciaal onderwijs.

Hoe de verregaande samenwerking er precies uit gaat zien, is

• Met cluster 4 partner RENN 4 is de overeenkomst elkaar

voor iedere school anders. Iedere locatie is uniek en heeft zijn

te vertegenwoordigen in een aantal samenwerkingsver-

eigen partner, dus iedere locatie krijgt zijn eigen perspectief.

banden voortgezet, daarnaast zijn ze kernpartner voor

Op deze manier garanderen wij dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die past bij hun onderwijsbehoefte.

SO Steenwijk.
• De samenwerking met de Twijn (OOZ) intensiveert zich
gaandeweg, onder andere in de voorbereiding van een
gezamenlijke intake.

Het uitbrengen van de bestuurlijke notitie Ambelt Kiest Koers
heeft een nieuwe dynamiek in de verschillende samenwerkingsverbanden gebracht, waar de Ambelt deel van uitmaakt.
De dalende leerlingenaantallen en de grote verevening in ons
werkgebied treffen namelijk niet alleen de Ambelt, maar ook
andere schoolbesturen.
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• De wederzijdse verkenning naar samenwerking met de
Onderwijsspecialisten neemt in omvang toe.

Primair proces in samenwerking met zorgpartners
De Ambelt verzorgt op meerdere locaties
het onderwijs in gebouwen waar doorgaans
één en soms meerdere scholen zijn gevestigd.
Waar mogelijk sluit ons onderwijs zoveel
mogelijk aan bij het onderwijs van de partner.

at.groep Zorg

uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bereiden wij voor op het

In Zwolle, Deventer en Nunspeet heeft de samenwerking met

uitstroomprofiel arbeid. Met behulp van stagebegeleiding en

at.groep-Zorg, aanbieder van eerstelijns GGZ (jeugd)zorg,

job-coaching begeleiden wij deze leerlingen naar werk.

geleid tot nieuwe vormen van ondersteuning in de klas:
• Link-klas: zeer angstige kinderen komen tot hun recht

Ouders

in kleine groepen en worden tegelijkertijd behandeld in

De Ambelt hecht veel waarde aan de betrokkenheid van

combinatie met onderwijs.

ouders en leerlingen. De Ambelt ziet ouders als gelijkwaardige

• Langdurige thuiszitters komen stapsgewijs weer naar

partner in het proces van onderwijs, ontwikkeling en opvoe-

school dankzij intensieve begeleiding. De nauwe samen-

ding. De contactmomenten tussen ouders en school liggen

werking tussen onderwijs en zorg was constructief en

vast per locatie en zijn gekoppeld aan de bespreking van het

succesvol. De vraag naar dit arrangement is groot.

ontwikkelperspectief en het rapport.

SO Kampen en SO Steenwijk hebben de samenwerking

Ambulante ondersteuning

voortgezet met Accare. Medewerkers van Accare zitten in de

Door de invoering van passend onderwijs, op 1 augustus 2014,

school waardoor een geïntegreerd aanbod van onderwijs en

is het individuele recht op ambulante ondersteuning komen te

zorg wordt geboden.

vervallen. De middelen blijven landelijk wel beschikbaar, maar
zijn op 1 augustus 2015 overgegaan naar de samenwerkings-

Mbo

verbanden PO en VO en naar de roc’s. Voor het PO en VO is

De Ambelt bereidt leerlingen voor op het behalen van een

een landelijk tripartite akkoord gesloten en voor het mbo zijn

entree-diploma. Examinering van dit entree-onderwijs wordt

de middelen zonder (inspannings)verplichtingen overgegaan

in Zwolle door het Deltion College en Groene Welle uitge-

naar het mbo. De middelen worden landelijk verevend, wat

voerd. Dit diploma geeft de leerlingen de mogelijkheid tot

maakt dat de beschikbare middelen in de regio’s waar de

het volgen van minimaal een mbo niveau 2-opleiding of biedt

Ambelt werkzaam is over het algemeen afnemen. De uit-

een versterking van hun positie richting de arbeidsmarkt.

werking hiervan is per mbo en per samenwerkingsverband

De leerlingen die niet kunnen voldoen aan de eisen van het

verschillend verlopen.

