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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan van de P.C. Hooftschool. Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de
periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting gegeven voor de
totstandkoming van het schoolplan.
In dit schoolplan vindt u een beschrijving van onze school en haar omgeving.
Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal voorafgegaan worden
door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor
onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en
doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).
Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld,
waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.
We krijgen steeds nieuwe inzichten in hetgeen het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. De afgelopen jaren zijn
we al meer de nadruk gaan leggen op de persoonlijke ontwikkeling en talenten van de leerlingen. Wij geloven erin dat
leerlingen zich op deze manier het beste kunnen ontplooien. Hierop voortbordurend is ons schoolplan dan ook
geschreven.
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd bij het opstellen van het plan.
De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen
we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met
het team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor
een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen beschreven in het programma WMKPO. Met behulp van o.a. de
jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie
met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk Jaarplannen 2019-2023).

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting De Haagse Scholen in
de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval
van kenmerken (fase to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te
krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze actiepunten (fase to check) voor de komende vier jaar.
Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In
het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we
vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023
zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van
ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug:
hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie
van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
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gedetailleerde beschrijving naar bijlage. De bijlage zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben we
verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan).

1.5 Uitgangspunten en ambities stichting De Haagse Scholen
"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De Haagse Scholen. We
richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:
1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te maken.
2. Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met
elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur.
3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat vinden
we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken wanneer we weten
waar elkaars expertises liggen. We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie
en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen.
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

De Haagse Scholen

Algemeen directeur:

W. Hendricks

Adres + nummer:

Johanna Westerdijkplein1

Postcode + plaats:

2521 EN Den Haag

Telefoonnummer:

070-3065200

E-mail adres:

info@dehaagsescholen.nl

Website adres:

www.dehaagsescholen.nl

Gegevens van de school
Naam school:

P.C. Hooftschool

Directeur:

D.de Jongh

Adres + nummer.:

Escamplaan 65

Postcode + plaats:

2547 GA Den Haag

Telefoonnummer:

070-3236232

E-mail adres:

info@pchooftschool.net

Website adres:

www.pchooftschool.net

2.2 Kenmerken van het personeel
De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat
ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op
school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie
wil adaptief leidinggeven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen
leraren.
Het team bestaat vanaf 01-08-2019 uit:
01 directeur
01 adjunct-directeur
03 fulltime groepsleerkrachten
09 parttime groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 intern begeleider
01 onderwijsassistent
03 leraarsondersteuners
01 administratief medewerker
01 conciërge
03 zij-instromers
Van de 25 medewerkers zijn er 21 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).
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Per 1-9-2019

MT

OP

OOP

Ouder dan 60 jaar

1

1

Tussen 50 en 60 jaar

3

2

Tussen 40 en 50 jaar

1

6

1

Tussen 30 en 40 jaar

1

5

1

2

1

17

6

Tussen 20 en 30 jaar
Jonger dan 20 jaar
Totaal

2

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we zetten hen in voor de begeleiding van de wat jongere leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school wordt bezocht door ongeveer 257 leerlingen. Het leerlingenaantal van de school neemt toe. Bijna 45%
van de kinderen spreekt thuis een andere taal en een ongeveer 20% wordt 2-talig opgevoed. Van de 257 leerlingen
heeft 20% een leerling-gewicht.

2.4 Kenmerken van de ouders
De P.C Hooftschool staat in de wijk Escamp; Rustenburg-Oostbroek. Rustenburg-Oostbroek is een dichtbevolkte wijk.
De wijk is te verdelen in twee buurten, die elk een eigen karakter en opzet hebben. Het noordelijke deel bestaat uit
portiekflats, binnenpleintjes met bebouwing van een of twee bouwlagen en een sportterrein omringd door scholen
(waaronder onze school), een welzijnsorganisatie en een kinderdagopvang. Het zuidelijk deel heeft een formelere en
monumentalere structuur.
In totaal wonen er in Rustenburg en Oostbroek 6.144 jeugdigen van 0 tot en met 25 jaar. Daarmee vormt de jeugd 33
procent van de totale bevolking in Rustenburg en Oostbroek. In Rustenburg-Oostbroek was in 2019 33,3% van de
bevolking Nederlands en 66,7% met migratieachtergrond. In de gehele gemeente Den Haag was 45,3% van de
bevolking Nederlands en 54,7% met migratieachtergrond. Er wonen jonge startersgezinnen in de wijk. Na een aantal
jaren verhuist een deel naar de buitenwijken van Den Haag. Dit heeft invloed op de uitstroom in de groepen 5 en 6.
Ouders van onze leerlingen spreken positief over de P.C Hooftschool en brengen daarmee nieuwe leerlingen de
school in. De ouderpopulatie is zeer gevarieerd qua culturele achtergrond maar ook qua opleidingsniveau. Er is op
school sprake van een grote ouderbetrokkenheid. Ouders tonen interesse in de schoolwereld van hun kind
organiseren alle festiviteiten op school, doen de overblijf, runnen de bibliotheek en nemen deel aan verschillende
activiteiten binnen de school.

2.5 Algemene beschrijving van de P.C Hooftschool
Algemene beschrijving van de P.C. Hooftschool
Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor alle ouders en kinderen, voor iedere overtuiging, voor elke
achtergrond. Er is bewust plaats voor ieder kind: alle kinderen hebben recht op onderwijs dat hen voorbereidt op het
deelnemen aan een veelvormige maatschappij. Wij vinden het een rijkdom dat wij getuigen mogen zijn van
samenwerkende en lerende kinderen en ouders met verschillende achtergronden. Op de P.C. Hooftschool is er niet
één specifieke cultuur, sociale klasse of groepering oververtegenwoordigd. Wij zijn trots op de aanwezige
verscheidenheid van al onze leerlingen en ouders.
Wij zijn van mening dat kinderen het beste kunnen leren in een omgeving waar ze zich thuis en veilig voelen. Een
positief klassen- en schoolklimaat speelt hierbij een grote rol. De P.C. Hooftschool is een plek waar met
enthousiasme wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen, waarbij we kinderen en leerkrachten
stimuleren om al hun talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling te laten komen.

2.6 Aandachtspunten Schoolbeschrijving
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we vier grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen
(streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
1. De leerkracht als coach met expertise op het gebied van leerstof, leerstijl, leertijd en leertempo. Op onze
school beschikken de professionals over expertise in het begeleiden van leerlingen bij de keuzemogelijkheden in
leerstof, leertijd, leerstijl en leertempo. Daarbij functioneert de leerkracht als coach en faciliteert en begeleiden zij de
leerling bij deze mogelijkheden.
2. Bewegend leren en leren bewegen. Op onze school krijgen leerlingen veel ruimte om te bewegen, binnen en
buiten. De leerlingen leren bewegen en kunnen bewegend leren. Er zijn verscheidene leer-werkplekken binnen en
buiten het lokaal die de verschillende leerstijlen ondersteunen.
3. Professionals, leerling en ouders werken samen. Op onze school werken onze leerlingen en professionals
intensief samen met ouders, leerkrachten en vakspecialisten vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle
kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. De professionals in onze school werken vanuit enthousiasme,
kennis, vanuit samenwerking en een gedeelde pedagogische visie. Leerlingen genieten van de begeleiding van
meerdere professionals ieder vanuit een eigen expertise.
4 Opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten. Op onze school leveren een actieve bijdrage aan het oplossen van
het leraren tekort. Op onze school worden zij-instromers opgeleid door ervaren leerkrachten en gecoacht door
geschoolde coaches. De zij-instromer start naast een leerkracht. De stijl en intensiviteit van de begeleiding van de zijinstromer wordt afgestemd op de behoefte en ervaring van de desbetreffende leraar in opleiding.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
Op de P.C. Hooftschool krijgen leerlingen van 4 t/m 12 jaar thematisch onderwijs. Dit onderwijs wordt betekenisvol en
op maat geboden met de eigen mogelijkheden, interesses, talenten en leerstijl van een leerling als leidraad.
Leerlingen benutten hierbij de kansen van de digitale wereld. Op de P.C Hooftschool ontwikkelen leerlingen kennis en
vaardigheden door hun nieuwsgierigheid en creativiteit in te zetten. Leerlingen ontplooien hun persoonlijkheid waarbij
ze leren om zelfstandig te denken en werken. Op de P.C Hooftschool streven wij naar rust, orde en structuur
waardoor er ruimte is voor vrijheden en eigen verantwoordelijkheid. Er is aandacht voor het van en met elkaar leren.
Leerlingen worden gestimuleerd vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander om zo het hoogst haalbare individuele
leerdoel te bereiken.
Kernwoorden
• Thematisch onderwijs
• Talentontwikkeling
• Bewegend leren
• Individuele leerstijl
• Rust, orde en structuur
Kerndoelen
De P.C Hooftschool biedt leerlingen een vertrouwde en veilige plek, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en
dagelijks veel plezier en succeservaringen hebben. Onze school is als de maatschappij, waar leerlingen en
volwassenen samen leren, samen ontwikkelen, samen werken en samenleven. Wanneer je de P.C Hooftschool
verlaat vertrek je met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de moderne maatschappij in te
kunnen nemen.
Wij; de leerlingen en professionals werken intensief samen met ouders en vakspecialisten vanuit een gezamenlijke
gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. De professionals in onze school
werken vanuit enthousiasme, kennis, vanuit samenwerking en een gedeelde pedagogische visie. Op basis daarvan
ontwikkelt de P.C. Hooftschool voortdurend zijn onderwijsconcept door met de samenleving van nu en de toekomst in
ons vizier.
Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.
Parel

Standaard

Op onze school geven we talenturen
Op onze school leren de 'plus' leerlingen programmeren op de Roboschool
Op onze school werken we thematisch
Op onze school hebben we een Active Floor, waar leerlingen bewegend
kunnen leren
Op onze school zijn naschoolse sportacitviteiten
Op onze school leren de kleuters door te ontdekken en onderzoeken
3D printer

4.2 De visie van de school
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
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interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn
door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig
aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie
aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur
opgezet.
Visie 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren
een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht
besteden aan de 21st century skills:
Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken
De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren,
voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de
leerling en de rol van de ouders/verzorgers.
Visie op identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen,
besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden
aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie
zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk,
dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.
In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van
onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)

2.

We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).

Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Visie op sociale opbrengsten
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met
anderen om te gaan en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken,
conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig
klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
• Ieder zijn talent
• Respect voor ieder
• Vertrouw in jezelf en de ander
Het is belangrijk om te leren omgaan met elkaar. Respect hebben voor een ander en samen dingen oplossen. Oók
als je er anders over denkt, zelfs bij ruzies. Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en ook voor je medemens en
voor je omgeving. Kinderen leren standpunten verwoorden, overleggen, overtuigen, naar elkaar luisteren, reageren
en kritisch denken. Wij maken gebruik van een sociaal-emotionele methode 'Goed gedaan'.
Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Scholen met
Succes. De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de
school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat
gestandaardiseerd is. De instrumenten die wij gebruiken voldoen aan deze eisen, zo ook onze vragenlijst sociale
veiligheid. In onze leerling-tevredenheidspeiling zijn de vragen uit de vragenlijst sociale veiligheid opgenomen als
aparte rubriek. Daarmee worden de leerlingen van groep 7 en 8 voldoende bevraagd op het onderwerp. De
rapportage van de vragenlijst sociale veiligheid bevat naast een terugkoppeling op vraagniveau een samenvatting van
de belangrijkste resultaten. Bij opvallende zaken zal er een plan van aanpak worden gemaakt.
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken
(leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele
leerling besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen (zie lessentabel)

2.

Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

3.

Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling

4.

We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er
actie (groepsplan)

Aandachtspunt

Prioriteit

Meer aandacht voor online veiligheid

hoog

Aandacht voor online pesten

hoog
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4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze
visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang
om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

4.6 Leerstofaanbod
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. De
pedagogische uitgangspunten waaraan wij werken zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin,
reflecterend vermogen en vermogen tot samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot
belang: leerlingen betrekken bij het onderwijs, onderwijs gedifferentieerd naar tempo en niveau, gevarieerde
werkvormen en kwaliteitsvolle, directe instructie.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen

2.

Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen

3.

Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie

Aandachtspunt

Prioriteit

Implementatie Engels in de groepen 1 t/m 3

gemiddeld

Aanschaf leermiddelen rekenen

gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).
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Vak

Methodes

Taal

Sil op School

Technisch lezen

Toetsinstrumenten

Vervangen
2028

Veilig Leren Lezen

Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)

2025

Alles apart

Cito-toetsen DMT groep 3 t/m 8

2028

Alles-in-1

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

Veilig leren lezen

Cito-DMT

2025

Protocol Leesproblemen - Dyslexie
Begrijpend lezen

Spelling

Nieuwsbegrip

Cito-toetsen Begrijpend lezen

Alles-Apart / Alles-in-1

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

2028

Alles-Apart / Alles-in-1

Cito-toetsen Spelling

2028

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets
Schrijven

Pennenstreken

2025

Schrijfdans

2028

Engels

Alles-Apart
Kleuter Engels

Methodegebonden toetsen

2028

Rekenen

Alles telt

Methodegebonden toetsen

2021

Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde
Cito-entreetoets, Cito-eindtoets
Geschiedenis

Alles-in-1

Methodegebonden toetsen

2028

Aardrijkskunde

Alles-in-1

Methodegebonden toetsen

2028

Natuuronderwijs

Alles-in-1

Methodegebonden toetsen

2028

Wetenschap & Techniek

Alles-in-1

Methodegebonden toetsen

2028

Methodegebonden toetsen

2028

Techniektorens
Verkeer

Alles-in-1

Tekenen

Alles-in-1

2028

Handvaardigheid

Alles-in-1

2028

Muziek

Alles-in-1

2028

123 zing
Drama

Alles-in-1

2028

Bewegingsonderwijs

Gympedia

2023

Sociaal-emotionele ontwikkeling Goed gedaan

2027

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.8 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We
leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de
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wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere
vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij
de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct
aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor
geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening
(automatiseren). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

In de groepen 1 en 2 wordt gericht aandacht besteed aan klanken en letters

2.

In groep 3 wordt een goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt

3.

De school hanteert een taalmethode die voldoet aan de kerndoelen

4.

De school volgt de taalleesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quickscan mei 2019 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek)

3,35

Aandachtspunt

Prioriteit

In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van leesproblemen

gemiddeld

De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen

hoog

Taalbeleidsplan opstellen

hoog

Opleiden taalcoördinator

hoog

4.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met hiatenplannen. De belangrijkste kenmerken (en
eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren

2.

Per groep hebben we normen voor de Cito-toetsen vastgesteld

3.

We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch

4.

De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten)

5.

De leraren werken bij rekenen en wiskunde met hiatenplannen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving

Resultaat

Quickscan mei 2019 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek)

3,15

Aandachtspunt

Prioriteit

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten gericht op het automatiseren van de
basiskennis Rekenen en wiskunde

hoog

De resultaten voor Rekenen en wiskunde van de leerlingen aan het eind van de
schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht

hoog

De schoolleiding bewaakt en verbetert systematisch de kwaliteit van het onderwijs in het
automatiseren van de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde

hoog

Aanschaffen rekenmiddelen

hoog

4.10 Thematisch onderwijs
De komende vier jaar wordt het integreren van het thematisch werken ondersteund door de methode Alles-in-1 en Sil
op school voortgezet.
Bij deze methodes zijn nieuwsgierigheid en verwondering de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door
de vakken binnen één thema te houden, scheppen we ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke
nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld en legt de leerling verbindingen tussen de verschillende vakken.
Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden.
Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen. Alles-in-1 komt tegemoet aan de verschillende manieren van
leren en kunnen kinderen hun talenten laten zien (meer info is te vinden op http://www.alles-in-1.org).
De methode Sil op school geeft houvast aan de kerndoelen van het kleuteronderwijs. De insteek daarbij is dat de
kleuter ontdekkend en ontwerpend mag leren. Niet het eindresultaat is het uitgangspunt, maar de weg ernaartoe. Het
ontdekken, onderzoeken, afwegen, kiezen, vergelijken en bijstellen van je handelen zijn essentiële vaardigheden die
je je eigen moet maken om op te kunnen bouwen. Bij het kopje vroeg-voorschoolse educatie hierover meer.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een moderne methode voor wereldoriëntatie

2.

De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie

3.

Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taal/leesonderwijs.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Thema's moeten meer zichtbaar zijn in de school

gemiddeld

4.11 Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan
(geïntegreerd in de methode Alles-in-1), omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en
ervaringen). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)

2.

Talenturen

3.

Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek

4.

Excursies naar diverse Musea

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.12 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen.
Bewegen is niet alleen goed voor het lichaam. Bewegend leren is ook een leerstijl om de lesstof eigen te maken.
Sinds schooljaar 2018-2019 is de school in het bezit van de Active Floor om dit waar te maken. Het doel voor
aankomend schooljaar is dat de vloer wordt geïntegreerd in de lessen. Verder gaan we ons als team verder verdiepen
in het bewegend leren.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding

2.

We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)

3.

Bewegend leren (Active Floor)

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Speellokaal

hoog

Vakdocent gym kleuters

hoog

Te weinig ingeroosterde tijd voor de gedeelde gymzaal

hoog

Sporttuin

hoog

Bewegend leren (Acitve Floor) integreren in ons onderwijs

hoog

Specialist bewegend leren aanstellen

hoog

4.13 Wetenschap en Technologie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten)
van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Techniektorens

2.

Roboschool (programmeren)

3.

3D Printer

4.

Methodes waarin wetenschap en techniek in geïntegreerd zijn

5.

Talenturen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Opleiden coördinator 21st century skills

laag

Beleidsplan wetenschap en techniek gekoppeld aan 21st century skills

laag

Doorgaande lijn ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren van groep 1 naar groep 3

gemiddeld

4.14 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheid van andere scholen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

In de groepen 4 t/m 8 is Engels geïntegreerd in de methode Alles-in-1

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Engels in de groepen 1, 2 en 3 moet worden opgepakt

hoog

4.15 Les- en leertijd
Onze school hanteert reguliere schooltijden (middagpauze en een middag per week vrij).
Maandag

08:30 - 12:00 uur - 13:00 - 15:00 uur

Dinsdag

08:30 - 12:00 uur - 13:00 - 15:00 uur

Woensdag

08:30 - 12:15 uur

Donderdag

08:30 - 12:00 uur - 13:00 - 15:00 uur

Vrijdag

08:30 - 12:00 uur - 13:00 - 15:00 uur

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel
(zie bijlage), een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de
einddoelen basisonderwijs te laten halen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)

2.

e leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)

3.

Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)

4.

De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster

5.

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.16 Pedagogisch handelen
De P.C Hooftschool biedt kinderen een vertrouwde en veilige plek, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en
dagelijks veel plezier en succeservaringen hebben. Onze school is als de maatschappij, waar kinderen en
volwassenen samen leren, samen ontwikkelen, samen werken en samenleven. Wanneer je de P.C Hooftschool
verlaat vertrek je met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de moderne maatschappij in te
kunnen nemen.
Wij; de leerlingen en professionals werken intensief samen met ouders en vakspecialisten vanuit een gezamenlijke
gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. De professionals in onze school
werken vanuit enthousiasme, kennis, vanuit samenwerking en een gedeelde pedagogische visie. Op basis daarvan
ontwikkelt de P.C. Hooftschool voortdurend zijn onderwijsconcept door met de samenleving van nu en de toekomst in
ons vizier.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan

2.

De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht

3.

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect

4.

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen

5.

De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Maart 2018 - Pedagogisch handelen

3,24

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

hoog

Keuze van werkplek

gemiddeld

4.17 Didactisch handelen
Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.
Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking
kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren leggen duidelijk uit

2.

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

3.

De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen

4.

De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten

5.

De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten

6.

De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Verdiepen in verschillende leerstijlen

gemiddeld

Leerkracht wordt coach met eigen expertise

gemiddeld

Leerstof op maat (gepersonaliseerd leren)

gemiddeld

Nog meer aandacht voor talentontwikkeling

gemiddeld

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen

2.

De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken

3.

e leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan maart 2017 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

2,8

Aandachtspunt

Prioriteit

De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die gemiddeld
past bij hun ontwikkelingsniveau
De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties

gemiddeld

De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)

hoog

4.19 Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Schoolplan 2019-2023

20

P.C. Hooftschool

Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal

2.

De leraren hanteren heldere regels en routines

3.

De leraren voorkomen probleemgedrag

4.

De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.20 Zorg en begeleiding
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het
LOVS (cognitieve ontwikkeling) en het LOVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school over een
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de
extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend
(leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de
groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar
aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

2.

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen

3.

De school voert de zorg planmatig uit

4.

De school gaat de effecten van de zorg na

5.

De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen voor de
begeleiding van de leerlingen

6.

De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school

7.

De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs

8.

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

9.

De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind

10. De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

MT 2016-2017 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

3
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Aandachtspunt

Prioriteit

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de
zorg voor zorgleerlingen

hoog

De school voert de zorg planmatig uit door regelmatig overleg tussen IB en RT

hoog

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

hoog

4.21 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met hiatenplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een hiatenplan op.
In het plan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van
het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om
hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we m.b.v. de Quick
Scan, de Schooldiagnose, vragenlijsten (leraren, ouders en leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid.
Afstemming is een belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een belangrijk thema bij ons
personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelbeleid, Integraal personeelsbeleid). De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch

2.

De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

3.

De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het
aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

4.

Het taalgebruik van de leraren past bij de taalbehoefte van de leerlingen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen (basismeer-weer)

gemiddeld

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen

gemiddeld

4.22 Extra ondersteuning
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we uitgaan van
verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de
leraren daarom de leerlingen goed kennen. Ten tweede moeten de leerlingen goed gevolgd worden in hun
ontwikkeling. Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder
kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen hanteren we het
leerlingvolgsysteem van CITO. Leerlingen met een hele lage score of met een hele hoge score komen in aanmerking
voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende
taak.
Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
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evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
Beoordeling
De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.
Aandachtspunt

Prioriteit

RT niet alleen buiten de klas maar ook in de klas

gemiddeld

Frequent overleg IB en RT

hoog

4.23 Talentontwikkeling
Visie op 21ste eeuw
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en - constructie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van
digitale middelen en media globale grenzen vervagen. Het delen van kennis en het met elkaar daarover
communiceren zal een steeds centralere rol spelen in onze samenleving innemen. De gerichtheid van onze school op
de vaardigheden van de 21ste eeuw heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor
onze digitale leermiddelen en voor onze organisatie. Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol
van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. Dit alles binnen het kader van de visie van De
Haagse Scholen.
Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties
hebben voor de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren signaleren en registreren talenten en leerstijlen bij hun leerlingen

2.

De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen

3.

De leraren zetten ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten

4.

Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quickscan mei 2019 - De best presterende leerlingen - Talentontwikkeling

2,81
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Aandachtspunt

Prioriteit

Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 21st century
skills

gemiddeld

De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de best presterende leerlingen

gemiddeld

De school zorgt in de groepen voor onderwijsaanpassingen voor de best presterende
leerlingen

gemiddeld

Beleid ontwikkelen 21st century skills

laag

4.24 Passend onderwijs
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben gekregen. Om alle
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen
samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren in het
samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze zijn aangesloten bij
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit
van enkele andere samenwerkingsverbanden.
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er een dekkend
aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie niveaus aan
passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele
leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele
kader: zie het ondersteuningsplan van SPPOH
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli2017.pdf .
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld waarmee we aan
ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning.
Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de toekomst graag
een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de basisondersteuning op onze
reguliere scholen.
Passend onderwijs P.C. Hooftschool
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP)

2.

Onze school biedt basisondersteuning

3.

De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel

4.

De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.25 Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld (zie Bijlage Toetsen en Normen). Het opbrengstgericht
werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Esis. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de
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uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de
leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:
Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen
De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten

2.

We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten

3.

De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd

4.

De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quickscan mei 2019 - Opbrengsten

3,11

Aandachtspunt

Prioriteit

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde liggen op
tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht

hoog

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op hoog
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht

4.26 Toetsing en afsluiting
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het Cito LVS.
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met
schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8
doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De
adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten)
van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem

2.

Onze school beschikt over een toetskalender

3.

Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften

4.

Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

5.

Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito)

6.

Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure
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4.27 Veiligheid De Haagse Scholen
Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van scholen
wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige omgeving te bieden.
Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie
worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het
bestrijden van pestgedrag.
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen
veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke verplichtingen en
regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Dit vraagt
van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit beleid monitoren en een aanspreekpunt
aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.
De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot sociale
veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit gebeurt aan de
hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes is ontwikkeld. Op basis van een
analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
Personeelsbeleid vanuit de stichting De Haagse Scholen
Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar een cultuur waarin
ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en
werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal hiervoor een kader schetsen aan de hand van
de volgende HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid,
werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
Bevoegdheid
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te halen. Het uitgangspunt
binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging.
Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair
onderwijs beschikken of, indien zij als zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid
behalen.
Professionalisering
Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele ontwikkeling van
de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling ondersteunen zijn opleiding,
(persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de school, tussen de scholen en op
bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren,
collegiale consultatie en lesson study. Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de
organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie
functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

5.2 Bevoegde en bekwame leraren
Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de
bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Daarin staat de
gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de
bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het
instrument Mijnschoolteam geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de gesprekkencyclus
bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De
directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister, en de leraren staan ingeschreven in het lerarenregister.
Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier. Zie de paragraaf Bekwaamheidsdossier voor de
inhoud daarvan.

5.3 Organisatorische doelen
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.
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1

Specifieke taken en functies

Huidige situatie 2018-2019

Gewenste situatie 2022-2023

1

Aantal personeelsleden

24

25

2

Verhouding man/vrouw

1-23

3-22

3

L10-leraren

12

10

4

L11-leraren

5

7

5

Aantal IB'ers

1

2

6

Zij-instromers

1

3

7

Directie

2

2

8

ICT-specialisten

0

1

9

Onderwijsassistenten

1

0

10

Taalspecialisten

0

1

11

Gedragsspecialist

1

1

12

Specialist Bewegend leren

0

1

13

Specialist jonge kind

1

2

14

Rekenspecialist

1

1

15

Specialist wetenschap en techniek

0

1

16

Coach

2

2

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de L11-leraren
hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een taalspecialist, ICT specialist, specialist
wetenschap en techniek, en een specialist bewegend leren. Momenteel (2018) beschikken we over de vier volgende
L11-functies: rekenspecialist, Ib-er/ gedragsspecialist, coach en specialist jonge kind.
Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie.

5.4 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Kenmerkend voor de
schoolleiding is, dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de
gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van
belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt
met verschillen tussen leraren. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze
school zijn:

Schoolplan 2019-2023

28

P.C. Hooftschool

Kwaliteitsindicatoren
1.

De schoolleiding ontwikkelt (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes

2.

De schoolleiding kan beleid operationaliseren en implementeren

3.

De schoolleiding accepteert teamleden zoals ze zijn

4.

De schoolleiding wordt door de teamleden geaccepteerd

5.

De schoolleiding geeft teamleden voldoende ruimte

6.

De schoolleiding geeft teamleden het gevoel dat ze iets kunnen

7.

De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team

8.

De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat

9.

De schoolleiding stimuleert eigen initiatieven van teamleden

10. De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate
11. De schoolleiding heeft vertrouwen in het kunnen van de teamleden
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Altijd aandacht blijven houden voor goede communicatie naar het team

hoog

5.5 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2.

De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3.

De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

4.

De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

5.

De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken

6.

De leraren zijn gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

WMK-PO maart - Beroepshouding

3,35

Aandachtspunt

Prioriteit

Implementeren scrum vergadertechniek

hoog

5.6 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
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ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IBer klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. Verder stimuleert de directie alle personeelsleden
cursussen en opleidingen te volgen. Zoveel mogelijk financiert de school dit. De school faciliteert collegiale
consultatie. Leerkrachten kunnen bij andere leerkrachten op bezoek om te zien wat er goed gaat. Er kan zowel bij een
collega op school als bij een collega op een andere school worden gekeken. In het digitaal bekwaamheidsdossier
(BARDO) beschrijven alle personeelsleden op welke gebieden zij zich verder willen ontwikkelen en hoe ver ze tot nu
toe zijn gekomen.
De schoolleider is geregistreerd schoolleider. Het is onze ambitie dat alle leerkrachten ingeschreven zijn in het
lerarenregister.

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Daarom bieden wij stagiaires van de Pabo van de Haagse Hogeschool de gelegenheid om
ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire in de klas wil
begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo. Mogelijke stagiaires worden
uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator die de stagiaires begeleid. Als na het gesprek alle partijen positief
zijn, worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de
beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen competentieprofiel. De Lerarenin-opleiding (LIO) worden op school begeleid door een opgeleide coach.

5.8 Zij-instromers
Er is nu een groot tekort aan leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat er genoeg leraren zijn in de toekomst om alle
leerlingen goed onderwijs te geven. Zij-instromers moeten goede begeleiding krijgen. De zij-instromers staan aan het
begin van hun werkzaamheden niet alleen voor de klas. Dit doen zij samen met een ervaren leerkracht. Zij krijgen
zowel interne- als externe coaching. Zo worden zij begeleid om uiteindelijk zelfstandig een klas les te geven. Het
uitbreiden van de middelen om de zij-instromers optimaal te kunnen begeleiden is een doel voor de komende vier
jaar. Daarbij zoekt directie naar externe partijen en subsidieverstrekkers om de financiering omtrent de zij-instromers
rond te krijgen.
Aandachtspunt

Prioriteit

Externe partijen en subsidieverstrekkers zoeken omtrent de financiering van zij-instromers

hoog

5.9 Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke
kanten van de personeelsleden.

5.10 Klassenbezoek
De directie legt jaarlijks conform een opgesteld rooster bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Na afloop van het
klassenbezoek volgt een reflectief gesprek. Dit gesprek is door de leerkracht en de directeur voorbereid door het
gespreksformulier in het digitale bekwaamheidsdossier Bardo in te vullen. In Bardo maakt ieder personeelslid een
digitaal portfolio. Daaruit blijkt welke competenties iemand heeft en op welke punten men zich verder aan het
bekwamen is. De afspraken die eerder zijn gemaakt worden doorgenomen. Aan het einde van het gesprek worden
nieuwe afspraken gemaakt.
Aandachtspunt

Prioriteit

Meer fitsbezoeken IB en directie

hoog

5.11 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de leraren
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zelf. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten
werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit portfolio verzamelt de werknemer documenten die laten
zien welke persoonlijke ontwikkeling is doorgemaakt.
Voorbeelden:
• Diploma’s en certificaten
• Nulmetingen
• Feedback van collega´s
• Persoonlijke ontwikkelplannen
• Verslagen van startgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken
• Zelf ontwikkeld lesmateriaal

Aandachtspunt

Prioriteit

Werknemers zetten op eigen initiatief metingen uit

gemiddeld

BARDO bijeenkomsten organiseren

gemiddeld

5.12 Gesprekkencyclus
De directie voert jaarlijks gesprekken met alle medewerkers (een startgesprek, een voortgangsgesprek of een
beoordelingsgesprek). Tijdens het voortgangsgesprek staat het POP van de medewerker centraal. Op basis van het
ontwikkelde POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de school-verbeterdoelen. Aan de orde komen
verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.
Beoordelingsgesprekken
De directie voert een beoordelingsgesprek met de werknemer bij de verlenging van een tijdelijke aanstelling, bij de
overgang van een tijdelijke naar een vaste aanstelling en na het voortgangsgesprek. Bij dit beoordelingsgesprek
worden de competenties van de werknemer beoordeeld. Daarnaast wordt gekeken naar houding en gedrag ten
opzichte van collegae en ouders en naar de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden.

5.13 Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
Gevolgde teamscholing 2015-2019
Jaar

Thema

Organisatie

2015-2016

Professionele leergemeenschap (PLG)

HCO

2016-2017

PLG

2017-2018

Nieuwsbegrip
Opbrengst gericht werken

2018-2019

Implementatie Sil op School
Implementatie Alles-in-1

Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019
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Thema

Organisatie

Aantal medewerkers

Schoolleider

1

Rekenspecialist

1

Gedragsspecialist

1

21e eeuwse vaardigheden

1

SVIB

1

KIJK!

4

PABO

1

Opleider in de school

3

Coach

2

Trauma verwerking

2

EHBO

3

BHV

5

Gympedia

1

Coöperatieve werkvormen

1

Vertrouwenspersoon

1

Arbo en veiligheid

2

Ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren

4

Kleuteruniversiteit

3

Specifieke expertise van het team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specialist jonge kind
Specialist rekenen
Specialist gedrag
Coach
EHBO
BHV

Aandachtspunt

Prioriteit

Scholing aanbieden aan mensen die langer dan 1 jaar in dienst zijn

hoog
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6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de 52 scholen van de Stichting De Haagse Scholem. De directie (directeur en adjunctdirecteur) geven –onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting- leiding aan de school.
De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De
school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

6.2 Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school
zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt

2.

De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school

3.

De leerlingen tonen zich betrokken bij de school

4.

Het personeel voelt zich betrokken bij de school

5.

De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar

6.

De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het
schoolklimaat

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan maart 2017 - Schoolklimaat

3,12

Aandachtspunt

Prioriteit

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de
school

gemiddeld

Thema bijeenkomsten ouders

gemiddeld

6.3 Veiligheid
De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme
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De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast
de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens
en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.
Incidenteel wordt er aan een groep een kanjertraining (of een andere sociale training) gegeven. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de adjunct-directeur of directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de
aanpak van incidenten en ongevallen (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een brief). Tevens
wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.
De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument. De gegevens worden
aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de
schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school
beschikt over 5 BHV'ers.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerlingen voelen zich veilig

2.

De leraren voelen zich veilig

3.

De school beschikt over een aanspreekpunt

Beoordeling
De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

6.4 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaken worden op de juiste plaats besproken
Vergaderingen worden goed voorbereid
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Het overleg tussen de school en de medezeggenschapsraad is gericht op beleidsmatige en
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

2.

Het overleg tussen de school en de ouderraad is gericht op organisatorische (huishoudelijke) zaken

3.

De school hanteert hulpmiddelen ter ondersteuning van de interne communicatie

4.

De personeelsleden communiceren op een correcte wijze met elkaar

5.

We werken met een vergadercyclus van 1 keer per 2 weken

6.

De OR vergadert 1 x per maand

7.

De MR vergadert 1 x per maand

8.

Het MT vergadert wekelijks

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan maart 2017 - Interne communicatie

3,15

6.5 Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmatschappelijk werk
Schoolarts
De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We overleggen structureel met voorschoolse voorzieningen

2.

We overleggen structureel met VO-scholen

3.

We beschikken over beleid m.b.t. tussentijdse overgang naar een andere school

4.

We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school

5.

We werken samen met het SMW

Beoordeling
De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Verbeteren samenwerking PABO

gemiddeld

Afspraken met de VVE borgen

hoog

Brede buurtschool weer oppakken

laag

6.6 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten

2.

Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders

3.

Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken

4.

Ouders worden betrokken bij (extra) zorg

5.

Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs

6.

Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

6.7 Overgang PO-VO
Voor ouders van leerlingen in groep 8 is er in december is een ouderavond waarin informatie gegeven wordt over
verwijzing naar en inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs. Op grond van scores die de leerling de
afgelopen jaren heeft gehaald en op grond van observaties van de leerkracht in de klas wordt aan de ouders van
leerlingen uit groep 8 in januari het definitieve schooladvies gegeven. In april maken de leerlingen van groep 8 de
CITO-eindtoets. We gaan twee keer met de leerlingen van groep 8 op bezoek bij een middelbare school. De
leerlingen volgen dan een aantal lessen. In juni vindt er overleg plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de scholen
voor voortgezet onderwijs. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe de leerlingen functioneren in het
basisonderwijs. In november vindt er weer overleg plaats. Dan wordt besproken hoe deze zelfde leerlingen
functioneren in het voortgezet onderwijs.

Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage)

2.

We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren

3.

We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

6.8 Voor- en vroegschoolse educatie
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. We werken samen met de peuterleerplek in het
gebouw van de school, Escamphof. Samen met de peuterleerplek werken we aan de Voorschool. De peuterleerplek
werkt vooralsnog met de methode Piramide, de kleutergroepen werken sinds schooljaar 2018-2019 met de methode
Sil op school. Om ervoor te zorgen dat er weer een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaat gaat de peuterleerplek
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werken met speelplezier. Zo ontstaat er weer een doorgaande ontwikkelingslijn voor 2 ½tot 6-jarigen.
Met Sil op school wordt de totaalontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 gestimuleerd. Het accent ligt op de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast is iedere activiteit
gekoppeld aan een vakgebied (wetenschap en techniek, biologie, wereldoriëntatie, beeldende vorming, sport en
(buiten)spel, verkeer, muziek/drama/dans). Tevens zijn er activiteiten waarin begeleid rollenspel of voorlezen centraal
staat.
Zowel de voor- als vroegschool werken beide met het observatiemodel Kijk! Ook hier is gekozen voor een
doorlopende manier van kijken naar peuters en kleuters en worden beide door dezelfde intern begeleider
ondersteund. In de komende vier jaar wordt er kritisch gekeken of Kijk! het beste observatiemodel is voor het behalen
van het doel
Er is regelmatig overleg over het onderwijsaanbod tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Leidsters van de
peuterspeelzaal kunnen de intern begeleider van de basisschool om advies vragen als ze zorgen hebben over de
ontwikkeling van een kind. Als leerlingen van de Escamphof overstappen naar de basisschool is er overleg tussen
een leidster van de peuterleerplek en de leerkracht van de kleuterklas.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid

2.

Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)

3.

De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd

4.

Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht

Aandachtspunt

Prioriteit

De gemaakte afspraken borgen

hoog

Oriënteren nieuw obeservatie instrument

hoog

6.9 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
De school heeft een samenwerking met de Kinderopvang organisatie 2Samen. Zij hebben een BSO-lokaal in onze
school. De kinderen kunnen opgevangen worden vanaf 07.30 uur tot 18.00 uur.
De tussenschoolse opvang wordt op school verzorgd door vrijwilligers.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school is voorschoolse opvang mogelijk

2.

Op onze school is tussenschoolse opvang mogelijk

3.

Op onze school is naschoolse opvang mogelijk

Aandachtspunt

Prioriteit

Meer overleg momenten met 2Samen

gemiddeld

Frequent overleg overblijfvrijwilligers

hoog
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7 Financieel beleid
7.1 Interne geldstromen
De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 25,00 per
jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. Jaarlijks (op de algemene
ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.
Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten hiervoor een
vastgesteld bedrag betalen. Dit geldt wordt beheerd door de administratie van de school in overleg met de directeur.
Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door een MR-lid uit de oudergeleding en de directeur. Van
het geld krijgen de overblijfouders een kleine vergoeding, daarnaast wordt er speelmateriaal van aangeschaft.

7.2 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.
De directeur stelt jaarlijks in overleg met de bovenschools directeur een voorstel op voor een begroting voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school.
Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het totaal van
activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze
de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’.
Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).
• Doen wij de goede dingen?
• Doen wij de dingen goed?
• Hoe weten wij dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen wij met die kennis en informatie?
Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag wat wij, als De
Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en
dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik van een aantal procedures en
instrumenten:
• ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.
• BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.
• Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle medewerkers. Hierbij
wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
• Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke twee jaar uitgezet,
waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen.
• Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande uit een getrainde
leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de
jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools directeuren en de jaarplannen van de scholen.
• Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie heeft ten aanzien van
de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de
bovenschoolse directeuren.
• Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren. Naast de cyclus van
functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen.
• Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)
• Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische
personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk,
Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

2.

Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

3.

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

4.

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

WMK-PO maart - Kwaliteitszorg

3,19

Aandachtspunt

Prioriteit

Ontwikkelen document kenmerken en leerstijlen van de leerlingen

gemiddeld

8.2 Visie op kwaliteitszorg
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op
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peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen
we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We
streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we
belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel
verloopt.
We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we
dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingen en leerkrachten

2.

Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities minstens 1 x per vier
jaar beoordeeld worden

3.

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

4.

Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

5.

De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

6.

De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

7.

De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Beoordeling
De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

8.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Wij programmeren voldoende onderwijstijd
Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m
8

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

WMK-PO maart - Wet- en regelgeving

3,46

8.4 Evaluatieplan 2019-2023
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de
meerjarenplanning:
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April
2020

April
2021

April
2022

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal

X

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd

X

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken
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Hoofdstuk

Beleidsterreinen

April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten

X

X

X

X

Personeelbeleid

Integraal personeelsbeleid

Personeelbeleid

Schoolleiding

Personeelbeleid

Beroepshouding

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid

Organisatie en
beleid

Interne communicatie

Organisatie en
beleid

Externe contacten

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitszorg

Zorg voor kwaliteit

Wet- en regelgeving

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
9

Schoolplan 2019-2023

X

9

8

9

42

P.C. Hooftschool

9 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Meer aandacht voor online veiligheid

hoog

Aandacht voor online pesten

hoog

Implementatie Engels in de groepen 1 t/m 3

gemiddeld

Aanschaf leermiddelen rekenen

gemiddeld

In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van
leesproblemen

gemiddeld

Leerstofaanbod

Taalleesonderwijs

De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen hoog
Taalbeleidsplan opstellen

hoog

Opleiden taalcoördinator

hoog

Rekenen en wiskunde De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten gericht op het
automatiseren van de basiskennis Rekenen en wiskunde

hoog

De resultaten voor Rekenen en wiskunde van de leerlingen aan het
eind van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht

hoog

De schoolleiding bewaakt en verbetert systematisch de kwaliteit van
het onderwijs in het automatiseren van de basisvaardigheden
Rekenen en wiskunde

hoog

Aanschaffen rekenmiddelen

hoog

Thematisch onderwijs Thema's moeten meer zichtbaar zijn in de school

gemiddeld

Bewegingsonderwijs

Speellokaal

hoog

Vakdocent gym kleuters

hoog

Te weinig ingeroosterde tijd voor de gedeelde gymzaal

hoog

Sporttuin

hoog

Bewegend leren (Acitve Floor) integreren in ons onderwijs

hoog

Specialist bewegend leren aanstellen

hoog

Opleiden coördinator 21st century skills

laag

Beleidsplan wetenschap en techniek gekoppeld aan 21st century
skills

laag

Wetenschap en
Technologie

Doorgaande lijn ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren van gemiddeld
groep 1 naar groep 3
Engelse taal

Engels in de groepen 1, 2 en 3 moet worden opgepakt

hoog

Pedagogisch
handelen

De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

hoog

Keuze van werkplek

gemiddeld

Verdiepen in verschillende leerstijlen

gemiddeld

Leerkracht wordt coach met eigen expertise

gemiddeld

Didactisch handelen
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Thema

Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Zorg en begeleiding

Afstemming

Extra ondersteuning

Talentontwikkeling

Opbrengstgericht
werken

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Leerstof op maat (gepersonaliseerd leren)

gemiddeld

Nog meer aandacht voor talentontwikkeling

gemiddeld

De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van
hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau

gemiddeld

De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere
situaties

gemiddeld

De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en
met wie)

hoog

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de
school de aard en de zorg voor zorgleerlingen

hoog

De school voert de zorg planmatig uit door regelmatig overleg tussen
IB en RT

hoog

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

hoog

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes gemiddeld
leerlingen (basis-meer-weer)
De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van)
individuele leerlingen

gemiddeld

RT niet alleen buiten de klas maar ook in de klas

gemiddeld

Frequent overleg IB en RT

hoog

Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling
van de 21st century skills

gemiddeld

De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de best
presterende leerlingen

gemiddeld

De school zorgt in de groepen voor onderwijsaanpassingen voor de
best presterende leerlingen

gemiddeld

Beleid ontwikkelen 21st century skills

laag

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen en hoog
wiskunde liggen op tussenmomenten tenminste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de
basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van
de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht

hoog

De schoolleiding

Altijd aandacht blijven houden voor goede communicatie naar het
team

hoog

Beroepshouding

Implementeren scrum vergadertechniek

hoog

Zij-instromers

Externe partijen en subsidieverstrekkers zoeken omtrent de
financiering van zij-instromers

hoog

Klassenbezoek

Meer fitsbezoeken IB en directie

hoog

Het
Werknemers zetten op eigen initiatief metingen uit
bekwaamheidsdossier
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

BARDO bijeenkomsten organiseren

gemiddeld

Professionalisering

Scholing aanbieden aan mensen die langer dan 1 jaar in dienst zijn

hoog

Het schoolklimaat

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van
incidenten in en om de school

gemiddeld

Thema bijeenkomsten ouders

gemiddeld

Verbeteren samenwerking PABO

gemiddeld

Afspraken met de VVE borgen

hoog

Brede buurtschool weer oppakken

laag

De gemaakte afspraken borgen

hoog

Oriënteren nieuw obeservatie instrument

hoog

Meer overleg momenten met 2Samen

gemiddeld

Frequent overleg overblijfvrijwilligers

hoog

Ontwikkelen document kenmerken en leerstijlen van de leerlingen

gemiddeld

Samenwerking

Voor- en
vroegschoolse
educatie

Voor-, tussen- en
naschoolse opvang

Kwaliteitszorg
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10 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

17NQ

Naam:

P.C. Hooftschool

Adres:

Escamplaan 65

Postcode:

2547 GA

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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11 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

17NQ

Naam:

P.C. Hooftschool

Adres:

Escamplaan 65

Postcode:

2547 GA

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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Schoolondersteuningsprofiel
2017-2021

Diana de Jongh
Lizette Oudshoorn
13 november 2017

Schoolondersteuningsprofiel P.C. Hooftschool 2017 - 2021

1

Inleiding
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een
schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het
profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het
schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Ons eerste profiel dateert uit 2013. Vandaar
dat er nu een nieuw schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor de periode 2017-2021.
De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
 Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra
ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;
 Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen
samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze
regio Haaglanden;
 Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een
onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.
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1. Contactgegevens van de school
School
Brinnummer
Adres
Telefoon
Website school
Naam directeur
e-mail directeur
Naam intern begeleider
e-mail intern begeleider
Tabel 1; contactgegevens P.C. Hooftschool

P.C. Hooftschool
17nq
Escamplaan 65
070-3236232
www.pchooftschool.net
Diana de Jongh
d.dejongh@pchooftschool.net
Lizette Oudshoorn
l.oudshoorn@pchooftschool.net

2. Algemene gegevens
2017-2018
2018-2019
Leerlingaantal per 1
220
235
oktober
Schoolgroep en/of
22%
22%
percentage
gewichtsleerlingen
Aantal groepen
11
11
Aantal verwijzingen
2
2
Aantal leerlingen met
0
4
arrangement swv
SPPOH
Tabel 2; leerlingaantallen en voorspelling P.C. Hooftschool

2019-2020
243

2020-2021
252

14%

13%

12
2
4

12
2
4

3. Basisondersteuning
De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vier onderdelen:
A. Basiskwaliteit.
B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school.
C. Handelingsgericht werken.
D. Preventieve en licht curatieve interventies.

3.A. Basiskwaliteit
De basiskwaliteit is op orde als de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen van inspectie.
13 mei
2014

Basiskwaliteit
file:///I:/Downloads/Rapport%20van%20bevindingen%20vierjaarlijks%20bezoek.pdf

Tabel 3; Rapport basiskwaliteit ‘Inspectie van het onderwijs’
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3.B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school
In het werk- en denkkader worden op het niveau van de basisondersteuning (maar) twee niveaus
onderscheiden:
 Kwalitatief goed onderwijs aan de groep. Leerlingen hebben voldoende aan het basisaanbod.
Alle leerlingen worden besproken in een groepsbespreking tussen leerkracht en intern
begeleider.
 Voor een klein aantal leerlingen worden preventieve en licht curatieve interventies ingezet.
Het betreft leerlingen die aanvulling nodig hebben op de doelen voor de basisgroep en
subgroepen. De leerling wordt besproken in de leerlingbespreking.
In onderstaand schema staat de ondersteuningsstructuur van de school. De ondersteuningsstructuur
is de wijze waarop onze school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met
andere organisaties en specialisten werkt.

Ondersteuningsniveaus
Basisondersteuning
Niveau 1/fase 1

Niveau 2/fase 2

Inhoud
Kwalitatief goed
onderwijs aan de
groep. De leerkracht
werkt in de basis
handelingsgericht.
In de praktijk komen
aspecten van
opbrengstgericht
werken naar voren.
Afstemming
onderwijs op
specifieke behoeften
binnen het
basisaanbod. De
algemene
ondersteuning
werkt preventief.
Inzetten van
preventieve en licht
curatieve
interventies

Voor wie
Leerlingen hebben
voldoende aan het
basisaanbod. Elke
leerling werkt op zijn
of haar niveau binnen
het aanbod van de
groep. Voor sommige
leerlingen vindt
intensivering binnen
het basisaanbod van
de groep plaats.

Afstemming/overleg
Groepsbespreking
(leerkracht en intern
begeleider)

Leerlingen die
aanvulling nodig
hebben op de doelen
voor de basisgroep en
subgroepen.

Leerlingbespreking
(leerkracht, intern
begeleider)
Groot overleg (leerkracht,
intern begeleider, ouders
en indien gewenst andere
betrokkenen vb. HCO,
SPPOH, SMW, JGZ).
Leerkrachten onderling
Leerkracht - ouder
Leerkracht - intern
begeleider
Leerkracht – RT
Leerkracht –
onderwijsassistent
Leerkracht leerkrachtondersteuner
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Leerkrachten onderling
Leerkracht - ouder.
Leerkracht - intern
begeleider
Leerkracht – RT
Leerkracht –
onderwijsassistent
Leerkracht leerkrachtondersteuner
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Niveau 3/fase 3

Leerling met eigen
leerlijn wordt
binnen de school en
groep geholpen met
OPP.

Leerkracht
ondersteunt met
behulp van RT deze
leerlingen.

Leerlingbespreking
(leerkracht, intern
begeleider)
Groot overleg (leerkracht,
intern begeleider, ouders
en indien gewenst andere
betrokkenen vb. HCO,
SPPOH, SMW, JGZ).
Leerkrachten onderling
Leerkracht - ouder
Leerkracht - intern
begeleider
Leerkracht – RT
Leerkracht –
onderwijsassistent
Leerkracht leerkrachtondersteuner
Niveau 4/fase 4
Keuze arrangement Arrangement: Leerling Leerlingbespreking
of verwijzing
krijgt extra bekostigde (leerkracht, intern
leerling
interne of externe
begeleider)
ondersteuning.
Groot overleg (leerkracht,
Verwijzing: Leerling
intern begeleider, ouders
gaat naar de voor
en indien gewenst andere
hem/haar passende
betrokkenen vb. HCO,
soort van onderwijs
SPPOH, SMW, JGZ).
Leerkrachten onderling
Leerkracht - ouder
Leerkracht - intern
begeleider
Leerkracht – RT
Leerkracht –
onderwijsassistent
Leerkracht leerkrachtondersteuner
Tabel 4; Ondersteuningsniveaus P.C. Hooftschool.

3.C. Handelingsgericht werken
In onderstaand overzicht staan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. Daaronder
staat de standaard beschreven van ons samenwerkingsverband SPPOH. De manier waarop onze
school de uitgangspunten van handelingsgericht werken in de praktijk laat zien, staat beschreven bij ‘
onze school’. We hebben daarbij wel/niet gebruik gemaakt van een hgw-scan/eigen vragenlijst.

Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgericht Werken, N. Pameijer)
vertaald naar onze school
1. Doelgericht werken.
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor
de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met
leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele
leerling en/of de groep.
De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
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Onze school:
Op onze school wordt er gewerkt met niveaugroepen en hiatenplannen. Hierbij worden doelen
gesteld aan de individuele leerlingen. De ouders van leerlingen die RT krijgen worden vooraf op de
hoogste gesteld over het doel van de RT en het tijdspad.
2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te
formuleren.
Onze school:
Op onze school moeten de leerkrachten aan het begin van het schooljaar aangeven wat zij gaan
doen om de opbrengsten van de leerlingen te verhogen en wat zij zelf en de leerlingen nodig
hebben om in de onderwijsbehoeften/ondersteuningsbehoeften te voorzien.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Onze school
De leerkrachten passen zoveel mogelijk de leerstof aan de invloeden van de dag. Hierbij wordt het
kind altijd centraal gesteld.
4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs.
Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen,
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
Onze school
Alle leerkrachten benaderen de leerlingen positief. Tijdens het talentuur kunnen kinderen een les
volgen passend bij hun interesses. Daarbij spelen ouders een belangrijke rol in de ondersteuning
bij de leerlingen en de docenten. Bij de inschrijving wordt ouders gevraagd wat zij eventueel
willen/kunnen bijdragen vanuit hun eigen talenten.
5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.
Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Onze school
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek met de
groepsleerkracht(en). Tijdens dit gesprek kunnen ouders vertellen over hun kind. Zij kunnen ook
hun verwachtingen uitspreken. Wanneer een leerling zes weken op school zit wordt er een
huisbezoek (kleuters) of kennismakingsgesprek ingepland.
6. Positieve aspecten zijn van belang.
Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
Onze school
Een aantal leerkrachten heeft een start gemaakt met doelen stellen op klasniveau en
leerlingniveau. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle leerkrachten hiermee aan de slag gaan.
7. Constructieve samenwerking.
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.
Onze school
Alle leerkrachten delen hun kennis binnen het team. Er is dit schooljaar een start gemaakt met
collegiale consultatie. Iedere teamvergadering biedt een leerkracht een coöperatieve werkvorm
aan aan de teamleden. Als een collega naar een cursus deelt zij haar kennis met haar collega’s.
Tabel 5; Handelingsgericht werken op de P.C. Hooftschool.
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3.D. Preventieve en licht curatieve interventies
In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve en licht curatieve
interventies in kunnen zetten voor leerlingen die dat nodig hebben binnen de basisondersteuning.
Hieronder een overzicht van de interventies die alle scholen kunnen bieden en daaronder de
interventies die onze school aanvullend biedt.
Onderwijsbehoeften
Preventieve en licht curatieve interventies
van leerlingen
Een positief pedagogisch
klimaat

Ondersteuning van leerlingen
met een behoefte aan een
voorspelbare leeromgeving

Ondersteuning van leerlingen
met een eigen leerlijn, omdat
ze het niveau van 1F niet
halen

Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan een
uitdagende, verdiepende
leeromgeving die verder gaat
dan het huidige curriculum

Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan
oplossingsgerichte,
gedragsinterventie technieken

Op alle scholen werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen
(positief pedagogisch) schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en deze
regels worden gehandhaafd.
Op onze school: Aan het begin van ieder schooljaar starten alle groepen
met activiteiten ter bevordering van de groepsvorming dit wordt begeleid
door onze gedragsspecialist.
In de maand september worden met alle ouders startgesprekken gevoerd.
Dit is het eerste contactmoment tussen ouders en leerkrachten. De
ouders worden in de gelegenheid gesteld om over hun kind te vertellen en
wat hun eventuele verwachtingen zijn van zowel de school als hun kind.
Op alle scholen hanteren leerkrachten een gestructureerd
klassenmanagement.
Op onze school:
Alle leerkrachten werken met het directe instructiemodel en een
weektaak. In de klas wordt gewerkt in niveaugroepen voor zowel de
instructie als de verwerking.
Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen
leerlingen.
Op onze school:
Sinds schooljaar 2017-2018 is er een leerkracht aangesteld als Remedial
Teacher. Zij wordt elke week 1 dag vrij geroosterd om de RT te begeleiden
en monitoren. Zij heeft regelmatig overleg met de
leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent en intern begeleider. Zij is de
vraagbaak voor leerkrachten en ouders. De leerkrachtondersteuner en
onderwijsassistent geven de leerlingen met specifieke leerbehoeften
extra ondersteuning. Daarnaast wordt er in de klassen gedifferentieerd.
Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten voor
deze leerlingen.

Op onze school:
In het ambitiestatement is dit als doel gesteld voor de leerstof.
Na de herfstvakantie start het talentuur waarbij leerlingen hun eigen
talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn er 40 laptops voor de
leerlingen en in de groepen 4 t/m 8 heeft elke leerling een eigen tablet
(Snappet). Per 2018 wordt er een start gemaakt met een plusklas.
Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om tegemoet te
komen aan enkelvoudige (lichte) ondersteuningsbehoeften op het gebied
van gedrag.
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Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van
motoriek

Ondersteuning van leerlingen
met een
ondersteuningsbehoef-te bij
het leren leren

Vroegtijdige signalering leer-,
opgroei- en
opvoedproblemen

Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte aan passend
leesonderwijs

Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte aan passend rekenen wiskunde-onderwijs

Op onze school:
Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de methode ‘Goed
Gedaan’. Alle leerkrachten hebben hun eigen gedragsregulatie-technieken
toegespitst op hun eigen leerlingen.
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende
hulpmiddelen/ICT in te zetten.
Op onze school:
Wij hebben contact met de fysiotherapiepraktijk B&B Kidscare. Indien
nodig verwijzen wij leerlingen hier naartoe.
Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die ondersteuning
nodig hebben bij executieve functies.
Op onze school:
Wij zijn startende om alle leerkrachten vertrouwt te laten voelen met de
coöperatieve werkvormen. Iedere vergadering biedt één leerkracht een
coöperatieve werkvorm aan. Waarbij andere leerkrachten hiermee aan
het werk kunnen.
Groep 3 t/m 8 werkt met een weektaak.
Op alle scholen is diagnostische expertise aanwezig om tijdig leer-,
opgroei- en opvoedproblemen van leerlingen te signaleren. Dat betekent
dat leerkrachten regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als op
het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten regelmatig contact met
ouders om over de ontwikkeling van hun zoon/dochter te praten. De
school onderhoudt contacten met schoolmaatschappelijk werk en indien
wenselijk met CJG of politie.
Op onze school:
Elke maandag is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig voor de
peuters t/m groep 8. Zij is er voor de ouders en kinderen.
Bij elk thema van de peuters en kleuters wordt er VVE thuis
georganiseerd.
Daarnaast is er een oudercoördinator die regelmatig met ouders in
gesprek gaat en indien nodig doorverwijst naar de juiste
personen/instanties.
Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die door het
Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld:
- protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010)
- protocol Dyslexie groep 3 (2011)
- protocol Dyslexie groep 4 (2011)
- protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011).
Op onze school:
Wij hebben een taalspecialist. Zij begeleidt o.a. het dyslexieproces.
Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie zoals dit landelijk
is ontwikkeld:
- protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen/Dyscalculie
(2011)
Op onze school:
In schooljaar 2017-2018 gaat een leerkracht zich opleiden tot
rekenspecialist.
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Ondersteuning van leerlingen
die ziek zijn en tijdelijk niet
naar school kunnen

Alle scholen werken conform de volgende afspraak:
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school niet
kan volgen, zorgt de school ervoor dat de leerling waar mogelijk toch
schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te maken waardoor de
leerling zo spoedig mogelijk weer lessen op school kan volgen.
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO-Onderwijs aan Zieke
Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg.
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs www.sppoh.nl.
Op onze school:
Zie bovenstaande
Tabel 6; Preventieve en curatieve interventies op de P.C. Hooftschool.

4. Extra ondersteuning in de school
Hieronder staat beknopt beschreven welke extra ondersteuning wordt geboden. In tabel 1 gaat het
om de expertise die de school zelf in huis heeft (schoolniveau). De expertise die de school kan
aanbieden door samenwerking met externe partners staat in tabel 2.

Extra ondersteuning op de school
Onderwijsbehoeften
van leerlingen

Specifieke kennis
en kunde

Opleiding/werkervaring

Inzet en zichtbaarheid

Cognitieve
ontwikkeling

Remedial Teacher

Post-HBO RT-IB,
hogeschool InHolland

1 dag per week (fulltime
ondersteuning
leerkrachtondersteuner en
onderwijsassistente)

Intern begeleider
en coach

Master SEN
gedragsspecialist,
Seminarium voor
Orthopedagogiek,
basistraining interne
begeleiding CED groep
en Post-HBO Coach en
opleider in de school.
Master SEN Jonge Kind
Specialist, Fontyss

Ma, di, do en vr voor de
peuters t/m groep 8.

Didactische
ontwikkeling

Jonge kind
specialist

Spraak, taal en
communicatie

Taalspecialist

Post-hbo Leraar NT2 po
en volwassenen.

Werkhouding

Intern begeleider
en coach

Master SEN
gedragsspecialist,
Seminarium voor
Orthopedagogiek,
basistraining interne
begeleiding CED groep
en Post-HBO Coach en
opleider in de school.

motivatie,
doorzettingsvermogen,
leren leren, werktempo,
zelfstandigheid
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1 dag per twee weken en
ter ondersteuning van de
leerkrachten na schooltijd.
1 dag per twee weken en
ter ondersteuning van de
leerkrachten na schooltijd.
Ma t/m do voor de
peuters t/m groep 8.
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Sociaal-emotionele Gedragspecialist
ontwikkeling en
gedrag
Gedragspecialist

Master SEN
gedragsspecialist,
Hogeschool Utrecht
Master SEN
gedragsspecialist,
Seminarium voor
Orthopedagogiek

Zichtbaarheid is er nog
niet voor de leerlingen.
Leerkrachten worden
alleen nog geïnformeerd
door onze
gedragsspecialisten.

Lichamelijke,
motorische,
zintuiglijke
ontwikkeling
Tabel 7; Extra ondersteuning op de P.C. Hooftschool.

Extra ondersteuning in samenwerking met partners
Organisatie
HCO

Functie/deskundigheid

Inzet en zichtbaarheid
Vijf keer per jaar is het HCO aanwezig
bij de interne zorgcommissie (IZC).
Daarnaast wordt het HCO ingehuurd
voor het doen van individueel onderzoek
bij leerlingen
Xtra+
Schoolmaatschappelijk werk
De smw’er is 6 uur beschikbaar voor de
school en aanwezig bij de vijf IZCs en bij
MDO’s. De smw maakt ieder schooljaar
een werkplan. Zij begeleidt ouders en
leerlingen.
De Loodsboot
Ambulant begeleider
De Loodsboot komt op aanvraag van de
school. Dit kan zijn voor
handelingsadviezen, uitvoer
arrangementen en voor advies bij
arrangementen/verwijzing.
Viertaal
Ambulant begeleider
De ambulant begeleider van Viertaal
komt voor de uitvoering van
arrangementen cluster II. Daarnaast
doet zij dossieronderzoek voor
adviezen.
Tabel 8; Extra ondersteuning in samenwerking met partners op de P.C. Hooftschool.
Onderwijsadviseur - GZ
Psycholoog
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5. Overzicht protocollen
Protocollen
Beschikbaar (ja/nee/wanneer wel)
pestprotocol
Ja
meldcode kindermishandeling (landelijk
Ja
model)
de veilige school
Nee, klaar eind 2017
risico-inventarisaties (landelijk model)
ja
protocol voor medisch handelen
Ja, bestuursbreed
protocol voor overlijden/rouwverwerking
Nee, klaar eind 2017
Tabel 9; Verplichte protocollen vanuit het samenwerkingsverband.

6. Ondersteuningsvoorzieningen
Fysieke toegankelijkheid
In de school is een lift aanwezig. Wij hebben geen voorzieningen voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Digitale toegankelijkheid
De school beschikt over 13 VidiTouch borden, 40 laptops en iedere leerling vanaf groep 4 heeft
een eigen tablet. De software op de tablet (Snappet) kan ook vanuit huis gebruikt worden.
Tabel 10; Ondersteuningsvoorzieningen op de P.C. Hooftschool.

7. Ontwikkelplan
Ambities voor de periode van vier jaar en concrete doelen voor komend schooljaar
Ambities
voor
20172021

De school wil de leerkrachten de mogelijkheden bieden om hun eigen kennis en
vaardigheden te vergroten op het gebied van de opbrengsten. De school zou graag
een rekencoördinator laten opleiden die het rekenonderwijs een impuls kan geven
zodat zij de leerkrachten en leerlingen kan begeleiden met hun hulpvragen op het
gebied van rekenen. Verder willen we een leerkracht opleiden op het gebied van 21e
vaardigheden, hoogbegaafdheid, wetenschap en techniek en coöperatieve
werkvormen. Dit alles is ons inziens nodig om aan de hedendaagse vraag van de
leerlingen en ouders te kunnen voldoen. In ons onderwijs gaat er eigenlijk nog steeds
veel aandacht uit naar leerlingen die onder de norm presteren terwijl er ook
leerlingen zijn die daar boven zitten. Door het opleiden van een
begaafdheidsspecialist kunnen we ook deze leerlingen goed gaan begeleiden. Tevens
is het belangrijk dat ook leerkrachten inzicht krijgen wat voor stof ze deze leerlingen
kunnen aanbieden en hoe ze deze leerlingen kunnen begeleiden. Een begaafdheid
specialist kan daar een grote rol in spelen.
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De 21e -eeuwse vaardigheden komen nog weinig doelgericht en structureel aan de
orde in ons onderwijs. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en
digitale geletterdheid zijn nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden
waarover leraren aangeven behoefte te hebben aan meer kennis en inzicht in deze
vaardigheden. Het zou dan ook een aanwinst zijn om de leerkrachten daar in te
trainen en een specialist daarvoor te laten opleiden. Waarbij ook wetenschap en
techniek en coöperatieve werkvormen een belangrijk onderdeel vormen. Met
coöperatieve werkvormen leren de leerlingen op verschillende manieren om de
lesstof eigen te maken. Ieder kind leert namelijk op een andere manier. Een aantal
elementen zijn bepalend voor het slagen van het traject: een goede training van
leraren om vaardigheden op te doen. En een succesfactor is ook een goede
implementatie en borging. Een onderwijsinhoudelijke, interne coach speelt daarin
een belangrijke rol. De coach kan collega’s helpen bij de toepassing en integratie van
Coöperatieve Leerstrategieën. Daarnaast bewaakt de coach afspraken en neemt
initiatieven over bijvoorbeeld de doorgaande lijn in coöperatief klassenmanagement
en neemt initiatieven voor het aanleren van nieuwe didactische structuren.
Wetenschap en technologie zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij.
Binnen ons dagelijkse basisonderwijs krijgen wetenschap en technologie vaak nog
geen concrete invulling, terwijl leren onderzoeken en ontwerpen zoveel (nieuwe)
kansen biedt. Deze didactiek maakt leren voor leerlingen betekenisvol, ze gaan aan de
slag met echte materialen. Wetenschap en technologie geven ruimte aan de
nieuwsgierigheid van leerlingen en hun vragen. Ze ontwikkelen 21e -eeuwse
vaardigheden, zoals het aannemen van een kritische en onderzoekende houding en
het gebruik van hun creativiteit om oplossingen te bedenken. En niet onbelangrijk:
leerlingen beleven samen veel plezier aan deze vorm van onderwijs. Het is belangrijk
dat dit proces goed wordt begeleidt en geïmplementeerd door een opgeleide
leerkracht.
Schooljaar
- Aan het einde van het schooljaar is de rekencoördinator opgeleid.
2017- Aan het einde van dit schooljaar is er een vaste structuur en leerlijn gemaakt
2018
voor de plusklas.
- Dit schooljaar wordt het talentuur gestructureerd en zal dit elke week
plaatsvinden
- Tijdens dit schooljaar hebben alle leerkrachten inzicht in de doelen en
opbrengsten van hun groep. Daarnaast wordt er een start gemaakt met het
inzichtelijk maken van individuele doelen.
- In jan. 2018 werken alle leerlingen minimaal één kwartier per dag aan hun
weektaak. De leerkrachten hebben voor zichzelf een plan hoe zij op zo’n
moment hun tijd besteden.
- Aan het einde van het schooljaar wordt er per klas minimaal één
coöperatieve leerstrategie per dag ingezet.
Tabel 11; Ambities schooljaar 2017 – 2020 van de P.C. Hooftschool.
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:
Datum

Plaats

Naam

Handtekening

Vastgesteld door het bestuur:
Datum
Naam

Plaats
Handtekening

Schoolondersteuningsprofiel P.C. Hooftschool 2017 - 2021

14

Digitaal Veiligheidsplan
Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid

2018-02-19 10:43

Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Naam school:

P.C. Hooftschool

Locatie:

Den Haag

Functie beheerder Digitaal Veiligheidsplan:

intern begeleider

1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
1.1

De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De visie is niet geformuleerd. Dit komt binnenkort terug op de
teamvergadering, waarbij samen met de leerkrachten de belangrijkste
kernwaarden worden geformuleerd. Hierna wordt dit na goedkeuring met de
MR besproken.

1.2

De school hanteert kernwaarden met betrekking tot
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar
identiteit.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Wij hebben nog geen visie voor de veiligheid. Wij willen deze wel maken met
kernwaarden vanuit het team/ ouders.

1.3

De school heeft zich concrete doelen gesteld met
betrekking tot sociale veiligheid.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Wanneer de kernwaarden zijn bepaald, kunnen mogelijke doelen gesteld
worden.

1.4

De school evalueert systematisch gestelde doelen met
betrekking tot sociale veiligheid.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Ieder schooljaar wordt twee maal Viseon 2.0 afgenomen bij de leerlingen en
leerkrachten. Deze wordt geanalyseerd per groep en per leerling.

1.5

De school heeft schoolregels opgesteld.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De schoolregels van de P.C. Hooftschool: 1. Wij zijn rustig in de school. 2.
Iedereen hoort erbij en mag er zijn. 3. Wij praten op een positieve manier
meten over elkaar. 4. Wij werken samen en helpen elkaar.

1.6

Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht buiten
de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De leerkrachten gaan tijdens de pauze altijd mee met de leerlingen mee naar
buiten en letten actief op. Wanneer er iets zorgwekkends gebeurt, worden de
ouders van de desbetreffende leerling telefonisch ingelicht. Daarnaast wordt
er een incidentenrapportage op intranet ingevuld. Tijdens de overblijf
verspreiden de ouders zich buiten om overzicht te houden. Er zijn vaste
afspraken waaraan de ouders en leerlingen zich tijdens de overblijf houden.
Hierbij is er terugkoppeling met de leerkracht. Bij het naar huis gaan hebben
alle groepen een vaste plek op het schoolplein om de leerlingen mee te geven
aan hun ouders/verzorgers. Op het schoolplein wordt er niet gefietst, alleen
gelopen.

1.7

Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De afspraken voor het schoolkamp worden meegegeven aan alle
ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 8. Voor uitjes en schoolreisjes
zijn standaard afspraken gemaakt. Daarnaast krijgen alle leerlingen een
bandje met de naam en telefoonnummer van de school.

1.8

Er zijn goede afspraken en regels bij internationale
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.

Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.9

In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen
gedragsregels opgesteld.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Aan de start van het schooljaar wordt in alle groepen gewerkt aan de
groepsvorming voor het vormen van een positieve groep. Tijdens de eerste 6
weken worden groepsafspraken geformuleerd met de leerlingen en de
leerkracht samen.

1.10

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor
vormen van grensoverschrijdend gedrag of incidenten
waarvoor dat wettelijk verplicht is.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Wij hebben op school een anti-pestprotocol. Vanuit het bestuur (De Haagse
Scholen) zijn er gedragsregels voor werknemers en richtlijnen i.v.m.
grensoverschrijdend gedrag schorsen/verwijderen. Het is nodig om alle
documenten bij elkaar te zoeken en een duidelijk agressie-protocol te maken.

1.11

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd over
wat te doen bij veelvoorkomende vormen van
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat
niet wettelijk verplicht is.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Zie 1.10

1.12

De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren
van visie, kernwaarden, doelen en regels.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De school heeft een algemene visie. Deze is aan vernieuwing toe. Wanneer
wij een nieuwe visie gaan schrijven zoeken wij input vanuit het team, de
ouders en daar mogelijk ook de leerlingen.

1.13

Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen,
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die
kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.
De school informeert hen hierover.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De protocollen en afspraken die er zijn worden gedeeld met nieuwe
werknemers tijdens hun eerst werkweek. Daarnaast wordt de website nu
vernieuwd waarbij de protocollen duidelijk te vinden zijn.

2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring
2.1

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de
beleving van de sociale veiligheid op school door
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere
betrokkenen bij de school.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Twee maal per jaar wordt Viseon 2.0 bij de leerlingen afgenomen. Daarnaast
zijn er tevredenheidsonderzoeken voor de ouders en leerkrachten om de twee
jaar.

2.2

De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en
incidenten.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De huidige situatie (RI&E) is met behulp van Quinton in kaart gebracht.
Daarnaast worden de incidenten bijgehouden op intranet.

2.3

De school benut wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Zie 2.2

2.4

De school benut informatie over veiligheidsrisico's en
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of
bijstellen van beleid en praktijk.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:

Zie 2.2. De lijst met aandachtspunten wordt regelmatig gecheckt door de
directie.

2.5

De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Gekozen antwoord
In orde

3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe
partners
3.1

De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen,
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Wij maken bewuste keuzes als het gaat om inrichting en materialen.
Materialen die niet voldoen worden weggegooid/vervangen. De inrichting is zo
dat er rekening is gehouden met de veiligheid van de personen die in de
desbetreffende ruimte komen.

3.2

De school neemt signalen van leerlingen of personeel
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en pakt
deze zo nodig aan.
Gekozen antwoord
In orde

3.3

In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met
betrekking tot sociale veiligheid belegd.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
De preventiemedewerker is momenteel de directrice, dit moet een andere
medewerker worden.

3.4

In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid
belegd.
Gekozen antwoord
In orde

3.5

Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen,
ouders en leraren.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Indien nodig kunnen wij als school altijd contact opnemen met externe
partners. Hoe de ondersteuning en/of hulp dan voortgezet wordt, is per casus
anders.

3.6

De school heeft een algemeen privacyreglement ten
behoeve van de privacybescherming van
ouders/leerlingen. Ook voor de
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe
partners, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam, MDO
of ZAT.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Voor overleg van dossiers/ gegevens wordt er altijd toestemming gevraagd
aan ouders, per mail of handtekening. Er moet worden gekeken naar de
nieuwe privacy wetgeving en de implementatie hiervan.

3.7

De school beschikt over een klachtenregeling en een
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Daarbij geldt de klachtenregeling
van de Haagse Scholen. Vanuit de DHS zijn er twee onafhankelijke
vertrouwenspersonen.

3.8

De school beschikt over een meldingsregeling
misstanden en een protocol medisch handelen.
Gekozen antwoord

In orde
Toelichting:
Vanuit de Haagse Scholen.

3.9

De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt
anders hun toestemming voor besprekingen over de voor
hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp, zowel
intern als met externe partners.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Ouders worden altijd mondeling op de hoogte gebracht van de te nemen
stappen. Dit wordt hierna per brief bevestigd. Daarnaast gaan wij in gesprek
met de ouders om te kijken naar de opties voor mogelijke hulp.

3.10

De rol die ouders binnen de school hebben, op
pedagogisch vlak, is duidelijk.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Binnen het team en betrokken ouders is het duidelijk. Er is een
ouderbeleidsplan.

4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende
relaties
4.1

De school heeft uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen geformuleerd.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Vanuit het samenwerkingsverband werken wij met handelingsgericht werken
en de zeven pijlers die hierbij horen. Daarnaast hebben wij vier
overkoepelende schoolregels. De schoolregels van de P.C. Hooftschool: 1.
Wij zijn rustig in de school. 2. Iedereen hoort erbij en mag er zijn. 3. Wij praten
op een positieve manier met en over elkaar. 4. Wij werken samen en helpen
elkaar.

4.2

De school maakt de uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.
Gekozen antwoord
In orde

4.3

De school stimuleert dat alle personeelsleden
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief
gedrag.
Gekozen antwoord
In orde

4.4

De school stimuleert dat alle personeelsleden de
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent
naleven.
Gekozen antwoord
In orde

4.5

De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor
benodigde houding en vaardigheden beschikken.

Gekozen antwoord
In orde

4.6

De school treft maatregelen wanneer personeelsleden niet
voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie vragen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Indien er opgemerkt wordt dat er leerkrachten zijn die zich niet aan de
afspraken houden, gaat de directie hiermee aan de slag. Waar nodig wordt er
een passend plan gemaakt, te denken valt aan coaching/meer controle.

4.7

De school werkt actief aan een helder beleid met
betrekking tot belonen en straffen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Alle leerkrachten hebben hun eigen visie op het belonen en straffen van
leerlingen. Daarin is elke leerkracht anders en dit ondersteunen wij als school.
Wanneer twee leerkrachten samen één klas hebben is het van belang dat zij
dezelfde aanpak delen.

4.8

Er wordt gestimuleerd dat er in de school een
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Er zijn ouders/leerkrachten/leerlingen die dit actief doen en durven. Daarnaast
zijn er ook ouders/leerkrachten/leerlingen die dit niet doen/durven.

4.9

De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.
Gekozen antwoord

In orde

5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel
5.1

In de klassen worden leerstof, activiteiten of programma's
aangeboden, gericht op het bevorderen van positief
gedrag en het tegengaan van onveilig gedrag. Voor een
aantal kerndoelen zijn wettelijk verplichtingen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Ieder schooljaar starten wij met de groepsvorming in de klassen om zo een
positieve groep te creëren. Daarnaast gebruiken wij de methode Goed
Gedaan!

5.2

Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije
tijd.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Indien nodig wordt dit gedaan, dit gebeurt alleen niet pro-actief. Soms zijn er
gastlessen rondom dit onderwerp.

5.3

Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Zie 5.3

5.4

Scholing en training van het personeel op het gebied van
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Gekozen antwoord
In orde

5.5

Die scholing en training wordt aangeboden aan alle
betrokken functionarissen binnen de school.
Gekozen antwoord
In orde

6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
6.1

De school werkt actief met een sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te
volgen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Viseon 2.0

6.2

De school is voldoende in staat om signalen van
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen zijn alert als het gaat om pesten.
Desondanks gebeurt het ook dat pesten niet opgemerkt wordt. Ouders zijn
dan vaak degene die dan het gesprek aangaan.

6.3

Expliciete signalen van leerlingen en ouders over
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.
Gekozen antwoord
In orde

6.4

Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele
belemmeringen om dit te delen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Er is een anti-pestprocotol waarin de anti-pestcoördinator vermeld is.
Desondanks lossen veel leerkrachten het pesten zelf op met de leerlingen en
eventueel ouders samen.

6.5

De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur
voor het (multidisciplinair) wegen van
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Over het algemeen is er een vaste procedure: 1. overleg tussen ouders en
leerkracht 2. Interne zorgcommissie 3. Maatregelen/afspraken maken en
uitvoeren 4. Multi disciplinair overleg bij grotere zorgen

6.6

De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief
georganiseerd.
Gekozen antwoord
In orde

6.7

De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt
geregeld.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Zie punt 6.5, in alle gevallen is de hulp anders. Interne hulp zoals RT en SMW
is geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Externe hulp wordt per casus
apart behandeld.

6.8

De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Wanneer er afspraken zijn gemaakt, houdt men zich hieraan. Wat precies
grensoverschrijdend gedrag is, is een vaag begrip. Desondanks worden alle
incidenten genoteerd in het administratieprogramma Esis.

6.9

De school zorgt altijd voor goede opvang voor
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.
Gekozen antwoord
In orde

6.10

De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen
van een incident, waaronder pesten.
Gekozen antwoord
In orde

6.11

De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de dader(s),
ook bij pesten.
Gekozen antwoord
In orde

6.12

De school registreert incidenten ten behoeve van het
gezamenlijk leren van ervaringen.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Alle gesprekken worden in het administratiesysteem Esis opgeslagen.

7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en
schoolontwikkeling
7.1

Bij ons op school…
Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van) de
sociale veiligheid in en om school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

1

3

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen,
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid
ter discussie te stellen.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen worden.

Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen te
praten over (on)veiligheid op school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

3

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde
waarden en normen onder schoolleiding en team.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men
elkaar erop aan.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en
teamleden.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

7.2

5

Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit
van ons/onze…?

Pedagogisch beleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Schoolplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Curriculum.
Huidige situatie

Gewenste situatie

1

4

Leerlingenstatuut.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Professionaliseringsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Personeelsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Vakwerkplannen van alle secties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Schoolondersteuningsprofiel.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Strategisch beleidsplan.
Huidige situatie
3

Schoolgids.

Gewenste situatie
3

Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Ondersteuningsstructuur.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
www.schoolenveiligheid.nl
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Ambi'estatement	
  2015	
  –	
  2020:	
  Inleiding	
  en	
  inhoudsopgave	
  	
  
Inleiding	
  
Dit	
  is	
  het	
  Ambi%estatement	
  2015	
  –	
  2020,	
  het	
  Strategische	
  Plan	
  van	
  De	
  Haagse	
  Scholen	
  (DHS)	
  voor	
  2015	
  –	
  
2020.	
  Bestaande	
  uit	
  een	
  korte	
  schets	
  van	
  het	
  proces	
  van	
  dialoog	
  met	
  de	
  organisa'e	
  en	
  belanghebbenden	
  
(‘making	
  of’)	
  en	
  een	
  eerste	
  en	
  tweede	
  deel.	
  Deel	
  I	
  vormt	
  het	
  strategische	
  kader	
  en	
  deel	
  II	
  de	
  agenda.	
  
Samengevat	
  biedt	
  het	
  Ambi'estatement	
  2015-‐2020:	
  
1.
Inzicht	
  in	
  de	
  aard	
  van	
  onze	
  opdracht	
  
2.
Rich'ng	
  aan	
  onze	
  ac'viteiten	
  voor	
  de	
  komende	
  jaren	
  
3.
Het	
  kader	
  voor	
  de	
  uit	
  te	
  werken	
  opera'onele	
  plannen.	
  	
  
In	
  het	
  eerste	
  deel	
  ligt	
  het	
  accent	
  op	
  de	
  belangrijkste	
  strategische	
  thema’s	
  die	
  ons	
  handelen	
  in	
  de	
  komende	
  
jaren	
  gaan	
  bepalen.	
  In	
  het	
  tweede	
  deel	
  ‘vertalen’	
  we	
  de	
  in	
  Deel	
  I	
  verwoorde	
  ambi'e	
  naar	
  concrete	
  doelen,	
  
ac'viteiten	
  en	
  middelen.	
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DHS:	
  Wie	
  zijn	
  wij?	
  
DHS:	
  Wie	
  zijn	
  wij?	
  
DHS	
  is	
  een	
  s'ch'ng	
  die	
  voorziet	
  in	
  het	
  openbaar	
  primair	
  en	
  (voortgezet)	
  speciaal	
  
onderwijs	
  in	
  Den	
  Haag	
  
	
  
Onze	
  scholen	
  
• Er	
  zijn	
  54	
  DHS	
  scholen	
  met	
  ves'gingen	
  in	
  alle	
  wijken	
  van	
  de	
  stad	
  Den	
  Haag.	
  
• Waaronder:	
  
• Drie	
  scholen	
  voor	
  speciaal	
  basis	
  onderwijs	
  	
  
• Zes	
  scholen	
  voor	
  (voortgezet)	
  speciaal	
  onderwijs	
  
• Eén	
  peuterspeelzaal	
  	
  
• Onze	
  scholen	
  hebben	
  diverse	
  proﬁelen,	
  daar	
  onder:	
  	
  Dalton,	
  Montessori,	
  
Ontwikkelingsgericht	
  Onderwijs	
  en	
  de	
  De	
  la	
  Reyschool	
  
• We	
  hebben	
  1	
  excellente	
  basisschool	
  in	
  2013-‐2014-‐2015	
  
• Bij	
  ons	
  werkt	
  de	
  leerkracht	
  van	
  het	
  jaar	
  2013-‐2014	
  
	
  
Extra	
  curriculair	
  aanbod	
  en	
  kwaliteit	
  
• Tien	
  leerkansenproﬁel	
  scholen	
  (met	
  verlengde	
  leer'jd)	
  
• Zes	
  zomer-‐	
  en	
  weekendscholen	
  	
  
• Zes	
  professionele	
  leergemeenschappen	
  
	
  
Aantal	
  leerlingen	
  en	
  medewerkers	
  	
  
• 14.439	
  leerlingen	
  in	
  2014	
  	
  
• 1.857	
  medewerkers	
  in	
  2014	
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Samenvacng:	
  Essen'e	
  DHS:	
  Kernthema’s	
  Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
  
Missie	
  DHS	
  

Drie	
  Strategische	
  AmbiLes	
  	
  	
  
in	
  onderwijs	
  en	
  organisaLe	
  	
  	
  

1.	
  Ons	
  onderwijs	
  is	
  eigen'jds	
  
1.	
  Ons	
  onderwijs	
  is	
  eigen'jds	
  

Wij	
  bereiden	
  onze	
  leerlingen	
  
voor	
  op	
  de	
  wereld	
  van	
  morgen	
  

	
  2.We	
  ontwikkelen	
  en	
  benueen	
  	
  	
  	
  	
  
	
  kennis	
  en	
  vakmanschap,	
  	
  
	
  overal	
  in	
  DHS	
  

3.	
  We	
  verbeteren	
  ons	
  imago	
  	
  
in	
  de	
  stad	
  

Fundament:	
  Huis	
  op	
  orde	
  ++	
  

	
  	
  	
  Drie	
  Opdrachten	
  aan	
  onszelf	
  

1.	
  Pedagogisch-‐didac'sche	
  	
  
	
  	
  	
  	
  onderwijsvernieuwing	
  

2.	
  Professionaliteit	
  in	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  

	
  
	
  
3.	
  We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  
van	
  DHS:	
  binnen	
  en	
  buiten	
  
	
  
	
  

	
  
Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
  
	
  

Making	
  of	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  deel	
  1:	
  Het	
  Strategische	
  Kader	
  	
  	
  	
  	
  	
  –	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  deel	
  2:	
  De	
  Agenda	
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Making	
  of:	
  Impressie	
  in	
  beelden	
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Making	
  of:	
  Impressie	
  en	
  quotes	
  in	
  beelden	
  
“Brede	
  ontwikkeling:	
  meer	
  dan	
  taal	
  en	
  rekenen”	
  

“Horizon	
  verbreden	
  van	
  kinderen	
  en	
  leerkrachten”	
  

	
  	
  	
  	
  “Plezier”	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  “Kind	
  als	
  uitgangspunt”	
  

“Niet	
  alle	
  blaadjes	
  zijn	
  groen”	
  
“Samen	
  werken,	
  kennis	
  delen	
  en	
  uitdragen”	
  

“Digitalisering	
  en	
  21st	
  century	
  skills”	
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Totstandkoming	
  Ambi'estatement:	
  Veranderen	
  in	
  dialoog	
  
Deel	
  1	
  tot	
  maart	
  2015	
  (metaniveau)	
  	
  
• Visie	
  
• Missie	
  
• Thema’s	
  en	
  doelen	
  
Bijeenkomsten	
  2014	
  	
  en	
  2015	
  
EvaluaLegroep	
  	
  
Eddy	
  van	
  der	
  Heiden,	
  Henri	
  Reijgersberg,	
  Jos	
  de	
  Koning,	
  
Caroline	
  Wigmans,	
  Peter	
  Gunneweg,	
  Theo	
  Kosterink,	
  
Peter	
  Mouthaan	
  en	
  Jo	
  Willenborg.	
  
Regiegroep	
  ambiLestatement	
  	
  
Tingue	
  Klapwijk,	
  Annemarie	
  van	
  Es,	
  Karin	
  Striekwold,	
  
Hanneke	
  Blom,	
  Erna	
  de	
  Moedt,	
  John	
  de	
  Jong,	
  Marianne	
  
Wolters,	
  Caroline	
  Wigmans,	
  Saskia	
  Schenning	
  en	
  Wiely	
  
Hendricks.	
  

April	
  

Deel	
  2	
  tot	
  juni	
  2015	
  
• Concrete	
  doelen	
  
• Ac'viteiten	
  
• Middelen	
  

Juni	
  

Juli	
  

Aug	
  

Sep	
  

16	
  

Feb	
  	
  

Mrt	
  

April	
  

22	
  
11	
  

Bijeenkomst	
  SchooldirecLes	
  

25	
  

Raadpleging	
  Leerkrachten	
  (ongeveer	
  150)	
  

Jan	
  

8	
  

7	
  

10	
  

Raad	
  van	
  Toezicht	
  

Nov	
  

11	
  

Bestuursoverleg	
  en	
  afdelingshoofden	
  	
  
Caroline	
  Wigmans,	
  Saskia	
  Schenning,	
  Theo	
  Kosterink,	
  Jo	
  
Willenborg,	
  Peter	
  Mouthaan,	
  Arnold	
  Zadelberg,	
  René	
  
Jongenoeer	
  en	
  Wiely	
  Hendricks	
  

GMR	
  

Okt	
  

20	
  
8	
  
6	
  
5	
  bijeenkomsten	
  

	
  
Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
  
	
  

Making	
  of	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  

8	
  

deel	
  1:	
  Het	
  Strategische	
  Kader	
  	
  	
  –	
  	
  	
  deel	
  2:	
  De	
  agenda	
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Eeuwigheidswaarde	
  voor	
  DHS	
  onderwijs	
  2015-‐2020	
  
Eeuwigheidswaarde	
  
Ook	
  al	
  is	
  het	
  onmogelijk	
  de	
  toekomst	
  te	
  voorspellen,	
  er	
  zijn	
  aspecten	
  van	
  het	
  leven	
  en	
  het	
  onderwijs	
  die	
  eeuwigheidswaarde	
  hebben.	
  We	
  
lezen	
  bijvoorbeeld	
  nog	
  steeds	
  de	
  grote	
  ﬁlosofen	
  en	
  pedagogen,	
  omdat	
  ze	
  thema’s	
  aandragen	
  die	
  actualiteitswaarde	
  hebben.	
  
Eeuwigheidswaarde	
  zegt	
  ons	
  iets	
  over	
  de	
  essen'e	
  van	
  wat	
  de	
  denken	
  en	
  doen.	
  Diverse	
  DHS’ers	
  gaven	
  onderweg	
  aan	
  wat	
  voor	
  hen	
  
eeuwigheidswaarde	
  in	
  het	
  onderwijs	
  heeK.	
  Of	
  het	
  nu	
  1820,	
  2014,	
  2020	
  of	
  2050	
  is.	
  Zij	
  kwamen	
  tot	
  het	
  volgende:	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiding en gezicht van de school
Structuur: houvast en veiligheid
Aandacht
Voorbereiding op de toekomst: zelfredzaamheid
Nieuwsgierigheid
Dialoog en overdracht
As leerkracht/ kind: Leermeester, mens en vak
Liefde voor onderwijs/ kind/ betrokkenheid
Leren
Maximale talentontwikkeling
kwaliteit van lessen
Werken vanuit normen en waarden
Relatie, competentie en autonomie (Luc Stevens)

Bron: Regiegroep 7 juli 2014 en Bestuursoverleg + Afdelingsleiders 10 september 2014
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Terugblik:	
  waar	
  staat	
  DHS	
  in	
  2014:	
  Wat	
  is	
  bereikt?	
  
	
  
Het	
  Ambi%estatement	
  	
  2015-‐2020	
  	
  bouwt	
  voort	
  op	
  wat	
  bereikt	
  is.	
  Hieronder	
  volgt	
  een	
  selec'e:	
  
1. De	
  onderwijsopbrengsten	
  zijn	
  verbeterd:	
  klein	
  aantal	
  zwakke	
  scholen	
  volgens	
  inspec'enormen	
  
2. Er	
  is	
  een	
  sfeer	
  van	
  vertrouwen	
  
3. Het	
  lerend	
  vermogen	
  van	
  DHS	
  is	
  toegenomen	
  
4. De	
  ﬁnanciële	
  posi'e	
  is	
  gestabiliseerd	
  	
  
5. Het	
  imago	
  bij	
  de	
  partners	
  van	
  DHS	
  is	
  verbeterd	
  	
  
6. De	
  rela'es	
  tussen	
  scholen	
  en	
  het	
  bestuurskantoor	
  zijn	
  verbeterd	
  
7. Facilitair	
  zijn	
  we	
  op	
  orde:	
  op	
  het	
  gebied	
  van	
  regie	
  en	
  ondersteuning	
  en	
  gebouwbestand	
  
8. De	
  bedrijfsvoering	
  en	
  dienstverlening	
  zijn	
  beheersma'g	
  op	
  orde	
  gebracht	
  	
  
	
  

Geleerde	
  lessen	
  Ambi'estatement	
  2011-‐2014	
  
	
   2011-‐2014	
  geëvalueerd.	
  Zij	
  komen	
  tot	
  de	
  volgende	
  
Een	
  breed	
  samengestelde	
  evalua'ecommissie	
  heeK	
  het	
  Ambi%estatement	
  
geleerde	
  lessen.	
  Bron:	
  verslag	
  bijeenkomsten	
  evalua%e	
  commissie	
  ambi%estatements	
  11	
  april	
  en	
  20	
  mei	
  2014	
  
Doelstelling	
  onderwijs	
  	
  2011-‐2014	
  

Geleerde	
  lessen	
  

1.	
  Verbeteren	
  van	
  leerresultaten	
  van	
  alle	
  leerlingen	
  

•
•
•
•

Geen	
  Teaching	
  to	
  the	
  test:	
  leerresultaten	
  gericht	
  op	
  meer	
  dan	
  taal	
  en	
  rekenen.	
  	
  
Ook	
  aandacht	
  voor	
  sociaal-‐emo'oneel	
  leren	
  en	
  talentontwikkeling.	
  	
  
Kansen	
  zien	
  en	
  creëren	
  voor	
  kinderen	
  	
  
Invloed	
  als	
  organisa'e	
  gebruiken,	
  kansen	
  benueen	
  vanuit	
  eigen	
  exper'se	
  en	
  ervaring	
  

2.	
  Verbreden	
  en	
  verdiepen	
  van	
  het	
  aanbod	
  

•
•
•

Ontwikkelingen	
  delen	
  intern	
  en	
  extern	
  (PR)	
  
Minder	
  bescheiden	
  zijn:	
  Intranet	
  en	
  website	
  daarvoor	
  meer	
  en	
  beter	
  benueen	
  
Soms	
  meer	
  bestuurlijke	
  “dwang”	
  nodig	
  om	
  iets	
  te	
  bereiken	
  

3.	
  Het	
  verder	
  uitbouwen	
  van	
  het	
  concept	
  brede	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  (buurt)school	
  

Heroriënta'e	
  op	
  een	
  nieuw	
  kader	
  is	
  nodig	
  met	
  daarin	
  meer	
  aandacht	
  voor:	
  	
  
• Verschillende	
  belangen	
  	
  
• Betere	
  verkenning	
  van	
  de	
  omgeving	
  
• Meer	
  maatschappelijk	
  ondernemerschap	
  	
  
• Aandacht	
  voor	
  alle	
  onderwijssoorten:	
  Basis	
  Onderwijs,	
  Speciaal	
  Basis	
  Onderwijs,	
  Speciaal	
  Onderwijs	
  	
  

Doelstelling	
  organisaLe	
  2011-‐2014	
  

Geleerde	
  lessen	
  

4.	
  	
  Verhogen	
  van	
  professionaliteit	
  met	
  aandacht	
  voor	
  
talentontwikkeling	
  

•
•
•

Onderlinge	
  samenwerking	
  op	
  onderwerpen	
  	
  versterken	
  (intern	
  en	
  extern)	
  
In	
  kaart	
  brengen	
  van	
  huidige	
  ini'a'even	
  kennisontwikkeling	
  binnen	
  DHS	
  
Een	
  structuur	
  en	
  context	
  organiseren	
  waarin	
  talentontwikkeling	
  mogelijk	
  is	
  

5.	
  Versteviging	
  externe	
  posi'onering	
  DHS	
  
	
  

•
•
•

Meerwaarde	
  /	
  winst	
  voor	
  DHS	
  is	
  niet	
  al'jd	
  duidelijk	
  
Externe	
  posi'onering	
  direc'es	
  beter	
  in	
  beeld	
  brengen	
  	
  
Wellicht	
  2e	
  DHS	
  vertegenwoordiger	
  in	
  situa'es	
  waar	
  DHS	
  ook	
  voorzieersrol	
  vervult	
  

6.	
  Verbeteren	
  openbaar	
  onderwijs	
  in	
  de	
  stad	
  
	
  

•

Ouders	
  meer	
  bevragen,	
  bij	
  aanmelding	
  en	
  vertrek:	
  waarom	
  keuze	
  voor	
  Openbaar	
  Onderwijs	
  of	
  waarom	
  juist	
  niet	
  
(meer)	
  en	
  ook	
  medewerkers	
  bewust	
  maken	
  van	
  rol	
  als	
  ambassadeur	
  
Meer	
  investeren	
  in	
  rela'e	
  opbouwen	
  met	
  ouders	
  
Uitdragen	
  van	
  de	
  openbare	
  iden'teit	
  en	
  (bijzondere)	
  concepten	
  /	
  proﬁelen	
  (dans,	
  sport,	
  techniek,	
  etc.).	
  Betere	
  
communica'e	
  en	
  horizontale	
  verantwoording	
  
Mogelijkheden	
  Vensters	
  PO	
  zien	
  en	
  benueen	
  

•
•
•
7.	
  	
  Vergroten	
  leerlingaantal	
  DHS	
  

•
•
•

Er	
  is	
  meer	
  ondernemerschap	
  in	
  alle	
  lagen	
  van	
  de	
  organisa'e	
  nodig	
  (bestuur,	
  direc'es	
  en	
  medewerkers)	
  
Ondernemerschap	
  als	
  competen'e	
  /	
  vaardigheid	
  meer	
  ontwikkelen	
  en	
  opnemen	
  in	
  func'eproﬁelen	
  
Meer	
  uitdragen	
  van	
  successen	
  zorgt	
  voor	
  goede	
  PR,	
  maar	
  ook	
  voor	
  inspira'e	
  bij	
  iedereen	
  in	
  de	
  organisa'e,	
  
vergelijk	
  de	
  uitstraling	
  van	
  het	
  lustrumevenement	
  bij	
  het	
  5	
  jarig	
  bestaan.	
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Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
  

Missie	
  en	
  beloKen	
  aan	
  ouders	
  en	
  leerlingen	
  
Onze	
  Missie:	
  Wij	
  bereiden	
  onze	
  leerlingen	
  voor	
  op	
  de	
  wereld	
  van	
  morgen.	
  
Onze	
  beloKen:	
  
1. Wij	
  kennen	
  ieder	
  kind.	
  
2. Wij	
  s'muleren	
  verwondering	
  en	
  nieuwsgierigheid.	
  
3. Wij	
  leren	
  onze	
  leerlingen	
  om	
  samen	
  te	
  werken	
  en	
  samen	
  te	
  leven.	
  
4. Wij	
  leren	
  onze	
  leerlingen	
  verantwoordelijkheid	
  te	
  nemen	
  voor	
  hun	
  leerproces.	
  
5. Wij	
  verbeteren	
  de	
  dialoog	
  met	
  ouders	
  over	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  hun	
  kinderen.	
  
6. Wij	
  onderzoeken	
  en	
  ontwikkelen	
  onze	
  kennis,	
  houding	
  en	
  vaardigheden.	
  

“We	
  laten	
  het	
  kind	
  volledig	
  ontplooien”	
  
GMR	
  bijeenkomst	
  8	
  oktober	
  2014	
  

Wat	
  zien	
  we	
  in	
  de	
  buitenwereld	
  gebeuren?	
  	
  
	
  
	
  
	
  
.	
  

Trends	
  

	
  Bij	
  het	
  bepalen	
  van	
  onze	
  ambiLe	
  en	
  strategie	
  voor	
  2015-‐2020	
  houden	
  we	
  rekening	
  met	
  een	
  aantal	
  trends	
  in	
  onderwijs	
  en	
  samenleving	
  
• Informa'etechnologie	
  heeK	
  toenemende	
  impact	
  op	
  en	
  
poten'e	
  voor	
  ons	
  onderwijsproces	
  (digitalisering).	
  
• Er	
  is	
  toenemend	
  aandacht	
  voor	
  talentontwikkeling	
  van	
  
kinderen	
  in	
  brede	
  zin.	
  
• Er	
  ontstaat	
  meer	
  behoeKe	
  aan	
  een	
  geïntegreerd	
  aanbod	
  
voor	
  2,5	
  tot	
  12	
  jarigen.	
  DHS	
  integreert	
  bij	
  voorkeur	
  door	
  
eigen	
  beheer	
  van	
  peuterspeelzalen.	
  
• Andere	
  manieren	
  van	
  leren	
  zijn	
  nodig	
  in	
  de	
  
kennissamenleving.	
  Het	
  kind	
  is	
  gericht	
  op	
  crea'viteit	
  en	
  
ondernemerschap.	
  Een	
  didac'sche	
  vorm	
  is	
  ontwerpend	
  en	
  
onderzoekend	
  leren.	
  
• Verbeteringen	
  in	
  de	
  onderwijskwaliteit	
  zullen	
  steeds	
  meer	
  
verduurzamen.	
  

“De	
  professional	
  is	
  in	
  beweging”	
  

Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  september	
  2014	
  

• leerlingaantallen	
  staan	
  de	
  komende	
  jaren	
  onder	
  druk.	
  
• Professionalisering	
  	
  krijgt	
  toenemend	
  aandacht,	
  op	
  3	
  niveaus:	
  
professionele	
  cultuur,	
  individuele	
  professionele	
  ontwikkeling,	
  en	
  
samenwerken	
  en	
  kennis	
  delen.	
  
• Er	
  zal	
  sprake	
  zijn	
  van	
  verminderde	
  ﬁnanciële	
  ruimte.	
  Dit	
  heeK	
  impact	
  op	
  
het	
  zorgvuldige	
  beheer	
  van	
  de	
  forma'e.	
  
• Passend	
  onderwijs	
  gaat	
  blijvend	
  impact	
  hebben	
  op	
  ons	
  onderwijs	
  en	
  hoe	
  
wij	
  dat	
  vormgeven.	
  
• Er	
  is	
  een	
  toename	
  in	
  radicalisering	
  van	
  jongeren.	
  Dit	
  zorgt	
  voor	
  een	
  gebrek	
  
aan	
  basisveiligheid	
  voor	
  een	
  deel	
  van	
  onze	
  leerlingpopula'e.	
  

“Iedereen	
  zoekt	
  naar	
  een	
  de	
  volgende	
  ontwikkeling	
  in	
  het	
  onderwijs	
  voorbij	
  
doelen	
  en	
  cijfers,	
  richLng	
  nieuwsgierigheid	
  en	
  betrokkenheid.”	
  
Bestuursoverleg	
  +	
  Afdelingsleiders	
  	
  10	
  september	
  2014	
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Kansen	
  en	
  Bedreigingen	
  voor	
  DHS	
  

Kansen	
  
Voor	
  de	
  periode	
  2015-‐2020	
  onderscheiden	
  we	
  de	
  volgende	
  kansen:	
  
•
Vernieuwing	
  van	
  het	
  onderwijs	
  en	
  leermiddelen	
  is	
  een	
  grote	
  kans	
  en	
  is	
  goed	
  mogelijk	
  door	
  
snel	
  ontwikkelende	
  (informa'e)technologie	
  en	
  toename	
  van	
  evidence	
  based	
  kennis	
  over	
  het	
  
onderwijsleerproces.	
  	
  	
  
•
We	
  zijn	
  een	
  grote	
  speler	
  in	
  Den	
  Haag	
  en	
  kunnen	
  ons	
  richten	
  op	
  een	
  breder	
  aanbod	
  door	
  regie	
  
te	
  nemen	
  op	
  onderwijs	
  gerelateerde	
  diensten	
  zoals	
  de	
  voor-‐	
  en	
  vroegschoolse	
  educa'e.	
  
•
We	
  hebben	
  zeer	
  veel	
  kennis	
  in	
  huis	
  en	
  kunnen	
  dit	
  beter	
  benueen	
  en	
  uitdragen.	
  

Bedreigingen	
  
Voor	
  de	
  periode	
  2015-‐2020	
  onderscheiden	
  we	
  de	
  volgende	
  bedreigingen:	
  
•
Het	
  leerlingaantal	
  staat	
  onder	
  druk	
  door	
  lokale	
  krimp	
  en	
  door	
  toename	
  van	
  aanbod	
  in	
  het	
  
bijzonder	
  onderwijs.	
  
•
De	
  kwaliteit	
  van	
  het	
  nieuwe	
  binnenkomende	
  personeel	
  en	
  het	
  zieende	
  personeel	
  is	
  niet	
  al'jd	
  
voldoende.	
  We	
  moeten	
  zelf	
  meer	
  investeren	
  in	
  professionalisering	
  van	
  leerkrachten,	
  
leidinggevenden	
  en	
  onderwijs	
  ondersteunend	
  personeel.	
  Ook	
  vanwege	
  de	
  
arbeidsmarktkrapte	
  en	
  gebrek	
  aan	
  goed	
  opgeleid	
  personeel.	
  
•
Door	
  maatschappelijke	
  onrust,	
  zoals	
  radicalisering,	
  wordt	
  de	
  basisveiligheid	
  van	
  een	
  deel	
  van	
  
onze	
  leerling	
  popula'e	
  bedreigd.	
  
•
De	
  bekos'ging	
  is	
  niet	
  stabiel	
  en	
  zeker,	
  waardoor	
  kwaliteit	
  en	
  forma'e	
  onder	
  druk	
  kan	
  komen	
  
te	
  staan.	
  	
  

“Wij	
  willen	
  diversiteit	
  en	
  veiligheid	
  bieden	
  
door	
  toe	
  te	
  werken	
  naar	
  een	
  breed	
  aanbod	
  
voor	
  kinderen	
  van	
  2,5-‐12	
  in	
  het	
  (speciaal)	
  
basis	
  onderwijs”	
  

Bestuursoverleg	
  +	
  Afdelingsleiders	
  	
  10	
  september	
  2014	
  

Foto	
  DHS:	
  Sterktes	
  en	
  te	
  verbeteren	
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Sterktes	
  
Voor	
  de	
  periode	
  2015-‐2020	
  onderscheiden	
  we	
  de	
  volgende	
  sterktes:	
  	
  
•
De	
  bedrijfsvoering	
  is	
  in	
  control	
  waardoor	
  we	
  meer	
  'jd	
  en	
  energie	
  kunnen	
  besteden	
  aan	
  het	
  bieden	
  van	
  goed	
  onderwijs.	
  
•
We	
  hebben	
  veel	
  kennis	
  in	
  huis	
  om	
  leerlingen	
  goed	
  onderwijs	
  te	
  bieden	
  en	
  invulling	
  te	
  geven	
  aan	
  onderwijsvernieuwing.	
  
•
Er	
  is	
  een	
  vertrouwensbodem	
  en	
  daarmee	
  een	
  goed	
  fundament	
  voor	
  verdere	
  ontwikkeling	
  van	
  onderwijs,	
  mens	
  en	
  organisa'e.	
  	
  
Te	
  verbeteren	
  
Voor	
  de	
  periode	
  2015-‐2020	
  kan	
  het	
  volgende	
  beter:	
  
•
We	
  kunnen	
  ons	
  onderwijs	
  meer	
  eigen'jds	
  maken	
  en	
  vernieuwen.	
  
•
Het	
  is	
  noodzakelijk	
  te	
  investeren	
  in	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  competen'es	
  en	
  vaardigheden	
  van	
  al	
  onze	
  mensen:	
  leerkrachten,	
  
leidinggevenden,	
  en	
  het	
  ondersteunende	
  personeel.	
  	
  
•
In	
  het	
  personeelsbeleid	
  kunnen	
  we	
  doortastender	
  optreden,	
  zodat	
  de	
  professionaliteit	
  van	
  onze	
  mensen	
  en	
  de	
  kwaliteit	
  van	
  onze	
  
organisa'e	
  en	
  ons	
  onderwijs	
  verbetert.	
  	
  
•
Onze	
  ICT	
  infrastructuur	
  is	
  goed	
  opgebouwd,	
  maar	
  de	
  toepassing	
  ervan	
  kan	
  beter.	
  
•
We	
  missen	
  vaak	
  het	
  vermogen	
  om	
  van	
  beleid	
  naar	
  uitvoering	
  te	
  komen.	
  	
  
•
We	
  hebben	
  te	
  weinig	
  aandacht	
  gehad	
  voor	
  ons	
  imago	
  naar	
  buiten	
  in	
  PR	
  en	
  marke'ng.	
  

“Imago:	
  DHS	
  mag	
  zich	
  mooier	
  tonen”	
  
Regiegroep	
  7	
  juli	
  2014	
  

“Kinderen	
  komen	
  uit	
  alle	
  windstreken	
  (kleuren),	
  de	
  
school	
  is	
  de	
  wind	
  die	
  de	
  molen	
  doet	
  draaien”	
  	
  
Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  september	
  2014	
  

“Verbinding:	
  Alles	
  is	
  er,	
  de	
  kunst	
  is	
  dit	
  ook	
  te	
  
zien,	
  te	
  ontdekken	
  en	
  in	
  te	
  ze_en”	
  	
  
Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  september	
  2014	
  

Foto	
  DHS:	
  samenvaeend	
  overzicht	
  
Kansen
•
•

•

Vernieuwing	
  van	
  het	
  
onderwijs	
  en	
  de	
  
leermiddelen	
  	
  
Regie	
  op	
  de	
  onderwijs	
  
gerelateerde	
  diensten	
  (VVE,	
  
Kinderopvang,	
  etc.)	
  