Samenwerken. de Ambelt
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De Ambelt
bereidt
leerlingen voor
op het behalen
van een
entree-diploma.

Blijven verbeteren. de Ambelt
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Talenten laten groeien: innovatieve ontwikkelingen
Leerlingenzorg 2.0

het proces van signaleren tot en met handelen. Met andere

rijen die bestaan uit vakjes die opgevuld moeten worden.

Leerlingen komen niet voor niets op de Ambelt; er is behoefte

woorden: het geeft richting en inhoud aan handelingsgericht

Bezoekers van het festival konden tegen betaling meeschil-

aan een speciale aanpak. Naast het onderwijs speelt leerlin-

werken. Een grote meerwaarde van ZIEN! is dat er duidelijk op

deren. De opbrengsten gingen naar de actie Serious Request

genzorg dan ook een grote rol. De afgelopen jaren zijn allerlei

groepsniveau kan worden geanalyseerd. Per locatie zijn mede-

van 3 FM. Het project is een letterlijke representatie van de

middelen ontwikkeld en initiatieven genomen om dit zo goed

werkers opgeleid in het gebruik van ZIEN!.

Ambelt slogan ‘Talenten laten groeien’. Het eerste schilderij

mogelijk vorm te geven, onder leiding van de projectgroep
leerlingenzorg 2.0.

is namens de samenwerkende scholen cadeau gedaan aan
Positive Behavior Support (PBS)

Deltion Entree bij de opening van hun nieuwe huisvesting.

Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede prevenSpeciaal boekje

tieve aanpak van gedrag die gericht is op het versterken van

Special Heroes Sport

Een Denktank met medewerkers van de Ambelt en externe

gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. PBS

De Ambelt werkt op diverse locaties samen met het sport-

deskundigen heeft een verkenning gemaakt van het speciaal

pilots/projecten zijn op meerdere locaties gestart. In 2015 zijn

stimuleringsprogramma Special Heroes. Special Heroes is erop

onderwijs in 2024. De behandelde thema’s en uitkomsten zijn

opnieuw twee groepen met Ambelt-medewerkers gestart met

gericht leerlingen te laten ervaren hoe leuk sporten en bewe-

beschreven in het boekje ‘Speciaal onderwijs, klaar voor de

PBS-scholing, hierdoor neemt het aantal medewerkers met een

gen is. De docenten bewegingsonderwijs werken hierin nauw

samenleving van morgen’.

opleiding PBS basismodule A met ruim 30 toe.

samen met de projectleider Special Heroes.

TOPs

Onderzoek sociale veiligheid

Ambelt Academie

In 2015 is in de bovenbouw VSO de methode TOPs ingevoerd

Samen met Windesheim werken wij aan een onderzoek

De Ambelt Academie heeft in 2015 een weer goed bezochte

die aansluitend op Leefstijl gebruikt wordt om de leergebied

naar sociale veiligheid binnen het SO. Dit onderzoek wordt

reeks lezingen georganiseerd. Een absolute topper was de

overstijgende kerndoelen en sociaal emotionele ontwikke-

financieel mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

lezing ‘Het (a)sociale brein’ van prof. dr. Margriet Sitskoorn.

ling inhoud en vorm te geven. Medewerkers zijn opgeleid in

Onderzocht wordt of de invoering van Positive Behavior

Daarnaast zijn succesvol (in company) opleidingen verzorgd

het gebruik van TOPs en in 2016 worden twee TOPs coaches

Support (PBS) bijdraagt aan de sociale veiligheid op onze

voor onze (interne) partners.

opgeleid.