Betere	
  benucng	
  van	
  de	
  
kennis	
  binnen	
  DHS	
  

Bedreigingen
•
•
•

•

Sterkte

Te Verbeteren
•

• Bedrijfsvoering:	
  in	
  control	
  
• Veel	
  kennis	
  in	
  huis	
  
• Vertrouwensbodem	
  	
  

Teruglopend	
  leerlingaantal	
  
Kwaliteit	
  (toekoms'g)	
  personeel	
  
niet	
  al'jd	
  voldoende	
  
Maatschappelijke	
  onrust:	
  
basisveiligheidsniveau	
  wordt	
  
bedreigd	
  
Teruglopende	
  bekos'ging	
  

•
•
•

Doortastendheid	
  en	
  kwaliteit	
  in	
  
het	
  personeelsbeleid	
  	
  
Toepassing	
  van	
  ICT	
  
Uitvoeringskracht:	
  van	
  beleid	
  
naar	
  implementa'e	
  
Imago	
  (PR,	
  Marke'ng)	
  

16	
  

Voortzecng	
  bestaande	
  thema’s	
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Op	
  basis	
  van	
  de	
  voorgaande	
  analyse	
  en	
  de	
  foto	
  van	
  DHS	
  bepalen	
  we	
  de	
  strategische	
  rich'ng	
  van	
  DHS	
  voor	
  2015-‐2020.	
  Bij	
  het	
  kiezen	
  
hiervan	
  maken	
  we	
  onderscheid	
  in	
  voortzecng	
  van	
  bestaande	
  thema’s	
  (zie	
  onder)	
  en	
  versterkte	
  aandacht	
  voor	
  een	
  aantal	
  kernthema’s	
  
de	
  komende	
  jaren	
  (zie	
  volgende	
  pagina)	
  	
  
Voortze`ng	
  van	
  bestaande	
  thema’s	
  waaraan	
  DHS	
  al	
  aandacht	
  besteedt	
  	
  
• Personeels-‐	
  en	
  oudertevredenheid	
  
• Onderwijskwaliteit	
  duurzaam	
  maken	
  
• Professionele	
  leergemeenschappen	
  (in	
  diverse	
  vormen:	
  persoonlijke	
  
ontwikkeling,	
  professionele	
  cultuur	
  en	
  van	
  elkaar	
  leren)	
  
• Brede	
  schoolbeleid	
  
• Passend	
  onderwijs	
  	
  
• Leerlingenwerving	
  
• Op	
  orde	
  houden	
  van	
  de	
  bedrijfsvoering	
  (belangrijke	
  thema’s	
  daarbij	
  
ondersteuning	
  scholen	
  en	
  reorganiseren	
  inkoopproces)	
  
• Geleidelijke	
  asouw	
  personeelsbestand	
  
• Investering	
  betere	
  toepassing	
  ICT	
  infrastructuur	
  	
  
• Veiligheid	
  in	
  en	
  rondom	
  het	
  gebouw	
  
• Reinheid	
  van	
  de	
  scholen	
  

“Veiligheid	
  bieden	
  is	
  cruciaal	
  voor	
  het	
  leerproces”	
  
Regiegroep	
  7	
  juli	
  2014	
  	
  

“Leren	
  leren	
  van	
  elkaar”	
  
Bijeenkomst	
  schooldirecLes	
  	
  
25	
  september	
  2014	
  

“	
  Professionele	
  leerkrachten	
  enthousiasmeren	
  voor	
  
nieuwe	
  ontwikkelingen	
  ”	
  
GMR	
  bijeenkomst	
  8	
  oktober	
  2014	
  

Essen'e	
  DHS:	
  Kernthema’s	
  Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
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Missie	
  DHS	
  

Drie	
  	
  Strategische	
  AmbiLes	
  	
  	
  
in	
  onderwijs	
  en	
  organisaLe	
  	
  	
  

1.	
  Ons	
  onderwijs	
  is	
  eigen'jds	
  
1.	
  Ons	
  onderwijs	
  is	
  eigen'jds	
  

Wij	
  bereiden	
  onze	
  leerlingen	
  
voor	
  op	
  de	
  wereld	
  van	
  morgen	
  

	
  2.We	
  ontwikkelen	
  en	
  benueen	
  	
  	
  	
  	
  
	
  kennis	
  en	
  vakmanschap,	
  	
  
	
  overal	
  in	
  DHS	
  

3.	
  We	
  verbeteren	
  ons	
  imago	
  	
  
in	
  de	
  stad	
  

Fundament:	
  Huis	
  op	
  orde	
  ++	
  

	
  	
  	
  Drie	
  Opdrachten	
  aan	
  onszelf	
  

1.	
  Pedagogisch-‐didac'sche	
  	
  
	
  	
  	
  	
  onderwijsvernieuwing	
  

2.	
  Professionaliteit	
  in	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  

	
  
	
  
3.	
  We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  
van	
  DHS:	
  binnen	
  en	
  buiten	
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Essen'e	
  en	
  Kernthema’s	
  Ambi'estatement	
  2015-‐2020:	
  Toelich'ng	
  

Missie:	
  Wij	
  bereiden	
  onze	
  leerlingen	
  voor	
  op	
  de	
  wereld	
  van	
  morgen	
  
Hiertoe	
  doen	
  we	
  vijf	
  beloKes	
  aan	
  ouders	
  en	
  leerlingen:	
  1.	
  Wij	
  kennen	
  ieder	
  kind,	
  2.	
  Wij	
  s'muleren	
  verwondering	
  en	
  nieuwsgierigheid.	
  3.	
  Wij	
  
leren	
  onze	
  leerlingen	
  om	
  samen	
  te	
  werken	
  en	
  samen	
  te	
  leven.	
  4.	
  Wij	
  leren	
  onze	
  leerlingen	
  verantwoordelijkheid	
  te	
  nemen	
  voor	
  hun	
  
leerproces.	
  5.	
  Wij	
  verbeteren	
  de	
  dialoog	
  met	
  ouders	
  over	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  hun	
  kinderen.	
  6.	
  Wij	
  onderzoeken	
  en	
  ontwikkelen	
  onze	
  
kennis,	
  houding	
  en	
  vaardigheden.	
  

Strategische	
  ambiLe	
  1:	
  Ons	
  onderwijs	
  is	
  eigenLjds	
  	
  
We	
  bieden	
  geen	
  onderwijs	
  in	
  een	
  vacuüm.	
  De	
  maatschappij	
  om	
  ons	
  heen	
  is	
  geïndividualiseerd.	
  Brede	
  vorming	
  en	
  
persoonlijkheidsontwikkeling	
  zijn	
  nodig	
  om	
  leerlingen	
  toe	
  te	
  rusten	
  om	
  hun	
  plek	
  in	
  de	
  maatschappij	
  te	
  vinden.	
  Mede	
  door	
  technologische	
  
ontwikkelingen	
  en	
  de	
  nieuwste	
  leertheore'sche	
  en	
  didac'sche	
  inzichten	
  verandert	
  de	
  manier	
  waarop	
  kinderen	
  kennis	
  tot	
  zich	
  nemen	
  en	
  
verwerken.	
  Ons	
  onderwijs	
  biedt	
  daar	
  een	
  antwoord	
  op.	
  De	
  komende	
  'jd	
  gaan	
  we	
  ontdekken	
  wat	
  dit	
  precies	
  betekent	
  en	
  hoe	
  we	
  dat	
  gaan	
  
doen.	
  

Strategische	
  ambiLe	
  2:	
  We	
  ontwikkelen	
  en	
  benu_en	
  kennis	
  en	
  vakmanschap,	
  overal	
  in	
  DHS	
  
We	
  hebben	
  veel	
  kennis	
  en	
  vakmanschap	
  in	
  huis.	
  We	
  willen	
  onze	
  leerlingen	
  daar	
  het	
  beste	
  van	
  bieden.	
  Onze	
  kennis	
  en	
  ons	
  vakmanschap	
  
gaan	
  we	
  veel	
  meer	
  benueen	
  en	
  ontwikkelen	
  dan	
  we	
  nu	
  doen.	
  Waar	
  nodig	
  boren	
  we	
  externe	
  exper'sebronnen	
  aan.	
  

Strategische	
  ambiLe	
  3:	
  We	
  verbeteren	
  ons	
  imago	
  in	
  de	
  stad	
  	
  
Het	
  bieden	
  van	
  goed	
  onderwijs	
  alleen	
  is	
  in	
  een	
  communica'e	
  samenleving	
  niet	
  genoeg.	
  Dit	
  maakt	
  dat	
  we	
  ons	
  imago	
  willen	
  verbeteren	
  zodat	
  
de	
  kwaliteit	
  van	
  ons	
  onderwijs	
  niet	
  alleen	
  goed	
  is,	
  maar	
  ook	
  als	
  zodanig	
  wordt	
  gezien.	
  	
  	
  

Drie	
  opdrachten	
  aan	
  onszelf	
  en	
  een	
  randvoorwaarde	
  
Als	
  brug	
  tussen	
  deze	
  ambi'e	
  en	
  de	
  jaarlijkse	
  uitvoering	
  in	
  jaarplannen	
  formuleren	
  we	
  drie	
  opdrachten	
  aan	
  onszelf.	
  Deze	
  worden	
  jaarlijks	
  
ingevuld	
  en	
  geprioriteerd.	
  Hierdoor	
  blijK	
  het	
  ambi'estatement	
  dynamisch	
  en	
  organisch.	
  De	
  drie	
  opdrachten	
  zijn:	
  	
  
1. We	
  werken	
  aan	
  pedagogisch-‐didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  
2. We	
  ontwikkelen	
  de	
  professionaliteit	
  van	
  onze	
  mensen	
  en	
  onze	
  cultuur	
  	
  
3. We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  van	
  DHS:	
  binnen	
  en	
  buiten	
  
De	
  visie	
  op	
  de	
  drie	
  thema’s	
  worden	
  op	
  de	
  volgende	
  pagina	
  verder	
  uitgewerkt.	
  
Voor	
  de	
  opdracht	
  van	
  de	
  komende	
  jaren	
  is	
  een	
  stevig	
  fundament	
  noodzakelijk	
  (huis	
  op	
  orde	
  ++).	
  

Visie	
  op	
  de	
  drie	
  opdrachten	
  

1.	
  
	
  
	
  
	
  
2.	
  
	
  
	
  
	
  
3.	
  
	
  
	
  

P

edagogisch-‐didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  	
  	
  

We	
  richten	
  ons	
  op	
  de	
  brede	
  ontwikkeling	
  van	
  kinderen	
  en	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  al	
  hun	
  talenten.	
  Vanaf	
  het	
  eerste	
  
contact	
  willen	
  we	
  onze	
  kinderen	
  de	
  houding,	
  kennis	
  en	
  vaardigheden	
  bijbrengen	
  die	
  hun	
  toerusten	
  tot	
  het	
  
vormgeven	
  van	
  hun	
  eigen	
  toekomst	
  in	
  het	
  voortgezet	
  onderwijs	
  en	
  in	
  de	
  maatschappij.	
  De	
  wereld	
  om	
  ons	
  heen	
  
maakt	
  het	
  noodzakelijk	
  dat	
  we	
  onszelf	
  en	
  ons	
  onderwijs	
  permanent	
  blijven	
  ontwikkelen	
  en	
  vernieuwen.	
  Wij	
  
benueen	
  de	
  verbeterde	
  dialoog	
  met	
  ouders	
  om	
  dit	
  vernieuwingsproces	
  te	
  versterken.	
  

P

rofessionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  

Om	
  goed	
  invulling	
  te	
  kunnen	
  geven	
  aan	
  pedagogisch-‐didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  geven	
  we	
  een	
  gerichte	
  
impuls	
  aan	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  de	
  professionaliteit	
  en	
  de	
  duurzame	
  inzetbaarheid	
  van	
  onze	
  mensen.	
  We	
  vinden	
  
het	
  belangrijk	
  dat	
  alle	
  DHS-‐ers	
  zich	
  betrokken	
  voelen	
  bij	
  hun	
  school,	
  afdeling,	
  bij	
  DHS	
  als	
  geheel	
  en	
  een	
  hoge	
  
kwaliteitsnorm	
  hebben	
  in	
  de	
  uitvoering	
  van	
  hun	
  werk.	
  Met	
  de	
  onderwijsopdracht	
  waar	
  we	
  voor	
  staan,	
  is	
  
kennisdeling,	
  van	
  elkaar	
  leren	
  en	
  samen	
  ontwikkelen	
  voorwaardelijk.	
  	
  

W

e	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  van	
  DHS:	
  binnen	
  en	
  buiten	
  

We	
  weten	
  zelf	
  wat	
  we	
  in	
  huis	
  hebben.	
  In	
  de	
  buitenwereld	
  is	
  dit	
  echter	
  onvoldoende	
  zichtbaar.	
  Daarom	
  gaan	
  we	
  
in	
  2015-‐2020	
  werken	
  de	
  verbetering	
  van	
  ons	
  imago	
  in	
  de	
  stad	
  door	
  aandacht	
  voor	
  de	
  proﬁlering	
  en	
  iden'teit	
  van	
  
DHS,	
  zowel	
  intern	
  als	
  extern.	
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Samenhang	
  Ambi'estatement	
  met	
  lokale	
  en	
  landelijke	
  agenda	
  	
  
(Sectoraal	
  Bestuursakkoord	
  en	
  Haagse	
  Educa'eve	
  Agenda)	
  

Met	
  de	
  drie	
  ‘opdrachten	
  aan	
  onszelf’	
  voor	
  2015-‐2020	
  geven	
  we	
  ook	
  invulling	
  aan	
  het	
  Sectoraal	
  Bestuursakkoord	
  
Primair	
  Onderwijs	
  en	
  de	
  Haagse	
  Educa'eve	
  Agenda.	
  Hieronder	
  is	
  inzichtelijk	
  gemaakt	
  welke	
  ambi'es	
  bij	
  welke	
  
‘opdrachten	
  aan	
  onszelf’	
  horen.	
  Dit	
  overzicht	
  is	
  een	
  leidraad	
  bij	
  de	
  uitwerking	
  en	
  uitvoering	
  van	
  onze	
  ambi'e	
  op	
  het	
  
niveau	
  van	
  ac'viteiten	
  in	
  het	
  tweede	
  gedeelte	
  van	
  het	
  ambi'estatement	
  
Sectoraal	
  Bestuursakkoord	
  

Haagse	
  Educa'eve	
  Agenda	
  

Opdrachten	
  DHS	
  2015-‐2020	
  

Toekomstgericht	
  onderwijs	
  en	
  
Digitalisering	
  	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  

Verduurzaming	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  

Professionalisering	
  

Brede	
  buurtscholen	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  
3.	
  	
  Versteviging	
  van	
  proﬁlering	
  	
  

Professionalisering	
  leerkrachten	
  

2.	
  Professionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  

Talentontwikkeling	
  en	
  
uitdagend	
  onderwijs	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  	
  
2.	
  Professionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  
Ouders	
  als	
  partners	
  

2.	
  Professionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  	
  
3.	
  Versteviging	
  proﬁlering	
  DHS	
  	
  

Passend	
  onderwijs	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  

Interna'onalisering	
  

1.	
  Pedagogisch-‐	
  didac'sche	
  onderwijsvernieuwing	
  
3.	
  Versteviging	
  van	
  proﬁlering	
  	
  

”DHS	
  werkt	
  nadrukkelijk	
  vanuit	
  de	
  context	
  van	
  de	
  stad	
  Den	
  
Haag	
  als	
  internaLonale	
  stad	
  van	
  vrede	
  en	
  recht.	
  ”	
  
Regiegroep	
  16	
  juni	
  2014	
  	
  

”We	
  geven	
  bouwstenen	
  mee	
  voor	
  de	
  
toekomst	
  en	
  verrijken	
  ons	
  onderwijs	
  met	
  
verschillende	
  aanpakken.”	
  
Regiegroep	
  8	
  	
  oktober	
  	
  2014	
  	
  

	
  
Ambi'estatement	
  2015-‐2020	
  
Making	
  of	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  deel	
  1:	
  Het	
  Strategische	
  Kader	
  	
  	
  	
  –	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  deel	
  2:	
  De	
  Agenda	
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Inleiding	
  op	
  de	
  agenda	
  	
  
In	
  het	
  volgende	
  deel	
  worden	
  de	
  3	
  opdrachten	
  aan	
  onszelf	
  verder	
  uitgewerkt	
  in	
  doelen	
  en	
  ac'viteiten.	
  Eerst	
  geven	
  we	
  per	
  opdracht	
  de	
  bijbehorende	
  
doelen	
  weer,	
  gevolgd	
  door	
  een	
  overzicht	
  van	
  de	
  ac'viteiten	
  per	
  doel.	
  Hierna	
  volgt	
  een	
  samenvacng	
  van	
  de	
  doelen	
  en	
  ac'viteiten	
  per	
  opdracht	
  en	
  
een	
  planning.	
  Vervolgens	
  geven	
  we	
  een	
  plan	
  van	
  aanpak	
  bij	
  de	
  doelen	
  en	
  ac'viteiten	
  en	
  tonen	
  een	
  beeld	
  van	
  de	
  schoolwerkelijkheid	
  in	
  2020,	
  
waarna	
  we	
  met	
  afsluitende	
  woorden	
  eindigen.	
  

AcLviteiten	
  op	
  bovenschools	
  en	
  schoolniveau	
  

De	
  drie	
  hoofdambi'es	
  van	
  het	
  ambi'estatement,	
  pedagogisch-‐didac'sche	
  vernieuwing,	
  professionalisering	
  en	
  proﬁlering,	
  zijn	
  verbindend	
  voor	
  alle	
  
scholen	
  van	
  DHS	
  en	
  in	
  algemene	
  zin	
  rich'nggevend.	
  Zij	
  krijgen	
  alle	
  drie	
  vorm	
  en	
  uitwerking	
  op	
  schoolniveau:	
  passend	
  bij	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  de	
  
school,	
  met	
  eigen	
  accenten	
  en	
  keuzes.	
  Scholen	
  werken	
  de	
  ambi'es	
  dus	
  uit	
  in	
  hun	
  eigen	
  schoolplan	
  en	
  jaarplannen.	
  De	
  inhouden	
  zullen,	
  vanwege	
  
het	
  'jds'p	
  van	
  de	
  totstandkoming	
  	
  -‐	
  de	
  voorbereiding	
  van	
  het	
  Ambi'estatement	
  liep	
  parallel	
  met	
  de	
  voorbereiding	
  van	
  het	
  schoolplan	
  -‐,	
  	
  in	
  de	
  loop	
  
van	
  de	
  planperiode	
  steeds	
  beter	
  op	
  elkaar	
  aansluiten.	
  	
  
De	
  feitelijke	
  uitwerking	
  van	
  de	
  ac'viteiten	
  op	
  de	
  werkvloer	
  ligt	
  op	
  het	
  niveau	
  van	
  de	
  school.	
  In	
  de	
  school	
  wordt	
  de	
  verbinding	
  gemaakt	
  tussen	
  het	
  
onderwijsbeleid,	
  de	
  pedagogisch-‐didac'sche	
  vernieuwing,	
  het	
  proﬁleringsbeleid	
  en	
  de	
  professionaliseringsagenda,	
  alsmede	
  de	
  daarvoor	
  benodigde	
  
middelen.	
  
De	
  rol	
  van	
  het	
  bestuur	
  en	
  de	
  ondersteuning	
  in	
  het	
  realiseren	
  van	
  de	
  ambi'es	
  is	
  vooral	
  s'mulerend,	
  ini'ërend,	
  en	
  faciliterend.	
  Het	
  bestuur	
  houdt	
  de	
  
grote	
  lijn	
  in	
  de	
  gaten,	
  geeK	
  informa'e,	
  sturing	
  en	
  vertrouwen,	
  biedt	
  ruimte	
  voor	
  experimenten	
  en	
  onderzoek	
  en	
  reikt	
  in	
  een	
  aantal	
  gevallen	
  en	
  
waar	
  het	
  nodig	
  en	
  mogelijk	
  is	
  ook	
  menskracht	
  en	
  middelen	
  aan.	
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  eigen'jds	
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1.	
  Pedagogisch-‐didac'sche	
  	
  
	
  	
  	
  	
  onderwijsvernieuwing	
  

1. Alle	
  scholen	
  hebben	
  in	
  2015-‐2016	
  een	
  beleid	
  voor	
  sociale	
  veiligheid	
  ontwikkeld	
  en	
  
in	
  werking	
  gesteld.	
  
2. Alle	
  scholen	
  beschikken	
  met	
  ingang	
  van	
  het	
  schooljaar	
  2016-‐2017	
  over	
  de	
  kennis	
  
van	
  de	
  nieuwste	
  inzichten	
  uit	
  de	
  pedagogiek	
  en	
  didac'ek,	
  onderhouden	
  deze	
  kennis	
  
en	
  passen	
  deze	
  waar	
  mogelijk	
  toe	
  in	
  hun	
  aanbod.	
  
3. In	
  alle	
  scholen	
  met	
  een	
  voorschool	
  is	
  met	
  ingang	
  van	
  het	
  schooljaar	
  2017-‐2018	
  
sprake	
  van	
  een	
  geïntegreerd	
  en	
  afgestemd	
  aanbod	
  voor	
  kinderen	
  van	
  2,5	
  tot	
  12	
  
jaar.	
  Daar	
  waar	
  mogelijk	
  is	
  de	
  peuterspeelzaal	
  ingebracht	
  in	
  de	
  S'ch'ng	
  
Peuterspeelzalen	
  DHS.	
  In	
  het	
  schooljaar	
  2017-‐2018	
  bestaat	
  de	
  S'ch'ng	
  
Peuterspeelzalen	
  DHS	
  uit	
  minimaal	
  6	
  peuterspeelzalen.	
  
4. In	
  alle	
  scholen	
  wordt,	
  uiterlijk	
  met	
  ingang	
  van	
  schooljaar	
  2018-‐2019,	
  maar	
  zo	
  
mogelijk	
  eerder,	
  op	
  een	
  substan'ële	
  wijze	
  gewerkt	
  met	
  een	
  manier	
  van	
  onderwijs	
  
geven	
  die	
  de	
  nieuwsgierigheid	
  en	
  crea'viteit	
  van	
  leerlingen	
  prikkelt.	
  
5. In	
  alle	
  scholen	
  wordt,	
  uiterlijk	
  met	
  ingang	
  van	
  schooljaar	
  2018-‐2019,	
  maar	
  zo	
  
mogelijk	
  eerder,	
  gebruik	
  gemaakt	
  van	
  een	
  eigen'jdse	
  ICT	
  omgeving	
  ter	
  
ondersteuning	
  van	
  het	
  onderwijsinhoudelijk	
  proces	
  op	
  school.	
  
6. In	
  een	
  meerderheid	
  van	
  onze	
  scholen	
  zijn	
  de	
  leerlingen	
  in	
  het	
  schooljaar	
  2019-‐2020	
  
mede	
  verantwoordelijk	
  voor	
  het	
  eigen	
  leerproces	
  
	
  

“We	
  benu_en	
  aangeboren	
  nieuwsgierigheid	
  en	
  
leervermogen	
  van	
  ieder	
  kind.	
  
	
  We	
  remmen	
  dit	
  niet	
  af”	
  
Regiegroep	
  7	
  juli	
  2014	
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  bij	
  Opdracht	
  2	
  
	
  2.We	
  ontwikkelen	
  en	
  benueen	
  	
  	
  	
  	
  
	
  kennis	
  en	
  vakmanschap,	
  	
  
	
  overal	
  in	
  DHS	
  

2.	
  Professionaliteit	
  in	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  

1. In	
  de	
  loop	
  van	
  het	
  schooljaar	
  2015-‐2016	
  is	
  er	
  voor	
  iedere	
  school	
  van	
  DHS	
  en	
  voor	
  het	
  bestuurskantoor	
  een	
  meerjarig	
  
opleidingsplan	
  dat	
  onder	
  meer	
  een	
  koppeling	
  heeK	
  met	
  het	
  Ambi'e	
  Statement	
  2015-‐2020	
  en	
  het	
  schoolplan,	
  en	
  voor	
  
iedere	
  medewerker	
  een	
  hiervan	
  afgeleid	
  persoonlijk	
  ontwikkelplan.	
  De	
  opleidings-‐	
  en	
  ontwikkelingsplannen	
  gaan	
  vanaf	
  
het	
  schooljaar	
  2015-‐2016	
  in	
  uitvoering.	
  
2. In	
  het	
  schooljaar	
  2015-‐2016	
  heeK	
  DHS	
  de	
  beschikking	
  over	
  een	
  aan	
  de	
  ambi'es	
  gerelateerd	
  leiderschapsprogramma,	
  dat	
  
in	
  dat	
  schooljaar	
  in	
  uitvoering	
  gaat.	
  
3. DHS	
  beschikt	
  vanaf	
  schooljaar	
  2016-‐2017	
  over	
  een	
  structuur	
  en	
  cultuur	
  waarin	
  kennisdeling	
  en	
  talentontwikkeling	
  
gemeengoed	
  is.	
  
4. Met	
  ingang	
  van	
  schooljaar	
  2016-‐2017	
  beschikken	
  alle	
  leerkrachten	
  van	
  DHS,	
  met	
  uitzondering	
  van	
  de	
  starters,	
  over	
  de	
  
basisvaardigheden	
  en	
  beschikt	
  40%	
  van	
  de	
  leerkrachten	
  over	
  de	
  complexe	
  vaardigheden.	
  In	
  het	
  schooljaar	
  2019-‐2020	
  
beschikt	
  80%	
  van	
  de	
  leerkrachten	
  over	
  de	
  complexere	
  vaardigheden.	
  
5. We	
  passen	
  in	
  alle	
  scholen,	
  uiterlijk	
  met	
  ingang	
  van	
  schooljaar	
  2016-‐2017,	
  met	
  dezelfde	
  genormeerde	
  kwaliteit,	
  de	
  
gesprekkencyclus	
  toe	
  en	
  borgen	
  de	
  in	
  de	
  cyclus	
  gemaakte	
  afspraken.	
  
6. Met	
  ingang	
  van	
  schooljaar	
  2017-‐2018	
  zijn	
  alle	
  leerkrachten	
  en	
  schooldirecteuren	
  van	
  DHS	
  ingeschreven	
  in	
  het	
  voor	
  hen	
  
geldende	
  register.	
  
7. Op	
  een	
  toenemend	
  aantal	
  scholen	
  binnen	
  DHS	
  werken	
  academisch	
  geschoolde	
  leraren	
  en	
  schoolleiders.	
  Deze	
  dragen	
  bij	
  
aan	
  een	
  onderzoekende	
  en	
  reﬂec'eve	
  houding	
  die	
  op	
  onderwijskundig	
  en	
  pedagogisch	
  vlak	
  s'mulerend	
  werkt	
  op	
  de	
  
onderwijsontwikkeling	
  en	
  onderwijsinnova'e.	
  

“Werken	
  bij	
  DHS	
  	
  is:	
  Samenwerken,	
  synergie	
  in	
  een	
  cultuur	
  
van	
  luisteren”	
  
Bestuursoverleg	
  +	
  Afdelingsleiders	
  	
  10	
  september	
  2014	
  

“Samen	
  leren	
  leren	
  voor	
  de	
  
25	
  
toekomst”	
  

Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  september	
  2014	
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3.	
  We	
  verbeteren	
  ons	
  imago	
  	
  
in	
  de	
  stad	
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3.	
  We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  van	
  DHS:	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  binnen	
  en	
  buiten	
  
	
  
	
  

1. Alle	
  scholen	
  realiseren	
  met	
  ingang	
  van	
  het	
  schooljaar	
  2016-‐2017	
  een	
  vorm	
  van	
  partnerschap	
  van	
  de	
  school	
  en	
  de	
  
ouders	
  van	
  onze	
  leerlingen.	
  	
  
2. Het	
  imago	
  van	
  DHS	
  in	
  Den	
  Haag	
  is	
  in	
  2020	
  aanmerkelijk	
  beter	
  dan	
  in	
  2015.	
  
3. Alle	
  scholen	
  zijn	
  herkenbaar	
  als	
  scholen	
  van	
  DHS	
  en	
  dragen,	
  naast	
  de	
  eigen	
  iden'teit,	
  ook	
  de	
  iden'teit	
  van	
  DHS	
  uit.	
  
4. Het	
  marktaandeel	
  van	
  DHS	
  basisscholen	
  s'jgt	
  en	
  heeK	
  op	
  1	
  oktober	
  2019	
  een	
  s'jging	
  van	
  1%	
  bereikt	
  ten	
  opzichte	
  van	
  
het	
  marktaandeel	
  op	
  1	
  oktober	
  2014.	
  	
  

“Iedereen	
  kent	
  Nijntje,	
  	
  
Den	
  Haag	
  kent	
  DHS	
  ”	
  	
  

Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  september	
  
2014	
  

“Lef	
  om	
  ergens	
  voor	
  te	
  staan	
  en	
  
te	
  proﬁleren	
  met	
  je	
  idenLteit”	
  	
  
Bijeenkomst	
  schooldirec:es	
  25	
  
september	
  014	
  

Fundament:	
  huis	
  op	
  orde	
  ++	
  
ToelichLng	
  	
  
Het	
  belangrijkste	
  beleidsgebied	
  binnen	
  DHS	
  is	
  het	
  onderwijsbeleid.	
  Het	
  is	
  de	
  centrale	
  taak	
  van	
  de	
  
organisa'e	
  om	
  ervoor	
  te	
  zorgen	
  dat	
  leerlingen	
  een	
  bij	
  hun	
  mogelijkheden	
  passend	
  onderwijsaanbod	
  krijgen	
  
aangereikt	
  en	
  dat	
  zij	
  zich	
  goed	
  kunnen	
  ontwikkelen	
  op	
  de	
  basisvaardigheden	
  in	
  taal	
  en	
  rekenen.	
  Dat	
  de	
  
leerlingen	
  daarnaast	
  een	
  breed	
  vormingsaanbod	
  krijgen	
  aangereikt	
  dat	
  een	
  s'mulans	
  vormt	
  voor	
  een	
  
voorspoedige	
  sociaal-‐emo'onele	
  ontwikkeling,	
  maar	
  ook	
  voor	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  hun	
  talenten.	
  En	
  dat	
  er	
  
gewerkt	
  wordt	
  aan	
  leervormen	
  die	
  versnelling	
  en	
  verdieping	
  van	
  het	
  leren	
  ontwikkelen.	
  	
  
Als	
  er	
  extra	
  ondersteuning	
  nodig	
  is,	
  moeten	
  leerlingen	
  die	
  kunnen	
  krijgen.	
  Als	
  ouders	
  hulp	
  nodig	
  hebben	
  bij	
  
de	
  opvoeding	
  of	
  ondersteuning	
  van	
  hun	
  kind,	
  moeten	
  we	
  dat	
  mogelijk	
  maken.	
  
	
  
Dat	
  verstaan	
  we	
  onder	
  de	
  basis	
  op	
  orde:	
  goed	
  onderwijs,	
  gedegen	
  resultaten,	
  passende	
  
onderwijsondersteuning.	
  Goedlopende	
  schoolorganisa'es,	
  ﬁnanciën	
  en	
  gebouw	
  op	
  orde,	
  tevreden	
  
leerlingen,	
  ouders	
  en	
  medewerkers,	
  dat	
  moet	
  er	
  in	
  ieder	
  geval	
  zijn.	
  
Ondersteuning,	
  sturing	
  en	
  toezicht	
  zijn	
  hierop	
  gericht.	
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Overzicht	
  Ac'viteiten	
  	
  
Opdracht	
  1:	
  Pedagogisch-‐Didac'sche	
  Vernieuwing	
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Doelen	
  

Jaar	
  

AcLviteiten	
  	
  

1.	
  Sociale	
  Veiligheid	
  op	
  alle	
  scholen	
  

2015-‐2016	
  

1.
2.

Plan	
  van	
  aanpak	
  Sociaal	
  Emo'oneel	
  Leren	
  (SEL)	
  
Leerlingtevredenheidsonderzoek	
  met	
  gevalideerd	
  instrument	
  

2.	
  Laatste	
  inzichten	
  pedagogiek	
  en	
  didac'ek	
  	
  

2016-‐2017	
  

1.

Ontwikkelen	
  nieuwe	
  (bewezen)	
  pedagogieën	
  en	
  didac'eken,	
  experimenten	
  en	
  delen	
  
good	
  prac'ces	
  (o.a.	
  ICT,	
  crea'viteit	
  en	
  nieuwsgierigheid	
  prikkelend	
  onderwijs,	
  rijke	
  
leeromgevingen,	
  eigenaarschap)	
  
Opstellen	
  innova'eagenda:	
  
a. Facilitering	
  door	
  bestuurskantoor	
  voor	
  innova'e	
  maximaal	
  en	
  eﬃciënt	
  
b. Professionele	
  leergemeenschappen	
  en	
  innova'e	
  verbinden	
  
c. Onderlinge	
  audits	
  in	
  het	
  kader	
  van	
  innova'e	
  
d. Inzet	
  innova'ekracht	
  en	
  exper'se	
  van	
  master	
  studenten	
  (MEBIT)	
  
e. In	
  kaart	
  brengen	
  externe	
  par'jen	
  voor	
  innova'es	
  
f. Innova'e	
  als	
  thema	
  in	
  gesprekscyclus	
  directeuren	
  en	
  bovenschools	
  directeuren	
  

2.

3.	
  Aanbod	
  voor	
  kinderen	
  van	
  2,5	
  tot	
  12	
  jaar	
  

2017-‐2018	
  

1.
2.
3.
4.

Visie,	
  leergemeenschap	
  en	
  beleidskader	
  (2016-‐2017)	
  en	
  aanbod	
  	
  ‘Jonge	
  Kind’	
  	
  
Geïntegreerd	
  en	
  afgestemd	
  aanbod	
  in	
  alle	
  scholen	
  met	
  een	
  voorschool	
  
Opbrengsten	
  en	
  conclusies	
  landelijke	
  pilot	
  startgroepen	
  voor	
  peuters	
  in	
  kaart	
  
Uitbreiding	
  S'ch'ng	
  Peuterspeelzalen	
  DHS	
  gericht	
  op	
  kleinere	
  aanbieders	
  
1. Volgen	
  richtlijnen	
  en	
  'jdpad	
  plan	
  van	
  aanpak	
  
2. Delen	
  ervaringen	
  en	
  kennis	
  peuterspeelzaal	
  	
  

4.	
  Nieuwsgierigheid	
  en	
  crea'viteit	
  prikkelend	
  	
  
	
  	
  	
  	
  onderwijs	
  

2018-‐2019	
  

1.
2.
3.

Inventariseren	
  bij	
  leerlingen	
  wanneer	
  onderwijs	
  als	
  plezier,	
  inspira'e	
  en	
  
nieuwsgierigheid	
  prikkelt	
  	
  
Oriënta'e	
  op	
  interna'onale	
  curricula	
  en	
  verbreding	
  blik	
  via	
  deelname	
  aan	
  projecten	
  
Samenwerking	
  met	
  partners	
  die	
  nieuwsgierigheid	
  en	
  crea'viteit	
  prikkelen	
  

5.	
  Eigen'jdse	
  ICT	
  omgeving	
  	
  

2018-‐2019	
  

1.
2.
3.
4.

Formuleren	
  beleidskader,	
  doelstellingen,	
  handvaeen	
  en	
  systemen	
  voor	
  ICT	
  in	
  de	
  les	
  	
  
Organisa'evorm	
  die	
  bruikbaarheid	
  en	
  kwaliteit	
  ICT	
  onderzoekt	
  
Bekijken	
  op	
  privacy	
  wetgeving	
  
Aansprekende	
  intranet	
  site	
  

6.	
  Leerlingen	
  verantwoordelijk	
  voor	
  eigen	
  leerproces	
  	
  

2019-‐2020	
  

1.
2.

Structuurveranderingen	
  om	
  eigenaarschap	
  beter	
  mogelijk	
  te	
  maken	
  
Verkenning	
  mogelijkheden	
  tot	
  vergro'ng	
  eigenaarschap	
  leerlingen	
  en	
  leraren.	
  	
  

Overzicht	
  Ac'viteiten	
  	
  
Opdracht	
  2:	
  Professionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
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Doelen	
  

Jaar	
  

AcLviteiten	
  

1.	
  Meerjarig	
  opleidingsplan	
  en	
  een	
  persoonlijk	
  	
  
	
  	
  	
  	
  ontwikkelplan	
  

2015-‐2016	
  

Elke	
  school	
  heeK	
  meerjarig	
  opleidingsplan	
  en	
  persoonlijk	
  ontwikkelplan	
  voor	
  medewerkers	
  	
  

2.	
  Leiderschapsprogramma	
  

2016-‐2017	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Herijking	
  leiderschapsproﬁel	
  en	
  vernieuwend	
  leiderschap	
  
Vlootschouw	
  kennis	
  en	
  vaardigheden	
  directeuren	
  
Ontwikkeling	
  kennis/vaardigheden,	
  inzicht,	
  actude	
  (voorbeeld:	
  onderzoekende	
  houding)	
  
Management	
  Development	
  traject	
  voor	
  poten'ële	
  toekoms'ge	
  schoolleiders	
  
Hedendaags	
  werving-‐	
  en	
  selec'ebeleid	
  voor	
  directeuren	
  (2015)	
  

3.	
  Kennisdeling	
  en	
  talentontwikkeling	
  in	
  structuur	
  en	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  cultuur	
  	
  

2016-‐2017	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Opleidingsinfrastructuur	
  met	
  website	
  als	
  playorm	
  (2015-‐2016)	
  
Vlootschouw	
  alle	
  opleidingsniveaus	
  DHS	
  (begint	
  2015)	
  
Strategische	
  planning	
  kennis	
  en	
  kunde	
  
Herijking	
  func'ebouwhuis	
  scholen	
  en	
  bestuurskantoor	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  ambi'estatement	
  	
  
Overleg-‐	
  en	
  leervormen	
  met	
  belangrijke	
  rol	
  leerkracht	
  en	
  bijdrage	
  aan	
  lerende	
  cultuur	
  

4.	
  Basisvaardigheden	
  en	
  complexe	
  vaardigheden	
  van	
  	
  	
   2016-‐2017	
  
	
  	
  	
  	
  leerkrachten	
  	
  
	
  

1.
2.
3.
4.

Vaardigheidsme'ng	
  bij	
  leerkrachten	
  (basisbekwaam/	
  vakbekwaam)	
  	
  
Kwaliteitscyclus	
  verrijken	
  door	
  beschikbare	
  exper'se	
  leerkrachten	
  
Leerkracht	
  ondersteund	
  om	
  eigenaarschap	
  leerling	
  te	
  ontwikkelen	
  
Samenwerking	
  versterkt	
  met	
  PABO	
  

5.	
  Genormeerde	
  kwaliteit	
  gesprekscyclus	
  en	
  	
  
	
  	
  	
  	
  borging	
  

2016-‐2017	
  

1.
2.
3.

Digitaal	
  ondersteuningsinstrument	
  	
  Bardo	
  is	
  actueel	
  en	
  eigen'jds	
  (2015-‐2016)	
  
Elke	
  medewerker	
  heeK	
  jaarlijks	
  een	
  start-‐	
  voortgangs-‐	
  of	
  beoordelingsgesprek	
  
Door	
  communica'e:	
  weten	
  wat	
  verwacht	
  wordt	
  en	
  hoe	
  bijdragen	
  aan	
  ambi'es	
  

6.	
  Schooldirecteuren	
  en	
  leerkrachten	
  in	
  geldend	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  register	
  

2017-‐2018	
  

1.
2.
3.
4.

Landelijk	
  in	
  gesprek	
  over	
  lerarenregister	
  
Professionaliseringsac'viteiten	
  DHS	
  koppelen	
  aan	
  landelijke	
  registers	
  	
  
Alle	
  schoolleiders	
  voldoen	
  aan	
  bekwaamheidseisen	
  register	
  en	
  zijn	
  geregistreerd	
  (2017)	
  
Academisering	
  schoolleiders	
  

1.
2.
3.

30	
  %	
  van	
  leraren	
  minimaal	
  WO	
  bachelor	
  (2020)	
  
Ac'ef	
  aanbod	
  stageplaatsen	
  academische	
  pabo’s	
  en	
  universitaire	
  lerarenopleidingen	
  
Verbetering	
  en	
  uitbreiding	
  samenwerking	
  hoger	
  onderwijs.	
  	
  

7.	
  Academisch	
  geschoolde	
  leraren	
  en	
  schoolleiders.	
  	
  

Overzicht	
  Ac'viteiten	
  	
  
Opdracht	
  3:	
  We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  van	
  DHS:	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  binnen	
  en	
  buiten	
  
	
  

	
  

Doelen	
  

Jaar	
  

AcLviteiten	
  

1.	
  Partnerschap	
  school-‐	
  ouders	
  

2015-‐2016	
  

1. Training	
  communica'e	
  met	
  ouders	
  voor	
  schooldirec'es	
  en	
  teams	
  (2016)	
  
2. Kennisvergaring	
  en	
  kennisdeling	
  ouderbetrokkenheid	
  

2.	
  Imago	
  in	
  Den	
  Haag:	
  in	
  2020	
  	
  
	
  	
  	
  	
  aanmerkelijk	
  beter	
  dan	
  in	
  2015	
  
3.	
  Scholen	
  herkenbaar	
  als	
  DHS	
  en	
  dragen	
  	
  
	
  	
  	
  	
  iden'teit	
  	
  DHS	
  uit	
  

2019-‐2020	
  
	
  

4.	
  Marktaandeel	
  s'jgt	
  1%	
  tussen	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  1-‐10-‐2014	
  en	
  1-‐10-‐2019	
  

2019-‐2020	
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1. Aanstelling	
  medewerkerscommunica'e	
  (2015)	
  
2. Plan	
  externe	
  proﬁlering	
  DHS	
  
3. Goede	
  aanslui'ng	
  PO-‐VO	
  
Informa'e	
  verzameling	
  schoolkeuzemo'even	
  en	
  imago	
  op	
  schoolniveau	
  
(2016-‐2017)	
  
4. Imago	
  DHS	
  wordt	
  actueel	
  en	
  modern	
  uitgedragen	
  op	
  intranet	
  en	
  in	
  al	
  onze	
  digitale	
  
ui'ngen.	
  	
  
1. Analyse	
  kansrijke	
  en	
  kansarme	
  scholen	
  v.w.b.	
  leerlinggroei	
  (2015),	
  ook	
  waar	
  DHS	
  
niet	
  geves'gd	
  is	
  
2. Plan	
  van	
  aanpak	
  bovenschools	
  en	
  stadsdeelniveau	
  en	
  besluiten	
  over	
  pilots	
  genomen	
  
(2015-‐2016)	
  
3. Targets	
  en	
  resultaatafspraken	
  leerlingaantal	
  per	
  school	
  	
  (vanaf	
  2015-‐2016)	
  

Overzicht	
  Ac'viteiten	
  	
  
Fundament:	
  huis	
  op	
  orde	
  ++	
  

	
  

Opdracht:	
  Fundament:	
  huis	
  
op	
  orde	
  ++	
  	
  

Jaar	
  

AcLviteiten	
  

2014-‐2015	
  

• Een	
  herziening	
  van	
  de	
  organisa'e	
  in	
  het	
  bestuurskantoor	
  met	
  als	
  doel	
  de	
  
dienstverlening	
  aan	
  scholen	
  en	
  de	
  werkprocessen	
  te	
  verbeteren.	
  

2014-‐2015	
  

• De	
  verbetering	
  van	
  de	
  inkoopprocessen.	
  

2015-‐2016	
  

• Nieuwe	
  afspraken	
  vastleggen	
  met	
  betrekking	
  tot	
  het	
  interne	
  toezicht	
  op	
  
onderwijsresultaten	
  en	
  onderwijskwaliteit,	
  onder	
  meer	
  in	
  rela'e	
  tot	
  
veranderingen	
  in	
  het	
  inspec'etoezicht.	
  

2015-‐2016	
  

• Een	
  herziening	
  en	
  verbetering	
  van	
  het	
  proces	
  rondom	
  schoolbegro'ngen	
  en	
  
bovenschoolse	
  begro'ng.	
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Overzicht	
  doelen	
  en	
  realisa'e	
  	
  	
  
Doelen	
  behaald	
  

2015-‐
2016	
  

2016-‐
2017	
  

2017-‐	
  
2018	
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2018-‐
2019	
  

2019-‐
2020	
  

Doelen	
  bij	
  opdracht	
  1:	
  Pedagogische-‐didacLsche	
  vernieuwing	
  
1.	
  Sociale	
  Veiligheid	
  op	
  alle	
  scholen	
  

X	
  

2.	
  Laatste	
  inzichten	
  pedagogiek	
  en	
  didac'ek	
  	
  

X	
  

3.	
  Aanbod	
  voor	
  kinderen	
  van	
  2,5	
  tot	
  12	
  jaar	
  

X	
  

4.	
  Nieuwsgierigheid	
  en	
  crea'viteit	
  prikkelend	
  onderwijs	
  

X	
  

5.	
  Eigen'jdse	
  ICT	
  omgeving	
  	
  

X	
  

6.	
  Leerlingen	
  verantwoordelijk	
  voor	
  eigen	
  leerproces	
  	
  

X	
  

Doelen	
  bij	
  opdracht	
  2:	
  Professionaliteit	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  
1.	
  Meerjarig	
  opleidingsplan	
  en	
  een	
  persoonlijk	
  ontwikkelprogramma	
  	
  

X	
  

2.	
  Leiderschapsprogramma	
  

X	
  

3.	
  Kennisdeling	
  en	
  talentontwikkeling	
  in	
  structuur	
  en	
  cultuur	
  	
  

X	
  

4.	
  Basisvaardigheden	
  en	
  complexe	
  vaardigheden	
  van	
  leerkrachten	
  	
  

X	
  

5.	
  Genormeerde	
  kwaliteit	
  gesprekscyclus	
  en	
  borging	
  

X	
  

X	
  

6.	
  Schooldirecteuren	
  en	
  leerkrachten	
  in	
  geldend	
  register	
  

X	
  

7.	
  Academisch	
  geschoolde	
  leraren	
  en	
  schoolleiders.	
  	
  

X	
  

Doelen	
  bij	
  opdracht	
  3:	
  We	
  verstevigen	
  de	
  proﬁlering	
  van	
  DHS:	
  	
  	
  	
  	
  
binnen	
  en	
  buiten	
  
1.	
  Partnerschap	
  school-‐	
  ouders	
  

X	
  

2.	
  Marktaandeel	
  s'jgt	
  1%	
  tussen	
  1-‐10-‐2015	
  en	
  1-‐10-‐2020	
  

X	
  

3.	
  Imago	
  in	
  Den	
  Haag:	
  in	
  2020	
  aanmerkelijk	
  beter	
  dan	
  in	
  2015.	
  

X	
  

4.	
  Scholen	
  herkenbaar	
  als	
  DHS	
  en	
  dragen	
  iden'teit	
  DHS	
  uit	
  
	
  

X	
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Bouwstenen	
  plan	
  van	
  aanpak	
  (1)	
  
voorbeelden	
  van	
  samenhangende	
  interven%es	
  	
  
	
  
Deel	
  2	
  van	
  het	
  Ambi'estatement	
  bevat	
  een	
  groot	
  aantal	
  
doelen	
  en	
  ac'viteiten.	
  We	
  willen	
  daarover	
  het	
  volgende	
  
nadrukkelijk	
  onder	
  de	
  aandacht	
  brengen:	
  	
  
	
  
1. De	
  verdere	
  concre'sering	
  in	
  interven'es	
  doen	
  we	
  
de	
  komende	
  maanden	
  nadrukkelijk	
  in	
  dialoog	
  met	
  
de	
  organisa'e.	
  Het	
  proces	
  van	
  raadpleging	
  tot	
  nu	
  
toe	
  heeK	
  ons	
  geleerd	
  dat	
  het	
  welslagen	
  van	
  het	
  
Ambi'estatement	
  sterk	
  a{ankelijk	
  is	
  van	
  het	
  
eigenaarschap	
  en	
  de	
  betrokkenheid	
  van	
  ieder	
  in	
  de	
  
organisa'e	
  en	
  van	
  betekenisvolle	
  manieren	
  van	
  
samenwerken.	
  We	
  zeeen	
  dat	
  proces	
  van	
  co-‐crea%e	
  
nadrukkelijk	
  voort.	
  	
  
2. Aan	
  vele	
  doelen	
  en	
  ac'viteiten	
  kan	
  in	
  samenhang	
  
worden	
  gewerkt.	
  Met	
  andere	
  woorden:	
  met	
  een	
  
aantal	
  gerichte	
  interven'es	
  kunnen	
  meerdere	
  
doelen	
  worden	
  bereikt.	
  Op	
  de	
  volgende	
  pagina	
  
geven	
  we	
  daarvan	
  een	
  aantal	
  voorbeelden.	
  	
  

”Tempo	
  variaLes	
  zijn	
  mogelijk	
  waarbij	
  de	
  snelste	
  het	
  
tempo	
  bepaalt	
  met	
  steun	
  voor	
  achterblijvers”	
  
Regiegroep	
  16	
  juni	
  2014	
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Bouwstenen	
  plan	
  van	
  aanpak	
  (2)	
  

	
  5	
  voorbeelden	
  van	
  samenhangende	
  interven'es	
  
Voorbeelden	
  van	
  
eerder	
  genoemde	
  
doelen	
  en	
  ac'viteiten	
  

IntervenLe	
  1:	
  
Pedagogisch-‐didac'sche	
  
onderwijsvernieuwing	
  via	
  bijvoorbeeld:	
  
1. Professionaliseringsprogramma	
  
leerkrachten	
  (zie	
  interven%e	
  3)	
  
2. ‘Tapas’	
  bijeenkomsten	
  
3. Experimenten	
  
4. Ontwerpbijeenkomsten	
  rond	
  thema’s	
  
Ambi'estatement	
  
5. Innova'eplayorm	
  
6. Conferen'es	
  rond	
  thema’s	
  
Ambi'estatement	
  	
  
7. Betrekken	
  en	
  informeren	
  van	
  ouders	
  

•
•
•
•
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

IntervenLe	
  2:	
  	
  
Leiderschapsprogramma	
  gericht	
  op	
  het	
  
creëren	
  van	
  beweging	
  en	
  vernieuwing	
  
rond	
  thema’s	
  Ambi'estatement	
  
	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

Laatste	
  inzichten	
  pedagogiek	
  en	
  didac'ek	
  
Nieuwsgierigheid	
  en	
  crea'viteit	
  prikkelend	
  onderwijs	
  
Eigen'jdse	
  ICT-‐omgeving	
  
Leerlingen	
  verantwoordelijk	
  voor	
  eigen	
  leerproces	
  

Leiderschapsontwikkeling	
  gericht	
  op	
  het	
  bereiken	
  van	
  ambi'es	
  	
  
In	
  beeld	
  krijgen	
  van	
  de	
  leiderschapsopgave	
  en	
  welk	
  vermogen	
  en	
  welke	
  taken	
  nodig	
  
zijn	
  om	
  de	
  opgave	
  te	
  vervullen.	
  	
  
Verbinding	
  Ambi'estatement	
  met	
  Schoolplan	
  +	
  dialoog	
  bestuur	
  en	
  management	
  
Delen	
  best	
  prac%ces	
  
Creëren	
  van	
  beweging	
  en	
  ontwikkelen	
  van	
  professionele	
  leergemeenschappen	
  
Visie,	
  aanpak	
  op	
  innova'e	
  en	
  ICT-‐beleid	
  
Ontwikkelen	
  communica'eaanpak	
  met	
  het	
  oog	
  op	
  de	
  groei	
  van	
  leerlingaantal	
  
Verbinding	
  aanbrengen	
  met	
  landelijk	
  register	
  

Bouwstenen	
  plan	
  van	
  aanpak	
  (2)	
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  5	
  voorbeelden	
  van	
  samenhangende	
  interven'es	
  	
  
	
  

Voorbeelden	
  van	
  
eerder	
  genoemde	
  
doelen	
  en	
  ac'viteiten	
  

IntervenLe	
  3:	
  	
  
Professionaliseringsprogramma	
  
leerkrachten	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

Delen	
  best	
  prac%ces	
  
Creëren	
  van	
  beweging	
  en	
  vernieuwing	
  rond	
  thema’s	
  Ambi'estatement	
  
Laatste	
  inzichten	
  pedagogiek	
  en	
  didac'ek	
  
Werken	
  aan	
  nieuwe	
  lesontwerpen	
  
Experimenteren	
  met	
  nieuwe	
  werkvormen,	
  leeromgevingen	
  en	
  eigenaarschap	
  leerlingen,	
  
inclusief	
  gebruik	
  ICT	
  
Inspira'e	
  inbrengen	
  via	
  externe	
  partners	
  
Verbinding	
  aanbrengen	
  met	
  landelijk	
  register	
  
Samenwerken	
  met	
  hoger	
  onderwijs	
  	
  

IntervenLe	
  4:	
  	
  
Gesprekscyclus	
  
	
  
	
  

•
•
•
•

Proﬁelen	
  voor	
  leiders	
  en	
  leerkrachten	
  ontwikkelen,	
  inclusief	
  mee'nstrumenten	
  
Professionalisering	
  behoeKe	
  en	
  noodzaak	
  bespreken	
  (persoonlijk	
  ontwikkelplan)	
  
Poten'eel	
  inschacng	
  ter	
  voorbereiding	
  op	
  ‘vlootschouw’	
  
Spoeen	
  en	
  selecteren	
  talenten	
  

IntervenLe	
  5:	
  	
  
ICT-‐innova'e	
  via	
  lesontwerpen,	
  	
  
experimenten	
  en	
  professionele	
  
leergemeenschap	
  (zie	
  ook	
  
interven%es	
  1	
  en	
  3)	
  	
  
	
  

•
•
•
•

Ontwikkelen	
  ICT	
  beleid	
  (visie	
  en	
  aanpak)	
  
Ontwikkelen	
  eigen'jdse	
  leeromgeving	
  
Leerlingen	
  verantwoordelijk	
  voor	
  eigen	
  leerproces	
  
Imago	
  DHS	
  wordt	
  actueel	
  en	
  modern	
  uitgedragen	
  op	
  intranet	
  en	
  in	
  al	
  onze	
  digitale	
  
ui'ngen	
  

	
  

Middelen	
  per	
  opdracht	
  op	
  bovenschools	
  niveau	
  1/2	
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ToelichLng	
  
Het	
  Ambi'e	
  Statement	
  2015-‐2020	
  is	
  in	
  beginsel	
  geen	
  kostenintensief	
  programma.	
  Dat	
  had	
  ook	
  niet	
  gepast	
  in	
  de	
  huidige	
  'jd,	
  waarin	
  de	
  ﬁnanciële	
  ruimte	
  van	
  DHS	
  
afneemt.	
  Het	
  gaat	
  primair	
  om	
  het	
  wijzigen	
  van	
  de	
  actude,	
  het	
  aanleren	
  van	
  vaardigheden	
  en	
  het	
  delen	
  en	
  construeren	
  van	
  kennis	
  met	
  elkaar.	
  Professionalisering	
  is	
  
het	
  sleutelbegrip	
  voor	
  de	
  komende	
  jaren.	
  Juist	
  hiervoor	
  zijn	
  de	
  afgelopen	
  periode	
  extra	
  middelen	
  van	
  de	
  rijksoverheid	
  en	
  de	
  gemeentelijke	
  overheid	
  beschikbaar	
  
gesteld.Het	
  realiseren	
  van	
  onze	
  doelen	
  wordt	
  voor	
  het	
  grootste	
  gedeelte	
  met	
  de	
  menskracht	
  en	
  middelen	
  van	
  onze	
  scholen	
  gerealiseerd.	
  Deze	
  zijn	
  verwerkt	
  in	
  de	
  
schoolbegro'ngen	
  die	
  mede	
  gebaseerd	
  zijn	
  op	
  de	
  schoolplannen.	
  De	
  schoolplannen	
  zijn	
  in	
  de	
  eerste	
  helK	
  van	
  2015	
  ontwikkeld,	
  waarbij	
  de	
  kaders	
  van	
  het	
  Ambi'e	
  
Statement	
  2015-‐2020	
  zijn	
  gebruikt.	
  
Uiteraard	
  heeK	
  ook	
  het	
  bestuur,	
  management	
  en	
  schoolondersteuning	
  een	
  belangrijke	
  rol	
  in	
  het	
  realiseren	
  van	
  onze	
  doelen	
  voor	
  de	
  periode	
  2015-‐2020.	
  Door	
  
ondersteuning	
  en	
  begeleiding	
  en	
  in	
  een	
  aantal	
  gevallen	
  	
  ook	
  door	
  het	
  organiseren	
  van	
  behulpzame	
  instrumenten	
  en	
  middelen,	
  omdat	
  dit	
  op	
  schoolniveau	
  niet	
  eﬃciënt	
  
en	
  eﬀec'ef	
  is.	
  Juist	
  in	
  de	
  komende	
  jaren	
  staat	
  centraal	
  dat	
  we	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  ons	
  onderwijs,	
  nog	
  meer	
  dan	
  hiervoor,	
  gezamenlijk	
  vorm	
  geven.	
  
In	
  het	
  overzicht	
  op	
  de	
  deze	
  en	
  de	
  volgende	
  pagina	
  staan	
  de	
  investeringen	
  op	
  bovenschools	
  niveau	
  beschreven.	
  Soms	
  is	
  dat	
  in	
  de	
  vorm	
  van	
  capaciteit	
  en	
  
deskundigheid.	
  Met	
  name	
  denken	
  we	
  dan	
  aan	
  extra	
  exper'se	
  op	
  onderwijsinhoudelijk	
  gebied,	
  HRM	
  en	
  communica'e	
  (de	
  3	
  hoofdthema’s)	
  voor	
  de	
  komende	
  jaren.	
  
We	
  zullen	
  er	
  naar	
  streven	
  deze	
  extra	
  forma'e	
  te	
  bekos'gen	
  uit	
  de	
  bestaande	
  begro'ng	
  van	
  het	
  bestuurskantoor.	
  Dat	
  moet	
  mogelijk	
  worden	
  gemaakt	
  door	
  een	
  
herinrich'ng	
  en	
  nieuwe	
  taakverdeling	
  van	
  het	
  bestuurskantoor.	
  In	
  het	
  najaar	
  van	
  2014	
  is	
  een	
  studie	
  hier	
  naar	
  gestart.	
  Deze	
  zal	
  in	
  het	
  najaar	
  van	
  2015	
  worden	
  
afgerond.	
  Mocht	
  dit	
  onvoldoende	
  resultaat	
  opleveren	
  dan	
  zal	
  het	
  ongedekte	
  deel	
  van	
  de	
  kosten	
  van	
  de	
  extra	
  capaciteit	
  worden	
  verwerkt	
  in	
  de	
  herverdeling	
  van	
  
middelen	
  binnen	
  DHS.	
  In	
  andere	
  gevallen	
  gaat	
  het	
  om	
  de	
  bovenschoolse	
  organisa'e	
  van	
  professionalisering.	
  Vanzelfsprekend	
  voor	
  bestuurskantoor	
  en	
  schooldirec'es,	
  
maar	
  ook	
  voor	
  onze	
  leerkrachten.,	
  daar	
  waar	
  we	
  dat	
  gewenst	
  vinden.	
  Met	
  alle	
  benodigde	
  middelen	
  is	
  rekening	
  gehouden	
  in	
  onze	
  Meerjarenbegro'ng	
  2016-‐2019.	
  
FormaLe	
  

Materieel	
  
Opdracht	
  1:	
  Pedagogisch-‐didacLsche	
  vernieuwing	
  2016-‐2019	
  

0,8	
  FTE	
  

Afdeling	
  beleid	
  

€80.000	
  

bedrag	
  per	
  jaar;	
  beschikbaar	
  uit	
  herinrich'ng	
  
bestuurskantoor	
  

€40.000,-‐	
  

	
  Gespreksronden	
  
Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  
Meerjarenbegro'ng	
  (mjb)2016-‐2019	
  	
  

Opdracht	
  2:	
  Professionalisering	
  in	
  mensen	
  en	
  cultuur	
  
0,8	
  FTE	
  

Afdeling	
  beleid	
  

€	
  25.000	
  

Professionalisering	
  schoolleiders	
  
Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  Mjb	
  

€80.000	
  

Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  
Meerjarenbegro'ng	
  2016-‐2019	
  	
  

€130.000,-‐	
  

	
  Facilitering	
  Kennisgroepen	
  
Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  Mjb	
  

Opdracht	
  3:	
  Groei	
  van	
  leerlingaantal	
  
0,7	
  FTE	
  

Afdeling	
  beleid	
  

€	
  25.000	
  

Uitvoeringskosten	
  plan	
  
Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  Mjb	
  

€70.000	
  

Bedrag	
  per	
  jaar;	
  beschikbaar	
  uit	
  herinrich'ng	
  
bestuurskantoor	
  

€25.000,-‐	
  

Training	
  Klantgerichtheid	
  	
  
Bedrag	
  per	
  jaar;	
  bovenschoolse	
  begro'ng,	
  binnen	
  kaders	
  Mjb	
  

Middelen	
  per	
  opdracht	
  op	
  bovenschools	
  niveau	
  2/2	
  

	
  	
  
Opdracht	
  1	
  

2016	
  
	
  	
  

Samenva_ende	
  weergave	
  in	
  overzicht	
  
	
  
2017	
  
2018	
  
	
  	
  

2019	
  

	
  
personeel	
  
materieel	
  
Opdracht	
  2	
  

€	
  80.000	
  
€	
  40.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€	
  40.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€	
  40.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€	
  40.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€155.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€155.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€155.000	
  
	
  	
  

€	
  80.000	
  
€155.000	
  
	
  	
  

€70.000	
  
€	
  50.000	
  
€	
  475.000	
  

€	
  70.000	
  
€	
  50.000	
  
€	
  475.000	
  

€	
  70.000	
  
€	
  50.000	
  
€	
  475.000	
  

€	
  70.000	
  
€	
  50.000	
  
€	
  475.000	
  

	
  
personeel	
  
materieel	
  
Opdracht	
  3	
  

	
  
personeel	
  
materieel	
  
Totaal	
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Spelregels sponsoring
op scholen

Stemt iedereen in met de sponsoring?

2 | Spelregels sponsoring op scholen

Sponsoring op school
Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden van stageplekken.
Een bedrijf kan een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs ook sponsoren. Dit
betekent dat de school geld of goederen krijgt van de sponsor. In ruil daarvoor levert de school
een tegenprestatie, zoals een naamsvermelding in de nieuwsbrief of een spandoek bij de
sportdag.
Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Sponsoring
mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een
sponsor mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen.
Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is niet toegestaan. Sponsoring kan alleen met
instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Het sponsorbeleid wordt door de school
toegelicht in het schoolplan en de schoolgids.

Speelruimte en spelregels
Het is belangrijk goede afspraken te maken als een school in zee gaat met een sponsor. Alle
betrokkenen behoren te weten welke speelruimte er is. Om schoolleiders, schoolbesturen,
ouders en leerlingen houvast te bieden bij het nadenken over een verantwoord sponsorbeleid,
zijn de spelregels vastgelegd in het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring.
Dit convenant is ondertekend door de staatssecretaris van OCW en tien belangenorganisaties
uit onderwijs en bedrijfsleven. De afspraken in het convenant gelden tot en met 2018. Het
convenant dient als basis voor het sponsorbeleid. Niet alleen voor schoolbesturen en scholen,
maar ook voor bedrijven die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs. Het geeft ouders,
leerlingen, personeel en medezeggenschapsraden handvatten voor hun betrokkenheid bij
sponsoring op school.
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Past de sponsoring bij een gezonde leefstijl?
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Stappenplan sponsoring
1. Inhoudelijke afweging:
De school maakt een inhoudelijke afweging aan de hand van vragen als:
• Is de sponsoring in overeenstemming met de taak en doelstellingen van de school?
• Hoe groot is de sponsorbijdrage? Welke bedoelingen heeft de sponsor met zijn bijdrage?
Hoe verhoudt de tegenprestatie zich tot de bijdrage van de sponsor?
• Draagt de sponsoring bij aan een gezonde leefstijl?
• Is de sponsoring in overeenstemming met goede smaak en fatsoen? Wordt er bijvoorbeeld
geen misbruik gemaakt van de onwetendheid van leerlingen?

2. Afweging over de effecten van sponsoring:
De school maakt een afweging over de effecten van sponsorafspraken aan de hand van vragen als:
• Wat zijn de consequenties voor de school, de leerlingen, het personeel en de ouders?
• Wordt er geen schade berokkend aan de ontwikkeling van leerlingen?
• Komt de objectiviteit van de school niet in het geding?
• Wordt de onderwijsinhoud niet beïnvloed?
• Komt de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar?

3. Zorgen voor draagvlak en verantwoording afleggen:
De school legt het voorstel voor sponsorafspraken voor aan de medezeggenschapsraad (MR):
• De MR moet instemmen met het sponsorbeleid en de afspraken met sponsors.
• De school informeert alle betrokkenen (personeel, leerlingen, ouders) over de
sponsoraanpak van de school. Deze aanpak behoort in overeenstemming te zijn met de
afspraken in het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.
• De school legt verantwoording af over het gevoerde sponsorbeleid in het jaarverslag
(de jaarrekening).

4. Klachten:
Als er onduidelijkheid is over het sponsorbeleid van de school, kunnen ouders, leerlingen of leraren
met hun vragen terecht bij de schoolleiding, het schoolbestuur of hun vertegenwoordigers in de
MR. Als er klachten zijn, dan kunnen die worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de
school. Met klachten over reclame-uitingen gaat u naar de Reclame Code Commissie.
Spelregels sponsoring op scholen | 5

Wie is verantwoordelijk?
• Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs,
het schoolbeleid en voor de naleving van wet- en regelgeving op een school. Dat geldt dus
ook voor het sponsorbeleid van een school.
• Als de oudervereniging sponsorbijdragen wil gebruiken voor activiteiten op en rond de
school, vallen deze activiteiten onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
De regels omtrent sponsoring gelden dus ook in die situatie.
• Voor sponsoring is een breed draagvlak binnen de school belangrijk. Het is daarom nodig
leraren, leerlingen en ouders goed aan te haken als er sprake is van sponsoring.

Wie beslist over sponsoring?
• Het bevoegd gezag van een school beslist over sponsoring. In de praktijk zal de schoolleiding
hierbij het voortouw hebben en invulling geven aan het sponsorbeleid van een school.
• Voordat beslissingen worden genomen, is instemming van de medezeggenschapsraad (MR)
nodig. Deze instemmingsbevoegdheid is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS Art. 10, onder f).
• Instemming van de MR is dus ook nodig voor afzonderlijke sponsorovereenkomsten. Als er
voldoende draagvlak is voor het aangaan van een sponsorovereenkomst met een bepaalde
sponsor, kan de school met de sponsor in zee gaan.
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Aandachtspunten
• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school betrokken zijn, niet
in gevaar brengen.
• Het primaire proces op school en de continuïteit van het onderwijs mogen niet afhankelijk
zijn van sponsorbijdragen.
• Als de aanschaf van computers wordt gesponsord, mag de school bijvoorbeeld niet verplicht
worden om ook de software van de sponsor af te nemen. Een sponsor kan sowieso niet van
de school verlangen dat de school afziet van de aanschaf van producten van andere
aanbieders.
• In lesmaterialen mag géén reclame worden gemaakt. Bestaande producten mogen alleen
worden afgebeeld, als dat functioneel is en er niet eenzijdig naar één merk wordt verwezen.
De school beslist zelf of er sprake is van reclame of functioneel gebruik van
productafbeeldingen.
• Reclame van sponsors mag de leerlingen niet verleiden tot een ongezonde leefstijl en/of
gevaarlijke activiteiten. Dit onder meer om overgewicht en blessures te vermijden.
• Sponsoring mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen
voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.
• De reclame mag leerlingen niet aanmoedigen om hun ouders over te halen om producten of
diensten van de sponsor af te nemen.
• Leerlingen leren soms ook bij een bedrijf (bijvoorbeeld tijdens een stage). Dit mag niet leiden
tot een wederzijdse afhankelijkheid tussen de school en het bedrijf. Beslissingen over het
aangaan van een sponsorovereenkomst staan los van andere afspraken met bedrijven.
• Als een school geld, goederen of diensten ontvangt, waarvoor géén tegenprestatie wordt
verlangd, dan is er sprake van een donatie. Ook de (vrijwillige) ouderbijdragen staan los van
het sponsorbeleid van de school.
• Het is raadzaam om helder te communiceren over alle bijdragen van derden. Geef in het
financieel jaarverslag (de jaarrekening) aan om welke bedragen het gaat en hoe die middelen
zijn besteed.
• Zorg dat iedereen op school het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring kan raadplegen, bijvoorbeeld via een link op de website van de school.
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Schaadt het mijn kind niet?
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Voorbeelden van sponsoring
• Lesmaterialen: lespakketten, boeken, video’s, folders, posters of spellen, die geheel of
gedeeltelijk worden aangeboden door bedrijven of organisaties.
• Activiteiten: schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen, schoolreisjes of andere evenementen,
die geheel of op onderdelen mogelijk worden gemaakt door bijdragen van sponsors.
• Gebouw en inrichting van de school, apparatuur of catering: een sponsor kan bijdragen
aan aanpassingen van het schoolgebouw, de inrichting/exploitatie van de school, de 		
aanschaf van (computer)apparatuur of de catering.

Voorbeelden van een tegenprestatie
• Advertenties in de schoolkrant of de nieuwsbrief, de schoolgids of op zogenoemde 		
schoolboards. Denk ook aan een reclamebord of spandoek tijdens de sportdag of het 		
schoolfeest.
• Uitdelen van (proef)producten of folders om leerlingen en/of ouders te laten kennismaken
met producten of diensten van de sponsor.
• Reclame-uitingen voor de producten of diensten van de sponsor liggen het meest voor de
hand als tegenprestatie. Maar dat hoeft niet altijd. De school kan ook een andere
tegenprestatie leveren.
• Let er ook op dat géén reclame mag worden gemaakt voor producten die de gezondheid of
de veiligheid van de consument in gevaar brengen en dat zulke – ongezonde – producten
dus ook niet op school mogen worden uitgedeeld. Dit ook vanwege de bepalingen in de
Wet misleidende reclame, de Tabakswet en de Warenwet.
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Wat is de tegenprestatie?
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Klachten over sponsoring en/of reclame
Ouders, leerlingen en leraren kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de
klachtencommissie van de school. Scholen moeten duidelijk aangeven dat dit mogelijk is.
U kunt ook kijken op de website van de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen of de site van
Ouders & Onderwijs.
Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft een ouder, leraar of leerling een
klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kan hij of zij een klacht indienen bij de
Reclame Code Commissie.

Meer informatie
Informatie over de spelregels rond sponsoring op scholen in het primair en het voortgezet
onderwijs en de volledige tekst van het sponsorconvenant 2015-2018 vindt u op de website
Rijksoverheid.nl. U kunt daar ook een printversie van het convenant downloaden. De andere
ondertekenaars van het convenant informeren hun achterban over de spelregels rond
sponsoring op scholen via websites en andere kanalen. Wilt u meer weten over het
sponsorbeleid van een bepaalde school? Vraag er dan naar bij de schoolleiding of het
schoolbestuur van de school.

Spelregels sponsoring op scholen | 11

Sluit de sponsoring aan bij onze visie?
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Ondertekenaars van het convenant
• Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)
• Algemene Onderwijsbond (AOb)
• CNV Onderwijs
• Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU)
• Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• MKB-Nederland
• Ouders & Onderwijs
• PO-Raad
• VNO-NCW
• VO-raad

Spelregels sponsoring op scholen | 13

Colofon
Deze digitale handreiking is een gezamenlijk initiatief van de
ondertekenaars van het convenant sponsoring. De productie is
verzorgd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. De inhoud van deze publicatie kunt u gebruiken
voor uw eigen berichtgeving aan ouders, leerlingen, sponsors
en andere betrokkenen.
Vormgeving: Studio Xerox/OBT
Juni 2015 | 85802

STAATSCOURANT

Nr. 11634
30 april
2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’
2015–2018 (20 april 2015, kenmerk 758824)
Partijen:
1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de heer S. Dekker, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de
staatssecretaris;
2. De PO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw R. den Besten;
3. De VO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rosenmöller;
4. De Algemene Vereniging van Schoolleiders, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
G.P.M. van Haren;
5. De Algemene Onderwijsbond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Muijres;
6. Het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw J. Krijt;
7. De Landelijke Ouderraad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.J. Verhulst;
8. De Vereniging VNO- NCW, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. de Boer;
9. MKB-Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van Straalen;
10. De Groep Educatieve Uitgeverijen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
H.T.A.J.M. Rimmelzwaan;
11. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
A. Lutterman.
Overwegende dat:
– partijen constateren dat sprake is van samenwerking tussen scholen en bedrijven die ten goede
komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs;
– samenwerking ook sponsoring impliceert, en het van belang is om die sponsoring aan heldere
regels en afspraken te binden;
– zulke regels en afspraken er in ieder geval in voorzien dat geen vormen van sponsoring ontstaan
die een negatief effect hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
– partijen het wenselijk achten dat voor bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid voorop staat
als zij scholen sponsoren;
– bevoegde gezagsorganen van scholen op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante
wijze met sponsoring omgaan;
Komen als volgt overeen:
Artikel 1. Definities
In dit convenant wordt verstaan onder:
Leerlingen
Leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de
Wet op de expertise centra en de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel hun ouders, voogden of
verzorgers.
Sponsoring
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder-/
leerlingbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het
bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich
neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven
daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden
georganiseerd) worden geconfronteerd.
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Donatie
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de
ouder-/leerlingbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. In het geval van een
donatie kan het bevoegd gezag uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. In
dat geval is er sprake van sponsoring in de zin van dit convenant.
Reclame(uiting)
Iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder
reclame(uiting) wordt mede verstaan het vragen van diensten. Van een openbare aanprijzing is sprake
indien leerlingen en leraren hiermee worden geconfronteerd.
Reclame Code
Regels waaraan reclame moet voldoen en waaraan reclame wordt getoetst door de Reclame Code
Commissie.
Klachtencommissie
De klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 23 van de
Wet op de expertisecentra of artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Reclame Code Commissie
De door de Stichting Reclame Code ingestelde klachtencommissie die beoordeelt of adverteerders en
anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code hebben
gehouden.
Artikel 2. Vereist draagvlak
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en de bij
de school betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is
van sponsoring. Partijen zullen met kracht bevorderen dat wordt gehandeld overeenkomstig de
spelregels van het convenant en de in het onderwijs voor sponsoring geldende wettelijke voorschriften.
Artikel 3. Taak en doelstelling scholen
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke
gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het
afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en
aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is immers een van de kerndoelen van het
onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag
sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor
mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.
Artikel 4. Positie scholen
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Artikel 5. Onderwijsinhoud
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod
en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in
lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen sprake zijn
van onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere wijze in schoolverband reclame
wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl of gevaarlijke
activiteiten.
Artikel 6. Continuïteit
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen activiteiten mag niet
afhankelijk worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor
de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de
wettelijke verplichtingen.
Artikel 7. Klachten
Partijen zullen met kracht bevorderen dat alle bij het onderwijs betrokkenen duidelijk is dat zij zich met
klachten over sponsoring kunnen melden bij de klachtencommissie als bedoeld in artikel 1. Partijen
zullen daarnaast bekendheid geven aan het feit dat klachten over de inhoud van concrete reclame-
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uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.
Artikel 8. Transparantie
Partijen spannen zich er voor in dat scholen die gebruik maken van het middel sponsoring er voor
zorgen dat alle betrokkenen bij de school voldoende geïnformeerd worden over de beslissingen
aangaande sponsoring. Zij bieden de scholen waar mogelijk hierbij ondersteuning. Zij stimuleren dat
scholen de door hen verkregen sponsormiddelen gescheiden zichtbaar maken in een jaarrekening die
voor alle betrokkenen bij de school goed toegankelijk dient te zijn.
Artikel 9. Communicatiestrategie
Partijen zullen met het oog op de afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd een gezamenlijke
communicatiestrategie ontwikkelen. Partijen zullen de afgesproken spelregels voor sponsoring actief
gedurende de gehele periode van het convenant onder de aandacht van hun achterban brengen.
Artikel 10. Evaluatie
De werking van dit convenant zal in 2018 door partijen integraal worden geëvalueerd. Daarbij zal in elk
geval worden geïnventariseerd op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door scholen is
gehanteerd. Deze evaluatie vindt plaats op een voor het verstrijken van deze termijn nader door
partijen te bepalen wijze. Mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie zal door partijen
worden bepaald of en zo ja in welke vorm dit convenant zal worden verlengd. De staatssecretaris
neemt het initiatief om tot de beoogde evaluatie te komen.
Artikel 11. Wijziging convenant
Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der partijen zouden moeten
leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover overleg gevoerd tussen alle partijen.
Wijzigingen van dit convenant en aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk
tussen alle partijen zijn overeengekomen. Dit convenant is niet afdwingbaar.
Artikel 12. Werkingsduur en bekendmaking
Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum dat het door alle partijen is ondertekend en
eindigt op 1 januari 2019. Partijen voeren tijdig voor de afloop en op initiatief van de staatssecretaris
overleg over de vraag of en in welke vorm voortzetting van dit convenant gewenst is. Dit convenant
zal in de Staatscourant worden geplaatst . Daarenboven zullen alle partijen zelf bekendheid geven aan
de afspraken naar hun eigen achterban.
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Aldus overeengekomen op 20 april 2015
De Staat der Nederlanden
namens deze,
S. Dekker
Algemene Onderwijsbond
namens deze,
J. Muijres
PO-Raad
namens deze,
R. den Besten
Algemene Vereniging Schoolleiders
namens deze,
P. van Haren
VO-raad
namens deze,
P. Rosenmöller
Landelijke Ouderraad
namens deze,
R. Verhulst
Landelijk Aktie Komitee Scholieren
namens deze,
A. Lutterman
Groep Educatieve Uitgeverijen
namens deze,
H. Rimmelzwaan
CNV Onderwijs
namens deze,
J. Krijt
VNO-NCW
namens deze,
H. de Boer
MKB-Nederland
namens deze,
M. van Straalen
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TOELICHTING
Algemeen
Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring
omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties in februari 1997 een convenant afgesloten. Dit convenant expireerde op 13 februari 2002. Dit is
daarna in aangepaste vorm opnieuw afgesloten tot 12 februari 2007, en vervolgens tot 1 januari 2013.
Het uitgangspunt voor de partners van dit convenant is steeds geweest dat het wenselijk is om met
elkaar de kaders vast te stellen waarbinnen sponsoring van scholen kan plaatsvinden. De partijen
spreken algemene gedragsregels ten aanzien van sponsoring af en binden zich daaraan. De school
(het bevoegd gezag of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan deze kaders,
alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving, en maakt daarbinnen in overleg met alle geledingen
binnen de school – geformaliseerd door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) –
een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Het convenant geeft de spelregels aan. Het is geen
naslagwerk waarin precies staat wat mag en wat niet mag. Het bevat dan ook geen casuïstiek: geen
aanwijzingen bijvoorbeeld met welke bedrijven of voor welke voedingsmiddelen al dan niet overeenkomsten mogen worden aangegaan. Voorwaarde hierbij is wel dat ouders (en in het voortgezet
onderwijs ook: leerlingen), personeel, de medezeggenschapsraad en andere belanghebbenden voluit
in de gelegenheid worden gesteld om sponsorovereenkomsten te toetsen aan hun eigen wensen en
aan de gedragsregels in dit convenant. Zij dienen daartoe door de school transparant te worden
geïnformeerd en actief te worden betrokken bij de besluitvorming. Dit proces krijgt zijn formele
afronding door middel van instemmingsrecht van de gehele medezeggenschapsraad. Indien er sprake
is van een geschil tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag, kan dit worden voorgelegd aan de landelijke commissie voor geschillen (WMS) en in hoogste instantie aan de Ondernemingskamer. Individuele ouders en individuele personeelsleden kunnen met klachten over sponsoring
terecht bij de klachtencommissie waar de school bij aangesloten is.
De partijen achten het wenselijk om het convenant op basis van bovenstaand uitgangspunt voort te
zetten. Verschillende onderwerpen vormen daarbij een specifiek aandachtspunt:
a. de naleving van de bestaande wettelijke regelgeving ten aanzien van sponsoring;
b. een toenemende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, met name in het vmbo;
c. een toename van het aantal kinderen met overgewicht.

Ad a: Naleving wetgeving
Uit de integrale evaluatie van de werking van het Convenant door Regioplan (Sponsoring in het
onderwijs 2007, Regioplan, Amsterdam mei 2007) bleek dat gedragsregels rondom sponsoring in het
onderwijs wenselijk worden geacht, hoewel er over het algemeen inhoudelijk zorgvuldig met
sponsoring omgegaan wordt. De bestaande (procedurele) wettelijke regelgeving rondom sponsoring
werd echter niet voldoende nageleefd. Zo werd de medezeggenschapsraad niet altijd betrokken bij de
besluitvorming over sponsoring. Leerkrachten, ouders en leerlingen werden niet altijd geïnformeerd
over het feit dat de school gebruikmaakt van sponsoring. Daarnaast bleek dat ouders en leerlingen
doorgaans niet weten dat zij met klachten over sponsoring terecht kunnen bij een klachtencommissie.
In de schooljaren 2009/2010 (po) en 2010/2011 (vo) heeft de Inspectie van het Onderwijs bij een
steekproef van schoolgidsen en schoolplannen een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de
naleving van de wettelijke regels inzake sponsoring. Daaruit bleek dat sponsoring geen groot issue is
op scholen, maar dat scholen zich maar zelden verantwoorden over sponsoring in het schoolplan de
schoolgids, terwijl dit voor alle scholen verplicht is.
De wetgeving op dit punt is helder: sinds 1 januari 2007 regelt de WMS dat de gehele medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid heeft over het aanvaarden van materiële bijdragen of
geldelijke bijdragen indien daarbij verplichtingen worden aangegaan waarmee leerlingen worden
geconfronteerd. In de WPO (artikel 12), WEC (artikel 21) en WVO (artikel 24) zijn bepalingen opgenomen met verplichtingen voor het bevoegd gezag ten aanzien van de informatieverstrekking over
middelen van derden anders dan de ouderbijdrage. De overheid heeft hier een rol als handhaver van
wet- en regelgeving. De WMS kent het instrument van een bekostigingssanctie bij niet-naleving van
de wettelijke voorschriften uit deze wet. Zo nodig zal de overheid overgaan tot gepaste en proportionele bekostigingssancties.
Met dit convenant verplichten de convenantpartners zich ertoe scholen te helpen hun wettelijke
verplichtingen goed vorm te geven. De partijen zullen de afspraken in dit convenant gedurende de
gehele periode van het convenant actief onder de aandacht van hun achterban brengen. De besturenorganisaties zullen de schoolbesturen wijzen op het belang van het convenant, de daarmee samen-
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hangende wettelijke verplichtingen en de wijze waarop de besturen de andere belanghebbenden bij
de uitwerking van het convenant kunnen betrekken. De ouderorganisaties zullen de ouders en
medezeggenschapsraden informeren over de bevoegdheden van de medezeggenschapraad inzake
sponsoring. OCW zal de vakorganisaties vragen om hun achterban actief te informeren over het
onderwerp sponsoring en daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen.

Ad b: Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Er is met name in het vmbo en het praktijkonderwijs sprake van contact tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs in deze schooltypen is in toenemende mate praktijkgericht. Scholen maken dan
ook veel gebruik van de mogelijkheid om leerlingen op stage te laten gaan. Dit is ingrijpend: immers
op deze manier vindt het leer- en ontwikkelingsproces niet alleen plaats in de school maar ook in het
bedrijf, en neemt het bedrijf in feite een deel van de pedagogische taak over. Deze ontwikkeling
resulteert in een wederzijdse afhankelijkheid, die in het kader van het idee van ‘arbeidsnabijheid‘ van
het beroepsonderwijs gewenst is. Deze afhankelijkheid mag niet leiden tot een context waarbinnen de
school een andere afweging maakt ten aanzien van mogelijke sponsorovereenkomsten, dan zonder
die afhankelijkheid.

Ad c: Overgewicht
Het aantal volwassenen en kinderen met (ernstig) overgewicht neemt toe. Inmiddels heeft ruim 15%
van de kinderen last van overgewicht. Overgewicht is primair een zaak van het individu – de balans
tussen eten en bewegen is niet in evenwicht – maar ook een maatschappelijk probleem. De sector
onderwijs heeft op het gebied van een gezonde leefstijl een belangrijke taak en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Het bevorderen van gezond gedrag is een van de kerndoelen van het onderwijs.
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht in het curriculum aandacht te besteden
aan gezonde leefstijl en bewegen. Door deel te nemen aan Jongeren op Gezond Gewicht wil het
ministerie van OCW de aandacht voor het bestrijden van overgewicht en de rol van het onderwijs
hierin nog eens benadrukken.
Aansluitend bij de intentie van Jongeren op Gezond Gewicht zullen de partijen bij dit Convenant
Sponsoring bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een
gezonde leefstijl van kinderen (in het bijzonder als het gaat om gezond eten en bewegen) mogelijk,
gemakkelijk en aantrekkelijk maken.

Artikelsgewijs
Artikel 1.
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden verstrekt aan een
bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor
een tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in
schoolverband worden geconfronteerd. Betrokkenen zullen erop moeten toezien dat de door de
sponsor verlangde tegenprestatie niet onevenredig is ten opzichte van de sponsoring. Indien geld,
goederen of diensten door derden worden verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren,
niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake
van een donatie. Echter, als het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of
leerling uit eigen beweging overgaat tot het leveren van een tegenprestatie is er wel sprake van
sponsoring in de zin van dit convenant.
Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen in schoolverband (dat wil zeggen
binnen het verband van de schoolorganisatie) geschiedt. Dat is ook het geval als bijvoorbeeld een los
van het bevoegd gezag staande vereniging of stichting van ouders voor de school een sponsor weet
te vinden en daartoe een sponsorovereenkomst aangaat die met zich mee brengt dat de sponsor een
tegenprestatie vraagt waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers binnen het verband van
de schoolorganisatie worden geconfronteerd. Ook al gaat het bevoegd gezag in een dergelijk geval
zelf niet rechtstreeks een verplichting aan jegens de sponsor, er kan wel worden gesproken van een
afgeleide verplichting voor het bevoegd gezag die voortvloeit uit de sponsorovereenkomst. Het
bevoegd gezag zal immers moeten toestaan dat in schoolverband een bepaalde tegenprestatie wordt
geleverd en moet derhalve bepalen of het verantwoord is om leerlingen of hun ouders/voogden/
verzorgers met de tussen de sponsor en de ouders afgesproken tegenprestatie te confronteren. We
kunnen dit met het volgende voorbeeld verduidelijken.
Een oudervereniging op een school voor vmbo heeft een bedrijf benaderd dat naast de school is
gehuisvest. Dat bedrijf beheert grond en gebouwen waarop dieren (kunnen) worden gehuisvest. In het
kader van de opleiding van enkele groepen leerlingen wil de oudervereniging gebruik maken van die
grond en gebouwen. Daartoe wordt een sponsorovereenkomst gesloten, waarbij als tegenprestatie
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wordt afgesproken het vermelden van deze sponsoring op zowel de website van school als in
schriftelijke uitingen. Hoe goed bedoeld ook, zal de oudervereniging toch eerst met de directie moeten
spreken over deze sponsoring. Niet alleen ‘bemoeit’ deze oudervereniging zich met onderwijsinhouden en de plaatsen waar dat onderwijs deels gegeven gaat/kan worden, zij laat zich ook nog eens
daarvoor sponsoren. Daar komen de directie als eindverantwoordelijk en de medezeggenschapsraad,
als inspraakorgaan, beide nog aan te pas.
Wat betreft dit convenant gaat het niet alleen om tegenprestaties die ten behoeve van de sponsor
gedurende schooltijden worden geleverd. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om tegenprestaties die
moeten worden geleverd tijdens buitenschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag plaatsvinden. Essentieel in deze is immers de verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag waaraan ouder/voogden/verzorgers hun kinderen hebben toevertrouwd.
Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
a. Gesponsorde lesmaterialen:
Bedrijven en organisaties bieden scholen lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, video’s, folders,
posters en spellen.
b. Sponsoren van activiteiten:
Voor het organiseren van schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes wordt
gebruik gemaakt van sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe schoolomgeving.
c. Sponsoren van gebouw/inrichting/(computer)apparatuur:
Er zijn scholen die via sponsoring een extra lokaal laten bouwen, apparatuur aanschaffen of een
deel van de exploitatie bekostigen (bijvoorbeeld door een leslokaal te laten sponsoren). Ook kan er
sprake zijn van de sponsoring van cateringactiviteiten.
Bij tegenprestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
a. Advertenties:
Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren, bijvoorbeeld in hun schoolkrant, de schoolgids,
of op de zogenaamde ‘schoolboards’.
b. Uitdelen van producten:
Winkels, bedrijven en instituten delen op school producten uit om leerlingen of hun ouders/
voogden/verzorgers deze producten te laten proberen. Ook het aanprijzen van goederen of
diensten kan voorkomen.
Tegenprestaties worden vaak gevraagd in de vorm van reclame-uitingen, maar dat hoeft uiteraard niet
altijd. Zie ook de toelichting op artikel 7.

Artikel 2.
Onder de voor sponsoring en donaties geldende wettelijke voorschriften wordt het volgende verstaan:
De gehele medezeggenschapsraad, heeft op grond van artikel 10 van de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS) een instemmingsbevoegdheid over de aanvaarding van materiële bijdragen of
geldelijke middelen wanneer het bevoegd gezag verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
binnen de schooltijden/het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. Daarnaast dient het bevoegd gezag in het schoolplan het beleid op te nemen ten
aanzien van de aanvaarding van sponsoring (artikel 12 WPO, artikel 21 WEC, artikel 24 WVO). En
tenslotte dient het bevoegd gezag ouders, verzorgers en leerlingen in de schoolgids te informeren
over de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met bijdragen die door middel van sponsoring zijn
verkregen (artikel 13 WPO, artikel 22 WEC, artikel 24a WVO).
Op grond van artikel 10 WMS heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid met
betrekking tot het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, een mogelijk schoolreglement en regels
op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (voor zover niet behorend tot de
bevoegdheid van de personeelsgeleding). Verder heeft het ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad op grond van artikel 13 (WPO, WEC) en 14 (WVO, WEC) een instemmingsbevoegdheid
waar het gaat om het vaststellen of wijzigen van de schoolgids. Het voorstel over de schoolgids wordt
op grond van artikel 8 lid 6 WMS tegelijkertijd ter kennisneming aan de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad gestuurd. Daarbij wordt ook een overzicht verstrekt van de beweegredenen
voor het voorstel, de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor
personeel, ouders, leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.
Tenslotte heeft de gehele medezeggenschapsraad op grond van artikel 11 WMS een adviesbevoegdheid over een voorgenomen besluit van het schoolbestuur over het aangaan, verbreken of belangrijk
wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling zoals bijvoorbeeld de samenwerking met een sponsor. Deze samenwerking wordt overeengekomen via een (sponsor)overeenkomst.
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Volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (2008) moeten scholen zich verantwoorden over alle
baten. Dit betekent dat scholen in het financieel jaarverslag ook informatie dienen te verstrekken over
de omvang van de financiële middelen die door sponsoring en donaties worden verkregen (post 3.5.4
van de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs). In de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
zijn sponsorgelden gespecificeerd naar instelling en op bovenschools niveau.

Artikelen 3, 4, 5 en 6.
De uitgangspunten die in de artikelen 3, 4, 5 en 6 zijn opgenomen, hebben betrekking op de taak,
doelstelling, en de positie van de scholen, de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs.
De genoemde uitgangspunten spreken voor zich. Enkele concrete voorbeelden van situaties, waarin
het betwistbaar is of een tegenprestatie die door de sponsor wordt verlangd, moet worden aanvaard:
– Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De
sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen. Voorts moet
rekening gehouden worden met het bevattingsvermogen en verwachtingspatroon van leerlingen.
Bijvoorbeeld bij het uitreiken van sponsorproducten als prijzen of als beloning vermelden dat er
sprake is van sponsorreclame.
– Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van aanvullende verplichte afname
van software bij de sponsor of van een verbod op het gebruik van software van een ander bedrijf
dan dat van de sponsor.
– In lesmaterialen mag geen (impliciete) reclame voorkomen en daarin mag geen sprake zijn van
onvolledige of subjectieve informatie. Aparte vermelding verdient het lesmateriaal dat in het vmbo
en het praktijkonderwijs wordt gebruikt. Vanuit didactisch oogpunt is vereist dat daarin afbeeldingen voorkomen. Veelal gaat het daarbij om afbeeldingen van bestaande producten: auto’s,
motoren, computers, voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en dergelijke. Zolang deze
illustraties functioneel zijn en niet eenzijdig verwijzen naar één bepaald merk, worden dergelijke
afbeeldingen niet beschouwd als reclame. Ook hier is sprake van een situatie waarbij de school
uiteindelijk zelf beslist of hier sprake is van reclame of van functionaliteit.
– Indien er op een andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet
stimuleren tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten, noch mag dit leerlingen
aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor.
– Bij sponsoring met het oog op de bouw, inrichting en exploitatie van de school mag in geen geval
bemoeienis van de sponsor ontstaan met de onderwijsinhoud of de organisatie van het onderwijs
of met de bouw, inrichting en exploitatie zelf, anders dan een niet-voorwaardelijke, neutrale, en
adviserende.
– Sponsoring van cateringactiviteiten mag niet van invloed zijn op de tijdsindeling van de school,
zoals bijvoorbeeld het onnodig verlengen van de pauze ter verhoging van de consumptie.

Artikel 7.
Bevoegde gezagsorganen zijn op basis van de WPO, WEC en WVO verplicht een klachtenregeling te
treffen, waarin voorzien wordt in een klachtencommissie en waarin zowel de wijze waarop een klacht
ingediend kan worden als de procedure waarmee de klacht behandeld wordt zijn vastgelegd. Bij deze
klachtencommissie kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel klachten indienen over
beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, waaronder dus ook beslissingen over sponsoring.
Het kan hier onder meer betreffen de beslissingen van het bevoegd gezag om gebruik te maken van
sponsoring, de uitingsvormen van sponsoring, de door het bestuur toegezegde tegenprestaties voor
sponsorgelden, de aard van de sponsor, alsmede de wijze waarop door middel van sponsoring
verkregen middelen in de school worden ingezet.
Tegenprestaties worden vaak gevraagd in de vorm van reclame-uitingen, maar dat hoeft uiteraard niet
altijd. Ten aanzien van reclame-uitingen is in Nederland reeds het nodige geregeld. Zo bevatten
bijvoorbeeld de Wet misleidende reclame, de Warenwet en de Tabakswet bepalingen over reclame. De
Stichting Reclame Code is een stichting waarin organisaties deelnemen die op enigerlei wijze bij (het
maken van) reclame betrokken zijn en die tot doel heeft ervoor te zorgen dat in Nederland op
verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Deze stichting heeft een Reclame Code opgesteld en
vervolgens de Reclame Code Commissie ingesteld waar men klachten over de inhoud van reclame
kan inbrengen. Als er bijvoorbeeld toe wordt overgegaan om een schoolboard in de school toe te
laten, dan kan over de inhoud van de reclame op dat schoolboard een klacht worden ingediend bij de
Reclame Code Commissie (Postbus 75684, 1070 AR, Amsterdam, www.reclamecode.nl). Het gaat hier
dus uitsluitend om klachten over de inhoud van de reclame. Met klachten over de beslissing zelf om
het schoolboard (of enige andere vorm van reclame-uiting) toe te laten kan men niet bij de Reclame
Code Commissie terecht. Daartoe dient men een klacht in te dienen bij de bovengenoemde klachtencommissie van de school.
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Artikelen 8 en 9.
De convenantpartners verklaren zich ervoor in te spannen dat schoolbesturen die van sponsoring
gebruik maken dat op een verantwoorde en voor alle betrokkenen transparante wijze zullen doen. Dat
vereist in de eerste plaats dat bevoegde gezagsorganen alle bij de school betrokkenen, zoals leerlingen, ouders/verzorgers en personeel, voldoende informeren over beslissingen omtrent sponsoring.
Daarbij kan gedacht worden aan in de toelichting op artikel 7 genoemde beslissingen. Daartoe zullen
de convenantpartners scholen op verzoek ondersteuning bieden bij het opzetten van professionele
communicatielijnen.
Daarnaast zullen de convenantpartners stimuleren dat schoolbesturen de door middel van sponsoring
verkregen middelen gescheiden zichtbaar maken in hun jaarrekening. Om alle bij de school betrokkenen een helder inzicht te verschaffen in de mate waarin een school van sponsoring gebruik maakt,
dient een duidelijke scheiding tussen de van rijkswege verkregen middelen en sponsormiddelen
aangebracht te worden, en dient deze jaarrekening voor alle bij de school betrokkenen toegankelijk te
zijn.
Om de in dit convenant gemaakte afspraken bekend te maken onder schoolbesturen, de bij de school
betrokkenen zoals leerlingen, ouders en personeel, en het bedrijfsleven of andere potentiële sponsors,
en de naleving daarvan zoveel mogelijk te bevorderen, zullen de convenantpartners een gezamenlijke
communicatiestrategie ontwikkelen. In elk geval zullen er geschikte momenten gedurende de gehele
convenantperiode worden gezocht om aandacht te besteden aan de zich binnen de achterban
voordoende ontwikkelingen op het gebied van sponsoring in het onderwijs. Voorts erkennen de
convenantpartners het belang dat dit convenant en de wettelijke bepalingen betreffende sponsoring in
het onderwijs bekend zijn binnen alle geledingen van de school. Er wordt naar gestreefd dat bevoegde
gezagsorganen ervoor zorgen dat een afschrift van dit convenant op elke school aanwezig blijft.
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“Veiligheid bieden is cruciaal voor het leerproces”
(Regiegroep Ambitiestatement, 7 juli 2014)
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Inleiding
Er gebeuren op onze scholen veel goede dingen met betrekking tot de vormgeving van veiligheid. Er
wordt dagelijks hard gewerkt om op de scholen een veilig leer- en werkklimaat te garanderen. Dit uit
zich onder andere in de positieve waardering vanuit de Inspectie richting onze scholen met
betrekking tot veiligheid en welbevinden.
Echter is in Nederland (en daarbuiten) in toenemende mate een sfeer van verharding en juridisering
te herkennen. De samenleving eist makkelijker zijn recht op dan voorheen, autoriteit wordt minder
erkend, en verhoudingen tussen verschillende sociale groepen zijn verscherpt. Scholen hebben te
maken met de complexiteit van de onderlinge sfeer tussen mensen, in de politiek, in het openbare
leven en in de sociale media. Scholen moeten omgaan met veel verschillende culturen en
omgangsvormen, standpunten en overtuigingen, en een toename aan juridische procedures. Het is
belangrijk dat scholen en het bestuurskantoor samen optrekken en elkaar versterken, daar waar de
veiligheid of continuïteit van het onderwijsproces mogelijk in het geding komt.

Meer dan ooit ligt er vanuit verschillende wetgeving de nadruk op beleidsmatige vormgeving van
veiligheid in het onderwijs. Het is dan ook belangrijk om dit goed te regelen.
Voor scholen is het belangrijk om zoveel mogelijk samenhang aan te brengen in de verschillende
wettelijke bepalingen. Sinds 1 januari 2006 zijn scholen verplicht een veiligheidsplan op te stellen
waarin wordt beschreven hoe de veiligheid in- en om de school wordt gewaarborgd.
Scholen worden geacht aandacht te besteden (beleid en verantwoording) aan veiligheid in het
veiligheidsplan, schoolplan en de schoolgids. Veel zaken rond veiligheid zijn goed geregeld maar
vanwege de onoverzichtelijke regelgeving en de grote hoeveelheid informatie overzien we niet altijd
of we belangrijke zaken over het hoofd zien en of we aan alle wettelijke eisen voldoen. Deze notitie is
een beschouwing op de bestaande situatie en brengt structuur aan de grote hoeveelheid informatie.

Ambities
Eén van de ambities vanuit het ambitiestatement is pedagogisch-didactische vernieuwing. Een
daaraan gekoppelde doelstelling is investeren in sociale veiligheid op alle scholen. Ook in het kader
van de professionalisering wordt er geïnvesteerd in kennisontwikkeling met betrekking tot veiligheid.
Wij streven ernaar om op al onze scholen een actief en effectief veiligheidsbeleid te realiseren.
Scholen kunnen hierbij rekenen op ondersteuning vanuit het bestuurskantoor.

Vensters PO
De Inspectie van het Onderwijs leest, voor de beoordeling van het kwaliteitsaspect veiligheid, de
geüploade gegevens uit vanuit Vensters PO. Het is daarom van belang dat alle relevante documenten
op gebied van veiligheid, worden geüpload in Vensters PO . In ieder geval het veiligheidsplan,
pestprotocol, contactgegevens aanspreekpunt pestbeleid en de rapportage veiligheidsbeleving
leerlingen.
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1. Wettelijk kader
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen
veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke
verplichtingen en regels. Verder in de notitie zal een uitwerking worden gegeven op het wettelijk
kader waarin een meer praktische vertaalslag zal worden gemaakt (pagina 9).
Onderwijswetgeving
Per 1 augustus 2016 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, ten gevolge van een
aanpassing van de onderwijswetgeving (WPO, artikel 4c), verplicht zorg te dragen voor de
(sociale)veiligheid op school. Door de wetswijziging moeten scholen:
▪
▪
▪

Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;
De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:
-Het coördineren van anti-pestbeleid;
-Het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten

In de onderwijswetgeving staat ook het volgende met betrekking tot veiligheid:
▪
▪
▪

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven (WPO / WEC 4a)
Uitgangspunten en doelstelling onderwijs (WPO 8 / WEC) over actief burgerschap en sociale
integratie
Klachtenregeling (WPO 14, WEC 23)

De Onderwijsinspectie is in de positie gesteld om toezicht te houden op de naleving van deze
wetgeving en let in bijzonder op:
A. Basiskwaliteit
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden
van leerlingen. De school monitort dit tenminste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid
(beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht op het voorkomen, afhandelen,
registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding
geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De school heeft een persoon als
aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding
en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat
op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat.
B. Eigen aspecten van kwaliteit
Welke schoolspecifieke zaken heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de
school deze?
Te denken valt aan:
▪
▪

Preventieve maatregelen
Afstemming met actoren buiten de school
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Om aan bovenstaande onderwijswetgeving te conformeren is het verplicht om:
▪
▪

▪

▪

Een integraal veiligheidsplan te hebben aan de hand van de handreiking en voorbeelden in
de bijlage of het digitale veiligheidsplan van stichting School en Veiligheid.
Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren door het afnemen van vragenlijsten
met betrekking tot de veiligheidsbeleving van leerlingen. Het is aan te bevelen om hier ook
een gesprekscyclus aan te koppelen met leerlingen.
Een aanspreekpunt/coördinator te benoemen (en bekendmaken bij team, ouders en
leerlingen) waarbij alle signalen en ontwikkelingen op gebied van sociale veiligheid bekend
zijn.
Deze en eventueel andere relevante gegevens dienen ingevuld te worden op Vensters PO, de
Inspectie leest vanuit daar de gegevens jaarlijks uit.

Arbowetgeving
De Arbowetgeving is een uitwerking van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt
bepaald dat “de werkgever de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen moet treffen om te
voorkomen dat een werknemer schade oploopt in de uitoefening van zijn werk”.
Belangrijk aspecten met betrekking tot de Arbo zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voeren van Arbobeleid (opnemen in veiligheidsplan)
Afnemen van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) via De Arbomeester.nl
RI&E moet een actueel beeld geven van de risico’s (minimaal eens in de vier jaar)
Plan van aanpak opstellen op basis van RI&E en jaarlijks de voortgang monitoren
RI&E toetsen door externe onafhankelijke deskundige
Preventiemedewerker opleiden
Ontruimingsplan
Beleid gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (agressie/geweld,
werkdruk, intimidatie)
Voorlichting geven aan werknemers over arbeidsrisico’s
Werknemers voorlichten over psychosociale arbeidsbelasting
Bedrijfshulpverlening organiseren
Bedrijfshulpverleners zijn voldoende geschoold en uitgerust
Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels
Aanwezigheid van een rustruimte met voldoende tafels en stoelen
Bewegende delen van machines en apparaten veilig stellen
Noodzakelijke beveiligingen aan machines en apparaten realiseren

CAO
De in de CAO benoemde artikelen met betrekking tot veiligheid hebben veel gelijkenissen met de
Arbowetgeving.
De school moet actief beleid hebben met betrekking tot het voorkomen van seksuele intimidatie,
racisme, agressie en geweld en ziekteverzuim. Het belang van de preventiemedewerker wordt in de
CAO nogmaals benadrukt.
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De school stelt in overleg met de MR het beleid vast dat gericht is op het realiseren van een gezonde
en veilige leer- en werkomgeving binnen de instelling, bedoeld voor alle geledingen. De school
evalueert jaarlijks het gevoerde beleid. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid met betrekking
tot vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding.
Belangrijk thema’s van overleg zijn:
a. het bewerkstelligen van sociale en fysieke veiligheid;
b. het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld;
c. het voorkomen van ziekteverzuim;
d. de personeelszorg;
e. de scholing en begeleiding van werknemers die nodig is met het oog het realiseren van het
voorgaande.
f. de werknemers met toezichthoudende taken en de bedrijfshulpverleners;
g. de facilitering van de bedrijfshulpverleners en EHBO-ers, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten -in
tijd en geld- voor rekening van de werkgever zijn en dat zittende bedrijfshulpverleners c.q. EHBO-ers
geen financieel nadeel ondervinden van deze afspraken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 27 oktober 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel dat de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling verplicht stelt.
In het wetsvoorstel staat dat een meldcode verplicht is voor organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg,
maatschappelijke ondersteuning en justitie. De meldcode moet onderdeel gaan uitmaken van het
zorgplan of ondersteuningsplan van elke school. De school doet dit door de model meldcode in te
vullen en te onderschrijven. Ook dient elke school een aandachtfunctionaris te benoemen. Het lijkt
een logische koppeling om de intern begeleider te benoemen tot aandachtfunctionaris(zie bijlage
5b).
De basis voor een aanpak van huiselijk geweld- en kindermishandeling is als volgt:
1. In kaart brengen van signalen
2. Collegiale consultatie en indien noodzakelijk raadplegen van Veilig Thuis
3. Gesprek met de betrokkenen
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling
5. Beslissen: hulp organiseren of melden
Het volgende is essentieel voor een goede aanpak:
Handel nooit alleen maar altijd multidisciplinair. Zorg daarbij voor goede informatiestromen en een
adequate rolverdeling. De directeur van de school is er verantwoordelijk voor dat zaken correct
verlopen, maar kan en hoeft niet alles zelf te doen. Het is verstandig een standaard taak- en
rolverdeling te hebben binnen het team en met elkaar goed door te spreken of er redenen zijn om
van die verdeling af te wijken.
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Let op: Indien een medewerker een vermoeden heeft van seksueel misbruik of seksuele intimidatie
van een minderjarige leerling door een medewerker van de school, is degene die dat vermoeden
heeft, verplicht het schoolbestuur (bovenschools directeur) te informeren. Melding bij een
tussenpersoon (directie, intern begeleider) is niet voldoende. De meldplicht bestaat voor alle
medewerkers, ook de interne vertrouwenspersonen. Niemand kan zich beroepen op zwijgplicht. Na
melding bij het schoolbestuur is het bestuur verplicht om te overleggen met de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Als na overleg blijkt dat er een redelijk
vermoeden bestaat van een misdrijf, is het bestuur verplicht om aangifte te doen bij de politie.
Tot slot is het belangrijk dat organisaties, zeker in het kader van Passend Onderwijs, hun werkwijze
op elkaar afstemmen. Daarbij dient het belang van de leerlingen bovenaan te staan.

Wet bescherming persoonsgegevens/ Algemene verordening gegevensbescherming
De Haagse Scholen hecht veel waarde aan de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij
conformeren ons daarom strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018
Algemene verordening gegevensbescherming) .
Wat doet De Haagse Scholen aan de borging van privacy?
▪

We hebben een eigen privacy beleid (te vinden op intranet)

▪

We investeren in bewustwording onder personeel

▪

Met externe partijen sluiten we bewerkersovereenkomsten (overeenkomst met afspraken
over verwerking van persoonsgegevens)

In onze scholen gaat een grote hoeveelheid aan informatie om, zo ook veel
persoonsgegevens van onze leerlingen. Om goed met deze gegevens om te gaan
verantwoorden wij ons aan de hand van deze 6 gouden regels:
1. Doel: waarom verwerk je persoonsgegevens? Bijvoorbeeld: Onderwijs geven en organiseren,
leerlingen begeleiden, leermiddelen verstrekken.
2. Doelbinding: wat doe je met de gegevens? Bijvoorbeeld: Verzamelde informatie komt uitsluitend
ten goede van het gestelde doel.
3. Grondslag: mag je de gegevens verwerken? Bijvoorbeeld: Toestemming ouders, overeenkomst,
wet, vitaal belang, belang van het kind.
4. Dataminimalisatie: Heb ik niet teveel data? Bijvoorbeeld: Uitsluitend gegevens verzamelen die
écht nodig zijn om doelen te bereiken. Mensen alleen toegang geven tot wat ze minimaal nodig
hebben voor de uitvoering van hun functie.
5. Transparantie/rechten van de betrokkene: heb ik betrokkene voldoende geïnformeerd?
Bijvoorbeeld: Leerlingen/ouders begrijpelijk informeren over verzamelde informatie en hun
rechten.
6. Technische en organisatorische maatregelen: Heb ik de juiste maatregelen getroffen om verlies
van persoonsgegevens te voorkomen? Bijvoorbeeld: opbergen van leerlingdossiers in afsluitbare
kast en lokaal op slot zetten wanneer er niemand in zit.
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2. Uitwerking wettelijk kader
Er zijn diverse manieren om een uitwerking te geven aan de wettelijke verplichtingen. Het volgende
hoofdstuk zet enkele uitwerkingen uiteen met betrekking tot de belangrijkste “producten” die
verplicht geleverd dienen te worden.
Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan kan het best opgesteld worden aan de hand van de handreiking en voorbeelden
van De Haagse Scholen (zie bijlage 2 en 3) of via het digitaal veiligheidsplan van stichting School en
Veiligheid (https://www.digitaalveiligheidsplan.nl/ ). Maak het veiligheidsplan met een werkgroep,
dit draagt bij aan de kwaliteit en draagvlak van het plan. Belangrijk is ook om het veiligheidsplan te
laten vaststellen in de MR. Op het intranet is meer informatie beschikbaar over het veiligheidsplan
(zie pagina 14).