SO-scholen. Metingen worden gedaan in Steenwijk, Zwolle en

Vanaf 1 augustus 2015 valt de Ambelt Academie organisa-

Apeldoorn waar PBS wordt geïmplementeerd. Kampen

torisch onder de afdeling Innovatie & Kwaliteit. Hierdoor is

en Deventer vormen de controlegroep.

de binding met het primaire proces en de onderwijsontwik-

SEOL wordt ZIEN!
Het meetinstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,

keling krachtiger en professioneler geworden. Zo is de Ambelt

SEOL, is vervangen door ZIEN! Dit programma is geïntegreerd

This Is Special:

Academie onder andere betrokken geweest bij de organisatie

in ParnasSys en gekoppeld aan SOMtoday. ZIEN! helpt docen-

Het project ‘This is Special’ stimuleert het culturele talent

van de interne scholing en training op het gebied van TOPs,

ten om zicht te krijgen op de onderwijsbehoefte van leerlingen

van leerlingen van het speciaal onderwijs. Op het IJsbeelden-

ZIEN!, PBS en CITO.

op sociaal emotioneel gebied, en geeft vooral richting aan

festival in Zwolle hebben de leerlingen gewerkt aan schilde-
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Kwaliteit & opbrengsten & Balans
Inspectie

incident, daders en slachtoffers en de genomen maatregelen,

De Inspectie van het Onderwijs heeft acht locaties van

ondersteunt bij het ontwikkelen en verbeteren van de veilig-

Uitstroom vanuit SO

de Ambelt bezocht: het Gentiaan College in Apeldoorn, het

heid binnen de Ambelt. Per 1 januari 2015 is IRIS+ als inciden-

naar regulier en (voorgezet) speciaal onderwijs

VSO Deventer (Ludgerstraat), het VSO Zwolle (de Herfterlaan,

tenregistratiesysteem in gebruik genomen als onderdeel van

de Oosterenk en het Hengeveld College) en het VSO in Meppel

ParnasSys/SOMtoday.
100%

en Steenwijk (Ezinge en Stationsstraat). Daarnaast is in Zwolle
nog het SO van de Oosterenk onder de loep genomen. Alle

Leerlingaantallen

bezoeken zijn met een positief oordeel afgesloten.

De Ambelt verzorgt het onderwijs voor SO en VSO op vestigingen in Zwolle, Kampen, Meppel, Steenwijk, Nunspeet,

Naast de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs

Hardenberg, Deventer en Apeldoorn. In totaal wordt onderwijs

heeft opnieuw een tussentijds onderzoek plaatsgevonden in

geboden aan 2073 leerlingen (475 in het SO en 1598 in het

50%
0%

38 41

61 58
1

regulier

speciaal

2

overig

2013 - 2014 (N=196)
2014 - 2015 (N=200)

figuur 1

het kader van het ISO-certificaat en wederom is het certificaat

VSO). Dit is het bekostigd aantal leerlingen per 1-10-2015. Ten

verlengd.

opzichte van 2014 is dat 15% minder.

Basiskwaliteit op orde

De daling van het aantal leerlingen als gevolg van de invoering

Tussenuitstroom vanuit VSO

Dit beleidsjaar is naast alle vernieuwingen ingestoken op het

passend onderwijs (grote verevening) op 1-10-2015 is duidelijk

naar regulier en voortgezet speciaal onderwijs

verhogen van de basiskwaliteit. Er zijn protocollen voor dyslexie

zichtbaar geworden. Door de invoering van passend onderwijs

en ERWD (ernstige reken en wiskunde problematiek en dyscal-

worden er minder leerlingen doorverwezen naar het (voortge-

culie) ontwikkeld en ingevoerd.

zet) speciaal onderwijs.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van schoolstan-

Het aantal aanmeldingen voor (V)SO daalt en de verwachting

daarden om beter te kunnen sturen op onderwijsdifferentiatie

is dat de daling van het aantal leerlingen zich de komende

en -opbrengsten. De schoolstandaarden afgezet tegen de

jaren zal voortzetten.

opbrengsten, leveren belangrijke input om het onderwijsproces
te analyseren en verbeteren.

64 67
50%
0%

Uitstroom naar regulier versus (voortgezet) speciaal
onderwijs

Veiligheid

De doelstelling van de Ambelt is om leerlingen waar mogelijk

Om een veilig schoolklimaat te creëren voor zowel leerlingen

door te laten stromen naar het regulier onderwijs. Het aantal

als personeel, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de

leerlingen dat uitstroomt naar het regulier onderwijs is procen-

incidenten die op school voorkomen. Inzicht in oorzaak, type

tueel weergegeven in de figuren 1 en 2.
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100%

figuur 2

36

regulier

33

speciaal
2013 - 2014 (N=335)
2014 - 2015 (N=237)

Uit de vergelijking met schooljaar 2013-2014 blijkt dat de
uitstroom naar regulier onderwijs vanuit het SO met 3% gestegen is. Dit betreft leerlingen die tussentijds uitstromen naar
primair onderwijs, speciaal basis onderwijs (SBO) of leerlingen
die na groep 8 uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Vanuit het VSO is de uitstroom naar regulier onderwijs eveneens
met 3% gestegen. Dit betreft alleen tussentijdse uitstroom,
aangezien er in de vragenlijsten van de inspectie vanuit gegaan
is dat de einduitstroom naar vervolgonderwijs altijd naar een

Einduitstroom vanuit SO

Bestendiging SO

100%

100%
45

50%
23

0%

47

BB + KB

figuur 3

84

50%
20

17

PRO

89

19

12

GL + TL

17

Havo/VWO

2013 - 2014 (N=126)

2014 - 2015 (N=160)

8

0%

14

3

Nee

Ja

2012 - 2013 (N=249)

figuur 5

2

Onbekend

2013 - 2014 (N=195)

reguliere onderwijsinstelling is (mbo en hbo/vwo).
Tussentijdse uitstroom naar het (voortgezet) speciaal onderwijs

Einduitstroom vanuit VSO

Bestendiging VSO

betreft uitstroom naar een andere locatie van de Ambelt of
een andere school voor (V)SO, door bijvoorbeeld verhuizing.

100%

100%
78

64

Onderwijsniveau
De Ambelt heeft zichzelf ten doel gesteld om leerlingen op

50%
0%

hetzelfde niveau uit te laten stromen als het schooljaar daarvoor, uitgaande van een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

37

38

29

50%

29
7

MBO 1 & 2

MBO 3 & 4

7

HBO & VWO

19

19

18
8

Arbeid

8

Dagbesteding

0%
figuur 6

figuur 4

2013 - 2014 (N=320)

Ja

17

13

Nee
2012 - 2013 (N=718)

9

Onbekend
2013 - 2014 (N=693)

2014 - 2015 (N=416)

In de figuren 3 en 4 is weergegeven naar welk onderwijsniveau
leerlingen zijn uitgestroomd, in vergelijking met schooljaar
2013-2014. De uitstroomniveaus betreffen zowel regulier als

Bestendiging

speciaal onderwijs.

Onderzocht is of leerlingen zich na twee jaar nog steeds op

figuren 5 en 6. Uit de vergelijking met schooljaar 2012-2013

het hetzelfde niveau bevinden als waar ze naartoe waren uit-

blijkt dat bij het SO 5% minder leerlingen bestendigd zijn. Bij

Vanuit het SO stroomden er in vergelijking met schooljaar

gestroomd. Het aantal leerlingen dat in schooljaar 2013-2014

het VSO zijn 14% meer leerlingen bestendigd.

2013-2014 procentueel gezien minder leerlingen uit naar AMG

al dan niet bestendigd is, is procentueel weergegeven in de

(arbeidsmarktgericht) en iets meer leerlingen naar havo/vwo.
Vanuit het VSO zijn er vrijwel geen wijzigingen ten opzichte
van het jaar ervoor.
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BALANS

STAAT VAN BATEN & LASTEN

(x EUR 1.000)

2015		2014
Materiële vaste activa

2.463		

Financiële vaste activa
Vlottende activa

2015		2014

3.254

-		

-

15.396		

12.753

(x EUR 1.000)

Rijksbijdrage

42.993		47.194

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

821		

129

2.863		

1938

		 17.859		16.007

		 46.677		49.261

				

				

Eigen vermogen

7.047		

8.543

Personeelskosten

Voorzieningen

6.307		

1.527

Materiële kosten

Kortlopende schulden

4.505		

5.937

		 48.173		49.827

		 17.859		16.007

ANALYSE VAN HET NETTORESULTAAT

41.055		43.938
7.118		

		

-

5.889

1.496		

-

566

(x EUR 1.000)