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
Het afnemen van de RI&E(zie bijlage 4) kan met het branche erkende instrument: De Arbomeester.
Hiervoor zijn inloggegevens verstrekt aan alle scholen. Als deze inloggegevens niet terug te halen zijn
kan een mail gestuurd worden naar Helma van der Burg of Peter Gunneweg.
Na de afname van de RI&E moeten de uitkomsten besproken worden in de MR, waarna er een
onafhankelijke deskundige van de gecertifieerd Arbodienst van De Haagse Scholen de uitkomsten
moet toetsen.

Preventiemedewerker
Er dient op elke school een preventiemedewerker opgeleid te worden. Het is aan te bevelen om de
opleiding via het Vervangingsfonds te doen. Het Vervangingsfonds is de ontwikkelaar van de
Arbomeester. Dat sluit goed op elkaar aan. Zie bijlage 5 voor een taakomschrijving van de
preventiemedewerker.

Monitoring veiligheidsbeleving
De monitoring wordt, voor alle scholen, centraal geregeld via ‘Scholen met Succes’. Het is zeer aan
te bevelen om naast het vragenlijstonderzoek een gesprekkencyclus te koppelen aan de afname. Dit
biedt meer diepgang over de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het verhaal achter de
cijfers. Het is belangrijk om tijdig in te schrijven in de vastgestelde tijdspaden, dit kan door contact op
te nemen met Scholen met Succes en te verwijzen naar de standaardlijst van De Haagse Scholen.

Ontruimingsplan
Veel ontruimingsplannen van onze scholen worden opgesteld door het bedrijf ‘AAS’. Scholen kunnen
een beroep doen op een bovenschoolsbudget voor de ontruimingsplannen.
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Aanspreekpunt/coördinator pestbeleid
Het is belangrijk om het aanspreekpunt pestbeleid goed onder de aandacht te brengen bij met name
ouders en leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door een rondje te maken langs de klassen, of om een
kaartje uit te delen met contactgegevens. Het is gebleken dat de Inspectie tijdens bezoeken de
aanwezigheid en bekendheid van het aanspreekpunt toetst. Het lijkt een logische koppeling dat de
vertrouwenspersoon van de school ook deze taak op zich neemt. Zie bijlage 5 voor een
taakomschrijving.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het is handig, mits haalbaar , om zoveel mogelijk medewerkers op te leiden tot BHV’er. Er zijn
scholen die de BHV cursus als onderdeel van een studiedag gebruiken. Er moet altijd (dus elke
schooldag op alle locaties) tenminste één BHV’er aanwezig zijn in de school.

Incidentenregistratie
Ongevallen die leidden tot opname in het ziekenhuis, blijvend letsel of een dodelijk gevolg, dienen
geregistreerd te worden. Ook dient er een melding gemaakt te worden bij de Inspectie SZW(zie
bijlage 1). (Gedrags)incidenten waarbij leerlingen betrokken zijn, kunnen in Esis geregistreerd
worden.

Arbodienst of bedrijfsarts
Bij ziekteverzuim wordt de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet
aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd. De Haagse Scholen heeft een bedrijfsarts en is
aangesloten bij een Arbodienst.
PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek)
Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig
onderzoek (PAGO) te ondergaan. Voor het uitvoeren van een PAGO kan contact worden gezocht met
de arbodienst of bedrijfsarts van De Haagse Scholen.

Actief burgerschap
Scholen worden geacht te beschikken over een methodiek (doelen en leerlijnen) om leerlingen actief
burgerschap bij te brengen. De wetgever heeft geen eenduidig antwoord op wat er onder actief
burgerschap kan worden verstaan. Onder actief burgerschap kan volgens Movisie (landelijk
kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein) het volgende worden verstaan: ‘Het door
burgers (in ons geval leerlingen) zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving, door zelf initiatieven te organiseren’. Enkele
voorbeelden van methodieken waarbij de ontwikkeling van burgerschap aan bod komt zijn: “De
Vreedzame School”, “Kwink”, “PBS” en “1001 nacht”.
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3. Verantwoordelijkheden en rollen
In het geval van De Haagse Scholen is het College van Bestuur (bestuur), formeel de werkgever en is
dus eindverantwoordelijk daar waar het gaat om het bieden van veiligheid. Het bestuur heeft echter
een groot aantal taken gedelegeerd aan de schooldirecteuren (integraal manager). Zoals gesteld in
het managementstatuut van De Haagse Scholen. Je kunt stellen dat de schooldirecteur werknemer is
van het bestuur en in de praktijk als vertegenwoordiger van het bestuur de taken van de werkgever
uitvoert t.a.v. de schoolveiligheid.
In de praktijk komt het erop neer dat de besturen t.a.v. veiligheid op scholen de kaders stellen,
zorgen voor procedures en richtlijnen die voor alle werknemers en scholen gelden. Daarbij heeft het
bestuur de rol om te coördineren, faciliteren, begeleiden en de voortgang bewaken.
De school blijft verantwoordelijk voor het eigen veiligheidsbeleid.
Uiteraard is het essentieel om alle betrokkenen te stimuleren mee te denken, goed te communiceren
en te draagvlak te creëren. Het is de bedoeling dat het veiligheidsplan een cyclisch karakter heeft
zodat alle aspecten van veiligheid structureel aan de orde komen.
Scholen verantwoorden zich conform wetgeving in het veiligheidsplan of de schoolgids/plan. Tevens
zorgen scholen ervoor dat alle betrokkenen (ook ouders en leerlingen) geïnformeerd zijn over het
veiligheidsbeleid van de school.
Er is ook verantwoordelijkheid naar derden. Scholen dienen er voor te zorgen dat ouders,
leveranciers, werklieden, bezoekers en andere “buitenstaanders” zich veilig in- en om de school
kunnen bewegen en weten wat de belangrijkste omgangsvormen zijn, zoals vastgesteld in De
gedragscode van De Haagse Scholen.
Wat betreft verantwoordelijkheden zijn grenzen zijn niet altijd helder te trekken. De overheid stelt
daarom ook dat samenwerking en inzet van alle betrokkenen een voorwaarde is voor goed
veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om samenwerking tussen werkgever, werknemers, ouders, (G)MR,
dienstverleners, andere gebruikers van het gebouw (huurders) en andere werknemers in het gebouw
(schoonmakers).
Overheden hebben een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid. Dat geldt ook voor de gemeente Den
Haag die (school-)veiligheid hoog op de agenda heeft staat. De gemeente ziet zichzelf als regisseur en
aanjager van het veiligheidsbeleid. Het (voorgestelde) beleid in deze notitie sluit aan bij het beleid
van de gemeente Den Haag waarbij het uitgangspunt is dat scholen verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid in- en om de school.
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4. De veiligheidsketen
De veiligheidsketen is bedoeld om meer structuur aan te brengen aan de grote hoeveelheid
verplichtingen én planmatige/professionele vormgeving van veiligheid te stimuleren. Wetgeving is
met name gericht op bepaalde schakels in de veiligheidsketen (preventie en responsie). Voor
professionele vormgeving van veiligheid is het belangrijk om planmatige te investeren in alle schakels
van de veiligheidsketen.
Investeren in veiligheid kan in vijf categorieën veiligheidskundig handelen, die zijn samengebracht in
de veiligheidsketen. De onderdelen daarvan zijn:
▪

Proactie
Het scheppen van veiligheid begint bij een moreel kompas (waar staan we voor?). Het
investeren in het opbouwen van banden en relaties, is een belangrijke proactieve
investering in een veilig schoolklimaat.
Bijvoorbeeld:
- Duidelijk uitdragen en communiceren van normen en waarden (moreel kompas).
- Investeren in- en openstaan voor dialoog met betrokkenen van de school(bestuur).

▪

Preventie
Met proactief handelen kunnen niet alle risico’s worden weggenomen. Daarom is het nodig
–mede op basis van een risicoprofiel—maatregelen te nemen die voorkomen dat een risico
tot dreiging wordt.
Bijvoorbeeld:
- Uitvoeren van RI&E.
- Onderzoeken/monitoren veiligheidsbeleving.

▪

Preparatie
Opnieuw kan met preventieve maatregelen niet volledig worden voorkomen dat zich een
calamiteit of incident voordoet. Daarom wordt geïnvesteerd in het voorbereid zijn op en het
goed reageren op calamiteiten en incidenten. Een doeltreffend risicoprofiel en structurele
professionalisering geven richting aan een gedegen preparatie.
Bijvoorbeeld:
- Beschikken over actueel overzicht van risico’s op basis van RI&E.
- Op basis van behoefte van het team professionaliseringsaanbod aanbieden.

▪

Responsie
Het kan voorkomen dat er iets vervelends gebeuren op school. Daarop moet goed worden
gereageerd. Oog voor de kwaliteit van de respons is onderdeel van het zorg hebben voor
een veilig schoolklimaat.
Bijvoorbeeld:
- Toepassen van juiste handelingen tijdens een incident of calamiteit.
- Juiste medische handeling kunnen verrichtten.

▪

Nazorg en continuïteit
En als er iets is gebeurd waarop moest worden geregeerd, is het van groot belang goede
zorg te geven, ook in het belang van de continuïteit van het schoolproces.
Bijvoorbeeld:
- Jaarlijks evalueren van veiligheidsbeleid.
- Gedegen opvangen en begeleiden van mensen die schade hebben geleden bij een incident
of calamiteit.
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5. Crisis- en rampenmanagement
Ondanks de inspanningen die geleverd worden om onveiligheid te voorkomen kan het
gebeuren dat er een crisis of ramp voordoet.
Het is niet mogelijk om beleid te maken dat volledig past bij alle calamiteiten waar onze
scholen mee geconfronteerd kunnen worden. Alle scholen zijn immers uniek en geen één
ramp/crisis is hetzelfde.
Een verdere uitwerking van hoe we moeten omgaan met een crisis of ramp volgt in een
apart crisisplan. Echter gelden er een aantal basisbeginselen die tijdens een crisis altijd
gelden.
Inschakeling hulpdiensten
Bel 112 wanneer er redelijkerwijs aan te nemen valt dat iemand in direct (levens)gevaar is
of heterdaad situaties zoals:
▪

mishandeling;

▪

dreiging met wapen;

▪

brand;

▪

als er iemand onwel wordt;

▪

ontvoering of een poging tot ontvoering.

Wanneer u 112 belt, geef dan door:
▪
▪
▪

wat er aan de hand is;
waar er hulp nodig is;
welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance.

Basisbeginselen omgang crisis
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Het is van belang om de bovenschools directeur op de hoogte te stellen van een
mogelijke crisis of groot incident waarbij de continuïteit van het onderwijsproces
redelijkerwijs verstoort kan worden.
Behoud bij een crisis, tot nader orde, strikte geheimhouding.
Uitsluitend de communicatie adviseur/persvoorlichter heeft contact met de media.
Probeer zo snel mogelijk informatie te verzamelen, controleren en na overleg met de
communicatie adviseur en bovenschools directeur, betrokkenen/ familieleden te
informeren over feiten.
Zorg tijdens een crisis voor een dagelijkse briefing tussen collega’s waarbij afspraken
en ontwikkelingen doorgenomen worden. Ook is het belangrijk om ruimte te geven
voor het uitten van gevoelens.
Het is van belang om gestructureerde nazorg/opvang te verzorgen voor team en
leerlingen na een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld door het organiseren van een
evaluatiebijeenkomst.
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6. Tot slot
Gezien de grote hoeveelheid verplichtingen en de complexiteit daarvan, is het belangrijk om
elkaar scherp te houden en samen op te trekken als het gaat om het creëren van een veilige
schoolomgeving. Het is belangrijk om signalen van onveiligheid maar ook goede ideeën met
elkaar te delen.
Op het intranet van De Haagse Scholen is er een kennisbank ingericht met daarin relevante
documenten en protocollen maar ook good practises en extra informatie met betrekking tot
veiligheid. De kennisbank is te bereiken via deze link. Of anders door de volgende stappen:
1.Intranet 2.Organisatie 3.Beleid 4.Veiligheid.
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7. Planning
Actie

Door wie?

Wanneer af?

Mailing van notitie richting
directeuren.

Raymond Wannée

Direct na vaststelling in BO.

Organiseren van
bijeenkomst (“vragenuur”)
voor belangstellende
directeuren.

Raymond Wannée

Voorjaar 2018.

Mogelijkheid tot
individuele ondersteuning
onder de aandacht
brengen.

Raymond Wannée

Na vaststelling in BO.

Voortgang van de
uitwerking bewaken.

Raymond Wannée

Doorlopend.
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Bijlage 1: Contactpersonen en veiligheid

Bestuurskantoor
Bovenschools directeuren zijn het aanspreekpunt voor directeuren wanneer de veiligheid of
continuïteit van het onderwijsproces van een school in gevaar komt. Signalen waarvan
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij het onderwijsproces zullen verstoren dienen
daarom ook gemeld te worden bij de bovenschools directeur.
Beleidsmedewerkers kunnen benaderd worden voor advies over(mogelijke) incidenten
waarbij schade geleden kan worden (zowel materieel als fysiek). Maar ook voor advies over
incidenten met mogelijk een hoge politieke/media gevoeligheid.
Communicatieadviseur is beschikbaar voor advies over crisiscommunicatie en de omgang
met media tijdens- en na een crisis/incident.
Facilitairadviseurs zijn beschikbaar voor adviezen met betrekking tot bouwtechnische en
gebouwveiligheidsvraagstukken.

Vertrouwenspersonen De Haagse Scholen
Personeelsleden kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie of andere zaken waarbij
vertrouwelijkheid gewenst is. In deze gevallen kunnen zij terecht bij onze
vertrouwenspersonen:

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het onderwijs
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen
de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of
rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van zedenmisdrijven, psychisch
en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur)
bereikbaar op telefoonnummer: 0900-111-3111
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De Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid.
Bij een ongeval met een opname in het ziekenhuis tot gevolg of dodelijk gevolg, is een
werkgever verplicht tot melding van het ongeval bij de Inspectie SZW. Dit kan door te bellen
naar 0800-5151 of door het online meldformulier in te vullen.

GGD
Voor vragen over gezondheid of voor zedenzaken van volwassene richting kinderen is het
verstandig contact op te nemen met de Calamiteitendienst van de GGD. Zij zijn zeer kundig
in het adviseren/begeleiden van dit soort zedenzaken op scholen. Zij, crisiscoördinatoren
Jeugd, zijn bereikbaar via de meldkamer van de ambulancedienst:

Arbo Unie
De Arbo Unie is een gecertificeerde arbodienst die in relatie tot veiligheid diensten aan De
Haagse Scholen levert. Bijvoorbeeld het toetsen van afgenomen RI&E’s, opleiden van
preventiemedewerkers en afnemen van het eerder genoemde PAGO. Contact met de Arbo
Unie verloopt doorgaans via het bestuurskantoor. Indien er vragen zijn met betrekking tot
de Arbo dienstverlening dan kunt u contact opnemen met de re-integratie en
vervangingscoördinator via:
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Bijlage 2: voorstel inhoudsopgave integraal veiligheidsplan
1. Inleiding (Visie, doelstellingen, afbakening, structuur en totstandkoming)
Het is belangrijk om hier te beschrijven wat de visie is van de school op de vormgeving van veiligheid.
Wat is de identiteit van onze school? Wat zijn onze doelstellingen? En hoe verhouden onze
methodieken om veiligheid vorm te geven zich tot de identiteit/leerling populatie en doelstellingen
van de school.

2. (optioneel)Terugblik (evaluatie) voorgaande periode
3. Veiligheidsbeleid
3.1 Sociale veiligheid(Pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie)
3.2 Fysieke veiligheid( RIE, BHV, bedrijfsarts, preventiemedewerker, ontruimingsplan,
arbeidsgezondheidsonderzoek)
Beleid omschrijven op gebied van pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en
andere relevante thema’s bijv. privacy, radicalisme en social media (sociale veiligheid) formuleren.
Hetzelfde geldt voor de vormgeving brandveiligheid, Arbo, BHV, ontruimingsplan (fysieke veiligheid).
Het moet duidelijk zijn hoe de school preventief en curatief handelt ten aanzien van deze thema’s.

4. Risicoanalyse, prioriteiten en plan van aanpak
4.1 RI&E (resultaten)
4.2 Resultaten tevredenheidsonderzoeken sociale veiligheid (in ieder geval van de leerlingen)
4.3 Incidentenregistratie
4.3 Plan van aanpak voor dit jaar (3 tot 5 punten)
De opvallende en interessante gegevens vanuit RI&E (via Arbomeester), tevredenheid enquêtes (via
scholen met succes) en incidentenregistratie (via Esis) benoemen prioriteren en verder uitwerken in
een plan van aanpak(belangrijk!).

5. Protocollenlijst en formulieren
Opsomming van alle relevante protocollen en waar ze te vinden zijn

6. Budget
Koppelen aan het plan van aanpak

7. Communicatie
Verantwoording communicatie over het veiligheidsplein naar ouders en personeel
Communicatiekanalen met betrekking tot veiligheid
Contactpersonen met betrekking tot veiligheid

8. Evaluatie
Ga na wat de bestaande maatregelen/acties zijn en of ze werken/gewerkt hebben. Wat was
effectief?
Benoem de positieve punten van het huidige veiligheidsbeleid.
Benoem de verbeterpunten van het huidige veiligheidsbeleid.
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Bijlage 3: Handreiking Integraal veiligheidsplan (IVP)
1.Visie, afbakening, structuur en leesbaarheid
•

•
•
•
•
•
•
•

Geef aan wat de identiteit is van de school en wat de doelstellingen zijn. Hoe verhoudt de
methodiek die wordt gebruikt om veiligheid vorm te geven zich tot de doelstellingen,
identiteit en leerling populatie.
Baken het bereik van het IVP goed af. (IVP dekt de wettelijke verplichtingen)
Geef aan voor wie het IVP is bedoeld.
Houd bij het schrijven van het IVP rekening met de doelgroep(en) (ouders, personeel).
Leg in het IVP logische verbanden tussen evaluatie – veiligheidsanalyse – prioriteiten –
doelen – aanpak op hoofdlijnen – budget.
Onderbouw de in het IVP gemaakte keuzen.
Formuleer het IVP zo concreet mogelijk. Vermijd een overdaad aan informatie: hoe
concreter, hoe beter. Vermijd veelvuldig gebruik van jargon, wollig en verhullend taalgebruik.
Bepaal in overleg welke thema’s relevant zijn voor het PO. Zorg dat alle actuele
veiligheidsthema’s worden benoemd (bijv. radicalisering, privacy, pesten, agressie).

2. Totstandkoming
•
•
•

Neem in het IVP een beknopt onderdeel op waarin de totstandkoming van het IVP wordt
beschreven.
Neem in het IVP op wie en op welke wijze er bij het opstellen van het IVP zijn betrokken.
Organiseer werksessies of discussieavonden om tot een breed gedragen IVP en daarin
benoemde prioriteiten te komen. Betrek hierbij personeel, ouders en de schoolleiding.

3. Evaluatie voorgaande periode
•
•
•

Ga na wat de bestaande maatregelen/acties zijn en of ze werken/gewerkt hebben. Wat was
effectief?
Benoem de positieve punten van het huidige veiligheidsbeleid.
Benoem de verbeterpunten van het huidige veiligheidsbeleid.

4. Veiligheidsanalyse/ RI&E (via bijv. Arbomeester)
•
•
•
•
•
•
•
•

Omschrijf het huidige veiligheidsbeleid op gebied van alle relevante thema’s (pesten, agressie)
Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van objectieve gegevens (bijv. aantal incidenten).
Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van gegevens over subjectieve veiligheid, zoals een
eigen enquête onder betrokken partijen (bijv. tevredenheidsonderzoek).
Benoem in het IVP het ‘het verhaal achter de cijfers’.
Benoem in het IVP de dominante trends vanuit het cijfermateriaal.
Maak onderscheid tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid.
Kijk wat er allemaal op de school kan afkomen (risico-inventarisatie), hoe erg dat is
(risicoanalyse/ prioritering) en wat de school eraan kan doen (plan van aanpak).
Probeer zoveel mogelijk in gesprek te gaan met actoren die te maken gaan krijgen met het
veiligheidsplan.
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A. Prioriteiten
•
•
•
•
•
•

Neem in het IVP een onderdeel prioriteiten op.
Laat de prioriteiten logisch volgen uit de evaluatie en de veiligheidsanalyse.
Onderbouw de keuze voor de prioriteiten.
Geef in het IVP aan hoe de prioriteiten samenhangen met de landelijke en regionale
veiligheidsprioriteiten.
Beperk het aantal prioriteiten (3 tot 5).
Controleer of de juiste prioriteiten zijn gesteld. Vergelijk met andere scholen.

B. Doelen
•
•

Koppel duidelijke en controleerbare (bijvoorbeeld SMART) doelstellingen aan de prioriteiten.
Benoem de doelstellingen in het IVP op hoofdlijnen, werk de doelstellingen concreet uit in C.

C. Plan van aanpak (PvA)
•
•
•

Neem in het IVP een onderdeel Aanpak op hoofdlijnen met een vertaling van de
prioriteiten/doelstellingen in acties op.
Benoem in het activiteitenoverzicht de verantwoordelijke veiligheidspartners voor de
uitvoering van de acties.
Gebruik aandachtspunten uit de RI&E en cijfers uit de tevredenheidsenquête om tot een PvA
te komen.

5. Budget
•
•

Koppel het beschikbare budget zo veel mogelijk aan de prioriteiten/doelen/activiteiten.
Stel de vraag of het eigen beschikbare budget toereikend is om de acties uit te voeren.

6. Evaluatie
•
•
•

Voer periodiek overleg met de veiligheidspartners (partners die meewerken aan
totstandkoming van IVP) over de uitvoering van het huidige veiligheidsbeleid.
Maak gebruik van monitoring ten behoeve van de verantwoording en de beoordeling van de
inzet van middelen: welke acties hebben effect en welke niet?
Stel vast wanneer, aan wie en wat er wordt teruggekoppeld.

7. Communicatie
•
•
•
•
•

Neem een onderdeel in het IVP op waarin wordt aangegeven hoe de communicatie over het
IVP wordt vormgegeven gedurende de looptijd van het plan.
Benoem de contactpersonen op het gebied van het veiligheidsplan, BHV, en pesten.
Risico- en crisiscommunicatie, benoemen hoe er gecommuniceerd wordt tijdens een crisis.
Beperk de communicatie niet tot het vaststellen van het IVP, maar verwijs ook op andere
momenten (bijvoorbeeld behaalde successen) naar het IVP.
Vergeet ook intern in de eigen organisatie de communicatie over het IVP niet. De MR moet
het veiligheidsplan vaststellen.
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Bijlage 4: Doel en uitvoering Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
Doel
De RI&E heeft tot doel een organisatie bewust te maken van de gevaren en inzicht te geven
in de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van allen die werkzaam zijn in die organisatie.
Op grond van dat inzicht wordt vastgesteld hoe zinvol het is om risico reducerende
maatregelen te nemen en wordt geadviseerd welke maatregelen dat zouden kunnen zijn. De
RI&E vormt voor werkgever en werknemers het uitgangspunt voor het Arbobeleid en voor
het actieprogramma, dat in een plan van aanpak als deel van de RI&E wordt vastgelegd.
Uitvoering
De RI&E uitvoeren omvat de navolgende stappen.
1. Voorbereiding (preventiemedewerker)
• Vaststellen van de methode van uitvoeren van de RI&E
• Maken van een planning; inlichten van de betrokkenen
2. Uitvoeren risicoherkenning risicobeoordeling (preventiemedewerker)
• Inventariseren van de gevaren: het onderkennen en beschrijven van bronnen en
situaties die de potentie hebben schade te veroorzaken in de vorm van verwonding
of ziekte. Dit kan plaatvinden door het uitvoeren van inspecties met behulp van
checklists, interviews van medewerkers en informatie bronnen als werkverslagen en
incidentmeldingen (wettelijk verplicht).(Handige link om te kijken waar je op moet
letten: http://www.arbocataloguspo.nl/WebCatalog/Catalog.aspx)
• Bepalen van de risico’s: Beoordelen hoe groot de kans is dat de geconstateerde
gevaren daadwerkelijk tot uiting komen alsook het vaststellen van de grootte van het
effect op de mens en omgeving.
• Evalueren van de risico’s: Het vaststellen van de risico-omvang per risico.
3. Toetsing van de RI&E (kerndeskundige)
• Het vaststellen van de doeltreffendheid van de gevolgde methode.
• Vaststellen van de volledigheid in het controleren van voorkomende risico’s.

4. Plan van aanpak (Management, preventiemedewerker en medezeggenschapsraad)
• Vaststellen van een of meerdere maatregelen om de geconstateerde risico’s te
elimineren dan wel te verkleinen, alsmede bepalen van de volgorde van te nemen
maatregelen.
• De concrete activiteiten vastleggen in het plan van aanpak: de voorgestelde wijze
waarop geconstateerde tekortkomingen zullen worden verholpen.
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5. Deskundig advies (kerndeskundige)
• Het aangeven van prioriteiten voor de te nemen maatregelen
• Het adviseren over de te nemen maatregelen

RI&E en plan van aanpak door preventiemedewerker:
Controleren van
werk/werkplekken op
mogelijke risico’s
(Inventariseren)
Deskundige
toetsing:
Controle
Advies

Vaststellen hoe groot
de bedreiging is
(Analyseren)
(
Belangrijkheid van
verbetering bepalen
(Prioriteren)

Plan van aanpak
opstellen:
(Maatregelen)

Goedkeuring door
schoolleiding en MR

Uitvoering

Verbeterd(e)
werk/werkplekken
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Wettelijke eisen RI&E
•
•
•
•
•
•
•

Risico-inventarisatie (wat kan er allemaal op de school afkomen?)
Ongeval registratie (welke ongevallen zijn er gebeurd?)
Plan van aanpak (wat wordt eraan gedaan?)
Toetsing door leiding en medezeggenschapsraad (keurt de leiding de RI&E goed?)
Actueel (Is de RI&E niet verouderd?)
Zichtbaarheid (weten de werknemers en andere betrokken partijen bijv. inleenkrachten van
het RI&E?)
Toetsing door onafhankelijke arbodeskundige (kerndeskundige)

Instrument RI&E voor PO: Arbomeester 2
Om het bestuur en school te ondersteunen bij het opstellen van de RI&E bestaat sinds 2007 de
Arbomeester. De Arbomeester is het branche-erkende RI&E-instrument voor het primair onderwijs.
Met behulp van Arbomeester kunt u heel eenvoudig aan de slag gaan met het inventariseren en
analyseren van alle risico’s in en rond de school. Vervolgens kunt u daarop het arbobeleid afstemmen
en uitvoeren.
Voert u een RI&E uit met de Arbomeester, dan voldoet u tevens aan de actuele Arbowetgeving en
de daaruit voortvloeiende Arbonormen voor het primair onderwijs zoals die zijn opgenomen in de
Arbocatalogus PO. U kunt gebruikmaken van de Arbomeester door middel van de unieke code die de
werkgever in september 2013 heeft ontvangen.
Er zal wel getoetst moeten worden of de Arbomeester wel de wettelijke verplichtingen volledig dekt
gezien de ontwikkelingen op dit gebied. (Met name op gebied van sociale veiligheid)
http://www.arbomeester.nl/
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Bijlage 5: Verplichte taken in de school
a. Taakomschrijving preventiemedewerker
Welke taken heeft de preventiemedewerker?
In de Arbowet worden drie concrete taken genoemd:
1. (meewerken aan) het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
2. (meewerken aan) het uitvoeren van arbomaatregelen;
3. het adviseren aan en samenwerken met de medezeggenschapsraad.
Dit zijn dus drie verplichte taken. Daarnaast kan een preventiemedewerker, indien gewenst,
natuurlijk méér taken op zich nemen.
Welke rollen vervult de preventiemedewerker?
De preventiemedewerker heeft twee rollen:
• Een uitvoerende rol:
de RI&E verrichten en de daarop gebaseerde arbomaatregelen uitvoeren;
• Een adviserende rol:
analyseren van de problemen, structurele oplossingen bedenken, adviseren, overtuigen en
samenwerken met de (G)MR, het bevoegd gezag en de (collega) medewerkers.

Welke verantwoordelijkheid?
De preventiemedewerker adviseert en doet aanbevelingen over oplossingen op arbogebied, maar
beslist niet. Hij/zij is ook niet eindverantwoordelijk voor het oplossen van problemen. Die
verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.
Bescherming positie preventiemedewerker
Vergelijkbaar met (G)MR-leden, is de positie de preventiemedewerker in de wet beschermd tegen
benadeling en ontslag.
De preventiemedewerker moet immers een onafhankelijke en zelfstandige rol kunnen vervullen. Hij
moet zaken aan de orde kunnen stellen en adviezen kunnen geven die misschien niet altijd even leuk
zijn om te horen.
Aanbevelingen
Welke bevoegdheid?
Voor een goede uitvoering van taken en rollen heeft de preventiemedewerker ook bevoegdheden
nodig. Zorg ervoor dat er duidelijkheid is over de bevoegdheden van de preventiemedewerker en dat
deze erkend worden binnen de school.
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b. Aandachtfunctionaris huiselijk geweld- en kindermishandeling
Ondersteunen & adviseren
- Medewerkers/collega’s en directie bij het omgaan met zorgsignalen en het werken met de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Overleg initiëren en begeleiden
- Advies vragen aan Veilig Thuis, Jeugdbescherming of Politie
- Melding bij Veilig Thuis

Aanpassen meldcode
- Op basis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling eigen meldcode opstellen
- Verantwoordelijkheden vastleggen: Wie (namen!) draagt welke verantwoordelijkheden en
taken die horen bij het implementeren van de meldcode en het werken met het stappenplan

Profileren
- Kindermishandeling, huiselijk geweld, de meldcode en eigen functie onder de aandacht
brengen en houden
- “Op agenda houden” van het onderwerp; minimaal eens in de twee jaar aandacht aan
besteden voor hele instelling

Informeren
- Directie; over te volgen stappen voor implementatie van meldcode
- Directie; over voorkomende gevallen van zorgsignalering
- Medewerkers/collega’s; over meldcode, inhoud functie, taken, verantwoordelijkheden en
bereikbaarheid
- Ouders/cliënten; over het feit dat de organisatie met de meldcode werkt

Wannée, Raymond (2017). Notitie De Haagse Scholen en veiligheid, versie 2.0. Afd. beleid en advies.

25

Motiveren
- Directie; om de nodige stappen te ondernemen voor implementatie van de meldcode (zie ook het
Plan van Aanpak) en om dit te faciliteren
- Medewerkers/collega’s; werken met de meldcode, gebruik maken van de aandachtsfunctionaris en
volgen van deskundigheidsbevordering
- Ouders/cliënten; tot actie bij zorgen over een kind of cliënt Organiseren
- Reguliere deskundigheidsbevordering voor alle betrokkenen, zodanig ingebed dat ook alle nieuwe
collega’s “op cursus” gaan (jaarlijks voorlichting voor nieuwe collega’s)
- Bereikbaarheid en tijd (uren!) van de aandachtfunctionaris
- Achtergrondinformatie en literatuur op goed bereikbare plaats
- Overleg met andere (collega) organisaties over o.a. informatie-uitwisseling, overdracht en
terugkoppeling

Vastleggen en documenteren
- Afspraken over te nemen stappen bij het omgaan met zorgsignalen, vooral: de beslissing, wanneer
genomen, door wie, met welke argumenten, wat gaat er gebeuren, wie is verantwoordelijk en op
welke termijn. Beperk je tot objectieve signalen. Bedenk dat ouders/cliënten inzage hebben in deze
gegevens.
- Bewaren documentatie en vaststellen termijn tot vernietiging

Evalueren
- Evalueren en bijstellen van de meldcode, de afspraken daaromheen en de genomen beslissingen,
na elk gebruik. Bij geen gebruikmaking jaarlijks nalopen of alles nog klopt
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c. Aanspreekpunt pesten

Opvang leerling/ouder en in kaart brengen van de pestsituatie
- Opvangen van de leerling/ouder die te maken heeft met pestgedrag.
- Luisteren naar wat de leerling/ouder te vertellen heeft.
- De pestsituatie in kaart brengen.
- Vragen wat de leerling/ouder/leerkracht al gedaan heeft.
- Duidelijk maken wat de rol van het ‘aanspreekpunt pesten’ is.

Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen
- Vragen hoe de gewenste situatie eruitziet.
- Uitleg geven over hoe op school een pestprobleem wordt aangepakt.
- In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden.
- Acties ondernemen om het pestprobleem op te lossen.
- Schriftelijk vastleggen van ondernomen acties en gemaakte afspraken met betrokkenen.

Nazorg
Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.

Verwijzen
- In geval van strafbare feiten de ouders of meerderjarige leerling adviseren naar de politie te gaan.
- Mocht het gesprek tussen het aanspreekpunt en leerling/ouder niet naar tevredenheid lopen of tot
het gewenste resultaat leiden attendeer leerling/ouder dan op de klachtenregeling. Dat biedt de
mogelijkheid dat de directie eventueel het bestuur in te schakelen bij een pestklacht.
- Wijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie als het pestprobleem niet
naar tevredenheid van de leerling/ouder is afgehandeld door de directie en/of het bestuur.

Het aanspreekpunt pesten deelt de leerpunten aan de hand van de geregistreerde meldingen over
pesten met de directie van de school. Doel hiervan is de aanpak van een pestsituatie op school te
verbeteren en de schoolveiligheid te vergroten.
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1. Voorwoord, proces en leeswijzer
Succesvol passend onderwijs in Haaglanden, dat is ons doel als SPPOH (Stichting Passend Primair
Onderwijs Haaglanden). Daar geloven we in en daar werken we aan. Dit Ondersteuningsplan
beschrijft wat we willen bereiken en hoe we dat doen.
We hebben de startfase van ons samenwerkingsverband geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn
verschillende leerpunten naar voren gekomen voor de komende jaren. Een aantal zaken gaan we
wezenlijk anders invullen. U leest hierover in dit plan. Ook de komende jaren zullen we blijven
ontdekken, ervaren en vervolgens opnieuw bijstellen. We zijn namelijk bij uitstek een lerende
organisatie.
We werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden en verantwoorden.
Het begint bij vertrouwen. Ons samenwerkingsverband is een netwerk van samenwerkende
professionals, die samenwerking met ouders hoog in het vaandel heeft staan. De professionals
mogen en kunnen zich baseren op elkaars expertise en professionaliteit. Onze netwerkorganisatie
kent structuren die verbinden en het samenwerken vergemakkelijken en stimuleren. En in wat we
doen en bereiken, is het vanzelfsprekend dat we ons actief verantwoorden naar elkaar.
Dit Ondersteuningsplan gaat grotendeels over hoofdlijnen. Omdat dit strategische plan tevens ons
jaarplan 2017-2018 is, bevat het ook meer praktische paragrafen. We richten ons de komende jaren
in de eerste plaats op het uitvoeren van onze hoofdtaken (basisondersteuning, inclusief interventies,
arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen) en het monitoren van de effecten hiervan. Omdat
we een lerende organisatie zijn, stellen we van jaar tot jaar onze koers bij. Dit doen we aan de hand
van verdiepte en nieuwverworven inzichten. Voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 20202021 zal dit meerjarig plan dan ook worden verbijzonderd in jaarplannen.

1.1. Proces, totstandkoming en besluitvorming
Dit plan is via een zorgvuldig proces en met inbreng van velen, tot stand gekomen. Dat is belangrijk,
want het plan moet op een zeer breed draagvlak kunnen rekenen.
In de periode september tot november 2016 stond in het herontwerpproces van het
ondersteuningsplan een Houtskoolschets centraal. In dit document werd de huidige situatie
geanalyseerd en werden (mogelijke) toekomstige beleidsrichtingen voorgesteld. De Houtskoolschets
werd in twintig bijeenkomsten besproken, waaraan in totaal ongeveer 350 mensen deelnamen. De
algemene teneur van de besprekingen was dat de analyse werd herkend en de uitwerkingsrichtingen
gedeeld werden.
Op basis van de Houtskoolschets is een Hoofdlijnennotitie opgesteld. Deze bevatte de ruwe
bouwstenen voor het voorliggende Ondersteuningsplan. In twaalf bijeenkomsten in de periode
november tot december 2016 (ongeveer 180 deelnemers) werd de notitie besproken. De inhoud van
de Hoofdlijnennotitie is over het algemeen zeer positief ontvangen. Veel opmerkingen en suggesties
zijn vervolgens gebruikt bij het schrijven van dit conceptplan. Begin januari 2017 is een 0.1 versie van
dit plan verschenen. Deze versie is op respectievelijk 16 en 18 januari 2017 besproken in de
Ondersteuningsplanraad en het Dagelijks Bestuur. Op basis van deze gesprekken is een 0.2 versie
geschreven en besproken in de bestuursvergadering op 2 februari 2017. Hierna is de 0.3 versie
opgesteld. Deze is gebruikt bij de consultatiebijeenkomsten die in de periode 15-24 februari 2017 jl.
zijn georganiseerd. Op basis hiervan is een 0.4 versie opgesteld. Deze is besproken in de
Ondersteuningsplanraad en in het dagelijks bestuur en besproken met het Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs in de regio en met een beleidsgroep ter voorbereiding op het OOGO.
Vervolgens is deze 0.5 versie opgesteld, het definitief concept. In bijlage 11 is een lijst opgenomen
met verschillen tussen deze 0.4 versie en de versies 0.1, 0.2 en 0.3, alsmede de verschillen tussen de
0.4 en de 0.5 versie. Het plan (met uitzondering van bijlage 4/5) is op 3 april 2017 vastgesteld door
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het bestuur van het samenwerkingsverband. Op 6 april 2017 is het plan aan de orde geweest in het
overleg met de drie gemeenten (OOGO). De gemeenten hebben met het plan ingestemd.
Met de MRp zijn de personele aspecten uit dit plan besproken.
Bijlage 4/5 is op 21 juni 2017 vastgesteld door het bestuur, nadat de OPR hier op 22 mei mee heeft
ingestemd. Hiermee is het complete plan definitief vastgesteld.

1.2. Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van dit plan bevat een samenvatting. Bovendien zijn in dit hoofdstuk de beoogde
resultaten beschreven, alsmede het financieel perspectief.
Hoofdstuk 3 bevat een terugblik op de startperiode van onze organisatie en beschrijft
ontwikkelingen, kansen en risico’s die van invloed zijn op dit plan en ons werken.
De missie en visie van het samenwerkingsverband worden beschreven in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 beschrijven we het eerste niveau van ondersteuning, basisondersteuning, inclusief
interventies. In dit hoofdstuk gaan we ook in op het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de
Zorgplicht.
Hoofdstuk 6 beschrijft de rol en de taken van de adviseurs passend onderwijs.
Het schoolmaatschappelijk werk+ komt in hoofdstuk 7 aan de orde.
Hoofdstuk 8 gaat over de wijze waarop het samenwerkingsverband een lerende netwerkorganisatie
kan zijn en hoe we binnen Haaglanden kennis en expertise over passend onderwijs borgen en delen.
Hoofdstuk 9 heeft samenwerking als thema. In de eerste plaats wordt de positie van ouders en
leerlingen binnen passend onderwijs in Haaglanden beschreven. Ten tweede komt aan de orde hoe
de samenwerking in onze tien (samen)werkgebieden vorm en inhoud krijgt. Tenslotte wordt de
samenwerking met onze partners beschreven.
Hoofdstuk 10 gaat over het tweede niveau van ondersteuning, de extra ondersteuning in de vorm
van arrangementen.
En in hoofdstuk 11 komt het derde en laatste niveau van ondersteuning, de extra ondersteuning in
de vorm van een lesplaats op SBO of SO, aan de orde. Ook de andere functies die deze scholen in
onze samenwerkingsverband vervullen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
In hoofdstuk 12 trekken we conclusies ten aanzien van het dekkend aanbod. Hier komt ook het
onderwerp thuiszitters aan de orde.
Hoofdstuk 13 gaat over monitoring en verantwoording.
In hoofdstuk 14 beschrijven we projecten die binnen ons samenwerkingsverband uitgevoerd
(kunnen) worden.
Hoofdstuk 15 gaat over de bestuurlijke en de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband. Ook
communicatie komt in dit hoofdstuk aan de orde.
In hoofdstuk 16 tenslotte wordt de financiële vertaling gepresenteerd, in de vorm van een
meerjarenbegroting. Daartoe zijn negen van de genoemde vijftien hoofdstukken in begrotingsposten
(programma’s) vertaald. De programma’s zijn de negen hoofdactiviteiten die het
samenwerkingsverband initieert en organiseert om haar doelstellingen te realiseren. Onze negen
programma’s zijn:
1. Basisondersteuning, inclusief interventies.
2. Adviseurs passend onderwijs.
3. Schoolmaatschappelijk werk+.
4. Samenwerking (ouders, netwerken en partners).
5. Arrangementen (extra ondersteuning).
6. SO en SBO (extra ondersteuning).
7. Monitoring en verantwoording.
8. Projecten.
9. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie.
In bijlage 12 is een afkortingenlijst opgenomen.
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2. Samenvatting, beoogde resultaten en financieel perspectief
2.1. Samenvatting van het plan
Het draait om de school, de leraren en de overige medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Door
en voor hen wordt passend onderwijs gerealiseerd. Daarbij is ons motto: de school regisseert, het
samenwerkingsverband faciliteert. Het eigenaarschap ligt bij de school. Voor ons is passend
onderwijs dat elke leerling op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Het is de
ideale mix tussen behoeften en aanbod, thuisnabijheid en welbevinden. In de kern is passend
onderwijs vooral kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling.
De meer dan tweehonderd scholen in ons samenwerkingsverband werken vanuit de wetenschap dat
passend onderwijs in onze regio op drie niveaus vorm en inhoud krijgt:
a. Basisondersteuning, inclusief interventies (hoofdstuk 5),
b. Arrangementen (hoofdstuk 10),
c. SBO en SO (hoofdstuk 11).

Fig. 1. De drie niveaus van ondersteuning
In dit plan wordt beschreven welke definitie van basisondersteuning ons samenwerkingsverband
hanteert. Op veler verzoek is deze beschrijving geconcretiseerd. Met name op het punt van de
interventies was hier namelijk veel behoefte aan. Scholen weten nu wat van hen gevraagd wordt in
het kader van basisondersteuning, inclusief interventies. Ze werken vanuit de principes van
handelingsgericht werken en arrangeren. Ze weten ook welke faciliteiten beschikbaar zijn om deze
taken uit te voeren: een geldbedrag per leerling, uren van adviseurs passend onderwijs en uren
schoolmaatschappelijk werk+. Scholen brengen periodiek in kaart welke onderdelen van de
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basisondersteuning, inclusief interventies, ze al goed beheersen en aan welke nog gewerkt moet
worden. Hiervoor hebben ze een plan (‘ontwikkelplan basisondersteuning’).
De 27 besturen van onze scholen stimuleren en ondersteunen hun scholen in het realiseren van goed
(passend) onderwijs en het actief betrekken van ouders hierbij. Actieve samenwerking in de tien
(samen)werkgebieden is hier een essentieel onderdeel van. Besturen stimuleren hun scholen
nadrukkelijk om samen te werken. In de tien werkgebieden werken directeuren en intern begeleiders
goed samen om voor elke leerling de meest passende onderwijsplek te organiseren. Zo krijgen alle
58.000 leerlingen in ons samenwerkingsverband het – qua inhoud en plaats – meest passende
onderwijs.
Voor een beperkte groep leerlingen volstaat de basisondersteuning, inclusief interventies, niet. Voor
hen zijn (voor kortere of langere tijd) arrangementen beschikbaar. We vermoeden dat dit op termijn
om zo’n 3 à 4% van de leerlingen zou kunnen gaan1. De school voert de regie in het definiëren, laten
uitvoeren en evalueren van het arrangement. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor de
bekostiging en de monitoring. Een arrangement is aan de orde als de benodigde ondersteuning
uitstijgt boven datgene wat van de school gevraagd kan worden in het kader van basisondersteuning,
inclusief interventies. Het criterium dat een leerling toelaatbaar moet zijn voor SBO of SO geldt vanaf
1 augustus 2017 niet meer.
Een arrangement kan betrekking hebben op één leerling of een klein groepje leerlingen, één of
enkele leraren, één of enkele ouders, of een combinatie hiervan. Uiteindelijk is het arrangement
altijd op de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht.
In een Multidisciplinair Overleg (MDO) van school, ouders en externe deskundigen vindt het
handelingsgericht arrangeren plaats. Gezamenlijk wordt vastgesteld welk arrangement het beste
aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Besluitvorming gebeurt, binnen kaders, op basis
van overeenstemming in het MDO. Het arrangement wordt vervolgens ingediend bij het bureau van
het samenwerkingsverband en de gelden worden beschikbaar gesteld, waarna formele toekenning
door de directeur van het samenwerkingsverband plaatsvindt.
Deze werkwijze wijkt af van de vanaf augustus 2014 tot heden gehanteerde werkwijze, waarin een
bepalende rol was weggelegd voor het Expertiseteam. Uit de eerste pilots rondom de nieuwe
werkwijze is gebleken dat de nieuwe werkwijze meerwaarde biedt ten opzichte van de oude
werkwijze én dat een goed invoeringsplan noodzakelijk is. De regierol die de school heeft in de
nieuwe werkwijze biedt meer ruimte én geeft meer verantwoordelijkheid. Het eigenaarschap ligt bij
de school.
Arrangementen kennen regelmatig niet alleen een onderwijscomponent maar ook een (jeugd)zorg
component. Onze samenwerkingspartners, gesubsidieerd door de drie gemeenten, zijn hierbij
essentieel. De samenwerking tussen de verschillende instanties gaat steeds beter. De eerste
vruchten van de decentralisaties kunnen geplukt worden. Maar het vraagt ook voor de komende
periode nog intensief overleg en zoeken naar de beste vormen van samenwerken.
Als via een arrangement geen toereikende extra ondersteuning geboden kan worden voor een
leerling, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling voor het SBO of SO
aanvragen. Dit betreft, ook nog eens, ongeveer 3,5 à 4% van onze leerlingen.
Ook de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaringen verloopt via een inhoudelijk, vereenvoudigd
maar kwalitatief gewaarborgd en transparant proces. In principe wordt in een MDO op school door
professionals in overleg met de ouders de beslissing genomen om een TLV aan te vragen. Daarbij is
het wel van belang dat de school kan verantwoorden dat de onderwijsbehoefte van de leerling de
mogelijkheden van de school (inclusief de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband)
overstijgt. Daarnaast zal voldaan moeten worden aan de eisen die de wet stelt aan afgifte van een
TLV.
1

Ter vergelijking. In de jaren 2012, 2013 en 2014 had 0,4% van onze leerlingen een rugzak (LGF).
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Door deze werkwijzen te introduceren verdwijnt het Expertiseteam, zoals het
samenwerkingsverband dit nu kent. Taken die te maken hebben met onder meer:
o de (wettelijk) verplichte rol van de tweede deskundige bij een TLV-afgifte,
o de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van arrangementen en TLV’s,
o advisering over de mogelijke inrichting en uitvoering van arrangementen,
zullen worden ondergebracht binnen de staf van het bureau van het samenwerkingsverband.
Passend onderwijs is nooit af. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ook gesproken over deelplannen die
voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 zullen worden gemaakt. Eveneens in het kader
van leren en ontwikkelen bevat dit plan ook drie voorstellen voor onderzoeken die in 2017/2018
zullen worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen worden betrokken bij het
verder ontwikkelen van passend onderwijs in Haaglanden. Het betreft de volgende onderzoeken:
o Onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) naar de aard en omvang van de groei van SBO en SO
in de periode 2015-2016 (zie paragraaf 3.2.4.). Gereed: juni 2017.
o Onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of differentiatie van het bedrag per
leerling voor basisondersteuning, inclusief interventies mogelijk en/of gewenst is (zie
paragraaf 5.3). Gereed: begin 2018.
o Breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en functies van SBO en SO, alsmede
de bekostiging van de onderscheiden functies (paragraaf 11.3.2 tot en met 11.5.2.). Gereed:
december 2017.

2.2. Beoogde resultaten
De ontwikkeling van passend onderwijs is voor ons geen vrijblijvende zaak. Daarom formuleren we
zowel voor de totale planperiode als voor het schooljaar 2017-2018 beoogde, concrete resultaten.
De beoogde resultaten voor einde planperiode 2017-2021 formuleren we als volgt:
Algemeen
1. Het principe ‘de school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert’ is
geïmplementeerd. Passend onderwijs heeft een aantoonbare, positieve ontwikkeling
doorgemaakt.
Basisondersteuning, inclusief interventies
2. Er is binnen de scholen 100% bekendheid met de inhoud van de basisondersteuning, inclusief
interventies.
3. 100% van de scholen beheerst het overeengekomen niveau van basisondersteuning, inclusief
interventies.
4. Er is een eenvoudige vorm van onderlinge verantwoording ten aanzien van de inzet van de
gelden voor basisondersteuning, inclusief interventies.
Adviseurs passend onderwijs
5. De adviseurs passend onderwijs worden hooggewaardeerd.
Schoolmaatschappelijk werk+
6. Het schoolmaatschappelijke werk+ wordt hooggewaardeerd. SMW+ als schakel naar CJG en
achterliggende voorzieningen functioneert goed.
Samenwerking
7. 85% van de directeuren, de intern begeleiders en de adviseurs passend onderwijs zijn
content met de wijze waarop de samenwerking passend onderwijs in het eigen werkgebied
zich heeft ontwikkeld en gestalte krijgt.
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Arrangementen
8. Er is een breed scala aan arrangementen ontwikkeld en uitgevoerd, waarmee de ruimte
tussen ‘basisondersteuning, inclusief interventies’ en ‘toelating tot SBO en SO’ effectief en
binnen budget wordt ingevuld.
9. Door het inzetten van extra ondersteuning ontvangen meer leerlingen thuisnabij onderwijs.
10. Er is in ruime mate relevante managementinformatie beschikbaar over de uitgevoerde
arrangementen.
SO en SBO
11. Er is een toekomstvisie geformuleerd op de positie van SBO- en SO-onderwijs binnen
Haaglanden.
Dekkend aanbod en thuiszitters
12. De in de ‘Thuiszittersaanpak G4’2 geformuleerde doelstellingen zijn behaald.
13. Het dekkend aanbod is opnieuw gedefinieerd en gerealiseerd.
Monitoring en verantwoording
14. Beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling vinden plaats op basis van via structurele monitoring
verkregen informatie.
Projecten
15. Er is jaarlijks een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten richten zich op de ontwikkeling
van nog niet bestaand aanbod, op de vertaling van wetenschappelijk verworven inzichten
naar de werkvloer etc.
Bureauorganisatie
16. De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband kenmerkt zich door juistheid,
tijdigheid, volledigheid en klantgerichtheid.
Via jaarplannen werken we toe naar bovenstaande beoogde resultaten in 2021. In jaarschijf 20172018 werken we toe naar onderstaande resultaten. De beoogde deel-resultaten voor de schooljaren
2018-2019 tot en met 2020-2021 worden later bepaald.
Beoogde deel-resultaten 2017-2018
Algemeen
1. De schoolbesturen, schooldirecteuren, leraren, intern begeleiders en overige medewerkers
op de scholen,
de adviseurs passend onderwijs en de overige medewerkers van het samenwerkingsverband,
de partners van het samenwerkingsverband,
zijn goed op de hoogte van de nieuwe werkwijzen en werken aan de implementatie hiervan.
2. Het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ is succesvol
uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit plan is een deel van het eigen vermogen van het
samenwerkingsverband ingezet.
Basisondersteuning, inclusief interventies
3. Binnen de scholen is toegenomen kennis van basisondersteuning, inclusief interventies, in
combinatie met toepassing in de praktijk (zie paragraaf 5.2 - 5.4).
4. Alle scholen hebben het SOP geactualiseerd en hierover gecommuniceerd, bijvoorbeeld naar
ouders en binnen het werkgebied (zie paragraaf 5.5).
5. De opzet van het onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of differentiatie van het
bedrag per leerling voor basisondersteuning mogelijk en/of gewenst is, is gereed en in
uitvoering genomen (zie paragraaf 5.3).
Adviseurs passend onderwijs
6. De adviseurs passend onderwijs geven hun samenwerking met de scholen vorm op basis van
start-, voortgangs- en evaluatiegesprekken.
Schoolmaatschappelijk werk+
2

Zie paragraaf 12.2

9

7. Er heeft een evaluatie SMW+ plaatsgevonden en de aanbesteding voor de volgende periode
is voorbereid.
Samenwerking
8. Alle werkgebieden hebben hun doelstellingen, uitgangspunten, enkele werkafspraken en de
cultuur van waaruit men samenwerkt op papier gezet en in uitvoering genomen (par. 9.1).
Arrangementen
9. De nieuwe werkwijzen met betrekking tot het voorstellen van, besluiten over, uitvoering,
evaluatie en monitoring van arrangementen, zijn geïmplementeerd (hoofdstuk 11.)
10. Er is een project uitgevoerd dat scholen concrete handreikingen biedt voor de omgang met
ouders die het moeilijk kunnen accepteren dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
SO en SBO
11. Het onderzoek naar de groei van het SO en SBO op teldatum 1 oktober 2016 is gereed en
besproken. Mede op basis hiervan wordt de opzet van het onderzoek naar de toekomstig
gewenste positie van het SO en SBO-onderwijs in Haaglanden geformuleerd.
Dekkend aanbod en thuiszitters
12. Er is bepaald welke initiatieven in de komende jaren genomen zullen worden om het
dekkend aanbod verder te versterken.
13. De in de ‘Thuiszittersaanpak G4’ geformuleerde doelstellingen worden nagestreefd, gericht
op het behalen ervan in 2021.
Monitoring en verantwoording
14. Er is een set indicatoren en kengetallen gedefinieerd waarmee het samenwerkingsverband
het monitoren van de beoogde resultaten kan realiseren.
15. De aangeslotenen bij het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de wijze
waarop onderlinge verantwoording vorm zal gaan krijgen.
Projecten
16. Lopende projecten in het kader van onderwijszorgarrangementen zijn afgerond en
geëvalueerd. Enkele nieuwe projecten zijn gestart.
Bureauorganisatie
17. De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband is in kwantitatief en kwalitatief opzicht
zo georganiseerd dat dit Ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd.
18. De communicatiecampagne rondom de onjuiste beeldvorming over passend onderwijs is
uitgevoerd (evaluatie begin schooljaar 2018-2019).
19. De website van het samenwerkingsverband is geactualiseerd. Periodiek worden er interne en
externe nieuwsbrieven gepubliceerd.