			 2015
Netto resultaat

- 1.496

Eenmalige baten SWV

-

475

Opschonen activa/LOE/Wi-Fi		

250

Outplacementkosten		44
Kosten inzake eenmalige zaken en herstructurering middenmanagement		

180

Implementatie AFAS/Bedrijfsvoering op orde

190

Ambelt Kiest Koers		

28

Gelden REC

-

163

Saldo leerlingenprojecten

-

89

Dotatie voorziening reorganisatie		 3.000
Gecorrigeerd resultaat 2015		 1.397

Resultaat boeken. de Ambelt
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Toelichting bij de analyse van het netto resultaat 2015

Eenmalige baten SWV: betreft baten in 2015 met betrekking tot de groeitelling

Ambelt Kiest Koers: in het kader van de nieuwe koers die de Ambelt is ingeslagen zijn

2015-2016 en overgangsbekostiging materiële instandhouding tot en met juli 2015.

eenmalige kosten gemaakt, te denken valt aan de begeleiding- en deskundigheidskosten.

Opschonen activa/LOE/Wi-Fi: betreft gemaakte kosten in 2015 in verband met

Gelden REC: eind 2015 is de liquidatie van het REC geëffectueerd. Als deelnemend

opschonen activastaat (uitkomst inventarisatie), inzake de verbouwing en verhuizing

bestuur heeft de Ambelt een deel van het eigen vermogen ontvangen uit de liquidatie.

van de locatie Zwolle in het kader van logische onderwijskundige eenheden (LOE) en

Deze gelden zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve REC Gelden.

voor het verbeteren van de Wi-Fi-dekking Ambelt-breed.
Saldo leerlingenprojecten: eind 2015 is er door de inzamelingsacties van leerlingen
Outplacementkosten: kosten voor het begeleiden van medewerkers van werk naar

meer ontvangen dan reeds uitgegeven. Het saldo wordt sinds 2015 via het resultaat ten

werk in het kader van inkrimping en vertrek van medewerkers.

gunste van het Private Vermogen gebracht.

Kosten inzake eenmalige zaken en herstructurering middenmanagement: in

Dotatie voorziening reorganisatie: door de sterke daling van het aantal leerlingen

2015 zijn er onder andere juridische kosten gemaakt inzake een verduistering door

is de Ambelt gedwongen te reorganiseren in 2016. De reorganisatie inzake de leerlingen-

een medewerker en een casus op het gebied van arbeidsrecht. Voorts zijn er kosten

daling 2016/2017, de leerlingendaling 2017/2018 en Ambelt Kiest Koers zijn in overleg

gemaakt inzake de herstructurering van het middenmanagement.

met de vakbonden gebundeld tot één sociaal plan.

Implementatie AFAS/Bedrijfsvoering op orde: voor het inrichten van AFAS en
de webportal, alsmede het verkrijgen van kennis inzake de werking van AFAS zijn
eenmalige kosten gemaakt.

12

De Ambelt biedt onderwijs
aan leerlingen die vanwege
hun gedrag, psychiatrische
problemen of meervoudige
problematiek niet goed
tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs.

Talenten laten groeien. de Ambelt
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Organisatie
Als gevolg van passend onderwijs ontstaat
een ander patroon van instroom van leerlingen.
Meer leerlingen zullen in het regulier onderwijs
(PO en VO) onderwijs blijven volgen en waar
nodig wordt een extra ondersteuningsarrangement door de Ambelt geboden. Dit vraagt
van alle Ambelt medewerkers flexibiliteit op
alle fronten. De mate van flexibiliteit binnen
de Ambelt zal verder moeten groeien: nog
meer dan nu al het geval is zullen leerlingen
tussentijds in- en uitstromen. Hierdoor wordt
een groter appèl gedaan op de professionaliteit
van ons onderwijsgevend personeel.
Medezeggenschap

Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

College van Bestuur

Concerncontrol

Regio Noord

Regio Zwolle

Regio Zuid

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet
speciaal onderwijs

Voortgezet
speciaal onderwijs

Voortgezet
speciaal onderwijs

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Regiodeelraad

Regiodeelraad

Regiodeelraad

Diagnostiek

Ambelt Academie

Staf- en
ondersteunende
diensten

HR
Informatiemanagement
Financiën
Facilitair
ICT
Innovatie & Kwaliteit
Leerlingenadministratie