2.3. Financieel perspectief
De financiële positie van het samenwerkingsverband is gunstig (zowel qua exploitatie als eigen
vermogen). Dit is het gevolg van:
o de positieve verevening (toename van het budget tussen 2015 en 2021 met € 6 miljoen, naar
een totaal van ongeveer € 32 miljoen),
o het behalen van positieve financiële resultaten in 2014, 2015 en 2016. Deze waren niet
gepland, maar zijn ontstaan in de aanvangsfase, door relatieve onbekendheid met de
werking van het nieuwe stelsel.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om de komende jaren alle voor passend onderwijs beschikbare
middelen volledig en op de meest doelmatige manier in te zetten. Zo is reeds besloten het bedrag
per leerling dat de scholen ontvangen voor basisondersteuning, inclusief interventies, per 1 augustus
2016 te verhogen.
Een deel van het opgebouwde eigen vermogen zal in 2017 en 2018 ingezet worden om de nieuwe
werkwijzen in het onderwijs te implementeren (‘Implementatieplan passend primair onderwijs
Haaglanden PO 2017-2021’).
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De verevening stelt ons in staat om de bijdragen voor basisondersteuning, inclusief interventies, op
het juiste peil te brengen, een toereikend budget voor arrangementen beschikbaar te hebben,
alsmede een toereikend budget voor projecten.
In hoofdstuk 16 wordt de, bij dit plan behorende, beleidsrijke meerjarenbegroting samengevat.
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3. Terugblik, ontwikkelingen, kansen en risico’s
3.1. Terugblik
Het samenwerkingsverband is opgericht in oktober 2012. De feitelijke start van passend onderwijs
was op 1 augustus 2014 en betekende het einde van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar
School en de Regionale Expertise Centra. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Haaglanden is ontstaan uit (delen van) zeven WSNS verbanden en twee REC’s. Tot 1 augustus 2014
was de organisatievorm zuilair. Sinds de invoering van passend onderwijs werken we interzuilair in
werkgebieden samen. Op een nieuwe manier samenwerken, gaat niet vanzelf. Daarom had dit
proces, achteraf gezien, actiever ondersteund moeten worden. In veel werkgebieden is de
samenwerking op het niveau van de intern begeleiders inmiddels voldoende tot goed, al participeren
nog lang niet alle intern begeleiders. Op directieniveau is de samenwerking op de meeste plaatsen
nog pril en de participatiegraad vaak laag. Het dagelijks bestuur heeft zich ontwikkeld tot een
samenwerkend team dat de belangen van alle 27 schoolbesturen behartigt. Het algemeen bestuur
heeft een auditcommissie en een kwaliteitscommissie gevormd. De participatie van bepaalde
schoolbesturen in het algemeen bestuur is te gering.
De manier waarop we sinds 1 augustus 2014 werkten is vastgelegd in ons eerste
Ondersteuningsplan. Uit evaluaties is gebleken dat de missie en visie uit dit plan gedeeld worden.
Het blijkt echter dat er aangaande enkele essentiële punten niet hetzelfde wordt gedacht. Met name
de procedures en de criteria rond het toekennen van arrangementen en
toelaatbaarheidsverklaringen worden als belastend ervaren. De bureau-organisatie van het
samenwerkingsverband heeft zich hiermee vervreemd van de werkvloer, van de ruim 200 scholen
(27 schoolbesturen) die met elkaar het samenwerkingsverband vormen. Dit wordt door alle partijen
als onwenselijk ervaren. Passend onderwijs kende hierdoor in onze regio een ongelukkige start. Veel
energie is gaan zitten in deels (terecht) gemopper op bureaucratie en dit heeft de aandacht afgeleid
van bijvoorbeeld de ontwikkeling van basisondersteuning en samenwerking in de werkgebieden.
De scholen zijn overwegend positief over het, door de gemeenten gesubsidieerde,
schoolmaatschappelijk werk+ en over de adviseurs passend onderwijs. Er zijn twee grote conferenties
over passend onderwijs georganiseerd die breed gewaardeerd werden, en diverse bijeenkomsten op
kleinere schaal waarvoor dit ook geldt. En er zijn passende vormen van aanvullende financiering voor
SO en SBO ontwikkeld. SBO-verwijzingen kennen inmiddels anders patronen dan in het WSNStijdperk, namelijk minder denominatief en meer op basis van nabijheid en netwerken
(werkgebieden).
Eind 2015, begin 2016 hebben we vastgesteld dat het op een aantal essentiële punten anders moet,
bijvoorbeeld als het gaat over het beslissen over arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen.
Het jaar 2016-2017 is bestempeld tot overgangsjaar. In dit overgangsjaar is dit plan tot stand
gekomen en zijn de beoogde nieuwe werkwijzen in pilots uitgeprobeerd en aangescherpt. Mede op
basis hiervan wordt het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ gemaakt.

3.2. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
In deze paragraaf focussen we op ontwikkelingen, kansen en risico’s die realisatie van dit plan
positief beïnvloeden of mogelijk in de weg kunnen staan.
3.2.1. Lerarentekort in het algemeen (en in het SO in het bijzonder)
Onvoldoende gekwalificeerd personeel en/of niet op te lossen vacatures bedreigen (ook) de
doelstellingen van passend onderwijs en van ons samenwerkingsverband.
De directeur van het samenwerkingsverband zal met de schoolbesturen bespreken of het gewenst
en/of mogelijk is dat ook het samenwerkingsverband kijkt of zij hierbij kan helpen.
3.2.2. Onjuiste beeldvorming passend onderwijs bij leraren en ouders
Uit onder meer onderzoeken van vakbonden en van DUO Onderwijsonderzoek te Utrecht blijkt dat er
nog veel misverstanden bestaan over passend onderwijs. Enkele voorbeelden zijn dat het een
12

bezuinigingsmaatregel betreft, dat er geen kinderen meer verwezen mogen worden naar SBO of SO,
of dat een school niet voor arrangementen in aanmerking kan komen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe
dat leraren te lang zonder hulp van anderen verantwoordelijk willen blijven voor bepaalde kinderen.
Er zal door het samenwerkingsverband een intensieve communicatiecampagne op basisscholen
uitgevoerd worden in de periode mei tot november 2017 om zo deze onjuiste beeldvorming te
bestrijden.
3.2.3. Schoolbesturen en scholen die feitelijk niet participeren in het samenwerkingsverband
Samenwerking in onze tien werkgebieden is één van de voornaamste pijlers van onze invulling van
passend onderwijs in Haaglanden. De bijeenkomsten voor ib’ers en directeuren in de werkgebieden
verlopen in veel gevallen nog niet naar wens. De programmering spreekt de deelnemers
onvoldoende aan, ib’ers en directeuren voelen zich niet genoeg betrokken bij de bijeenkomsten.
Hiermee dragen de bijeenkomsten onvoldoende bij aan de samenwerking in de werkgebieden. Als
ib’ers en/of directeuren structureel of frequent niet deelnemen aan de bijeenkomsten in de
werkgebieden, missen deze scholen de samenwerking in het kader van passend onderwijs.
Om dit te veranderen geven we deze bijeenkomsten van juni 2017 een forse impuls. Data worden
vroegtijdig gepland (al in maart 2017 voor volgend schooljaar, zodat scholen dit in hun jaarplanning
mee kunnen nemen) en ze zijn inhoudelijk meer dan de moeite waard, zodat ib’ers en directeuren
graag komen. Schoolbesturen bespreken de noodzaak van aanwezigheid op deze bijeenkomsten met
hun directeuren en directeuren met hun ib’ers. Bij onverhoopte verhindering van directeur of ib’er
wordt voor vervanging gezorgd.
3.2.4. Dalende inkomsten
Het samenwerkingsverband is afhankelijk van Rijksbijdragen en gemeentelijke subsidies.
Bezuinigingen op budgetten zullen het samenwerkingsverband nopen tot schrappen van activiteiten
of het verlagen van voor bepaalde activiteiten beschikbare budgetten.
Ook gelijkblijvende budgetten kunnen voor problemen zorgen, namelijk als het leerlingenaantal
toeneemt. Er is dan sprake van ‘verdunning’.
Zowel het samenwerkingsverband als de schoolbesturen zullen in hun overleggen met de rijks- en
gemeentelijke overheid (zie ook hoofdstuk 9) pleiten voor het handhaven van de
bekostigingsniveaus. Hiervoor zullen ook de overleggen met de PO-Raad benut worden.
3.2.5. Dalende bekostiging gewichtenleerlingen
Scholen met veel gewogen leerlingen worden sinds enkele jaren geconfronteerd met een
aanscherping van de criteria en als gevolg hiervan een daling van de gewichtengelden. Nu is
achterstandsbeleid iets anders dan passend onderwijs, maar toch wordt het samenwerkingsverband
met de effecten van de lagere inkomsten uit gewichtengelden geconfronteerd. De betreffende
scholen zijn als gevolg van de dalende inkomsten genoodzaakt te snijden in hun formatie (leraren,
ondersteunend personeel en dergelijke), met als gevolg grotere groepen en/of minder extra handen
in de school. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van de betreffende school en daarmee
uiteindelijk ook voor het dekkend aanbod in een bepaald werkgebied (en in Haaglanden als geheel).
3.2.6. Ontwikkelingen in populatie
Twee trends worden vanuit het veld gerapporteerd.
In de eerste plaats wordt een ‘algemene verzwaring van problematiek’ waargenomen, met name
meervoudige problematiek (bijvoorbeeld combinaties van laagopgeleid, werkloosheid,
schuldsanering, psychische problematiek, echtscheidingsproblematiek en dergelijke).
In de tweede plaats zijn er ontwikkelingen in populaties in de werkgebieden. Enerzijds lijkt de
samenstelling van de bevolking in Centrum in bepaalde delen diverser te worden. Anderzijds lijkt
problematiek die vroeger vooral in Centrum voor leek te komen, nu ook veelvuldiger voor te komen
in met name Escamp en Leidschenveen/Ypenburg.
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3.2.7. Ontwikkelingen in specifieke voorzieningen
Er zijn signalen en aanwijzingen dat voorzieningen als Op de rails, Daghulp en KDC’s voor de
invoering van passend onderwijs meer leerlingen een plek boden of leerlingen langer binnen de
voorziening hielden. Hierdoor ontstaat een verschuiving naar het onderwijs. Kinderen zijn eerder
uitbehandeld, worden sneller verwezen naar het onderwijs (budget verbruikt), of voorzieningen
bestaan niet meer. Wij zullen deze signalen nader onderzoeken en in kaart brengen.
3.2.8. Groei SBO en SO
Van teldatum oktober 2015 naar oktober 2016 is het aantal SBO-leerlingen in ons
samenwerkingsverband gestegen van 1281 naar 1371 en het aantal SO-leerlingen van 741 naar 746.
Een onderzoek naar de oorzaken van deze groei wordt in de eerste helft van 2017 uitgevoerd.
Groei van het S(B)O heeft forse impact op de begroting van het samenwerkingsverband. Indien de
groei door zou zetten, betekent dit dat uitgaven elders op de begroting verlaagd moeten worden
(bijvoorbeeld de budgetten die nu gereserveerd zijn voor basisondersteuning - met eventuele
differentiatie - en arrangementen). Bovendien ontstaan er fysieke ruimteproblemen in bepaalde
S(B)O-scholen.
3.2.9. Veranderende rol intern begeleider
Onder meer door de PO-Raad wordt gewezen op de veranderende rol van de intern begeleider als
gevolg van de invoering van passend onderwijs. Hieronder een citaat uit een artikel3 over dit
onderwerp. In het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ (hoofdstuk 15)
zal ook aandacht besteed worden aan de rol van de ib’er.
“Passend onderwijs vraagt van de ib’er andere vaardigheden dan enkel het begeleiden van
leerlingen en leerkrachten, men is nu daarnaast vaak veel meer coördinerend bezig.
Afstemmen met ouders, het jeugd- of wijkteam en samenwerkingsverband. Daarnaast wordt
het contact met kinderopvang en peuterspeelzaal intensiever, omdat ook in de voorschoolse
periode sprake kan zijn van extra ondersteuning voor het kind. De coördinatie van extra
ondersteuning op school is bij de ib’er ondergebracht. Het moet iemand zijn die zowel de
school, de kinderen, de regels als de sociale kaart goed kent en ook beschikt over de nodige
kennis van speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer een ib’er het geluk
heeft in een samenwerkingsverband te werken dat goede afspraken heeft met de gemeente
en het jeugd- of wijkteam, dan komt men in deze ‘nieuwe functie’ goed tot haar of zijn recht.
Het werk is er namelijk ook interessanter op geworden. Nu gaat de ib’er samen met de ouders
na en formuleert men precies wat dit specifieke kind in zijn specifieke context nodig heeft en
daar zoek men met het samenwerkingsverband en/of het jeugd- of wijkteam, de best
mogelijke ondersteuning voor.”
De aansturing, toerusting en soms ook taak- of functie-invulling verschillen per schoolbestuur en per
school.
Nu dit plan helderheid verschaft over de (regie)-rol van de school, het niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies, het handelingsgericht werken en arrangeren en de
ondersteuningsstructuur binnen de school, kunnen scholen en hun besturen inspelen op de
toekomstig gewenste rol van de intern begeleider.
3.2.10. ‘Dit plan geeft energie’
Uit de vele besprekingen over de voorlopers van dit plan (Houtskoolschets en Hoofdlijnennotitie) is
gebleken dat er veel draagvlak bestaat voor dit plan. Dit betekent dat veel energie gemobiliseerd kan
worden om dit plan ten uitvoer te brengen. Passend onderwijs heeft alle potentie om te slagen!

3

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/iber-in-passend-onderwijs-een-vak-apart

14

4. Missie en visie
4.1. Missie
Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt.
Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet
alleen. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de
samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen
passend onderwijs in onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen,
te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband
ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

4.2. Visie
We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs
(najaar 2016):
o Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.
o Ouders als pedagogisch partner.
o Samenwerking als professionele afweging.
o Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.
o Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.
We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord:
1. We geloven in succesvol passend onderwijs.
2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen. Samenwerkende professionals geven elkaar
ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en
kinderen.
3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen. Het
samenwerkingsverband als netwerkorganisatie biedt hieraan structuur en het
samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire taak
van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun (gezamenlijke)
zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert.
4. Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste
plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden
vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere
basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van
directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied
verschillen.
5. De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor
schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren van
passend onderwijs.
6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus:
a. Basisondersteuning, inclusief interventies.
b. Arrangementen (extra ondersteuning).
c. SBO en SO (extra ondersteuning).
Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant
uitgevoerd en geëvalueerd.
Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend,
uitgevoerd en geëvalueerd.
7. De faciliterende rol van het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit:
a. Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning,
inclusief interventies.
b. Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld de adviseur passend
onderwijs).
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c. Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.
d. Het beschikbaar stellen van arrangementen.
e. Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.
8. We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname
aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar komt
idealiter tot stand via:
a. Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten a. tot en met d.
b. Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in
dagbesteding en dergelijke).
9. Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling
verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs.
10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie. Ook de ‘Tien referenties voor passend
onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en
waardevol (zie bijlage 3).
Het plan is opgesteld vanuit enkele principes:
o Het samenwerkingsverband stimuleert waar mogelijk gebruik van de documenten die de
scholen/schoolbesturen al maken en gebruiken (bijvoorbeeld groeiwerkdocument, OPP,
begroting, schoolgids, jaarplan, SOP…).
o Het samenwerkingsverband schrijft niet in detail formulieren voor, maar formuleert
minimumeisen, biedt formats, checklists, en dergelijke. Hiermee beogen we eenvoudige
vormen van standaardisatie te realiseren die efficiency en onderlinge vergelijkbaarheid
bevorderen.
o Het digitale systeem OT (workflow voor arrangementen en TLV’s) wordt zodanig ingericht dat
het een vlotte verwerking van de benodigde registratie en afhandeling bevordert en
gewenste monitoring mogelijk maakt.
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5. Basisondersteuning, inclusief interventies (Programma 1)
5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk leggen de schoolbesturen die participeren in ons samenwerkingsverband vast op
welk niveau alle scholen basisondersteuning, inclusief interventies, realiseren en hoe dit gefaciliteerd
en gemonitord wordt. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede
basisondersteuning ligt bij de scholen en schoolbesturen. Het samenwerkingsverband faciliteert.
Onze definitie van basisondersteuning, inclusief interventies, is opgenomen in paragraaf 5.2. De
omschrijving is nagenoeg identiek aan de definitie die was opgenomen in ons eerste
Ondersteuningsplan. Er moet namelijk op veel scholen nog werk verzet worden om het door ons
geambieerde niveau van basisondersteuning, inclusief interventies, te realiseren. Daar waar gewenst
en noodzakelijk heeft er ter verduidelijking een aanscherping plaatsgevonden, met name ten aanzien
van de interventies. Paragraaf 5.4. handelt over de acties die we in gang zetten om het niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies, te realiseren.
Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen voor basisondersteuning, inclusief interventies, op
vier manieren:
o Met een geldbedrag (zie paragraaf 5.3).
o Met adviseurs passend onderwijs (zie hoofdstuk 6).
o Met schoolmaatschappelijk werk+ (zie hoofdstuk 7).
o Als lerende organisatie, door een actieve rol in kennisontwikkeling en -deling en het
faciliteren van nieuwe projecten gericht op passend onderwijs (hoofdstuk 8).
De verantwoordelijkheid voor realisatie van de basisondersteuning, inclusief interventies, en de
monitoring hiervan berust bij de betreffende schoolbesturen. Schoolbesturen staan open voor
signalen vanuit de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband over de realisatie van deze
opdracht. Schoolbesturen zijn bereid elkaar verantwoording af te leggen over de mate waarin het (al)
lukt deze opdracht te realiseren. In de tweede helft van 2017 spreken zij met elkaar over de vorm
waarin dit kan gaan gebeuren. Hierbij zorgen zij ervoor dat de bureaucratie voor de scholen niet
toeneemt.
Het Schoolondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol in de communicatie van de scholen
(intern en extern) over de (extra) ondersteuning die geboden kan worden. Dit onderwerp komt in
paragraaf 5.5. aan de orde.

5.2. Onze definitie van basisondersteuning4, inclusief interventies
Basisondersteuning heeft betrekking op de kwaliteit en omvang van de ondersteuning die een school
kan bieden. Elk samenwerkingsverband heeft de verplichting om het niveau van de
basisondersteuning, dat door alle scholen (BAO, SBO en SO) wordt gegeven, vast te stellen. Daarmee
wordt op alle scholen eenzelfde basisniveau van ondersteuning bepaald. Dit maakt voor alle
deelnemers in het samenwerkingsverband ook helder op welk moment er gesproken wordt over
extra ondersteuning aan een leerling: namelijk als de ondersteuning die de leerling nodig heeft het
niveau van de basisondersteuning, inclusief interventies overstijgt.
Basisondersteuning 2014-2017 (terugblik)
In het eerste Ondersteuningsplan, 2014-2016; verlengd in 2016-2017, heeft het bestuur van het
samenwerkingsverband de basisondersteuning vastgesteld. Deze basisondersteuning bestond uit de
volgende drie delen:

4

Voor basisonderwijs. Vóór eind 2017 wordt uitgewerkt wat Basisondersteuning inhoudt voor SBO en SO.
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Basiskwaliteit
Dat betreft de minimale kwaliteitseisen die inspectie aan de scholen (BAO, SBO en SO) stelt. Om de
basiskwaliteit concreet te maken heeft het samenwerkingsverband er destijds voor gekozen om een
aantal indicatoren uit het toezichtkader van inspectie die voor deze basiskwaliteit (en passend
onderwijs) relevant zijn, te benutten.
Standaarden voor handelingsgericht werken
Het handelingsgericht werken betekent vooral cyclisch werken om de ontwikkeling van de leerling en
het leren van de leerling niet alleen te volgen maar ook te plannen. Handelingsgericht werken is in
ons vorige Ondersteuningsplan uitgewerkt in 12 standaarden. De afspraak is dat alle scholen op een
vijf-puntschaal minimaal een 3 scoren.
Preventieve en licht curatieve interventies
Dit derde onderdeel van de basisondersteuning geeft een overzicht van een aantal preventieve en
licht curatieve interventies die alle scholen moeten bieden.
Basisondersteuning 2017-2021
Er zijn diverse redenen om de beschrijving van basisondersteuning na drie jaar bij te stellen.
Inhoudelijk is het niet de bedoeling de lat hoger te leggen. De eerste reden is dat de basiskwaliteit
door inspectie met ingang van 1 augustus 2017 op een andere manier wordt omschreven. De
inspectie hanteert geen indicatoren meer en daarmee vervalt de directe relatie tussen de indicatoren
van de inspectie en de omschrijving van de basiskwaliteit van het samenwerkingsverband. Een
tweede reden is dat het handelingsgericht werken (nog) centraler komt te staan in de wijze waarop
scholen werken. Vandaar dat handelingsgericht werken concreter is uitgewerkt en er apart aandacht
is voor de ondersteuningsstructuur (planmatig) werken op de school. De derde aanleiding is dat
scholen aangeven dat niet altijd voldoende duidelijk is wat nu precies van de school verwacht wordt
als het gaat om interventies (preventief en licht curatief). Vandaar dat een aantal interventies
concreter zijn beschreven.
In samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden bestaat de basisondersteuning5 uit
vier onderdelen:
a. Basiskwaliteit.
b. Handelingsgericht werken.
c. Ondersteuningsstructuur.
d. Op afroep beschikbare preventieve en licht curatieve interventie.
Deze vier onderdelen worden in het vervolg van deze paragraaf kort uitgewerkt. In bijlage 2 is de
volledige uitwerking van de basisondersteuning, inclusief interventies te vinden.

Basisondersteuning,
inclusief interventies
Fig. 2. Basisondersteuning

De basisondersteuning van passend onderwijs gaat in de kern over goed onderwijs aan alle
leerlingen. De nadruk ligt op het primaire proces.
Om de basisondersteuning, inclusief interventies goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat:

5

Voor basisonderwijs. Voor eind 2017 wordt uitgewerkt wat Basisondersteuning inhoudt voor SBO en SO.
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o
o
o

Duidelijk uitgelegd wordt (schriftelijk en mondeling) aan scholen wat basisondersteuning,
inclusief interventies precies inhoudt en wat op dit gebied van scholen verwacht wordt.
De scholen weten welk bedrag voor de basisondersteuning, inclusief interventies
beschikbaar is.
Op alle scholen het gesprek plaatsvindt over de besteding van deze gelden.

Ad. a. Basiskwaliteit
Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt. Vanaf komend
schooljaar geldt een nieuw onderzoeks- en waarderingskader voor het funderend onderwijs (primair
onderwijs en speciaal onderwijs). In het nieuwe waarderingskader werkt inspectie niet meer met
dezelfde concrete indicatoren als voorheen.
In het nieuwe onderzoekskader maakt inspectie onderscheid in bij wet geregelde
deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit) en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Voor de
basisondersteuning zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband zijn deze
deugdelijkheidseisen relevant. Deze deugdelijkheidseisen zijn vervat in vijf kwaliteitsgebieden:
1. Onderwijsresultaten: Leren de leerlingen genoeg?
2. Onderwijsproces: Krijgen de leerlingen goed les?
3. Schoolklimaat: Zijn de leerlingen veilig?
4. Kwaliteitszorg en ambitie.
5. Financieel beheer.
Het waarderingskader telt per kwaliteitsgebied een aantal standaarden. In totaal gaat het om
zeventien standaarden. Bij elke standaard is in een korte beschrijving aangegeven wat verstaan
wordt onder basiskwaliteit. De inspectie is van oordeel dat de basiskwaliteit op een basisschool
voldoende is als “de kwaliteitsgebieden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en
Leerresultaten voldoende zijn en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces
onvoldoende is.”
In de huidige planperiode is de basiskwaliteit (in onze definitie van basisondersteuning) van een
basisschool in het samenwerkingsverband in orde als de school voldoet aan de normering voor
‘basiskwaliteit’ zoals door inspectie opgenomen in het (nieuwe) waarderingskader. Hiermee komen
de indicatoren basiskwaliteit die gehanteerd werden in de periode 2014-2017 te vervallen.
Ad. b. Handelingsgericht werken
Een belangrijk onderdeel van de basisondersteuning is handelingsgericht werken (HGW). In het
nieuwe ondersteuningsplan wordt meer accent gelegd op het werken volgens de zeven
basisprincipes van handelingsgericht werken. Essentieel hierbij is dat alle scholen planmatig werken
volgens de HGW-cyclus en daarover ook verantwoording kunnen afleggen (onder andere aan de
hand van het groeiwerkdocument). Het handelingsgericht werken is gebaseerd op zeven
uitgangspunten (N. Pameijer). Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de standaarden
handelingsgericht werken van ons samenwerkingsverband.
Ad c. Organisatie van de ondersteuning structuur
Elke school heeft een passend ingerichte en goed functionerende ondersteuningsstructuur.
Onderdeel daarvan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning
coördineert en stimuleert. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur of de adjunct-directeur
die belast is met onderwijskundige zaken en ondersteuningsfunctionarissen zoals intern begeleider
en specialisten (lezen, rekenen, gedrag, ...). Het team heeft als taak om samen met onder meer de
leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de
maatschappelijke werkende en andere deskundigen de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te
geven. Het team beschikt over voldoende faciliteiten in tijd en geld om de ondersteuningsstructuur
adequaat te laten functioneren.
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Ad d. Preventieve en licht-curatieve interventies
Elke school is in staat om een aantal preventieve en licht-curatieve interventies in te zetten.
Deze interventies worden uitgevoerd binnen de ondersteuningsstructuur van de school en
onder regie en verantwoordelijkheid van de school.
De volledige beschrijving van basisondersteuning, inclusief interventies is opgenomen in bijlage 2.

5.3. Facilitering van scholen voor basisondersteuning, inclusief interventies
Scholen worden op vier manieren gefaciliteerd om basisondersteuning, inclusief interventies te
realiseren. Dit gebeurt op de volgende manieren.
1. In de eerste plaats met een geldbedrag. Dit komt in deze paragraaf aan de orde.
2. Met behulp van adviseurs passend onderwijs (zie hoofdstuk 6).
3. Met schoolmaatschappelijk werk+ (zie hoofdstuk 7).
4. Vanuit het principe van de lerende organisatie (hoofdstuk 8).
Het geldbedrag voor basisondersteuning inclusief interventies, wordt per schooljaar vastgesteld en
toegekend. Het bestaat uit een vaste voet per locatie en een bedrag per leerling. In het schooljaar
2017-2018 betreft het een vaste voet van € 7.000 plus € 100,95 per leerling. Gemiddeld levert dit
scholen een bedrag van € 125 per leerling op. De hoogte van beide bedragen wordt jaarlijks vóór 1
april opnieuw vastgesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Het bedrag wordt per school
berekend en toegekend aan het schoolbestuur. Het bestuur kan desgewenst afromen voor centrale
taken van passend onderwijs en/of herverdelen tussen scholen met in mindere of meerdere mate
behoefte aan dit type middelen. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1
oktober jongstleden voor scholen (zelfstandige locaties) die actief participeren in het
samenwerkingsverband. (Voor SO-scholen wordt het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen
afkomstig uit het eigen samenwerkingsverband).
Directie en intern begeleider(s) overleggen periodiek hoe bovengenoemde middelen worden ingezet.
Schoolbesturen zijn bereid richting elkaar verantwoording af te leggen over de wijze waarop deze
gelden voor passend onderwijs ingezet worden. In de tweede helft van 2017 spreken zij met elkaar
over de vorm waarin dit kan gaan gebeuren. Hierbij borgen zij dat de bureaucratie voor de scholen
niet toeneemt.
Begin 2018 wordt een onderzoek uitgevoerd over de wijze waarop het geld voor basisondersteuning,
inclusief interventies, wordt uitgekeerd. Is het wenselijk om een gelijk bedrag voor elke leerling
binnen Haaglanden uit te keren. Of is differentiatie hierin nodig, bijvoorbeeld naar type leerling,
school of werkgebied. Deze differentiatie zou bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen door het huidige
bedrag te handhaven voor alle scholen en voor een bepaalde groep scholen een bedrag hier bovenop
toe te kennen.

5.4. Verdere implementatie en ontwikkeling van basisondersteuning, inclusief interventies
In de analyse die voorafging aan het opstellen van dit plan is vastgesteld dat scholen zich in
verschillende ontwikkelingsstadia bevinden wat betreft de basisondersteuning, inclusief interventies.
Zo zijn er nog scholen waar (een deel van) de medewerkers nog onbekend (is) zijn met de inhoud die
ons samenwerkingsverband geeft aan basisondersteuning, inclusief interventies. Ook zijn er scholen
die wel bekend zijn met de inhoud, maar nog forse slagen moeten maken qua invoering. En er zijn
scholen die al (zeer) bekwaam zijn in het toepassen van bepaalde of zelfs alle facetten van
basisondersteuning.
Over gewenste professionalisering in het kader van basisondersteuning worden nog nadere
afspraken gemaakt tussen schoolbesturen en het samenwerkingsverband.
Bij passend onderwijs is het uitgangspunt: uitgaan van verschillen tussen leerlingen. Maar niet alleen
leerlingen verschillen van elkaar, dit geldt ook voor leraren en directeuren en in het verlengde
daarvan voor scholen. Dat betekent dat het niveau van basisondersteuning, inclusief interventies niet
op alle scholen even hoog is. Tegelijkertijd hebben wel alle scholen de verplichting om toe te werken
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naar het afgesproken niveau van basisondersteuning, inclusief interventies. Elke school heeft een
eigen ontwikkelingstraject te gaan om, indien dit nog niet het geval is, het afgesproken niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies te behalen.
Daarom spreken we af dat alle scholen in het najaar van 2017 een ontwikkelplan basisondersteuning
opstellen en in uitvoering nemen. Alle scholen maken daarbij een analyse (‘waar staan wij qua
basisondersteuning, inclusief interventies?’) en een bijbehorend ontwikkelplan (‘wat zijn onze
ontwikkeldoelen en -acties qua basiskwaliteit, hoe ziet onze ondersteuningsstructuur eruit, het
handelingsgericht werken en de inzet van preventieve en curatieve interventies?’). Deze analyse en
het plan hebben bij voorkeur een plek binnen het jaarplan dat toch al voor 2017-2018 wordt
gemaakt. De analyses en de plannen worden uitgewisseld in de IB- en directiebijenkomsten in de
werkgebieden. Medewerkers van het samenwerkingsverband zijn desgevraagd behulpzaam bij het
opstellen en uitvoeren van de ontwikkelplannen. Het gaat overigens om een korte, krachtige analyse
en enkele acties. Ook wil het samenwerkingsverband desgevraagd faciliteren in het uitvoeren van
een ‘nulmeting handelingsgericht werken’. Deze nulmeting is op verzoek van het
samenwerkingsverband door HCO ontwikkeld. Scholen kunnen hier desgewenst gebruik van maken.

5.5. Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft de wettelijke verplichting om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen
en dit minimaal eens in de vier jaar te actualiseren. Met name op basis van de SOP’s stelt het
samenwerkingsverband vast dat er sprake is van een dekkend aanbod.
Het SOP bestaat, in onze uitwerking, uit een (lichtgroen) deel dat voor alle scholen in het
samenwerkingsverband gelijk is: de basisondersteuning, inclusief interventies. Daarnaast is er
(eventueel) een aanvullend deel: de schoolspecifieke expertise (het felgroene deel). Het
schoolspecifieke deel overstijgt de basisondersteuning. Uit dit deel blijken de onderscheidende
mogelijkheden en de ambities van de school. De vormgeving van de schoolspecifieke expertise en de
bekostiging hiervan is een zaak van de school (schoolbestuur6). In de praktijk kan vervolgens al
werkende (gedeeltelijke) financiering hiervan door het samenwerkingsverband wel in beeld komen,
namelijk wanneer een school (voor eigen leerlingen of leerlingen van andere scholen)
arrangementen uitvoert met behulp van deze schoolspecifieke expertise.
De wetgeving schrijft voor dat het schoolbestuur eenmaal in de vier jaar een SOP vaststelt. De
medezeggenschapsraad heeft hierbij adviesrecht. Alle scholen hebben in 2013 voor de eerste maal
een SOP opgesteld. In het najaar van 2017 actualiseren alle scholen hun SOP, waarna vaststelling
door de besturen en communicatie over en uitwisseling van de SOP’s plaats kan vinden.

Fig. 3. Schoolspecifieke expertise ten opzichte van de basisondersteuning

Het schoolbestuur toetst het SOP op het realiteitsgehalte.

6

Onderzocht zal worden of er uitzonderingssituaties moeten zijn waarin het, in tegenspraak met het gestelde, toch
gewenst is bepaald schoolspecifiek aanbod op een bepaald basisniveau te financieren vanuit het samenwerkingsverband,
omdat het anders onmogelijk is dit deel van het dekkend aanbod in stand te houden.
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In de werkgebieden van het samenwerkingsverband worden de SOP’s periodiek gedeeld en
besproken, met als doel elkaar te informeren en te stimuleren.
Bij de start van ons samenwerkingsverband is het instrument Q3 gebruikt om de SOP’s op te stellen
en te vergelijken. Dit heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten. Daarom slaan we een andere
richting in. Q3 wordt afgeschaft. De school bepaalt zelf vorm en inhoud van het SOP. Vanuit het
samenwerkingsverband wordt geen format verplicht gesteld. Wel worden richtlijnen gegeven, onder
meer ten aanzien van het rubriceren van de schoolspecifieke expertise, zodat inventarisatie en
onderlinge vergelijking mogelijk blijft. Het SOP moet vooral een document zijn van het schoolteam
zelf. Combinatie met andere documenten wordt aanbevolen. Zo kan het SOP onderdeel zijn van het
schoolplan, of een paragraaf uit de schoolgids. Het SOP is primair een communicatiemiddel over de
huidige mogelijkheden. Gewenste ontwikkelingen worden geagendeerd in het schoolplan en/of
jaarplan.

5.6. Zorgplicht
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte passend onderwijs kan bieden, eventueel met facilitering vanuit het
samenwerkingsverband. Soms is van tevoren niet duidelijk of en zo ja welke ondersteuningsbehoefte
de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na schriftelijke aanmelding door de ouders de tijd
om te onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en of de school passend
onderwijs kan bieden. De periode van zes weken kan eenmalig met vier weken worden verlengd. Dit
moet wel aan de ouders worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning niet bieden,
dan zoekt zij samen met ouders naar een passende plek op een andere school. Het
samenwerkingsverband kan hierin faciliteren, maar de schoolbesturen zijn en blijven
verantwoordelijk. De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een
andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling
tussen wal en schip valt.
Een school kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat de school een
consequent en transparant toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag van de
(bijzondere) school niet erkennen, is dit grond voor weigering.
Het toelatingsbeleid van scholen is niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen in
het werkgebied is duidelijk hoe scholen omgaan met het toelaten van leerlingen.
In werkgebieden waar sprake is van plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren
scholen actief overleg om dit gezamenlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt.
Mocht blijken dat scholen/schoolbesturen onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan
spreken schooldirecteuren elkaar hier actief op aan. In laatste instantie kan de directeur van het
samenwerkingsverband met schoolbesturen in gesprek gaan en eventueel besluiten het bestuur van
het samenwerkingsverband maatregelen voor te stellen.
Bij tussentijdse schoolwisseling van leerlingen hebben scholen altijd contact met elkaar voor zij een
leerling van een andere school aannemen. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de
zorgplicht mogelijk van toepassing is, maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of
S(B)O - BAO, situaties van onvrede bij ouders, etc.)
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6. Adviseurs passend onderwijs (Programma 2)
Het samenwerkingsverband faciliteert elke school met een adviseur passend onderwijs voor enkele
uren per week. Elke school heeft een vaste adviseur.
De adviseur heeft vier rollen:
1. Inhoudelijk adviseur passend onderwijs
De adviseur denkt, op verzoek van de school, mee over (extra) ondersteuning die nodig is voor
(kleine groepjes) leerlingen, leraren en ouders. Ook denkt de adviseur desgevraagd mee over de
verdere ontwikkeling van de basisondersteuning en de schoolontwikkeling in het kader van passend
onderwijs.
2. Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband
De adviseur is vraagbaak voor de school met betrekking tot de werkwijzen en besluiten en dergelijke
van het samenwerkingsverband. De adviseur vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in
gesprekken met de school, in MDO’s en dergelijke. De adviseur passend onderwijs heeft hierbij de rol
van mede-bewaker (mede-toetser) van de toepassing van het ‘Denk- en werkkader arrangementen’
en het ‘Denk- en werkkader Toelaatbaarheidsverklaringen’.
3. Makelaar
De adviseur koppelt (extra) ondersteuningsvragen van de school aan hen die dit uit kunnen voeren.
In het werkgebied speelt de adviseur een actieve rol in het verbinden van scholen, bijvoorbeeld door
vraag en aanbod bij elkaar te brengen en leersituaties te organiseren.
4. Critical friend
In het kader van de lerende organisatie kan de adviseur de school gevraagd en ongevraagd een
spiegel voorhouden. De adviseur geeft vanuit haar of zijn invalshoek en rol feedback aan de school
zonder hierbij een controlerende of beoordelende rol aan te nemen. De feedback is altijd gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van (basis)ondersteuning en op de samenwerking onderling, met
ouders en met derden.
De adviseur en de school werken planmatig samen (startgesprek, jaarplanning, etc.). De school benut
de adviseur als professionele partner in de genoemde rollen. Ook ouders kunnen contact hebben
met de adviseur. Dit gebeurt na overleg met de school.
Basisscholen kunnen twee uur per week hun adviseur inzetten. Voor scholen met meer dan
vierhonderd leerlingen is dat drie uur en voor SBO/SO-scholen is dat vier uur.
Er zijn ten tijde van het opstellen van dit plan circa 17 fte adviseurs passend onderwijs werkzaam bij
het samenwerkingsverband. De werkdruk bij de adviseurs is hoog en in piekperioden soms te hoog.
De verwachting is dat de werklast van de adviseurs met de nieuwe werkwijzen rondom
arrangementen en TLV’s zal verminderen, maar de kans bestaat dat uit de andere werkwijzen ook
weer nieuwe taken voortkomen. Vooralsnog wordt geen uitbreiding van het aantal fte’s overwogen.
Zodra de nieuwe werkwijze is geïmplementeerd, zal opnieuw gekeken moeten worden naar de inzet
van de adviseurs. Hierbij zal ook de mate van behoefte aan ondersteuning vanuit de scholen worden
betrokken.
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7. Schoolmaatschappelijk werk+

(Programma 3)

Als randvoorwaarden op orde zijn, heeft onderwijs het meeste rendement. Onze partners leveren
belangrijke bijdragen aan het op orde brengen en houden van de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld via
schoolmaatschappelijk werk+ (aan de orde in dit hoofdstuk) en via (jeugd)hulparrangementen (zie
paragraaf 9.3.2.).
Schoolmaatschappelijk werk+ (hierna SMW+) voorziet in een belangrijke behoefte van scholen. Dit
blijkt onder meer uit evaluaties van Steda, Schoolformaat en Xtra Plus. In Den Haag en Rijswijk stellen
de gemeenten het subsidiebedrag ter beschikking aan het samenwerkingsverband en treedt het
samenwerkingsverband op als opdrachtgever. Wij zien graag dat dit de werkwijze in alle drie de
gemeenten wordt. In Leidschendam/Voorburg is de gemeente opdrachtgever.
Het is van groot belang dat de financiering van SMW+ op niveau blijft. Op dit punt hebben wij forse
zorgen. Het totaal aantal leerlingen in Haaglanden groeit, maar de gemeentelijke subsidiebedragen
vooralsnog niet. Bovendien dalen, als gevolg van minder gewichtenleerlingen, ook de rijksbaten
schoolmaatschappelijk werk+ die het samenwerkingsverband ontvangt. En daarnaast neemt de
intensiteit van de sociale problematiek toe.
Dat betekent dat de drie participerende gemeenten (ook) rekening moeten gaan houden met de
kwantitatieve groei van het leerlingenaantal, en wij samen met de gemeenten moeten bezien wat de
gevolgen zijn van de toenemende intensiteit van de sociale problematiek, en wat er nodig is om het
SMW+ daarvoor toe te rusten.
In 2018 zal volgens afspraak de opzet en de uitvoering van het SMW+ geëvalueerd worden.
SMW+ vormt een belangrijke schakel tussen de school en de (jeugd)hulpverlening. Dit is de reden dat
er in alle gemeenten een nauwe samenwerking is tussen SMW+ en het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). In Rijswijk en Leidschendam zijn vaste gezinscoaches die tevens contactpersoon zijn voor
SMW+. In Den Haag is in 2015 een pilot gestart om ervoor te zorgen dat SMW+ en het CJG zo nauw
mogelijk samenwerken. Dit gebeurt doordat elke SMW’er een gezinscoachmaatje heeft bij het CJG
van het betreffende werkgebied. Deze gezinscoachmaatjes zijn verbonden aan de scholen waar ook
de SMW’er werkzaam is. De gezinscoach maakt geen onderdeel uit van de school, maar werkt nauw
samen met de SMW’er en sluit aan bij een MDO, indien gewenst.
Op die manier wordt in alle gemeenten gewerkt aan kortere lijnen en snellere hulpverlening. Maar
ook het integraal werken aan een plan voor een kind wordt zo bevorderd.
Toekenning van uren maatschappelijk werk+ aan scholen geschiedt volgens een staffel (uren SMW+
per type school per week, gebaseerd op de meest recente teldatum 1 oktober). Deze uren staan, om
bovengenoemde redenen, onder druk. Hierdoor wordt de ketensamenwerking school, SMW+, CJG,
Jeugdzorg, die nu net veelbelovend op gang komt, in de waagschaal gesteld.
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8. Het samenwerkingsverband als lerende netwerkorganisatie
De meest passende onderwijsplaats en -ondersteuning voor elke leerling vraagt om verbinding en om
lerend vermogen. Lerend vermogen onder meer in de zin van ‘wat werkt en wat werkt niet?’. En
verbinding om ervoor te zorgen dat kennis van alle binnen Haaglanden aanwezige expertise voor
iedereen beschikbaar is. En die expertise is overal: op scholen, bij de adviseurs passend onderwijs, bij
veldwerkers, op expertisepleinen, bij ambulante diensten, bij de partners in het sociale domein, bij
zzp’ers en zo meer.
Lerend vermogen en het hebben van overzicht van alle binnen Haaglanden aanwezige expertise
ontstaan niet vanzelf. Dit moet georganiseerd worden.
Lerende organisatie
Ons samenwerkingsverband als lerende organisatie krijgt onder meer vorm door:
o Cyclisch te werken (Plan-Do-Check-Act), waarbij monitor- en evaluatiegegevens een
belangrijke rol spelen.
o Het stimuleren van een cultuur van ontwikkeling, open staan voor feedback en durven leren
van en met elkaar.
o Binnen de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband komt dit terug in onder meer
studiebijeenkomsten en gesprekken over functies, rollen en verantwoordelijkheden.
o Werken vanuit het besef dat ‘de zone van naaste ontwikkeling’ altijd het eerste, directe doel
is. Of het nu gaat om kinderen, de medewerkers op de scholen, de ouders of de
medewerkers van het samenwerkingsverband: het (thans) niet bereikbare eisen, zal nooit
leiden tot het gewenste resultaat.
o Actief ‘best practices’ te verzamelen en te delen.
o Bijeenkomsten van en voor Ib’ers en directeuren in de werkgebieden. Managers en
stafmedewerkers van het samenwerkingsverband spelen een faciliterende rol in deze
bijeenkomsten.
o Communicatie via nieuwsbrieven en websites.
Expertise delen
In ons samenwerkingsverband delen we op verschillende manieren de opgedane expertise. Namelijk
via:
o Een internet community (denk aan besloten Facebook) waar bijvoorbeeld snel gereageerd
kan worden op vragen naar een bepaalde expertise.
o Experts delen hun kennis onder meer op de bijeenkomsten in de werkgebieden, op het
intern werkoverleg op het bureau van het samenwerkingsverband, op conferenties, etc.
o Ad-hockennisbijeenkomsten en -groepen, op verzoek.
o Nascholingsaanbod van (grotere) schoolbesturen (eigen academies en dergelijke). Dit soort
scholingsactiviteiten in het kader van passend onderwijs staat niet alleen open voor de eigen
medewerkers, maar voor alle medewerkers van alle scholen binnen het
samenwerkingsverband. Op verzoek van het samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld door
deze academies ook maatwerk georganiseerd worden. Het breder gebruik maken van elkaars
opleidingsfaciliteiten heeft als bijkomend voordeel dat de kennisdeling tussen
samenwerkende schoolbesturen en scholen gestalte krijgt. Ook op deze manier geven we
‘verbinden’ inhoud.
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9. Samenwerking (ouders, werkgebieden en partners) (Programma 4)
Verbinden is een van onze drie kernwaarden.
Het samenwerkingsverband realiseert haar opdracht in samenwerking met haar partners. In dit
hoofdstuk komen aan de orde: ouders en kinderen, samenwerking in de werkgebieden van het
samenwerkingsverband, samenwerking met partners, waaronder gemeenten en instellingen in het
sociale domein.

9.1. Ouders en kinderen
Ouderbetrokkenheid heeft in zijn algemeenheid een positieve invloed op het onderwijs en de
resultaten. Passend onderwijs heeft te maken met passende ouderbetrokkenheid. Een actieve,
participerende rol van ouders is daarbij onmisbaar. Zeker voor ouders wier kind(eren) vormen van
extra ondersteuning nodig hebben, is vroegtijdige betrokkenheid een must. De tien criteria van
ouderbetrokkenheid vormen hierbij ons vertrekpunt (zie bijlage 6).
Het is gebleken dat de samenwerking tussen gezin, school en organisaties voor (jeugd)zorg nog niet
altijd goed verloopt. Soms heeft dit te maken met onvoldoende communicatie of miscommunicatie.
Daarom werken we aan een verbetering van de communicatie. Soms zijn situaties ingewikkelder,
bijvoorbeeld als ouders moeite hebben met het feit dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft of
mogelijk naar het speciaal (basis)onderwijs moet. We voeren in 2017-2018 een project uit dat
handreikingen op moet leveren voor het hanteren van deze moeilijke situaties.
Naast actieve, open communicatie met ouders van kinderen met extra ondersteuning, proberen we
op de volgende manieren ouders bij passend onderwijs te betrekken:
o Alle scholen communiceren actief over hun schoolondersteuningsprofiel (basisondersteuning
en aanvullende expertises).
o Ouders kunnen gebruik maken van het telefonisch spreekuur van het Steunpunt autisme.
Ook wijzen we hen actief de weg naar de Onderwijsconsulenten.
o Ouders participeren in de Ondersteuningsplanraad. Deze communiceert actief naar de
(oudergeledingen van de) (G)MR’s.
(Oudere) kinderen worden ook zo veel mogelijk zelf betrokken voorstellen voor extra ondersteuning.

9.2. Samenwerking binnen het samenwerkingsverband: tien werkgebieden
Het samenwerkingsverband bestaat uit tien (samen)werkgebieden.

Fig. 4. Werkgebieden SPPOH
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Kringen van directeuren en intern begeleiders van (S)BO-scholen structureren de samenwerking op
het terrein van passend onderwijs in de werkgebieden. Ze zijn hét platform van waaruit de
onderlinge samenwerking rondom passend onderwijs vorm krijgt. Deze kringen komen (minimaal)
driemaal per jaar bijeen. Indien gewenst zijn directie- en ib-bijeenkomsten soms (gedeeltelijk)
gecombineerd. Op verzoek participeren ook de SO-scholen.
De directeuren en de intern begeleiders voelen zich eigenaar van hun kring. Een coördinator vanuit
de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband treedt op als facilitator en aanjager. Een
agendacommissie (met ad-hoc leden of vaste leden) bereidt de bijeenkomsten voor en activeert de
samenwerking in het werkgebied. Overwogen wordt om tijdelijk externe capaciteit in te huren om de
samenwerkingsprocessen in de tien gebieden een extra impuls te geven.
Alle werkgebieden formuleren uiterlijk in juni 2017 hun doelstellingen, uitgangspunten en enkele
werkafspraken. Bovendien wordt duidelijk vanuit welke cultuur men samenwerkt. Schoolbesturen
geven hun directeuren in de werkgebieden de ruimte om de ‘aldaar passend geachte afspraken’ te
maken.
In de directiebijeenkomsten staan vraagstukken die te maken hebben met nauwe onderlinge
samenwerking op het terrein van passend onderwijs centraal. Dit zijn niet de gemakkelijkste
vraagstukken, want het betreft soms ingewikkelde situaties. Bovendien moet niet ontkend worden
dat concurrentieverhoudingen tussen scholen soms ook een rol spelen. We geloven dat een
professionele, kritische samenwerking goed mogelijk is.
De ib-bijeenkomsten in de werkgebieden zijn gericht op het delen van kennis, het benutten van
elkaars expertise, het vormen van netwerken en het professionaliseren van de samenwerking.
Stafmedewerkers van de organisatie van het samenwerkingsverband die een actieve rol spelen bij
kennisontwikkeling (zie hoofdstuk 8) spelen ook een rol in de voorbereiding en uitvoering van deze
bijeenkomsten.
Participatie in deze kringen is geen vrijblijvendheid. Schoolbesturen benadrukken dit naar hun
directeuren en intern begeleiders toe. Schoolbesturen en kringleden onderling spreken elkaar aan op
participatie. De kwaliteit van de bijeenkomsten is hoog, zodat deelname als een verrijking en niet als
een verplichting wordt ervaren. Verbinding krijgt bij uitstek vorm vanuit deze bijeenkomsten.
Bijeenkomsten vinden, in verband met parttimers, op wisselende weekdagen plaats.

9.3. Samenwerking met partners
Zonder onze partners kunnen we passend onderwijs niet realiseren. Onze partners zijn talrijk en
divers van aard. Achtereenvolgens beschrijven we in deze paragraaf onze samenwerking met:
o de gemeenten,
o de Onderwijsinspectie,
o de organisaties voor (jeugd)zorg, revalidatie, en dergelijke,
o de Onderwijsconsulenten,
o organisaties voor kinderopvang, voorscholen en dergelijke,
o andere samenwerkingsverbanden PO en VO,
o cluster 1 en 2,
o het Steunpunt autisme,
o onderwijsbegeleidingsdiensten,
o BOVO.
9.3.1. Gemeenten
De drie gemeenten in Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) dragen passend
onderwijs een warm hart toe. In woorden en in daden. Dit heeft al tot gewaardeerde resultaten
geleid.
Op verschillende plaatsen in dit plan is de rol van en de samenwerking met gemeenten aan de orde.
In deze paragraaf worden deze punten samengevat, in de vorm van een actielijst voor de komende
vier jaren.
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Het samenwerkingsverband maakt graag de volgende afspraken met de gemeenten:
1. De afspraken die het samenwerkingsverband met de drie gemeenten maakt, zijn zo veel mogelijk
uniform. Zo zorgen we ervoor dat voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband dezelfde
faciliteiten beschikbaar zijn en dat hier geen verschil in zit.
2. Gemeenten subsidiëren schoolmaatschappelijk werk+ via het samenwerkingsverband, dat als
feitelijke opdrachtgever optreedt. Als het aantal leerlingen groeit (of daalt) wordt het budget dat
beschikbaar is voor schoolmaatschappelijk werk+ hierop aangepast.
3. Samen met de gemeenten wordt bezien wat de gevolgen zijn van de toenemende intensiteit van
de sociale problematiek, en wat er nodig is om het schoolmaatschappelijk werk+ daarop toe te
rusten.
4. Leerlingenvervoer naar de meest passende onderwijsplek is beschikbaar. In beginsel is dit de
dichtstbijzijnde school van het betreffende schooltype. Incidenteel is vervoer naar een andere school
mogelijk. Een unaniem advies van de onderwijsprofessionals (die besluiten over de TLV) is hierbij
leidend.
5. De leerplichtambtenaar handhaaft actief en spreekt ouders snel aan.
6. Gemeenten en samenwerkingsverband monitoren gezamenlijk de inzet vanuit de zorg, de
samenwerking tussen onderwijs en zorg en de samenwerking tussen zorginstellingen onderling.
Schoolbesturen bespreken in het najaar van 2017 in het bestuur van het samenwerkingsverband hoe
de ‘agenda passend onderwijs’ effectief aan de orde kan komen in gemeentelijke overleggen waar de
schoolbesturen wél aan tafel zitten, maar de directeur van het samenwerkingsverband niet,
bijvoorbeeld het POVO Platform.
9.3.2. Organisaties voor jeugdzorg, revalidatie, etc.
In hoofdstuk 7 is het schoolmaatschappelijk werk+ aan de orde gekomen. In paragraaf 10.3 de
zorgarrangementen. In deze paragraaf gaan we in meer algemene zin in op onze samenwerking met
organisaties voor zorg en hulpverlening.
De schoolmaatschappelijk werker is voor de scholen de intermediair naar andere vormen van zorg en
hulpverlening, gebundeld in het CJG danwel het Jeugdteam (Leidschendam-Voorburg). In september
2016 is in Den Haag het project ‘Vervlechting SMW+ met het CJG’ gestart. De eerste resultaten zijn
positief. Gezinscoaches zijn gekoppeld aan school of SMW+ en via het CJG zijn instellingen voor JGZ
bereikbaar, zoals jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Wanneer dit niet toereikend is, is er nog
gespecialiseerdere zorg beschikbaar. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is van een dergelijke
werkwijze al langer sprake en zijn de lijnen tussen CJG respectievelijk Jeugdteam kort.
Samenwerking tussen onderwijs en zorg vergt de komende jaren nog volop aandacht. Met name de
manier van kijken naar kinderen en de vraag wat een leerling nodig heeft, vraagt om overleg. Wat
kan en mag onderwijs van zorg verwachten en op welke manier kan zorg haar manier van werken
laten aansluiten bij hetgeen op school gebeurt. Het samenwerkingsverband zal hier de komende
jaren in blijven investeren, want het elkaar leren kennen en vertrouwen vraagt tijd en inspanning. Er
zijn al veel stappen gezet, maar een gezamenlijke inzet op samenwerking is noodzakelijk.
9.3.3. Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie:
o beoordeelt ons Ondersteuningsplan,
o houdt toezicht,
o onderhoudt intensief contact met de directeur van het samenwerkingsverband over
thuiszitters.
Het toezicht krijgt vorm op basis van het ‘Onderzoekskader7 voor het toezicht op voorschoolse
7

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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educatie en primair onderwijs, d.d. 10 oktober 2016’. Het toezicht moet inzicht geven in de mate
waarin samenwerkingsverbanden erin slagen hun taak te vervullen. Bij de expertanalyse, een
onderdeel van het toezicht, worden ook belanghebbenden bij het samenwerkingsverband
geraadpleegd.
Het Onderzoekskader (bijlage 3) bevat een afzonderlijk waarderingskader voor samenwerkingsverbanden. Dit kader bevat door de inspectie geformuleerde aspecten van basiskwaliteit en richt zich
op eigen aspecten van kwaliteit en de opdrachten die het samenwerkingsverband zichzelf in het
Ondersteuningsplan ten doel stelt. Het oordeel van de inspectie kan luiden: goed, voldoende
(basiskwaliteit), onvoldoende.