De kwaliteit van de Ambelt staat of valt met de betrokkenheid van ouders en medewerkers. De medezeggenschap is nu,
behalve centraal in de GMR, ook op regionaal niveau geregeld
in drie regiodeelraden (RDR’s) die per januari 2015 formeel van
start zijn gegaan. In deze drie regiodeelraden zijn zowel ouders
als medewerkers vertegenwoordigd.

organogram maart 2016
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Communicatie

Locatieontwikkelingen

In 2015 is de nieuwe website in gebruik genomen. Naast

Zwolle

Apeldoorn VSO Gentiaan College

algemene pagina’s heeft iedere locatie haar eigen pagina.

Per 1 augustus 2015 zijn er logische onderwijskundige een-

In augustus 2014 heeft een verhuizing plaatsgevonden en

De doelstelling dat een bezoeker na ongeveer drie keer klikken

heden (LOE) gevormd in Zwolle. De hierdoor noodzakelijke

zijn drie teams samen gaan werken in het Gentiaan College.

bij de gewenste informatie is, wordt gerealiseerd. We krijgen

verhuizing was zowel bouw- en installatietechnisch als logistiek

Deze verhuizing impliceert het samenvoegen van verschillende

positieve reacties op onze site. In 2015 is een start gemaakt

een grote operatie. De afdeling groen is verhuisd van de Herf-

culturen en vermenging van leerlingen met internaliserende-

met het vernieuwen van het intranet.

terlaan naar de Dr. Hengeveldweg 9 en de oppervlakte van de

en externaliserende problematiek. In 2015 is een visietraject

kas is verdubbeld.

van start gegaan. Een formele ontwikkelgroep is ingericht en
middels diverse teamsessies zijn alle medewerkers van het
Gentiaan College nauw betrokken.
Vaassen
De nieuwe Ambelt-locatie in Vaassen bestaat uit een boerderij en een kas waar leerlingen les krijgen in Groen en Dier.
Er worden vaklessen gegeven en de locatie is ook officieel
erkend als leer- en werkbedrijf. Dat betekent dat leerlingen
hier stage kunnen lopen.
VSO Elburg
Per augustus 2015 is er vanuit Nunspeet een nevenvestiging
op het Nuborgh College (locatie Oosterlicht) in Elburg gevestigd. Een deel van de lessen vindt plaats in het hoofdgebouw
en een deel in de voor de Ambelt geplaatste tijdelijke huisvesting.
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In 2015 hebben alle locaties het basisarrangement behouden en daar zijn we trots op!

Kwaliteit. de Ambelt
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Bestuursadres & administratie

De Ambelt Pr. Marijkestraat (VSO)

de Ambelt Oosterenk (VSO)

de Ambelt Ludgerstraat (VSO)

de Ambelt

Pr. Marijkestraat 2,

Dr. Hengeveldweg 9

Ludgerstraat 1

Herfterlaan 39

7491 ET Meppel

8025 AK Zwolle

7415 DV Deventer

8026 RC Zwolle

T. 0522 - 24 24 30

T. 038 - 454 22 23

T. 0570 - 60 53 83

info@ambelt.nl

de Ambelt Stationsstraat (VSO)

de Ambelt Herfterlaan (SO/VSO)

de Ambelt De Kroon (SO)

www.ambelt.nl

Stationsstraat 38-40,

Herfterlaan 39

Kon. Wilhelminalaan 9

8331 GK Steenwijk

8026 RC Zwolle

7415 KP Deventer

T. 0521 - 52 14 01

T. 038 - 453 20 74

T. 0570 - 85 00 08

T. 038 - 453 20 74

College van Bestuur
drs. M. Faas, voorzitter
mr. I.J. Spekreijse - Voetelink, lid

Regio Noord

de Ambelt ‘t Ravelijn (SO)

de Ambelt Elspeterweg (VSO)