Fig. 5. Onderzoekskader Onderwijsinspectie samenwerkingsverbanden passend onderwijs

9.3.4. Onderwijsconsulenten8
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij
onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Onderwijsconsulenten zijn
inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen
die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
Scholen en adviseurs passend onderwijs maken, waar nodig, gebruik van de diensten van de
onderwijsconsulenten. Ook wijzen zij ouders actief op de diensten van de onderwijsconsulenten.
Van de onderwijsconsulenten verwachten wij dat zij ook actief contact onderhouden met de school
(daar is en blijft de regierol) en de adviseur passend onderwijs.
9.3.5. Organisaties voor kinderopvang, voorscholen en dergelijke
Onder meer vanuit oogpunt van preventie is het belangrijk de samenwerking tussen scholen en
instellingen voor kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen en dergelijke verder vorm te geven.
Aandachtspunt is de inzet van de ib’er vanuit de basisschool in de voorschool. Deze is vanuit
preventief oogpunt zeer gewenst, maar moet wel adequaat bekostigd worden.
9.3.6. Andere samenwerkingsverbanden PO en VO
De directeur van het samenwerkingsverband is lid van de Vereniging Leidinggevenden swv Passend
Onderwijs.
Nauwe en goede banden onderhouden we met het samenwerkingsverband passend onderwijs VO in
de regio (SWVZHW) en omringende samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO (in het
bijzonder Delflanden en Westland).
8

https://onderwijsconsulenten.nl/
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Met het samenwerkingsverband VO delen we de huisvesting en werken we samen op onder meer
het gebied van de ICT-infrastructuur en de financiële functie (back-up). Na de verhuizing, in het
voorjaar van 2017, zullen we deze afspraken actualiseren en intensiveren. Ook streven we naar
nauwere inhoudelijke samenwerking en samen optrekken in de regio.
Met de PO-verbanden maken we werkafspraken, die met name gericht zijn op ‘grenssituaties’.
Concrete werkafspraken zijn er al gemaakt met samenwerkingsverband PPO Delflanden. Dit is ook
het verband waar we de meeste grenssituaties mee hebben. Beide verbanden hanteren op
hoofdlijnen dezelfde werkwijzen aangaande arrangementen en TLV’s. Ten aanzien van TLV’s SBO
hebben beide samenwerkingsverbanden afgesproken dat vertegenwoordigers van SBO’s uit het
andere verband deelnemen aan het MDO op een school in het andere verband, indien duidelijk is dat
de school van voorkeur in het andere samenwerkingsverband ligt en deze school plaatsingsruimte
heeft.
9.3.7. Cluster 1 en 2
De scholen voor kinderen met visuele beperkingen of beperkingen op het terrein van gehoor, spraak
en taal maken formeel geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar
vanuit een integrale benadering is samenwerking met deze scholen/expertisecentra toch van groot
belang. In het schooljaar 2017-2018 zullen we de bestaande samenwerkingsafspraken met deze
organisaties daarom concretiseren en intensiveren. Er wordt in overleg met de scholen van cluster 2
al gekeken hoe we de samenwerking verder kunnen verbeteren, maar vooral ook hoe we de
terugplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs beter kunnen begeleiden.
9.3.8. Steunpunt autisme
Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de expertise van het Steunpunt autisme. Dit
steunpunt wordt per 1 augustus 2017 in organisatorische zin onderdeel van de AED (Coöperatie
Ambulante Educatieve Dienst, Leiden). Het Steunpunt biedt onder meer een telefonisch spreekuur
voor ouders en school en observatie en advisering binnen de scholen.
Het samenwerkingsverband koopt voor gemiddeld 16 uur per week capaciteit in bij het Steunpunt
(AED). Indien een beleidswijziging overwogen wordt op dit punt, geldt een (opzeg)termijn van twee
jaar.
9.3.9. Onderwijsbegeleidingsdiensten
Onderwijsbegeleidingsdiensten (onder meer het Haags Centrum voor Onderwijsadvies en Onderwijs
Advies) zijn belangrijke partners in het kader van passend onderwijs. Ze kunnen scholen begeleiden
bij hun ontwikkeling en extra ondersteuning in arrangementen bieden.
Met het HCO heeft het samenwerkingsverband een bijzondere relatie. Op verzoek van de gemeente
Den Haag (subsidie € 420.000) verzorgt HCO-ondersteuning bij de implementatie van passend
onderwijs. Enerzijds betreft dit praktische ondersteuning. Bij deze pijler gaat het om directe
ondersteuning van leerlingen en/of leerkrachten, intern begeleiders en directies bij het bieden van
passend onderwijs. Anderzijds betreft het pilots en ontwikkeling. Bij deze pijler gaat het om het
ontwikkelen, uitproberen en implementeren van nieuwe methoden, werkwijzen en materialen die
het onderwijsveld kunnen helpen bij het bieden van passend onderwijs.
9.3.10. BOVO
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (hierna BOVO) coördineert in de regio
Haaglanden de overstap van leerlingen van het PO naar het VO. Gemeenten en schoolbesturen zijn
samen verantwoordelijk voor het proces van de overstap van PO naar VO voor alle leerlingen.
Ons samenwerkingsverband helpt, in de persoon van de adviseur passend onderwijs, desgevraagd de
PO-scholen bij de overstap van leerlingen die extra ondersteuning ontvingen in het PO en/of naar
verwachting nodig hebben in het VO. Denk aan leerlingen die naar reguliere VO-scholen gaan maar
wel behoefte hebben aan extra ondersteuning, leerlingen die gaan instromen in VSO of PrO, of die
gebruik maken van LWOO en leerlingen die dreigen thuis komen te zitten. Onze adviseurs passend
30

onderwijs helpen desgevraagd de basisschool met het formuleren van een goed advies en het
opstellen van het onderwijskundig rapport voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Contact door de adviseurs met de ouders kan hier soms ook deel van uitmaken. De school meldt de
leerling daarna aan. Ook hier geldt dus weer: de school regisseert, het samenwerkingsverband
faciliteert.
Uit bovenstaande taakverdeling volgt dat de algemene kosten voor BOVO verdeeld worden onder de
gemeenten, waarvan de scholen participeren in BOVO en de schoolbesturen PO en VO waarvan de
scholen gebruik maken van BOVO. Dit betreft de generieke kosten (personeelskosten, huisvesting,
ICT, scholing, beheerskosten, monitoring, helpdesk).
Dit is momenteel nog niet het geval. Ook de samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio leveren
thans nog een financiële bijdrage. We streven ernaar de nieuwe situatie met ingang van kalenderjaar
2018 te realiseren. Dan stopt de financiële bijdrage van het samenwerkingsverband aan BOVO.
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10. Arrangementen (Programma 5)
10.1. Algemeen
Sinds 2014 kent het samenwerkingsverband diverse arrangementen. Toekenning van de meeste
arrangementen vindt tot dusver plaats door het Expertiseteam. Vanaf 1 augustus 2017 treden hier
veranderingen in op. We kennen geen ‘menukaart’ arrangementen meer en het Expertiseteam speelt
geen rol meer in het toekennen van arrangementen. Ook laten we het criterium los dat de
leerling(en) voor wie een arrangement wordt voorgesteld eveneens moet voldoen aan het criterium
‘toelaatbaar voor SBO of SO’. Dit is immers niet conform handelingsgericht werken. Passend
onderwijs moet leiden tot een arrangement op maat, zodat er geen kinderen tussen wal en schip
vallen.
Hieronder wordt beschreven hoe vanaf 1 augustus 2017 de besluitvorming over arrangementen
plaatsvindt.
Een deel van onze leerlingen heeft niet voldoende aan basisondersteuning, inclusief interventies.
Voor deze leerlingen kan een arrangement worden opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd.
We onderscheiden:
o Onderwijsondersteuningsarrangementen (bekostiging door het samenwerkingsverband).
o (Jeugd)hulparrangementen (bekostiging door partners van het samenwerkingsverband).
o Onderwijsjeugdhulparrangementen (combinatie).

10.2. Arrangementen
Een (onderwijsondersteunings)arrangement is een vorm van extra ondersteuning voor een
individuele leerling of een klein groepje leerlingen, één of meerdere leraren en de ouder(s), dan wel
een combinatie hiervan. We kennen vanaf 1 augustus 2017 nog maar één type arrangement,
namelijk het arrangement dat altijd een vorm van maatwerk is. Dit is een verbreding en geen
inperking ten opzichte van de huidige situatie.
Niet langer worden apart onderscheiden: het individueel arrangement, het O&B-arrangement, het
groepsarrangement en het JOKI-arrangement. Qua inhoud kan het O&B-arrangement, als vorm van
een arrangement, als maatwerk wel gewoon blijven voorkomen. Ook arrangementen voor kleine
groepjes leerlingen zijn als vorm van maatwerk mogelijk, als er sprake is van min of meer identieke
onderwijsbehoeften. Arrangementen kunnen ook ingezet worden om overgangen van de ene naar
de andere school te faciliteren, bijvoorbeeld BAO - BAO of SBO - BAO.
De vigerende ‘Experimenteerregeling groepsarrangementen’ is afgeschaft per 15 februari 2017.
Groepsarrangementen die het karakter van een pilot of een experiment hebben, duiden we in het
vervolg aan als projecten. Het JOKI-arrangement SBO is feitelijk gewoon een vorm van extra
bekostiging van een groep SBO-leerlingen en is daarom in hoofdstuk 11 opgenomen als vorm van
aanvullende bekostiging voor het SBO.
Een arrangement gaat uit boven het niveau van de basisondersteuning, inclusief de interventies die
van de school verwacht mogen worden. Incidenteel kan er sprake zijn van een gehonoreerd voorstel
voor een arrangement dat wel op het niveau van de basisondersteuning, inclusief interventies ligt. In
dergelijke gevallen telt onderlinge solidariteit en het belang van het kind. Indien een school of
schoolbestuur blijvend tekortschiet in het bieden van voldoende basisondersteuning inclusief
interventies, zal er onder meer sprake moeten zijn van cofinanciering door het schoolbestuur.
Op het moment dat de school constateert dat een leerling herhaald onvoldoende heeft geprofiteerd
van de intensivering van didactische ondersteuning en pedagogische maatregelen, wordt de leerling
aangemeld voor de leerlingbespreking. De school kan ervoor kiezen om op dat moment te starten
met het invullen van een deel van het groeiwerkdocument. Scholen kunnen ook eigen formulieren
gebruiken waarin op basis van handelingsgericht werken wordt beschreven welke ondersteuning de
leerling tot nu toe heeft gekregen en met welk resultaat.
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Het groeiwerkdocument is een hulpmiddel om te komen tot de juiste (onderwijs)ondersteuning voor
een leerling. Het groeiwerkdocument is in eerste instantie een document van de school om in het
gesprek tussen leraar, leerling en ouders te benutten. Het groeiwerkdocument kan worden gebruikt
voor alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben, dus ook in het kader van basisondersteuning,
inclusief lichte interventies. Als op een bepaald moment een arrangement overwogen wordt, vormt
dit (ge)groei(de) document de basis voor het voorstel voor het arrangement.
Het OPP vormt een integraal onderdeel van het groeiwerkdocument en moet voldoen aan een aantal
wettelijke eisen. Een OPP moet worden ingevuld voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen
(wettelijke verplichting).
De wettelijke onderdelen van een OPP zijn:
o De verwachte uitstroombestemming van de leerling.
o De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk
geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling.
o Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en (indien aan de orde) de
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma. Dit is het handelingsdeel.
Ouders krijgen per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op het derde onderdeel van het OPP, het
handelingsdeel. Voor de delen 1 en 2 blijft gelden dat hierover op overeenstemming gericht overleg
gevoerd moet worden met de ouders.
Het groeiwerkdocument en het OPP zijn vormvrij, maar moeten inhoudelijk wel voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van handelingsgericht werken en arrangeren. Indien gewenst
kunnen scholen bij de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband voorbeelden krijgen die
voldoen aan de kwaliteitseisen.
Een arrangement komt tot stand op basis van een multidisciplinair overleg (MDO) over de leerling. In
het MDO wordt besproken wat er aan de hand is, wat de leerling nodig heeft om zich op school en
thuis optimaal te kunnen ontwikkelen en wie daaraan wat kan bijdragen. Voor het toekennen van
arrangementen en/of het MDO gelden geen eisen vanuit wet- of regelgeving. Ons eigen ‘Denk- en
werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen’ (bijlage 4/5) is het kader. Dit kader
bevat gedachten over het proces van arrangeren en een vuistregel (zie pag. 67) die als vertrekpunt
geldt voor de financiële omvang van het arrangement.
Het MDO vindt plaats op de school. In het MDO gaan de leerkracht, intern begeleider en de ouders
(en soms de leerling) in overleg met de adviseur van het samenwerkingsverband, vertegenwoordiger(s) van overige relevante disciplines (zoals onderwijs, jeugdhulp en gemeente) en de
uitvoerder(s) van het arrangement (bijvoorbeeld SBO of SO). In dat overleg leveren alle betrokken
partijen hun bijdrage, en de inzichten en afspraken worden vastgelegd.
De adviseurs passend onderwijs hebben hierbij de rol van aandrager van aanvullende kennis en
informatie en men is mede-toetser van de gewenste toepassing van het ‘Denk- en werkkader
arrangementen’ (bijlage 4/5). De school heeft, ook bezien vanuit de zorgplicht, de regierol. Indien er
in het MDO overeenstemming is over het feit dat het door de school voorgestelde arrangement de
op dit moment meest passende vorm van extra ondersteuning is, is het besluit tot uitvoering een
feit9. Mocht er in het overleg geen overeenstemming bereikt worden, dan wordt met hulp van een
door het samenwerkingsverband aan te wijzen deskundige alsnog gekomen tot een plan waarover
overeenstemming bestaat.
We hanteren in het kader van de arrangementen de termen uitvoerder en leverancier (van
expertise). De uitvoerder van het arrangement is altijd de school waar de leerling staat ingeschreven,
de school is de eigenaar, voert de regie en stelt het arrangement voor. De leverancier van expertise is
9

Formeel zal de directeur van het samenwerkingsverband het voorstel van het MDO bekrachtigen. De school ontvangt dit
besluit schriftelijk.
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degene die in het arrangement met de leerling, het kleine groepje leerlingen, de leraar en de
ouder(s) aan de slag is. Dit kunnen ook meerdere partijen zijn. Als leverancier van expertise kunnen
onder meer optreden: specialisten vanuit het SBO en SO, specialisten vanuit het basisonderwijs,
adviseurs vanuit het HCO en vergelijkbare diensten, zzp’ers. De inzet van de leverancier(s) in het
voortraject (uitdenken van het arrangement) kan meegenomen worden in de arrangementsbegroting.
In oktober 2016 zijn pilots gestart waarin ervaring werd opgedaan met bovenstaande, nieuwe manier
van arrangeren. Deze pilots hebben onder meer bijgedragen aan een nadere uitwerking en
aanscherping van het ‘Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen’ (ons
gezamenlijk professioneel kader). Dit document (zie bijlage 4/5) richt ons handelen ten aanzien van
de arrangementen.
Het digitale instrument OT (Onderwijs Transparant) vormen we om tot een instrument waarmee de
workflow die hoort bij het opstellen, bespreken en toekennen van een arrangement digitaal kan
verlopen. In de praktijk zal dit betekenen dat OT wordt vereenvoudigd tot een oplegger met
algemene gegevens (bij voorkeur te laden vanuit het LVS), waaraan de eigen documenten van de
school (groeiwerkdocument, OPP en verslag(en) van het MDO) worden toegevoegd en gegevens ten
behoeve van monitoring.
De school evalueert samen met haar partners het arrangement. Daarvoor gebruikt de school het
handelingsdeel van het OPP.
Er vindt vanaf augustus 2017 intensieve monitoring plaats op de ingezette arrangementen. Deze
monitor dient in de eerste plaats de financiële beheersbaarheid van de arrangementen. Het budget
voor arrangementen kent geen open eind, is gemaximeerd. De directeur houdt wekelijks de vinger
aan de pols. Het (dagelijks) bestuur wordt per vergadering geïnformeerd. Indien
budgetoverschrijding dreigt, kunnen maatregelen getroffen worden.
In de tweede plaats vormen de monitorgegevens de basis voor een dialoog met de scholen en de
besturen. In juni 2017 is bepaald worden hoe en met welke gegevens het gebruik van arrangementen
geïnventariseerd zal worden (kwantitatief en kwalitatief).

10.3. (Jeugd)hulparrangementen
Regelmatig is naast een onderwijsondersteuningsarrangement ook een (jeugd)hulparrangement
noodzakelijk en soms een combinatie. Dit kwam in paragraaf 9.3.2. al kort aan de orde.
Een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is voor een bepaalde groep kinderen en
ouders/verzorgers essentieel om goed en veilig te kunnen opgroeien. Dit vraagt samenwerking en
afstemming. Hierbij is (vroegtijdige) afstemming en integratie van onderwijsondersteuning (passend
onderwijs) en jeugdhulp van belang. Daar waar hulp wordt ingezet, is het van belang dat er een
integraal plan ligt waarin zowel onderwijs als jeugdhulp een plek krijgen. Voorwaardelijk hiervoor is
dat over en weer helder is wat de verantwoordelijkheden zijn en dat er duidelijkheid is over het
betreffende wettelijke kader. Ook zou het goed zijn als er in de samenwerking een aantal gedeelde
uitgangspunten zijn. Het gaat hierbij om de samenwerking tussen SMW en CJG/ jeugdteam, maar
ook om afstemming over de bestaande voorzieningen zoals daghulp en kinderdagverblijven.
Wachtlijsten, maar ook het wegvallen of minder worden van vormen van jeugdhulp, hebben invloed
op het onderwijs en kunnen leiden tot thuiszitters of hiaten in het dekkend aanbod in Haaglanden. In
alle gemeenten zijn initiatieven om te komen tot een betere samenwerking. Het samenwerkingsverband wil hier de komende jaren op investeren door overleg en het maken van heldere afspraken
met de verschillende zorgpartners.

10.4. Op weg naar (nog) beter handelingsgericht werken en arrangeren
Handelingsgericht werken en arrangeren zit nog niet alle scholen in de genen. Dit is onder meer uit
de pilots en uit bijeenkomsten gebleken.
Er is een onderscheid tussen handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren.
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Handelingsgericht werken zal op een groot deel van de scholen in meer of mindere mate toegepast
worden, maar vast nog extra scholing behoeven. Het handelingsgericht arrangeren is eigenlijk nieuw,
want dat is wat in het MDO gaat gebeuren. De school bereidt (met partners die zij daarbij betrekt)
het MDO voor. Er hoeft geen plan te zijn dat van tevoren al helemaal klaar is. Tijdens het MDO zelf
wordt HGW gewerkt en worden stappen doorlopen. Met elkaar komt men dan, als het goed is, tot de
conclusie dat een bepaald arrangement passend is voor de leerling. Voldoende beheersing van de
werkwijze is essentieel voor het implementeren en welslagen van de in dit hoofdstuk beschreven
nieuwe werkwijzen ten aanzien van de arrangementen en de in hoofdstuk 11 beschreven nieuwe
werkwijzen ten aanzien van de toelaatbaarheidsverklaringen. Daarom zal het samenwerkingsverband
in 2017 en 2018 deskundigheidsbevordering aanbieden, zodat verdere professionalisering op dit
punt bereikt kan worden.

10.5. Crisissituaties
Uit evaluaties en praktijkcasussen is gebleken dat in crisissituaties nog niet altijd (tijdig) het juiste
arrangement kan worden geboden.
‘Tussen Plek en Plaatsing’ (een voorziening bij het HCO voor crisisplaatsingen) voorziet nu
gedeeltelijk in deze behoefte. In de periode januari tot mei 2017 wordt nader ingevuld hoe vanaf
1 augustus 2017 in crisisplaatsen moet worden voorzien. Een werkgroep doet hiervoor een voorstel.
Hierbij geldt als uitgangspunt dat er geen crisisopvang komt in de vorm van een bovenschoolse
voorziening (OrthoPedagogischDidactischCentrum, Rebound en dergelijke). Crisisopvang wordt
gerealiseerd op bestaande locaties.
Een crisissituatie is een situatie waarin acuut, zonder dat dit goed voorzien kon worden, behoefte is
aan een (andere) lesplaats, dan wel aan (aanvullende) extra ondersteuning op de bestaande
lesplaats. Situaties die op zijn beloop zijn gelaten vallen hier dus in beginsel niet onder.
De binnen ons samenwerkingsverband vigerende ‘Regeling binnenvliegers’ (zie bijlage 10) kan in
bepaalde crisissituaties ook benut worden.

10.6. Geen overeenstemming, bezwaar en beroep arrangementen
In paragraaf 10.2 is beschreven hoe besluitvorming plaatsvindt over voorstellen van individuele
scholen voor uitvoering van arrangementen. Deze werkwijze gaat uit van overeenstemming tussen
betrokkenen. Indien deze overeenstemming niet bereikt wordt, wordt door het
samenwerkingsverband desgewenst een bemiddelaar aangezocht en wordt getracht alsnog tot een
unaniem gedragen plan te komen. Het samenwerkingsverband beschikt over een pool van mensen
die als bemiddelaar kunnen optreden. Ook kunnen Onderwijsconsulenten10 worden ingezet. Indien
overleg niet leidt tot overeenstemming over het gewenste arrangement, dan zal de school binnen de
mogelijkheden van de school invulling moeten geven aan de verplichting om voor de leerling(en) op
wie het arrangement betrekking heeft, passend onderwijs aan te bieden.
Sinds 1 augustus 2014 ligt het primaat bij de school, als het gaat om inrichting van het onderwijs en
geboden ondersteuning. Het samenwerkingsverband is faciliterend en ondersteunend, maar neemt
deze verantwoordelijkheid van de school niet over. Met de uitvoering van arrangementen beogen we
de invulling van de zorgplicht om passend onderwijs aan te bieden te vergemakkelijken.
Als sprake is van een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning, inclusief interventies
overstijgt en ouders zich niet kunnen vinden in het uiteindelijke onderwijsaanbod van de school,
kunnen ouders zich rechtstreeks wenden tot de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs
(GPO). In een geschil tussen ouders en de school over de invulling van passend onderwijs wordt het
samenwerkingsverband als informant gehoord.
De hierboven beschreven werkwijze betekent het afschaffen van onze eigen
bezwaaradviescommissie (BAC), die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseerde over een
voorgenomen afwijzing van een verzoek om een arrangement. Deze wijziging is op 1 januari 2017
ingegaan.
10

https://onderwijsconsulenten.nl/
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11. SBO en SO (Programma 611)
11.1. Algemeen
In dit hoofdstuk staat de rol van de SBO en SO-scholen als lesplaats centraal. Op andere plaatsen in
het plan komt de andere rol, die van leverancier van expertise, aan de orde. Bepaalde regelingen
binnen ons samenwerkingsverband gelden zowel voor SBO als SO. Omwille van de leesbaarheid van
en terugvindbaarheid in dit plan zijn bepaalde regelingen zowel in de paragraaf over het SBO als de
paragraaf over het SO opgenomen.
De twaalf scholen voor SBO en negen scholen voor SO nemen een belangrijke plaats in binnen ons
samenwerkingsverband. De lesplaatsen die zij bieden vormen een belangrijk deel van ons dekkend
aanbod, samen met ruim twintig andere locaties voor SO in Nederland, waar ook leerlingen uit onze
regio (ongeveer honderd) naar school gaan.
Ons deelnamepercentage aan het SBO schommelde in de jaren 2011 tot en met 2015 tussen de 2,2%
en 2,4%. Het landelijk gemiddelde daalt al jaren met tienden procentpunten per jaar en lag op 1
oktober 2015 op 2,35%. Ons deelnamepercentage aan het SO daalde tussen 2011 en 2015, van
1,43% naar 1,31%. Ook het landelijk gemiddelde daalde, van 1,65% in 2011 naar 1,55% in 2015.
De voorlopige cijfers per 1 oktober 2016 zijn:
SBO: 1.371, 2,40% (1.281 een jaar eerder),
SO: 746, 1,30% (741 een jaar eerder).
(Ook het totaal aantal leerlingen in de regio is gestegen per 1 oktober 2016, met ruim vijfhonderd.)
Ons samenwerkingsverband kent in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en
SO. Het deelnamepercentage SBO en SO is het resultaat van:
o Succesvolle invulling van basisondersteuning, inclusief interventies en arrangementen >
minder leerlingen naar SBO en SO.
o Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, thans dagbesteding en
dergelijke) > meer leerlingen naar SBO en SO.
Deelnamepercentages aan SBO en SO zijn idealiter het resultaat van beleid en geen beleidsdoel op
zich. De deelnamepercentages bewegen zich al jaren tussen een bepaalde bandbreedte. Mocht hier
structureel verandering in optreden (bijvoorbeeld groei), dan zullen we de situatie analyseren en op
basis van de analyse bepalen of er maatregelen nodig zijn.
Sinds de invoering van passend onderwijs bestaat de bekostiging van SBO en SO uit basisbekostiging
en ondersteuningsbekostiging. De basisbekostiging ontvangt de school van de rijksoverheid. De
ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband. Daar waar de overdracht van
(ondersteunings)bekostiging aan de orde is, kiezen wij ervoor zowel het personele als het
(facultatieve) materiële deel over te dragen, zodat SBO en SO-scholen bij overdracht vanuit het
samenwerkingsverband steeds kunnen beschikken over de volledige personele en materiele basis- en
ondersteuningsbekostiging. Dit is conform het advies van de PO-Raad.
Scholen voor SBO en SO plaatsen alleen leerlingen die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring.
Leerlingen op het speciaal onderwijs (SO) die gedeeltelijk naar een (speciale) basisschool (S)BO gaan,
maken daarbij gebruik van de symbioseregeling12. Voor leerlingen op het (S)BO die ook les volgen
aan een andere school voor (S)BO of SO heet dit ‘meetellen onderwijstijd’13. De onderwijstijd op deze
11

In de begroting zijn de kosten van dit programma om technische redenen met name begroot onder het blok ‘Verplichte
afdrachten’ en slechts voor een klein deel onder programma 6.
12
Op grond van artikel 24 van de WEC en artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC.
13
Op grond van artikel 15 van de WPO.
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andere school wordt meegeteld met de onderwijstijd op de school waar de leerling staat
ingeschreven. In beide gevallen moeten de twee scholen een schriftelijke overeenkomst14 sluiten
waarin afspraken worden gemaakt over het doel, het programma en de bekostiging. Ook wordt er
voor deze leerling een OPP opgesteld.
De directeuren van de SBO en SO-scholen treffen elkaar periodiek in de ‘SBO-directiekring’ en de ‘SOdirectiekring’. Eén of twee maal per jaar komen deze kringen gezamenlijk bijeen. De SBO-kring wordt
gevormd door de directeuren van de twaalf SBO-scholen binnen ons samenwerkingsverband. De SOkring wordt gevormd door de directies van de SO-scholen die gevestigd zijn binnen Haaglanden. De
directeur en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband nemen deel aan beide kringen.
Agendacommissies bereiden de bijeenkomsten voor.
De kringen hebben als doel: informatie-uitwisseling, visieontwikkeling, intensivering van de
samenwerking en het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -evaluatie van het
samenwerkingsverband.

11.2. Toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO
Besluitvorming over toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO vindt plaats in het MDO, in sterke mate
analoog aan de procedure beschreven in paragraaf 10.2; de werkwijze voor besluitvorming over
arrangementen. Ook voor toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO is een ‘Denk- en werkkader’
(professioneel kader) ontwikkeld, aan de hand van pilots. Dit “Denk- en werkkader is geïntegreerd
met het kader voor arrangementen (bijlage 4/5). Specifiek voor het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO zijn in het kader enkele aanvullende bepalingen opgenomen.
Ten eerste de verplichting voor het samenwerkingsverband dat twee deskundigen een advies
uitbrengen over elk TLV-aanvraag. In het ‘Denk- en werkkader” is deze wettelijke bepaling verder
uitgewerkt. Ten tweede is in het kader ook vastgelegd welke vuistregel vertrekpunt is bij het bepalen
van de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaring (laag, midden, hoog)15.
Criteria plaatsing leerling in het S(B)O
o Er is sprake van handelingsverlegenheid van de huidige school (indien het een reeds
schoolgaande leerling betreft).
o De extra ondersteuning die mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van een
arrangement is onvoldoende passend voor de leerling.
o Dit wordt aangetoond aan de hand van documenten, bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan.
o Over de onderwijsbehoeften van de leerling vindt multidisciplinair overleg plaats met, onder
meer, de school, de ouders en de mogelijke S(B)O school.
o Op basis van de schoolondersteuningsprofiel(en) van de S(B)O school/scholen wordt bekeken
welke school het best passende onderwijs voor deze leerling kan bieden.
o De school en ouders hebben overeenstemming over de schoolkeuze S(B)O school.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het afgeven van een TLV
(inhoudelijk en financieel).

11.3. Bekostiging SBO
11.3.1. Lesplaatsfunctie
Wettelijk
De (schooljaar)bekostiging van het SBO komt tot stand op basis van de gegevens op 1 oktober
14

SPPOH heeft modelovereenkomsten beschikbaar.
In het verleden, voor de invoering van passend onderwijs, was de schoolsoort leidend voor het bekostigingsbedrag.
Tegenwoordig is de ondersteuningsbehoefte leidend. Uitgewerkt moet worden hoe we bepalen wanneer de
ondersteuningsbehoefte leidt tot een TLV laag, wanneer midden en wanneer hoog.
15
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(teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van
het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging16.
Het samenwerkingsverband betaalt de SBO-scholen de ondersteuningsbekostiging voor het aantal
leerlingen boven de 2% (1 oktober) en basis- en ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen
op peildatum 1 februari. Deze berekening wordt jaarlijks in september gemaakt. Uitbetaling aan de
SBO-scholen vindt plaats in 5/12 en 7/12 deel, respectievelijk in november en mei.
Grensverkeer SBO (in/uit) wordt met de andere samenwerkingsverbanden verrekend.
In de WPO (zie bijlage 1) is bepaald dat in dit Ondersteuningsplan plan beschreven moet worden hoe
gehandeld wordt indien het totale budget lichte ondersteuning dat het samenwerkingsverband
ontvangt, ontoereikend is om de in deze paragraaf bedoelde overdrachten aan het SBO te
bekostigen. De wet bepaalt dat het samenwerkingsverband dan niet haar overige inkomsten
hiervoor mag aanspreken, maar het tekort moet verdelen onder de schoolbesturen.
Dit is een tamelijk hypothetische situatie (ons budget lichte ondersteuning is ruim € 9 miljoen, de
wettelijk verplichte afdrachten aan het SBO ongeveer € 1,3 miljoen). Mocht de situatie zich toch ooit
voordoen, dan zal het tekort naar rato van het aantal basisschoolleerlingen over de schoolbesturen
verdeeld worden.
Eigen beleid samenwerkingsverband
Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent ons samenwerkingsverband een eigen aanvullende
regeling voor groei van een SBO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum
1 februari, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging betaald door het
samenwerkingsverband aan de school. Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december.
Feitelijk is hiermee voor onze SBO-scholen de T-bekostiging ingevoerd.
In 2017-2018 zal onderzoek worden gedaan naar de opzet en werking van deze regeling. Dit
onderzoek maakt deel uit van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen
van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
Aanvullende bekostiging jonge kind
4-, 5- en 6-jarige kinderen vragen van een SBO-school intensievere aandacht, qua personele inzet in
en rondom de groep en voor onderzoek en observatie, wil er een goed integraal OPP tot stand
komen. Daarom verstrekt het samenwerkingsverband voor elke 4-, 5- of 6-jarige SBO-leerling
eenmalig een aanvullend bedrag. € 4.500 in schooljaar 2017-201817. Dit bedrag wordt jaarlijks in april
opnieuw vastgesteld. Voor deze leerlingen kan in principe in het eerste halfjaar van de
schoolloopbaan dan geen arrangement aangevraagd worden.
In de WPO (zie bijlage 1) is bepaald dat in dit Ondersteuningsplan plan beschreven moet worden hoe
gehandeld wordt indien het totale budget zware ondersteuning dat het samenwerkingsverband
ontvangt ontoereikend is om de in deze paragraaf bedoelde overdrachten aan het SO te bekostigen.
De wet bepaalt dat het samenwerkingsverband dan niet haar overige inkomsten hiervoor mag
aanspreken, maar het tekort moet verdelen onder de schoolbesturen.
Dit is een tamelijk hypothetische situatie (ons budget zware ondersteuning is ruim € 20 miljoen, de
wettelijk verplichte afdrachten aan het SO ongeveer € 9 miljoen). Mocht de situatie zich toch ooit
voordoen, dan zal het tekort naar rato van het aantal basisschoolleerlingen over de schoolbesturen
verdeeld worden.
11.3.2. Budget voor advisering over voorstellen TLV’s
Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor advisering over het aanvragen van TLV’s. Voor het
16
17

Ondersteuningsbekostiging voor maximaal 2% van het aantal leerlingen.
Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in de oude regeling voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017.
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schooljaar 2017-2018 komt dat neer op € 99. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in het schooljaar
2016-2017. Het bedrag wordt jaarlijks in april opnieuw vastgesteld.
Nieuw is dat het bedrag alleen maar bestemd is voor advisering over TLV’s. Advisering over
arrangementen kan in het vervolg in de arrangementsbegroting worden opgenomen (zie paragraaf
10.2.).
In 2017-2018 zal onderzocht worden of deze vergoeding toereikend is. Dit onderzoek maakt deel uit
van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen van SBO en SO-scholen en
de bekostiging hiervan.

11.4. Bekostiging SO
11.4.1. Lesplaatsfunctie
Wettelijk
De (schooljaar)bekostiging van het SO komt tot stand op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober
(teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van
het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basisbekostiging. Het
samenwerkingsverband betaalt, via DUO, de SO-scholen de ondersteuningsbekostiging. Deze
betaling geldt voor alle door het samenwerkingsverband toelaatbaar verklaarde leerlingen.
Indien er op peildatum 1 februari sprake is van groei ten opzichte van 1 oktober, betaalt het
samenwerkingsverband voor deze leerlingen in het erop volgende schooljaar de basis- en de
ondersteuningsbekostiging. Deze berekening wordt jaarlijks in mei gemaakt. Uitbetaling aan de SOscholen vindt plaats in 5/12 en 7/12 deel, respectievelijk in november en mei. Vaststelling van
eventuele groei op 1 februari en de als gevolg hiervan aan SO-scholen over te maken bedragen,
gebeurt met behulp van het instrument ‘Kijkdoos groei (V)SO)’ van de PO-Raad. Uitbetaling geschiedt
op basis van de op het moment van uitbetaling bekende bekostigingsbedragen.
Eigen beleid samenwerkingsverband
Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent ons samenwerkingsverband een eigen aanvullende
regeling voor groei van een SO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum
1 februari, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging betaald door het
samenwerkingsverband aan de school. Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december.
Feitelijk is hiermee voor onze SO-leerlingen T-bekostiging ingevoerd.
In 2017-2018 zal onderzoek worden gedaan naar de opzet en werking van deze regeling. Dit
onderzoek maakt deel uit van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen
van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
11.4.2. Budget voor advisering over voorstellen TLV’s
Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor deze taak, € 99, schooljaar 2017-2018. Dit bedrag is
gelijk aan het bedrag in het schooljaar 2016-2017. Het bedrag wordt jaarlijks in april opnieuw
vastgesteld. Nieuw is dat het bedrag alleen maar bestemd is voor advisering over TLV’s. Advisering
over arrangementen kan in het vervolg in de arrangementsbegroting worden opgenomen (zie
paragraaf 10.2.).
In 2017-2018 zal onderzocht worden of deze vergoeding toereikend is. Dit onderzoek maakt deel uit
van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen van SBO en SO-scholen en
de bekostiging hiervan.

11.5. Ontwikkeling van het SBO en SO
11.5.1. SBO
Twaalf scholen voor speciaal basisonderwijs maken deel uit van het samenwerkingsverband. De
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gemiddelde schoolgrootte bedraagt 107 leerlingen (variërend van 69-171; teldatum 1 oktober 2015).
Alle SBO-scholen bieden een brede vorm van speciaal basisonderwijs, aansluitend bij het
voedingsgebied van de school. Sommige scholen bezitten aanvullende expertise. Dit blijkt ook uit het
SOP van de desbetreffende school.
De SBO-scholen signaleren dat patronen van SBO-verwijzingen uit het WSNS-tijdperk inmiddels
veranderd zijn (denominaties spelen veel minder een rol, nabijheid en netwerken veel meer). Ook
signaleren enkele SBO-scholen een daling van het gemiddelde IQ van de leerling.
Op zich is er een dekkend aanbod, maar de spreiding kan beter. Diverse scholen verhuizen in de
komende periode. Dit leidt tot een iets betere spreiding over de stad. In 2018 zal een beleidsnotitie
opgesteld worden over de toekomstig gewenste positie van SBO en SO- scholen binnen Haaglanden.
11.5.2. SO
In bijlage 7 is een typering opgenomen van de scholen voor SO in Haaglanden, alsmede de scholen in
de regio waarvan de bestuurders participeren in ons samenwerkingsverband. Dertien scholen voor
speciaal onderwijs maken deel uit van het samenwerkingsverband, waarvan vier scholen via de
zogenaamde bestuurlijke ‘opting-in-constructie’. Deze vier zijn gevestigd in Delft en Oegstgeest. Als
we kijken naar het totaal aantal scholen voor SO in Haaglanden zijn acht scholen hiervan gericht op
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op lichamelijk en/of verstandelijk terrein en vijf
scholen op kinderen met extra ondersteunings-behoeften op het gebied van gedrag. Zowel de
genoemde acht als vijf scholen kennen hun eigen specialisme. Sinds de invoering van passend
onderwijs lukt het ons steeds beter onderwijsondersteuningsbehoeften van kinderen in kaart te
brengen, zodat steeds beter naar de meest passende SO-school kan worden toegeleid.
In 2018 zal een beleidsnotitie opgesteld worden over de toekomstig gewenste positie van SBO en SOscholen binnen Haaglanden, de rollen en taken van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
11.5.3. Onderwijszorgarrangementen
Een aantal SO-scholen participeert in onderwijszorgarrangementen. Dit wordt nader beschreven in
het hoofdstuk projecten.

11.6. Geen overeenstemming, bezwaar en beroep
In paragraaf 11.2 is beschreven hoe besluitvorming plaatsvindt over voorstellen voor afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring. Indien overeenstemming over het besluit tot afgifte moeizaam tot stand
komt, kan bemiddeling worden ingezet. Het samenwerkingsverband beschikt over een pool van
mensen die als bemiddelaar kunnen optreden. Ook kunnen Onderwijsconsulenten18 worden ingezet.
Indien een beschikking wordt afgegeven kunnen ouders en/of het schoolbestuur tegen dit besluit in
bezwaar opkomen. Tot 1 januari 2017 beschikte het samenwerkingsverband over een eigen
bezwaarcommissie. Uit evaluatie is gebleken dat het moeilijk was een goede invulling aan de
commissie te geven op basis van slechts enkele zaken per jaar. Daarom is de bezwaarmogelijkheid
per 1 januari 2017 belegd bij de hiervoor opgerichte Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring.
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat
betekent dat een bezwaarschrift binnen zes weken dient te worden ingediend. De Landelijke
bezwaarcommissie hoort het samenwerkingsverband en de ouders en/of het schoolbestuur die
bezwaar hebben gemaakt. De commissie brengt een gezaghebbend advies uit, dat in de meeste
gevallen zal worden overgenomen door het samenwerkingsverband in de beslissing op bezwaar.
Tegen deze beslissing staat voor ouders beroep open bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.

18

https://onderwijsconsulenten.nl/
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12. Dekkend aanbod en thuiszitter
Nu in voorgaande hoofdstukken de niveaus van ondersteuning zijn uitgewerkt en de vormen van
facilitering zijn benoemd, kunnen we in dit hoofdstuk conclusies trekken met betrekking tot een al
dan niet dekkend aanbod in onze regio.
Daarna gaan we in op het onderwerp thuiszitters.

12.1. Dekkend aanbod
Er is, zo concluderen wij, op hoofdlijnen sprake van een dekkend aanbod in onze regio. Dit bestaat uit
de in de hoofdstukken 5, 10 en 11 besproken niveaus van (extra) ondersteuning. Passend onderwijs
in Haaglanden gaat uit van het principe dat we veel leerlingen binnen de basisscholen passend
onderwijs willen bieden. Samenwerking binnen de werkgebieden is daarbij belangrijk, ook in het
kader van BAO-BAO overstappen. Daarnaast hebben we een scala aan specialistische voorzieningen.
Op basis van alle hernieuwde SOP’s (zie paragraaf 5.5.) zullen we begin 2018 onze analyse van het
dekkend aanbod actualiseren.

Fig. 6. Drie niveaus van ondersteuning

Ons dekkende aanbod is momenteel vrijwel volledig binnen de regio Haaglanden beschikbaar.
Ongeveer honderd leerlingen gaan naar SO-scholen buiten onze regio. Het dekkend aanbod blijft in
ontwikkeling, omdat behoeften veranderen en het onze ambitie is ook leerlingen die momenteel nog
geen onderwijs volgen dit te gaan bieden.
Onder meer op basis van de beschrijving van het SO in hoofdstuk 11 blijkt dat er ook enkele
aandachtspunten zijn binnen ons dekkende aanbod.
o De Eerste Nederlandse Buitenschool en de Leo Kannerschool zitten snel vol, waardoor het
aanbod voor kinderen met internaliserende problematiek beperkt is.
o Kinderen die zeer moeilijk lerend zijn en waarvan ouders moeite hebben om hun kind te
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plaatsen op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Deze kinderen zitten nu
regelmatig op een SBO-school, al of niet met een arrangement. Dit is niet altijd de best
passende plek voor deze leerling. Ook zijn er situaties bekend waarbij (nog niet leerplichtige
kinderen) om die reden thuis worden gehouden. Het gaat hier vaak om
acceptatieproblematiek bij ouders, maar ook het niet krijgen van vervoer kan hierbij een rol
spelen.
o Ditzelfde geldt ook voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek. Ook hier is soms
sprake van acceptatieproblematiek.
Ook speelt mee dat één van de SO-scholen door de inspectie als zeer zwak is beoordeeld in 2016. Het
schoolbestuur heeft een verbeterplan opgesteld. Het samenwerkingsverband heeft hulp
aangeboden.
Deze aspecten geven we een plaats in het brede onderzoek naar de gewenste positie en functies van
SBO en SO (zie hoofdstuk 11).
Een ander aandachtspunt betreft het dekkende aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Het is de
vraag of ons aanbod op dit punt al helemaal dekkend is, aangezien enkele leerlingen uit onze regio
(1219) een gespecialiseerde school in Zoetermeer bezoeken en een aantal leerlingen onderwijs volgt
op een school die een hoog schoolgeld kent (Kronenburgh). In onze monitoring zullen we hier
specifiek aandacht aan besteden.

12.2. Thuiszitters
Ondanks het aanwezige dekkende aanbod zijn er thuiszitters.
Den Haag
Leidschendam/
Voorburg
Rijswijk
Totaal

14-1-2016

16-3-2016

19-9-2016

16-11-2016

16-1-2017

24-1-2017

8-3-2017

12
0

16
0

13
0

18
2

22
3

26
4

25
1

1
13

2
18

1
14

1
21

1
26

2
32

1
27

Fig. 7. Ontwikkeling aantal thuiszitters

Nog onduidelijk is of de toename verklaard moet worden vanuit een betere signalering of dat andere
ontwikkelingen meespelen. Cijfers van voor 2016 zijn te onbetrouwbaar om weergegeven te worden.
Meer factoren dan het hebben van een dekkend aanbod zijn van invloed op het aantal thuiszitters. In
deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop we het aantal thuiszetters gaan laten dalen de
komende jaren. Daarbij baseren we ons onder meer op de in februari 2017 vastgestelde
‘Thuiszittersaanpak G4’, de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar een pact op het niveau
van de grootste vier steden van Nederland. De G4 hebben afgesproken gezamenlijk vorm te geven
aan een aanpak op het terrein van voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Hoewel sprake is van
een gezamenlijke ambitie, wordt de aanpak per stad afgestemd op de lokale situatie.
We hanteren drie definities in het kader van thuiszitten.
1. Langdurig relatief verzuim (oude benaming: ‘thuiszitters’). Het gaat om leerlingen die
ingeschreven staan op een school, maar vier weken of langer aaneengesloten verzuimen. Dit is
conform de definitie van het ministerie van OCW.
2. Absoluut verzuim: DUO hanteert een strikte, administratieve definitie: één dag of meer niet
ingeschreven op een school. Dat is consequent, maar leidt in zoverre tot een vertekend beeld,
dat hier administratieve fouten en uitzonderingen in meegenomen worden. Om de echte
doelgroep in beeld te hebben zullen de G4 het absoluut verzuimcijfer gebruiken waarin
onderstaande groepen niet worden meegenomen:
19

Zes uit Leidschendam-Voorburg en zes uit Den Haag (1-10-2016).
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a. Art. 5 sub c (betreft verblijf in buitenland: dat wil zeggen leerlingen waarvoor een aanvraag
sub c is ingediend, maar waarvan nog niet vaststaat of ze daadwerkelijk naar school gaan in
het buitenland).
b. Adres in onderzoek bij burgerzaken.
c. Leerlingen die korter dan vier weken verzuimen (analoog aan langdurig relatief verzuim).
Deze drie subgroepen worden wel degelijk geregistreerd en waar nodig benaderd, maar niet
meegeteld als absolute verzuimers. Ook als leerlingen korter dan vier weken thuiszitten, wordt
uiteraard gehandeld, om langere absentie te voorkomen.
Dit onderscheid en deze registratie moeten het mogelijk maken tijdig maatwerk te bieden per
subgroep.
3. Leerlingen met een vrijstelling art. 5 sub a. De G4 hanteren de definitie van de Leerplichtwet en
maken bij de presentatie van cijfers onderscheid tussen tijdelijke en permanente vrijstellingen.
Van bovengenoemd aantal van 27 thuiszitters per 8 maart 2017 vielen er 14 in de eerste categorie,
12 in de tweede categorie en 1 in de derde categorie.
In een Kamerbrief van 3 februari 2016 geeft staatssecretaris Dekker zijn definitie. Hij onderscheidt
twee groepen, die samen zijn definitie van thuiszitten vormen:
o Ingeschreven leerplichtige leerlingen die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen
(langdurig relatief verzuim).
o Leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die niet ingeschreven staan op een school en geen
vrijstelling van de Leerplichtwet hebben (absoluut verzuim).
Uit de definities volgt dat er situaties zijn waarin geen sprake is van formeel thuiszitten, maar die wel
om actie vragen. (Een leerling is veelvuldig ziek, drie weken ziek, een à twee dagen weer op school en
weer een periode van twee weken ziek etc.). Ook dergelijke situaties dienen bijvoorbeeld in overleg
tussen scholen en adviseurs passend onderwijs aan de orde te komen.
De adviseurs passend onderwijs van het samenwerkingsverband werken, samen met de scholen,
gemeenten en zorgorganisaties, vanuit een brede definitie van (dreigend) thuiszitten. Waar
schoolbezoek mogelijk is, maar dit niet gerealiseerd wordt (of deze situatie dreigt) wordt actie
ondernomen.
Sinds eind 2016 is een leerplichtambtenaar wekelijks aanwezig op het kantoor van het
samenwerkingsverband. Kwesties die stagneren of dreigen te stagneren kunnen op deze manier
weer snel in beweging gebracht worden.
De G4 hebben de volgende doelstellingen vastgelegd:
o In 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder een
aanbod van passend onderwijs en/of zorg. Hierbij wordt geteld vanaf het moment dat de
leerling feitelijk afwezig is, en niet vanaf de melding bij leerplicht.
o We verminderen het aantal leerlingen dat absoluut verzuimt met 75% in vier jaar.
o We verminderen het aantal leerlingen dat relatief langdurig verzuimt met 25% per jaar tot
nul, gerekend met de stand per stad van het aantal relatief verzuimers in 2016.
o Vrijstellingen art. 5 sub a: De G4 nemen een reductie van minimaal 10%, fasegewijs tot 2020,
als doelstelling (uitgaande van peildatum 1 oktober 2016). De mogelijkheden om een deel
van de kinderen met een ernstige beperking toch (deels) onderwijs te bieden nemen
mogelijk toe. Dat geldt met name voor de groep met een vrijstelling van één jaar.
o Elke stad beoordeelt per categorie of een afgesproken reductie betekenisvol is. Waar nodig
wordt het subdoel aangepast zodat er een zinvolle en ambitieuze doelstelling is per jaar. Als
er bijvoorbeeld sprake is van tien thuiszitters in het PO dan is een reductie met een kwart
wellicht geen ambitieus resultaat.
De ‘Thuiszittersaanpak G4’ bevat ook afspraken over hulp vanuit de zorg, bijvoorbeeld dat
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leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op
alles wordt gezet qua preventie.
Ter uitwerking van de G4 aanpak start de gemeente Den Haag in maart 2017 de ‘Expeditie
Thuiszitten’, een project waarin opgave-gestuurd gewerkt gaat worden aan de
thuiszittersproblematiek in Den Haag. Ons samenwerkingsverband zal van harte participeren in dit
project dat loopt tot aan de zomervakantie 2017 (met nazorg daarna). Via de expeditie moeten er
bijvoorbeeld afspraken komen over de signalering, melding en registratie. Wie, wat, wanneer en
dan? Afspraken over wie de regie neemt/krijgt, wie wanneer aan zet is en welke mogelijkheden er
zijn. Alle partijen leren de routes en de betrokken instanties kennen, weten elkaar te vinden, durven
elkaar aan te spreken en gaan opschaling niet uit de weg.

12.3. Doorzettingskracht
In de landelijke politiek is de discussie gevoerd of samenwerkingsverbanden passend onderwijs
verplicht een vorm van doorzettingsmacht moeten organiseren.
Wij kiezen voor een procesafspraak. De directeur van het samenwerkingsverband kan besluiten met
spoed partijen rond de tafel te roepen ten einde een besluit te nemen over een bepaalde leerling. Dit
betreft vertegenwoordigers van schoolbesturen en indien nodig van (jeugd)zorg instanties. Hiertoe
wordt besloten indien alle andere vormen van overleg niet tot resultaat hebben geleid. Partijen gaan
niet uiteen voordat een oplossing is bereikt.
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13. Monitoring en verantwoording (Programma 7)
13.1. Monitoring
We beschikken nog niet of nauwelijks over data op basis waarvan we de effecten van onze
beleidskeuzes en (extra) ondersteuningsactiviteiten kunnen evalueren.
Bij het herinrichten van de staf van het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 15) zal ook capaciteit
benoemd worden voor het organiseren van monitoring.
Monitoring zal zich onder meer richten op de arrangementen, zodat er met ingang van augustus
2017 actuele micro- en macro-informatie beschikbaar is over de toegekende arrangementen, onder
meer ten behoeve van budgetbewaking.
Op basis van verzamelde data kunnen tal van overzichten geproduceerd worden die input leveren
voor beleidsevaluatie- en ontwikkeling.
Voorbeelden van overzichten:
o Aantal arrangementen per school(bestuur), typen ondersteuningsbehoeften en bedragen.
o Aantal arrangementen per werkgebied, typen ondersteuningsbehoeften en bedragen.
o Aantal arrangementen per adviseur passend onderwijs, typen ondersteuningsbehoeften en
bedragen.
o Idem TLV’s.
o Aanwezigheid IB en directie bij netwerkbijeenkomsten in de werkgebieden.
Monitorgegevens dienen om vragenderwijs grip op de werkelijkheid te krijgen. Ze zijn nooit bedoeld
voor ‘name and shame’.
Hier zal een instrument voor worden ingericht, waarbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt zal worden
van gegevens die in bron-systemen worden vastgelegd.
Met de gemeenten en organisaties voor jeugdzorg in de regio willen we in 2017 bespreken of het
zinvol is deel te gaan nemen aan de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJI).

13.2. Verantwoording
Vanzelfsprekend zal de formele verantwoording richting de overheid (horizontale verantwoording)
op goede wijze gerealiseerd worden.
Daarnaast gaan we in deze planperiode zoeken naar mogelijkheden om verantwoording richting
stakeholders concreet vorm te geven (verticale verantwoording). Hiermee komen we ook tegemoet
aan een wens van OPR om ouders (met name ouders van kinderen die extra ondersteuning genieten)
meer bij passend onderwijs te betrekken.
Een derde vorm van verantwoording is de onderlinge verantwoording tussen de aangeslotenen bij
het samenwerkingsverband. Elders in dit plan zijn voornemens opgenomen om deze onderlinge
verantwoording concreet vorm te gaan geven, zowel op bestuursniveaus als op werkgebied-niveau.
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14. Projecten (Programma 8)
Het samenwerkingsverband initieert projecten.
In de periode 2017-2021 ligt de nadruk op projecten die zich richten op situaties of ontwikkelingen
waarop we nog geen of onvoldoende antwoord, kennis of vat hebben. Dit kunnen in de praktijk
ervaren knelpunten of maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Ook willen we met projecten meer zicht
krijgen op ‘wat werkt nu in de praktijk wel en wat werkt niet’ (bewezen aanpakken). Projecten zijn
niet bedoeld om ad-hoc-oplossingen voor incidenten te bedenken.
De projecten hebben als doel duurzame oplossingen aan te reiken, die vervolgens breder toegepast
kunnen worden. In projecten vinden we het wiel uit, betalen we leergeld, etc. Met behulp van
projecten neemt de kwaliteit van passend onderwijs in onze regio stap voor stap toe.
In de periode 2015-2017 zijn, in projectvorm, enkele onderwijszorgarrangementen ontwikkeld.
Elk project wordt door enkele samenwerkende scholen uitgevoerd. Monitoring en begeleiding is in
handen van het HCO.
De volgende projecten lopen:
o Consultatiearrangement en observatiearrangement kinderen met hersenletsel.
o Onderwijszorgarrangement Trauma en chronische stress.
o Onderwijszorgarrangement overgang kinderen uit kinderdagcentra naar ZML-onderwijs.
Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021
Een bijzonder project in 2017 is de implementatie van de in dit Ondersteuningsplan beschreven
(nieuwe) werkwijzen. Dit implementatieplan is nodig omdat de werkwijzen die we beogen
makkelijker zijn opgeschreven dan in de praktijk gebracht. De nieuwe werkwijzen betekenen voor de
scholen meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid.
Om deze implementatie te ondersteunen wordt het ‘Implementatieplan passend onderwijs
Haaglanden PO 2017-2021’ opgesteld. Dit plan is eind maart 2017 gereed. Uitvoering start direct na
de meivakantie.
Het plan zal onder meer bevatten:
o Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen
o Actiepunten voor schoolbesturen
o Scholing adviseurs passend onderwijs
o Scholingsaanbod voor scholen
o Specifiek aanbod voor intern begeleiders
o Acties met betrekking tot communicatie en informatie
Het implementatieplan zal ook antwoord geven op de vraag hoe we in de periode mei tot juli 2017
het overgangsjaar afronden en de nieuwe werkwijzen alvast gedeeltelijk kunnen invoeren.
Het implementatieplan zal in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers onderwijs van de
grote(re) schoolbesturen worden opgesteld en uitgevoerd. Een deel van het aanbod kan verzorgd
worden via de schoolbesturen die eigen ‘academies’ hebben. Langs deze weg kunnen ook gelden die
via de gemeente Den Haag beschikbaar zijn voor scholing passend onderwijs benut worden.
Het HCO speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering van het implementatieplan.
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15. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie
(Programma 9)

15.1. Bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen
bestuur. In 2016 is deze structuur geëvalueerd en is besloten in te zetten op verdere uitwerking en
implementatie van deze structuur (onder meer via een Toezichtkader). Dit zal de komende periode
ter hand genomen worden.