De Vesting 15,

Regio Zuid

Elspeterweg 40 en 44

8332 GL Steenwijk

Regiodirecteur locaties (V)SO

8071 PA Nunspeet

T. 0521 - 71 25 00

Apeldoorn, Deventer en Nunspeet

T. 0341 - 25 14 37

Hendrien Zijlstra-Hilbrands

Regiodirecteur locaties (V)SO

T. 06 - 814 926 44

Steenwijk, Meppel, Kampen
en Hardenberg

Regio Zwolle

Aernoud Hoogendijk

Regiodirecteur locaties (V)SO Zwolle

T. 06 - 81 49 24 52

Miriam van der Laan

locaties

di t/m do bereikbaar

a.hoogendijk@ambelt.nl

T. 06 - 814 926 54

de Ambelt Gentiaan College (VSO)

van 8.30 tot 16.30 uur

m.vanderlaan@ambelt.nl

Gentiaanstraat 804

T. 038 - 454 62 86

7322 CZ Apeldoorn

aanmeldingnoord@ambelt.nl

locaties

h.zijlstra@ambelt.nl

Aanmelding & Planning
de Ambelt regio Noord

de Ambelt Piet Heinstraat (VSO)

locaties

Piet Heinstraat 3,

de Ambelt Bagijnesingel (VSO/Travo)

7772 ZJ Hardenberg

(i.s.m. Deltion)

de Ambelt Laan van de Mensenrechten

ma t/m do bereikbaar

T. 0523 - 21 62 82

Bagijnesingel 6,

(VSO/Travo) (i.s.m. ROC Aventus)

van 9.00 tot 12.00 uur en

8012 AE Zwolle

Laan van de Mensenrechten 500

van 13.00 tot 15.00 uur.

T. 038 - 850 39 00

7331 VZ Apeldoorn

T. 038 - 452 52 97

T. 088 - 283 68 87

aanmeldingzwolle@ambelt.nl

de Ambelt Prisma (SO)
Marinus Postlaan 1c

T. 055 - 368 95 80
de Ambelt regio Zwolle

8264 PB Kampen

de Ambelt Hengeveld College (VSO)

T. 038 - 331 24 27

Dr. Hengeveldweg 6

de Ambelt Markerichtersveld (SO)

de Ambelt regio Zuid

8025 AK Zwolle

Markerichtersveld 1

ma t/m do bereikbaar

T. 038 - 454 22 23

7327 JH Apeldoorn

van 9.00 tot 16.30 uur

T. 055 - 534 10 61

T. 055 - 368 95 82

de Ambelt Ezinge (VSO)
Ezingerweg 55,
7943 AZ Meppel
T. 0522 - 24 24 30
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aanmeldingzuid@ambelt.nl

Bij ons heeft iedere leerling
een uitdagend toekomstperspectief

Kennis delen!

De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun

De Ambelt is een onderwijsinstelling met veel ervaring en

gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problema-

expertise en die delen we graag. Via de Ambelt Academie

tiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het

bieden we een uitgebreid programma van scholingsbijeen-

regulier onderwijs.

komsten en trainingen aan professionals uit het onderwijs.
Wij geven dé vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met

Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat

psychiatrische- en gedragsproblemen goed te onderwijzen

deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij gaan

en te ondersteunen. Maar belangrijker nog: wij garanderen

daarbij uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling

dat de kennis direct in de praktijk kan worden toegepast!

met als doel een passende en betekenisvolle deelname aan de

Kijk op www.ambeltacademie.nl voor meer informatie.

samenleving. Samen met ouders en onderwijs- en zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een krachtige en flexibele basis

Resultaat boeken. de Ambelt

voor de toekomst.
Dat doen wij op meerdere locaties in Drenthe, Overijssel en
Gelderland. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning
aan zowel leerlingen als docenten in het regulier onderwijs.
Ons uitgangspunt? Iedere leerling heeft recht op een passende
onderwijsplek en onderwijs dat zich kenmerkt door maatwerk,
flexibiliteit en resultaat. Iedere leerling heeft recht op een
toekomst!

Talenten laten groeien. de Ambelt

Meer informatie? www.ambelt.nl