15.2. Personeel bureauorganisatie
15.2.1. Algemeen
Naast de in hoofdstuk 6 besproken adviseurs passend onderwijs kent het bureau van het
samenwerkingsverband diverse andere lijnfunctionarissen en staffunctionarissen.
In deze paragraaf beschrijven we de met ingang van 1 juni 2017 beoogde lijn- en stafstructuur van
het bureau van het samenwerkingsverband.
Alle medewerkers zijn vooralsnog in dienst bij één van de aangesloten schoolbesturen en
gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. In de beleidsperiode 2017-2021 zal worden
onderzocht of het wenselijk is dat het samenwerkingsverband zelf als werkgever op gaat treden.
Om realisatie van dit Ondersteuningsplan zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn enkele
verschuivingen in de bureaustructuur aangebracht ten opzichte van de huidige situatie. Deze
structuur wordt hierna beschreven. Onderstaand organogram ligt hieraan ten grondslag.

Fig. 8. Organogram

15.2.2. Directeur
Het samenwerkingsverband kent een directeur en een plaatsvervangend directeur, één van de
managers. In deze planperiode zal in ieder geval geen doorontwikkeling naar de functie directeurbestuurder plaatsvinden.
De directeur heeft als hoofdtaken:
o Adviezen aan het bestuur over ontwikkeling en implementatie van beleid.
o Opstellen van het Ondersteuningsplan en zorgdragen voor uitvoering en evaluatie van het
plan.
o Adviezen over toelating tot het speciaal onderwijs en toewijzing extra ondersteuning.
o Afstemming met externe organisaties, met name jeugdzorg en gemeente.
o Acquireren van projecten.
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o

Aansturen van de managers.

15.2.3. Managementteam
De directeur wordt ondersteund door drie managers: twee managers die aan adviseurs leidinggeven
en actief zijn in de werkgebieden (‘managers team en werkgebieden’) en daarnaast een manager die
verantwoordelijk is voor de beleidsmedewerkers en de medewerkers bedrijfsvoering.
De managers team en werkgebieden hebben als voornaamste taken:
o Leidinggeven aan een groep adviseurs passend onderwijs en daarmee intermediair zijn
tussen de werkgebieden van deze adviseurs en het bureau van het samenwerkingsverband.
o Bevorderen, initiëren en borgen van samenwerking op het terrein van passend onderwijs
tussen kringen van intern begeleiders, directeuren en S(B)O)-scholen.
o Vertaling van de strategie van het samenwerkingsverband naar deelstrategieën in de
verschillende werkgebieden.
Hierbij kan eventueel sprake zijn van een zekere portefeuilleverdeling tussen deze beide managers.
De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor de inrichting en vlekkeloze werking van alle beleids-en
bedrijfsvoeringsprocessen, het opstellen en uitvoeren van de jaarplanning en de aansturing van de
staforganisatie. De manager bedrijfsvoering draagt dus zorg voor het vormgeven en implementeren
van beleid in algemene zin en op de domeinen monitoring (in het bijzonder vanuit OT) en kwaliteit
(onder andere in relatie tot toezicht vanuit de inspectie), ICT en informatiestromen, inkoop,
communicatie, huisvesting, officemanagement, facilitaire zaken/inkoop, juridische zaken, en in
samenwerking met de controller ook op het gebied van financiën. Prioriteiten liggen op het gebied
van digitalisering, communicatie, website, en de ontwikkeling van monitoring/dashboards op basis
van eenmalige vastlegging van gegevens in bron-bestanden.
Directeur en managers vormen het managementteam. Stafleden nemen structureel of op afroep
deel aan de MT-vergaderingen. De MT-leden kunnen de directeur waarnemen bij (kortdurende)
afwezigheid. Eén van de MT-leden krijgt de rol van waarnemend directeur.
15.2.4. Staf
De staf wordt kwalitatief en kwantitatief in lijn gebracht met de werkzaamheden die de komende
jaren uitgevoerd moeten worden. Binnen de staf is capaciteit beschikbaar voor:
Beleidsmedewerker/orthopedagoog (2,5 a 3 fte)
De staf kent formatie ‘beleidsmedewerker/orthopedagoog’ (2,5 à 3 fte). De hoofdtaken van deze
functionarissen zijn:
o Participeren in het proces arrangementen/MDO’s: op uitnodiging van de school en/of de
adviseur passend onderwijs meedenken over de gewenste opzet van een arrangement of
participeren in een MDO, eventueel op eigen uitnodiging, in het kader van monitoring.
o Het vervullen van de rol van tweede deskundige in een MDO TLV S(B)O.
o Beleidsondersteuning en monitoring, het voorbereiden van beleidsnotities en het opzetten
en uitvoeren van monitoring, bijvoorbeeld: arrangementen, TLV’s, leerlingstromen.
o Het attenderen op nieuwe (wetenschappelijke) inzichten die op de werkvloer benut kunnen
worden.
o Het leveren van bijdragen (inhoudelijk en vanuit de monitoring) aan de IB-bijeenkomsten in
de werkgebieden (directiebijeenkomsten vanuit monitoring).
o Begeleiding van projecten, bijvoorbeeld de projecten Onderwijszorgarrangementen, de in
het Ondersteuningsplan aangekondigde onderzoeken, etc.
o Kenniscoördinatie: het bieden van overzicht met betrekking tot beschikbare expertises in
onze regio. Daarmee vervult de functie van ‘beleidsmedewerker/orthopedagoog’ een
sleutelrol in het samenwerkingsverband als lerende organisatie.
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Ambtelijk secretaris (ca. 0,5 – 0,7 fte)
De ambtelijk secretaris verzorgt de ondersteuning van de gehele bestuurlijke cyclus. Hij plant,
organiseert, faciliteert en notuleert alle vergaderingen van MT, DB, AB, Audit Commissie, MRp (en
OPR) en zorgt voor het opstellen van agenda’s en de routing van stukken voor al deze gremia. De
ambtelijk secretaris draagt daarnaast zorg voor het afhandelen van alle procedurele, juridische en
bestuurlijke aangelegenheden waaronder zaken met betrekking tot de Kamer van Koophandel,
statuten en medezeggenschap en levert een bijdrage aan de externe verslaglegging (onder andere
opstellen van het jaarverslag). De huidige functie van projectsecretaris komt hiermee te vervallen.
Senior-medewerker financiën (ca. 0,6 fte)
De senior financieel medewerker functioneert als zelfstandig, allround administrateur en draagt zorg
voor werkzaamheden gericht op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de financiële
administratie waaronder begrepen (indicatief, niet uitputtend):
o Volledige, tijdige en rechtmatige vastlegging van alle inkomende en uitgaande geldstromen;
o Voorbereiden van de jaarrekening, inrichting van balansdossiers, afloop van
tussenrekeningen;
o Inrichting en applicatiebeheer van financiële systemen;
o Uitvoeren van het liquiditeitenbeheer;
o Opstellen van conceptbegroting (cijfermatig), inclusief een begrotingsdossier;
o Opstellen cijfermatige tussentijdse financiële rapportage;
o Afwikkelen financiële ad-hocvragen;
o Het verzorgen van afrekeningen van gemeentelijke subsidies en projecten;
o Optreden als aanspreekpunt voor accountant en bank;
o Participeren in wisselende (financiële) projecten.
Controller
Omdat er veel werkzaamheden zijn belegd in de functie van de senior financieel medewerker, is het
cruciaal dat, met het oog op functiescheiding en interne controle, tegenwicht wordt ingebouwd. Dit
gebeurt in de vorm van de controller, maar met een beperkte omvang van zo’n dertig dagen per jaar
(schatting structurele situatie, in aanloopperiode meer).
In die rol draagt de controller dan, op basis van de vastleggingen in de financiële administratie en de
voorbereidende werkzaamheden van de senior financieel medewerker, zorg voor:
o Opstellen van tekstuele toelichting en analyse bij (meerjaren)begroting;
o Opstellen jaarrekening en financieel deel jaarverslag, inclusief continuïteitsparagraaf;
o Opstellen tussentijdse financiële rapportages.
Daarmee is de controller inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begroting, de
tussentijdse financiële rapportages en de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf in het
bestuursverslag. Daarnaast draagt hij zorg voor analyses, prognoses en verslaglegging.
Daarenboven vervult de controller een bepalende rol binnen de financiële functie door gevraagd en
ongevraagd te adviseren over inrichting en werking van systemen, administratieve
organisatie/interne controle, ontwikkelingen in regelgeving en op te treden als adviseur en
gesprekspartner van directeur, DB en de auditcommissie (AB).
Door de controller extern in te huren wordt onafhankelijkheid geborgd en kunnen afspraken worden
gemaakt over flexibiliteit in inzetbaarheid (meer in piekperiodes rond begroting en jaarrekening,
minder in andere periodes). Tegelijkertijd moet er wel een bepaalde mate van verbinding en
continuïteit ontstaan.
Managementassistente (ca. 1,6 - 2,0 fte)
De managementassistente verzorgt alle kantoorlogistiek, daaronder begrepen het bijhouden van
adresbestanden, contractenbeheer, registreren en verzorgen van in- en uitgaande
post/correspondentie, archivering, agendabeheer/afspraken en secretariële ondersteuning voor MT49

leden, ontvangst van bezoek (telefoon, koffie, thee), het organiseren en notuleren van
bijeenkomsten (ook in de tien werkgebieden), het vastleggen van beschikkingen (in OT), het
notuleren van het intern werkoverleg, het beheren van vergader- en overlegruimtes en het
bijhouden van het mailadres info@sppoh.nl. Daar waar nodig participeert de managementassistente
in projecten (bijvoorbeeld jaarconferentie, verhuizing, vernieuwing werkprocessen). Het voorstel is
om deze functie te laten bekleden door twee functiehouders die gezamenlijk het volledig pakket aan
taken uitvoeren, onderling uitwisselbaar zijn en elkaar aanvullen en vervangen. De huidige
afzonderlijke functies van managementassistente en administratief medewerkster komen daarmee
te vervallen.

15.3. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband wordt verbeterd in het eerste half jaar van 2017
op basis van een hiervan opgesteld plan van aanpak.

15.4. Medezeggenschap
15.4.1. OPR
Het samenwerkingsverband hecht waarde aan een betrokken en goed functionerende
Ondersteuningsplanraad. Schoolbesturen stimuleren binnen hun organisatie zo nodig de
betrokkenheid bij de OPR.
Het samenwerkingsverband stelt voldoende faciliteiten beschikbaar zodat functies als secretariaat,
communicatie en scholing kwalitatief goed kunnen worden ingevuld.
De directeur van het samenwerkingsverband overlegt regelmatig met de OPR.
15.4.2. MRp
In maart 2017 is de Medezeggenschapsraad – personeelsgeleding (MRp) opgericht. De organisatie
beschikte tot dusver niet over dit wettelijk verplichte orgaan. In de oprichtingsfase heeft de
waarnemend directeur de VMRp alvast betrokken bij de personele aspecten van de
beleidsontwikkelingen.

15.5. Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
Alle geledingen binnen het samenwerkingsverband en ook onze stakeholders willen we betrekken bij
beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Adviezen van professionals spelen hierbij een belangrijke rol. De
directiebijeenkomsten in de werkgebieden hebben hierin ook een rol, zo ook de SO- en SBO-kring.
Daarnaast zijn er twee speciale organen met een taak op dit terrein (zie volgende twee paragrafen).
Coördinatie van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie vindt plaats binnen de staf van het
samenwerkingsverband.
15.5.1. Overleg met schoolbesturen op beleidsniveau
Vanuit het bureau van het samenwerkingsverband wordt een structureel overleg met de
beleidsmedewerkers van de grote(re) schoolbesturen georganiseerd. Dit gebeurt drie à vier keer per
jaar. Met dit overleg wordt beoogd:
o Informatie-uitwisseling. Samenwerkingsverband en schoolbesturen geven elkaar informatie
‘uit de eerste hand’.
o Gezamenlijke regievoering bij (implementatie)activiteiten van het samenwerkingsverband.
o Signalering. Samenwerkingsverband en schoolbesturen attenderen elkaar op ontwikkelingen.
o Afstemming over professionaliseringsactiviteiten in het kader van passend onderwijs.
o Ontwikkeling en toepassing van een gezamenlijk denkkader over de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolbesturen en samenwerkingsverband.
In dit kader wordt ook besproken hoe de professionaliseringsactiviteiten van schoolbesturen en het
samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs elkaar kunnen versterken en op elkaar
afgestemd kunnen worden. De professionaliseringsactiviteiten van de onderscheiden schoolbesturen
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in het kader van passend onderwijs hebben zo veel mogelijk een open karakter. Dit betekent dat de
activiteiten, daar waar mogelijk, toegankelijk zijn voor medewerkers van alle aangeslotenen bij het
samenwerkingsverband.
15.5.2. Klankbordgroep
De Klankbordgroep is een breed samengesteld adviesorgaan (schooldirecteuren, intern begeleiders,
partners uit gemeenten en jeugdzorg, beleidsmedewerkers van schoolbesturen, etc.). De
samenstelling van de Klankbordgroep wordt in april 2017 opnieuw gedefinieerd.

15.6. Communicatie
De communicatie binnen het samenwerkingsverband wordt verbeterd. Dit zal in een apart plan in
mei 2017 nader worden uitgewerkt. Onderdelen van dit plan zullen zijn:
o Vernieuwde website van het samenwerkingsverband.
o Maandelijkse interne nieuwsbrief (bureau samenwerkingsverband).
o Maandelijkse externe nieuwsbrief (scholen, besturen, partners).
o Periodieke informatie aan schoolbesturen over arrangementen en TLV’s.
o FAQ op de website over de drie niveau’s van ondersteuning.
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16. Financiële vertaling
16.1. (Meerjaren)begroting
Als bijlage 9 bij dit plan is de financiële vertaling van dit plan opgenomen. Dit in de vorm van de
meerjarenbegroting 2017-2021. Hieruit blijkt onder meer dat, als gevolg van de positieve verevening,
de komende jaren ongeveer € 4,5 miljoen extra ter beschikking zal komen.
Hierin zijn bestaande activiteiten/begrotingsposten herschikt en geactualiseerd en is extra geld
toegevoegd aan met name vier programma’s:
o De deelname van het aantal leerlingen aan SBO en SO.
o Het verhogen van het bedrag voor basisondersteuning voor bepaalde of alle scholen (zie
paragraaf 5.3).
o Het verhogen van het budget dat beschikbaar is voor arrangementen.
o Innovatieve projecten.

16.2. Vermogenspositie
De financiële reserve van onze stichting is (te) goed, dat wil zeggen hoger dan noodzakelijk. De
reserve is ontstaan door het realiseren van positieve financiële resultaten in 2014, 2015 en 2016.
Deze waren niet gepland, maar zijn ontstaan in de aanvangsfase, door relatieve onbekendheid met
de werking van het nieuwe stelsel.
Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen zal in de komende jaren ingezet worden, teneinde de in
dit plan beschreven werkwijzen stevig te implementeren en de beoogde resultaten te realiseren (zie
onder meer paragraaf 10.5).
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Bijlagen:
Bijlage 1. Vindplaatsen in het Ondersteuningsplan van wettelijk verplichte onderdelen (WPO, artikel
18a, lid 8)
Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning, inclusief interventies binnen ons
samenwerkingsverband
Bijlage 3. Tien referenties voor passend onderwijs (Referentiekader passend onderwijs, 2012)
Bijlage 4/5. Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen
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Bijlage 6. De tien criteria van ouderbetrokkenheid
Bijlage 7. Typering SO-scholen
Bijlage 8. Kerngegevens samenwerkingsverband
Bijlage 9. Meerjarenbegroting
Bijlage 10. Regeling binnenvliegers
Bijlage 11. Voornaamste wijzigingen in dit plan ten opzichte van eerdere conceptversies
Bijlage 12. Afkortingenlijst
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Bijlage 1. Vindplaatsen in het Ondersteuningsplan van wettelijk verplichte
onderdelen (WPO, artikel 18a, lid 8)
18.8.a. De wijze waarop wordt voldaan aan het tweede lid, tweede volzin,
waaronder tevens zijn begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen die op
alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn.
18.8.b. De procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
bedoeld in het tweede lid, mede bezien in het perspectief van een
meerjarenbegroting.
18.8.c. De procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale
scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor
speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
18.8.d. De procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of
overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal
onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende lid, van de
Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken.
18.8.e. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van
het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee
samenhangende bekostiging.
18.8.f. De wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke
ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.
18.8.g. De wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in de artikelen
118, vierde lid, en 124, zich voordoen (SBO > 2% en groei SBO op 1/2).
18.8.h. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging voor materiële
instandhouding in een situatie als bedoeld in artikel 124, zevende lid, of artikel
125, zesde lid (totale kosten SBO hoger dan totale baten lichte ondersteuning).
18.8.i. De wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel
125b zich voordoen (groei SO op 1/2).
18.8.j. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen, bedoeld in het tweede lid, is in de overdracht van de
bekostiging personeelskosten in een situatie als bedoeld in artikel 125b, derde
lid (budget zware ondersteuning is ontoereikend om groei SO te betalen).
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Hoofdstukken 2,
5, 6, 7, 9, 10, 11
en 12
Hoofdstukken 2,
5, 6, 7, 10, 11, 16

Hoofdstuk 11

Paragraaf 10.2

Paragraaf 2.2.

Paragraaf 9.2.1.

Paragraaf 11.3.1.
Paragraaf 11.3.1.

Paragraaf 11.4.1.
Paragraaf 11.4.1.

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning20, inclusief interventies
binnen ons samenwerkingsverband
De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vier onderdelen:
A. Basiskwaliteit.
B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school.
C. Handelingsgericht werken.
D. Preventieve en licht curatieve interventies.
A. Basiskwaliteit
Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt. Vanaf komend
schooljaar geldt een nieuw onderzoeks- en waarderingskader voor het funderend onderwijs (BAO,
SBO en SO). In het nieuwe waarderingskader werkt inspectie niet meer met dezelfde concrete
indicatoren als voorheen.
In het nieuwe onderzoekskader maakt inspectie onderscheid in bij wet geregelde
deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit) en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Voor de
basisondersteuning zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband zijn deze
deugdelijkheidseisen relevant. Deze deugdelijkheidseisen zijn vervat in vijf gebieden:
1. Onderwijsresultaten: Leren de leerlingen genoeg?
2. Onderwijsproces: Krijgen de leerlingen goed les?
3. Schoolklimaat: Zijn de leerlingen veilig?
4. Kwaliteitszorg en ambitie.
5. Financieel beheer.
Het waarderingskader telt per kwaliteitsgebied een aantal standaarden, in totaal zeventien. Bij elke
standaard is in een korte beschrijving aangegeven wat verstaan wordt onder basiskwaliteit. De
inspectie is van oordeel dat de basiskwaliteit op een basisschool voldoende is als “de
kwaliteitsgebieden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Leerresultaten
voldoende zijn en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces onvoldoende is.”
In deze planperiode is de basiskwaliteit van een basisschool in het samenwerkingsverband in onze
ogen in orde als de school voldoet aan de normering voor ‘basiskwaliteit’ zoals door inspectie
opgenomen in het (nieuwe) waarderingskader. Hiermee komen de indicatoren basiskwaliteit, die
gehanteerd werden in de periode 2014-2017, te vervallen.
Hieronder een samenvatting van de vijf kwaliteitsgebieden, zeventien standaarden.

20

Voor basisonderwijs.
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Fig. 9. Onderzoekskader Onderwijsinpsectie basisscholen

B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op school
Elke school heeft een passend ingerichte en goed functionerende ondersteuningsstructuur.
Onderdeel daarvan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning
coördineert en stimuleert. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur of de adjunct-directeur
die belast is met onderwijskundige zaken en ondersteuningsfunctionarissen zoals intern begeleider
en specialisten (lezen, rekenen, gedrag, …). Het team heeft als taak om samen met onder meer de
leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de
maatschappelijke werkende en andere deskundigen de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te
geven. Het team beschikt over voldoende faciliteiten in tijd en geld om de ondersteuningsstructuur
adequaat te laten functioneren.
Organisatie van de ondersteuning op school
De leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep
beschrijven. Scholen werken met een groepsaanpak op drie niveaus (differentiatie). Voor
leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte wordt gewerkt met een OPP. Het werken met een
OPP is verplicht voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
De leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen,
uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider of een andere
functionaris van de school.
De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen helder en transparant. Er zijn duidelijke
afspraken wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.
Alle scholen werken in de ondersteuningsstructuur met een multidisciplinair overleg (MDO).
Tijdens dit overleg met ouders, interne en externe deskundigen en de adviseur van het swv SPPOH
vindt handelingsgericht arrangeren plaats. Gezamenlijk wordt een onderwijsarrangement voor
een leerling en/of ondersteuningsarrangement voor leerkracht/ouder(s) opgesteld of een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Zie verder het Denk- en werkkader arrangementen.
De school werkt samen met ketenpartners om, waar nodig, ondersteuning, zorg of expertise te
betrekken en zo nodig de school binnen te halen.
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De teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan is of wordt.
Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

C. Uitgangspunten en standaarden handelingsgericht werken
Zeven uitgangspunten
1. Doelgericht werken.
Doelen geven richting; waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Het team
formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het
gaat hierbij om zowel korte- als langetermijndoelen. Op basis van feitelijke gegevens en feedback van
de betrokkenen wordt geëvalueerd in hoeverre de doelen bereikt zijn en wat daartoe bijgedragen
heeft. Deze informatie wordt benut om de werkwijze doeltreffender te maken. (Handelingsgericht
Werken-cyclus).
2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe het traject en het (ondersteunings)arrangement tot stand
komt; wie wat doet, waarom, wanneer en hoe. Formulieren en checklists werken ondersteunend. De
school gebruikt hiervoor eigen formulieren of maakt gebruik van de voorbeeldformulieren van ons
samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt in een veilige en constructieve sfeer, zodat alle
betrokkenen open kunnen en durven zijn over hun manier van handelen, over hun ideeën en
(on)mogelijkheden.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
Centraal staat wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan
en moeilijkheden te overwinnen. Wat nodig is, wordt bepaald door wat in de school en het gezin
mogelijk is. Classificerende diagnostiek wordt alleen ingezet als het noodzakelijk is als aanvulling op
de aanwezige informatie om de onderwijsbehoeften van een leerling te kunnen begrijpen.
4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs.
Het gaat om de interactie en afstemming tussen kind, groepsgenoten, leerkracht, ouders, enzovoort.
Wat willen we veranderen, wat werkt al redelijk of goed en kan uitgebouwd worden? Deze vragen
kunnen alleen beantwoord worden in samenspraak met de ouders en met de school. Dit heeft
consequenties voor de wijze waarop gewerkt wordt. Het zwaartepunt komt niet te liggen in het
vooraf als school bepalen wat nodig is, maar in het gezamenlijk met ouders en externe professionals
bepalen van een kansrijk traject voor de leerling.
5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.
We gaan uit van de opgroeikracht van kinderen, de opvoedkracht van ouders en de leer-kracht van
leerkrachten. We willen deze krachten versterken en ontwikkelen. Hun vragen, ervaringen,
opvattingen en ideeën worden serieus genomen. Het zijn de leerkrachten en de ouders die ertoe
doen. Wat kunnen ze zelf en waar zijn ze handelingsverlegen en is ondersteuning nodig.
6. Positieve aspecten zijn van belang.
Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind,
maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Aansluiten bij positief gedrag biedt
meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
7. Constructieve samenwerking.
School, ouders en externe deskundigen zien elkaar als partners en benutten de expertise en
ervaringsdeskundigheid van elkaar.
Standaarden handelingsgericht werken voor leerkrachten
Deze zeven uitgangspunten zijn vertaald in de standaarden handelingsgericht werken voor
leerkrachten op scholen in ons samenwerkingsverband. Ten opzichte van de standaarden uit het
vorige ondersteuningsplan is het volgende gewijzigd: De standaarden die te maken hebben met de
organisatie van de ondersteuningsstructuur zijn apart benoemd (zie hierboven bij B).
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Standaarden handelingsgericht werken (naar ‘Handelingsgericht Werken’, N. Pameijer)
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor
de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met
leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele
leerling en/of de groep.
De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te
formuleren.
Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen,
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.
D. Preventieve en licht curatieve
interventies voor de leerlingen
Een positief pedagogisch klimaat

Ondersteuning van leerlingen met een
behoefte aan een voorspelbare
leeromgeving

Ondersteuning van leerlingen met een
eigen leerlijn, omdat ze het niveau van
1F niet halen
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Te realiseren als onderdeel van de basisondersteuning
Op alle scholen werken leerkrachten aan een
gezamenlijk gedragen (positief pedagogisch)
schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met
deze regels en deze regels worden gehandhaafd.
Op alle scholen hanteren leerkrachten een
gestructureerd klassenmanagement. Leerkrachten
kunnen onder andere de volgende interventies in
zetten:
o Werken met een stappenplan: wat, wanneer en
met wie.
o Vrije situaties (gym, speelplein) voorbespreken
met leerlingen.
o Heldere afspraken maken over mogelijkheid
van time-out.
o Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van)
situaties buiten het reguliere programma, zoals
kamp, schoolreisje, excursies.
Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met
verschillen tussen leerlingen. Leerkrachten kunnen
onder andere de volgende interventies inzetten:
o Werken met extra instructie, van concreet via
symbolisch naar complex.
o Diagnosticerend onderwijzen.
o Rekening houden met de leerbehoefte en
leerstijl van de leerling.
o Werken met taak- of tempodifferentiatie.
o Zorgdragen voor succeservaringen bij de

Ondersteuning van leerlingen met
behoefte aan een uitdagende,
verdiepende leeromgeving die verder
gaat dan het huidige curriculum

Ondersteuning van leerlingen met
behoefte aan oplossingsgerichte,
gedragsinterventie technieken

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte op het gebied
van motoriek
Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteuningsbehoef-te bij het leren
leren

Vroegtijdige signalering leer-, opgroeien opvoedproblemen

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte aan passend
leesonderwijs
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leerling.
Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd
aanbod inzetten voor deze leerlingen.
o De school beschikt over een protocol om
leerlingen te herkennen die meer- of
hoogbegaafd zijn.
o De school beschikt over opdrachten om de
leerling creatief en kritisch uit te dagen.
o De school beschikt over een rijke leeromgeving
(extra materialen, middelen,
onderzoeksmogelijkheden, inzet ICT).
Op alle scholen beschikken leerkrachten over
interventies om tegemoet te komen aan enkelvoudige
(lichte) ondersteuningsbehoeften op het gebied van
gedrag. De leerkrachten werken met het ABC-model om
leerlingen feedback te geven op hun gedrag en ze te
stimuleren tot gedragsverandering.
De school beschikt over enkele relevante programma’s
(zoals Kanjer, een SoVa-training). Daarnaast kunnen
leerkrachten gedragsregulatie-technieken inzetten,
zoals ‘stop-denk-doe’.
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om
verschillende hulpmiddelen/ICT in te zetten. Sommige
scholen kunnen motorische remedial teaching inzetten
als onderdeel van de basisondersteuning.
Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen
die ondersteuning nodig hebben bij executieve functies.
o Leerkrachten beschikken over verschillende
interventies om het leren leren te bevorderen,
zoals het leren van flexibiliteit,
timemanagement, planning.
o De leerkrachten kunnen interventies inzetten,
gericht op het beheersen van emoties (werken
met een thermometer, buitenspelen met een
kaart).
Op alle scholen is diagnostische expertise aanwezig om
tijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen van
leerlingen te signaleren. Dat betekent dat leerkrachten
regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als
op het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten
regelmatig contact met ouders om over de ontwikkeling
van hun zoon/dochter te praten. De school onderhoudt
contacten met schoolmaatschappelijk werk+ en indien
wenselijk met CJG of politie.
Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die
door het Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld:
o protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010)
o protocol Dyslexie groep 3 (2011)
o protocol Dyslexie groep 4 (2011)
o protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5
t/m 8 (2011).

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte aan passend
reken- en wiskunde-onderwijs

Ondersteuning van leerlingen die ziek
zijn en tijdelijk niet naar school kunnen

Protocollen
Elke school werkt tenminste met de
hiernaast genoemde protocollen.

Voorkomen thuiszitten.

Interventies voor de leerkrachten
Inzet adviseur passend onderwijs
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Op het speciaal basisonderwijs binnen het SWV wordt
gebruik gemaakt van het Protocol Dyslexie SBO.
Scholen voor speciaal onderwijs werken met een bij
hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving van
hun werkwijze op het gebied van leesproblemen en
dyslexie.
Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie
zoals dit landelijk is ontwikkeld:
o protocol Ernstige Reken- en
Wiskundeproblemen/Dyscalculie (2011)
De scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken met
een bij hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving
van hun werkwijze op het gebied van rekenproblemen
en dyscalculie.
Alle scholen werken conform de volgende afspraak:
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het
onderwijs op school niet kan volgen, zorgt de school
ervoor dat de leerling waar mogelijk toch schooltaken
kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te
maken waardoor de leerling zo spoedig mogelijk weer
lessen op school kan volgen.
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCOOnderwijs aan Zieke Leerlingen en bij de
Kinderthuiszorg.
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs
www.sppoh.nl.
o pestprotocol
o meldcode kindermishandeling
o de veilige school
o risico-inventarisaties
o protocol voor medisch handelen
o protocol voor overlijden/rouwverwerking
Voor zover er protocollen op landelijk niveau
beschikbaar zijn, in ieder geval de Meldcode
Kindermishandeling en de Risico-inventarisaties, wordt
gewerkt met deze landelijke protocollen.
Alle scholen werken conform de landelijke regelgeving
met betrekking tot schoolverzuim, schorsing en
verwijdering en de SPPOH-brede afspraken met
betrekking tot melden mogelijk thuiszitten, tussentijds
overstappen en moeilijke aanmeldingen (zie bijlage bij
dit Ondersteuningsplan).
Een adviseur passend onderwijs kan scholen helpen bij
het realiseren van basisondersteuning door in de klas te
kijken, advies te geven of een leerling te observeren.

Interventies voor de leerkracht en/of
leerling21
o Observatie, pedagogisch didactisch
onderzoek (PDO) en
gedragsonderzoek
o School Video Interactie Begeleiding
(SVIB)
o Remedial teaching (RT)
o Logopedische screening en
behandeling
o Interventies op groepsniveau

21

Van de school wordt verwacht dat zij deze interventies
voor de leerling beschikbaar heeft (zelf of via een
externe organisatie).
Het is belangrijk dat scholen (een deel van) de bijdrage
Realisatie Basisondersteuning, inclusief interventies
hiervoor flexibel besteedbaar houden.
In het kader van arrangementen kan voor dit soort
interventies, indien onderdeel van een breed pakket
aan extra ondersteuning, bekostiging van het
samenwerkingsverband worden verkregen.

De opsomming is niet bedoeld om scholen voor te schrijven dat men (bijvoorbeeld) remedial teaching of SVIB in móet
zetten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een school uit principe nooit met RT wil werken. De opsomming is wel bedoeld om
aan te geven dat áls de school kiest voor dit type interventies men ze zelf moet organiseren en bekostigen.
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Bijlage 3. Tien referenties voor passend onderwijs (Referentiekader passend
onderwijs, 2012)
De wijze waarop schoolbesturen gezamenlijk invulling geven aan passend onderwijs wordt
uiteindelijk zichtbaar binnen de school, in de interactie tussen leerlingen, docenten, ouders en
ketenpartners. Ter ondersteuning van dit proces zijn tien referenties geformuleerd die voor iedere
school van betekenis zijn en in de sectordelen verder worden uitgewerkt. Deze referenties bieden
schoolbesturen voldoende voorwaarden voor goede onderwijsondersteuning.
1. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal
aanbod van onderwijsondersteuning. Het profiel voldoet tenminste aan het
overeengekomen niveau van basisondersteuning.
2. De school krijgt ondersteuningsmiddelen op basis van een transparante
toewijzingssystematiek.
3. De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang tot
informatie en tot begeleiding bij de toewijzing van extra onderwijsondersteuning.
4. De school bewaakt de kwaliteit van het ondersteuningsprofiel en betrekt ouders, leerlingen
of studenten bij de beoordeling daarvan.
5. De school zorgt ervoor dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen
behorend bij het ondersteuningsprofiel.
6. De school heeft binnen de onderwijsondersteuningsstructuur toegang tot ondersteuning
voor leraren en leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en
psychosociale problemen.
7. De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een
andere school of sector.
8. De school heeft de medezeggenschap over het ondersteuningsprofiel en de
ondersteuningsmiddelen conform WMS/WOR geregeld.
9. De school hanteert in voorkomende gevallen transparante procedures voor bezwaar en
geschillen.
10. De school legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende
ondersteuningsmiddelen en de behaalde resultaten.
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Bijlage 4/5 Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen
Inleiding
Dit denk- en werkkader is een collectief vertrekpunt voor het denken en handelen van zowel de
collega’s op de scholen als de collega’s van het bureau van het samenwerkingsverband. Het kader
beschrijft op hoofdlijnen de gewenste manier van werken. In bijzondere situaties kunnen incidenteel
ook andere werkwijzen aan de orde zijn (denk aan crisissituaties en dergelijke).
Het handelingsgericht arrangeren dat centraal staat in dit denk- en werkkader sluit aan bij de
uitgangspunten passend onderwijs die we in ons samenwerkingsverband belangrijk vinden:
vertrouwen, verbinden en verantwoorden. We werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Dit denk- en werkkader is als volgt opgebouwd. Nadat onderstaand verantwoording is afgelegd over
de totstandkoming van de nieuwe werkwijzen volgen vijf paragrafen:
1. Handelingsgericht werken
Hier worden de principes van handelingsgericht werken samengevat.
2. Drie niveaus van ondersteuning
In deze paragraaf worden de drie niveaus van ondersteuning toegelicht (1. basisondersteuning
inclusief interventies, 2. extra ondersteuning - arrangementen en 3. extra ondersteuning - sbo/so).
Ook wordt het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken.
3. Arrangementen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe overleg en besluitvorming over een arrangement verloopt.
4. Toelaatbaarheidsverklaringen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe overleg en besluitvorming over een
toelaatbaarheidsverklaring verloopt.
5. MDO - Multi Disciplinair Overleg
Deze paragraaf bevat veel informatie over opzet, doel en verloop van een MDO.
Totstandkoming nieuwe werkwijzen
In het voorbereidingsjaar (2016-2017) voorafgaand aan dit nieuwe ondersteuningsplan is gewerkt
aan een ‘herontwerp arrangementen en TLV’. Als kaders voor dit herontwerp zijn de volgende
uitgangspunten vastgesteld:
o We gaan uit van handelingsgericht werken op alle scholen.
o We gaan uit van handelingsgericht arrangeren in plaats van indiceren.
o Het eigenaarschap voor de ondersteuning aan leerlingen/leerkrachten en ouders ligt bij de
scholen.
o School en ouders werken nauw samen.
o Er vindt ondersteuning/facilitering aan de scholen plaats vanuit het bureau van het
samenwerkingsverband.
In het schooljaar 2016-2017 is een aantal pilots uitgevoerd om samen met een twintigtal scholen te
komen tot nieuwe afspraken en een andere werkwijze. Het herontwerp heeft geleid tot dit ‘Denk- en
werkkader Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen’. Dit denk- en werkkader biedt scholen
houvast voor het bieden van passende ondersteuning aan leerlingen. Het kader wordt jaarlijks
geëvalueerd en kan op basis van de ervaringen op de scholen en van medewerkers van het
samenwerkingsverband worden bijgesteld.

1. Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) maakt onderdeel uit van het onderwijs op alle scholen in ons
samenwerkingsverband. Het is immers een onderdeel van de geformuleerde basisondersteuning in
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ons samenwerkingsverband. Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de
begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Handelingsgericht werken is een planmatige en
cyclische werkwijze voor onderwijsprofessionals om individuele onderwijsbehoeften van kinderen te
ontdekken en hierin te kunnen voorzien. Door de planmatige aanpak geeft het structuur bij het
omgaan met verschil in behoeften tussen leerlingen in de groep. De cyclus van HGW bevat zes
stappen, verdeeld over vier fasen (zie hieronder in het linkerdeel van het plaatje, de cirkel van HGW).

Fig. 10. Cyclus HGW

Handelingsgericht werken vindt op verschillende niveaus plaats: in de groep, op schoolniveau en op
het niveau van het samenwerkingsverband. Op groeps- en schoolniveau spreken we over
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. En op het niveau van het samenwerkingsverband
spreken we over arrangeren. De wijze waarop het handelingsgericht werken op schoolniveau en het
niveau van het samenwerkingsverband samenhangen, is zichtbaar in bovenstaand schema22 in het
rechtergedeelte.

2. De drie niveaus van ondersteuning
In het samenwerkingsverband onderscheiden we drie niveaus van ondersteuning. Elke leerling krijgt
de ondersteuning die voor haar of hem passend is. We evalueren regelmatig of een leerling nog de
juiste ondersteuning krijgt. Als er meer of minder ondersteuning nodig is, dan passen we het
ondersteuningsniveau aan.

Fig. 11. Drie niveaus van ondersteuning

22

Er zijn scholen die met andere typen documenten werken dan groepsplannen, vandaar (groeps) tussen haakjes.
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Ondersteuningsniveau 1: Basisondersteuning, inclusief interventies
De basisondersteuning is het overkoepelende begrip voor het onderwijs en de ondersteuning die aan
leerlingen wordt gegeven vanuit de eigen school. De basisondersteuning, inclusief interventies voor
ons samenwerkingsverband staat beschreven in bijlage 2.
Basisscholen in ons samenwerkingsverband hebben een eigen interne ondersteuningsstructuur. Die
ondersteuningsstructuur is niet op alle scholen identiek, maar wel overal adequaat in opzet en
werking.
Op hoofdlijnen kunnen we wel de volgende twee fasen onderscheiden binnen de
basisondersteuning23.
1. Voor het merendeel van de leerlingen voldoet het basisaanbod binnen de basisondersteuning. De
leerkracht voelt zich competent om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.
Alle leerlingen worden besproken tijdens de groepsbespreking(en). Voor leerlingen die op grond van
observatie- en signaleringsgegevens opvallen, wordt eerst bekeken welke aanvullende interventies
binnen het basisaanbod mogelijk zijn. Op didactisch gebied kan het gaan over onder andere extra
instructie/extra leertijd/compacten/verrijken. Pedagogische maatregelen kunnen bijvoorbeeld
gericht zijn op het ondersteunen van het zelfvertrouwen van de leerling/ gericht aanleren van de
groepsregels/het specifieker ordenen van de leeromgeving van de leerling.
2. Mocht gewenst resultaat uitblijven omdat de leerling onvoldoende profiteert van de intensivering
van het basisaanbod en de genomen pedagogische preventieve maatregelen, dan wordt de leerling
aangemeld voor een leerlingbespreking. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Bij een
leerlingbespreking zijn over het algemeen de leerkracht, de intern begeleider24 en de ouders
betrokken. Voor deze groep leerlingen kan de school bekijken welke andere interventies ingezet
kunnen worden, zoals preventieve of licht curatieve interventies. Dit kunnen interventies zijn vanuit
de basisondersteuning van de school of preventieve interventies vanuit het schoolmaatschappelijk
werk+.
Op basis van een analyse (waarnemen en begrijpen) wordt een plan opgesteld en geëvalueerd. Er
volgt altijd een tweede leerlingbespreking, om vast te stellen of de aanpak succesvol is geweest. De
school werkt systematisch en volgt de HGW-cyclus. De school werkt met eigen formulieren en
documenten of met de voorbeelddocumenten vanuit ons samenwerkingsverband. De school kan
ervoor kiezen het groeiwerkdocument (deel A, B, C en D) te gebruiken als hulpmiddel voor een brede
analyse.
Als uit de onderwijsbehoefte van de leerling blijkt dat de basisondersteuning onvoldoende is, dan
wordt opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2, de extra ondersteuning.
Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning - arrangementen
De overgang van basisondersteuning naar extra ondersteuning markeert de overgang van
schoolniveau naar het niveau van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau spreken we over
handelingsgericht werken en op het niveau van het samenwerkingsverband spreken we over
handelingsgericht arrangeren (HGA). We spreken over handelingsgericht arrangeren als de
interventies die nodig zijn voor leerling/leerkracht en/of ouder boven het niveau van de
basisondersteuning uitstijgen. Dit handelingsgericht arrangeren vindt plaats tijdens het
multidisciplinair overleg (MDO).
Voor leerlingen die op dit niveau ondersteuning nodig hebben, wordt een MDO georganiseerd25. Een
leerling wordt aangemeld voor een MDO als:
o In de leerlingbespreking is geconstateerd dat de afgesproken interventies onvoldoende of
geen resultaat hebben gehad.
o De school bij aanmelding van een nieuwe leerling inschat dat de leerling onderwijsbehoeften
heeft die buiten de basisondersteuning vallen.
23

Beschrijving voor basisonderwijs. Versies voor sbo en so worden ontwikkeld in 2017-2018.
Of vergelijkbare functionaris.
25
Vanzelfsprekend kunnen er ook op ondersteuningsniveau 1 desgewenst al MDO’s plaatsvinden.
24
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De situatie van de leerling dusdanig ingrijpend is veranderd dat een leerling
onderwijsbehoeften heeft die de school niet (meer) kan bieden.

Het MDO bestaat in ieder geval uit de collega’s die bij een leerlingbespreking aanwezig zijn
(leerkracht, intern begeleider), ouders en de adviseur passend onderwijs. De school voert de regie en
de adviseur passend onderwijs adviseert en ondersteunt.
In ons samenwerkingsverband vinden we het belangrijk om integraal naar kinderen te kijken. Dat
betekent dat we naast de schoolsituatie, ook aandacht hebben voor de thuissituatie van de leerling
(opgroeien en opvoeden). Vandaar dat ook het schoolmaatschappelijk werk+ in principe altijd
deelneemt aan een MDO. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van leerling, leerkracht en/of ouder
kunnen ook andere externe partners aansluiten, zoals CJG (gezinscoach), jeugdhulp, jeugdarts,
ambulante begeleiders, psycholoog/orthopedagoog van een SBO/SO-school of een
leerplichtambtenaar.
De directie van de basisschool bepaalt op welke momenten zij in een MDO aansluit. Dit kan altijd zijn,
maar ook op specifieke momenten, bijvoorbeeld bij de aanmelding van een leerling, waarbij in het
overleg vastgesteld moet worden of de school een passende plek is voor de leerling. Of bij de
beslissing of een leerling naar een andere school gaat (SBO/SO).
In het MDO wordt vastgesteld wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht26 en/of ouders. Op basis daarvan wordt, op voorstel van
de school, een gezamenlijk besluit genomen over het passende arrangement.
Het MDO is gericht op overeenstemming vanuit gelijkwaardig partnerschap. Het gaat in het overleg
om afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen. Open communicatie is daarbij essentieel.
In paragraaf 3 van deze bijlage werken we de werkwijze met betrekking tot het voorstellen van en
besluiten over een arrangement nader uit.
Op het moment dat in een MDO wordt vastgesteld dat de passende ondersteuning voor de leerling
alleen geboden kan worden door het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, wordt
opgeschaald naar ondersteuningsniveau 3.
Ondersteuningsniveau 3: een lesplaats in het SBO of SO
De vaststelling of voor een leerling een plek op het speciaal (basis) onderwijs passend is, vindt ook
plaats in een MDO. Bij dit MDO is naast de leerkracht, de intern begeleider, de ouder(s) en de
adviseur passend onderwijs ook een vertegenwoordiger aanwezig vanuit het speciaal
(basis)onderwijs. In veel gevallen zal ook de maatschappelijk werker deelnemen. In dit gezamenlijk
overleg wordt vastgesteld of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs
of het speciaal onderwijs wordt voorgesteld en (in geval van SO) voor welke bekostigingscategorie
(laag, midden of hoog). Het is ook aan het MDO om gezamenlijk te bepalen voor hoeveel jaar een
TLV wordt aangevraagd. Voor het speciaal onderwijs is het wettelijke minimum een TLV van een jaar.
In paragraaf 4 van deze bijlage wordt de werkwijze met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen
verder uitgewerkt.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die extra ondersteuning (niveau 2 of 3) nodig hebben is het verplicht om een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. De wettelijke onderdelen van een OPP zijn:
A. De verwachte uitstroombestemming van de leerling. Omdat dit een (soms nog vage)
verwachting betreft kan dit periodiek worden bijgesteld.
B. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk
26

Een arrangement(splan) draait om extra ondersteuning voor een kind. Indirect kan het arrangement zich
richten op de persoon die het arrangement (mede) uitvoert, bijvoorbeeld de leraar. Dan gaat het om scholing
of coaching die specifiek gericht is op de (bijzondere) extra onderwijsbehoefte van deze leerling. Expertise
waarin niet verwacht kan worden dat deze tot de standaard ‘bagage’ van de leraar behoort.
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geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling.
C. Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en (indien aan de orde) de
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma (handelingsdeel).
De ouders hebben per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op het handelingsdeel (C.) van het OPP.
Voor de onderdelen A. en B. blijft gelden dat ouders en school hierover op overeenstemming gericht
overleg voeren.

3. Arrangementen
Voor leerlingen die extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 nodig hebben, maakt de school
gebruik van een arrangement (dit is het middelste niveau van de eerder getoonde piramide). Het kan
gaan om een:
a. onderwijsondersteuningsarrangement,
b. een jeugdhulparrangement
c. een combinatie van beide: een onderwijsjeugdhulparrangement.
Het eerstgenoemde arrangement wordt betaald vanuit onderwijsgelden (budget
samenwerkingsverband). Het tweede vanuit zorg/jeugdhulpgelden of PGB-middelen. Het derde
vanuit zowel onderwijsgelden als zorg-/jeugdhulpgelden.
Deze paragraaf gaat over de onderwijsondersteuningsarrangementen. Het arrangement kan worden
uitgevoerd op de eigen school, maar ook (tijdelijk) op een andere school in het
samenwerkingsverband. Een arrangement kan door verschillende deskundigen worden uitgevoerd,
zoals een collega van de eigen of een andere school (BAO of S(B)O), een onderwijsbegeleidingsdienst
of een andere dienst, een zzp’ er, etc. Een zorgarrangement kan aangeboden worden door
verschillende zorgpartners, zoals CJG, GGD of jeugdhulpinstellingen.
Richtlijnen Arrangementen
Voor het opstellen van arrangementen is een aantal vertrekpunten, richtlijnen geformuleerd:
o Arrangementen hebben een looptijd variërend van een aantal weken tot in principe een jaar.
o Criterium is dat de onderwijsbehoefte de basisondersteuning, inclusief interventies,
overstijgt.
o Nieuw is dat nu ook arrangementen mogelijk zijn voor een kortere periode dan een jaar. Het
is de bedoeling dat er enerzijds korte, intensieve arrangementen komen voor leerlingen die
tijdelijk behoefte hebben aan een extra impuls in hun (stagnerende) ontwikkeling. Anderzijds
zullen er ook situaties blijven bestaan waarin leerlingen (enkele) jaren achtereen
ondersteuning vanuit een arrangement ontvangen. Bij jaarlijkse evaluatie wordt dan steeds
het vervolgarrangement bepaald.
Omdat het budget voor arrangementen niet oneindig is, is het belangrijk spaarzaam gebruik
te maken van ‘deze pot’.
o We hebben voor een jaar gekozen aangezien scholen de verantwoordelijkheid hebben om
jaarlijks het OPP met de ouders te evalueren. Bij deze evaluatie in een MDO kan worden
vastgesteld of er een aansluitend arrangement gewenst is en zo ja welk. Een uitgebreider of
kleiner arrangement kan passend zijn.
o In sommige situaties is het logisch om een arrangement voor te stellen voor langer dan een
jaar. Bijvoorbeeld als in mei een arrangement ter sprake wordt gebracht voor een leerling uit
groep 7. Dat voorstel geldt dan voor mei tot einde van dat schooljaar en het hele achtste
schooljaar. In die situaties geldt een maximum van anderhalf jaar.
o Arrangementen worden tussentijds door de scholen, in goed overleg met ouders,
geëvalueerd. Scholen hebben hier eigen afspraken over binnen de cyclus van
handelingsgericht werken. De evaluatie wordt vastgelegd: of in eigen documenten of in het
groeiwerkdocument.
o Voor de bekostiging geldt dat de onderwijsbehoefte van de leerling en/of
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en/of ouder leidend is. Daarbij is er een vuistregel
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om de arrangementen in financieel opzicht aan te spiegelen. De vuistregel wordt vanuit het
MDO bewaakt en baseert zich enerzijds op de bedragen die gemoeid zijn met TLV’s SBO en
SO27. Bedragen in deze orde van grootte kunnen aan de orde zijn als het arrangement
voorziet in een onderwijsbehoefte die min of meer vergelijkbaar is met plaatsing in het SBO
of SO. Anderzijds zal bij veel andere arrangementen sprake zijn van een lichtere
onderwijsbehoefte en zullen dus ook de kosten van het arrangement lager moeten liggen.
Belangrijk is dat de deelnemers aan het MDO een uitlegbaar besluit nemen. De directeur en
intern begeleider kunnen (bijvoorbeeld) aan de buurschool uitleggen waarom in dit geval dit
beroep op (schaars) gemeenschapsgeld wordt gedaan. De adviseur passend onderwijs kan
aan collega’s en leidinggevende uitleggen waarom tot dit arrangement (met dit
kostenplaatje) is gekomen.
Financiering van arrangementen komt soms ook vanuit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld
een persoonsgebonden budget (PGB-gelden). Dit geldt voor onderwijsjeugdhulparrangementen of jeugdhulparrangementen. Dit is aan de orde als er ook zorgondersteuning nodig is op school.

4. Toelaatbaarheidsverklaringen
4.1 Algemeen
Na kortere of langere tijd kan in het proces van HGA duidelijk worden dat een arrangement
(ondersteuningsniveau 2) niet voldoende is. Soms is ook direct duidelijk dat een arrangement niet
volstaat. Uit de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt duidelijk dat het nodige aanbod alleen
kan worden gerealiseerd binnen de setting van een S(B)O-school. Voor plaatsing op deze
schoolsoorten is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband noodzakelijk
(wettelijke verplichting).
Onze denk- en werkwijze met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen is in beginsel hetzelfde als
beschreven in paragraaf 3 van deze bijlage. Dit betekent dat ook toeleiding naar een lesplaats in het
SBO of SO gebeurt volgens de eerder beschreven fasen van HGW en HGA. Aanvullend is er de rol van
twee (wettelijk verplichte) deskundigen (zie 4.2.).
Binnen ons samenwerkingsverband combineren we de beslissing over het toekennen van een TLV én
het beantwoorden van de vraag op welke specifieke SBO- of SO-school de leerling onderwijs gaat
volgen. Zo komen we ook hier tot maatwerk. De stappen die we met elkaar zetten, zijn hierop
aangepast.
De Toelaatbaarheidsverklaring - algemene landelijke regels
Het toekennen van een TLV-SBO betekent dat een leerling toelaatbaar is op één van de SBO-scholen
in het samenwerkingsverband. Over de feitelijke toelating beslist de SBO-school. Indien plaatsing op
een SBO-school buiten het samenwerkingsverband gewenst is, moet ook dat andere
samenwerkingsverband een TLV-SBO afgeven.
Het toekennen van een TLV-SO betekent dat een leerling toelaatbaar is op een SO-school, waar dan
ook in Nederland. Over de feitelijke toelating beslist de SO-school.
De WEC schrijft voor dat de TLV voor het speciaal onderwijs minimaal een jaar bedraagt. In de WPO
zijn geen bepalingen opgenomen voor de tijdsduur van een TLV voor het SBO (in ons
samenwerkingsverband hebben we de afspraak dat ook een TLV voor het SBO minimaal een jaar
bedraagt). Een plaatsing in het SBO en SO is in principe tijdelijk. Voor bepaalde groepen leerlingen is
het speciaal onderwijs passend gedurende de gehele periode van groep 1 tot 8. De wet voor het
speciaal onderwijs (Wet op de Expertisecentra) gaat uit van een actief terugplaatsingsbeleid. Na
afloop van de TLV wordt de leerling teruggeplaatst, tenzij de school kan aantonen dat het speciaal
27

De ondersteuningsbekostiging van een leerling die toelaatbaar is tot het SBO bedraagt ongeveer € 4.500. De
ondersteuningsbekostiging voor een leerling die toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs varieert: € 9.000 bij TLV-categorie
laag, € 14.000 TLV categorie midden en € 21.000 TLV categorie hoog. Dit zijn afgeronde bedragen. De bedragen worden
jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.
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onderwijs nog langer gewenst is. De praktijk leert dat dit niet altijd zo eenvoudig is.
Hieronder vertalen we deze landelijke regels verder naar onze situatie en werkwijzen.
De (basis)school voert de regie
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden in een MDO besproken. Op het moment dat een
arrangement niet (meer) tegemoetkomt aan de onderwijsbehoefte van de leerling, zal in een
(volgend) MDO bekeken worden of plaatsing op een SBO- of SO-school wel passend is. Zodra de
basisschool aan ziet komen dat er mogelijk sprake zal zijn van plaatsing op het SBO of SO legt deze
school contact met één of meerdere S(B)O-scholen. Dit gebeurt zoveel als mogelijk met de school die
de voorkeur heeft van ouders. Bij SBO is het uitgangspunt: thuisnabij onderwijs. Dit wordt in
gesprekken met ouders benadrukt. Valt de keuze op een school die verder weg gelegen is, dan
worden ouders, indien van toepassing, geattendeerd op de strikte, gemeentelijke regelgeving
rondom leerlingvervoer.
De school waar de leerling in de toekomst onderwijs gaat volgen, noemen we de doelschool. Voor
het bieden van maatwerk bij de keuze voor een passende beschikbare speciale lesplaats is het in veel
gevallen van belang dat de (mogelijke) doelschool S(B)O zo vroeg mogelijk door deelname in MDO’s,
betrokken wordt in het traject van handelingsgericht arrangeren. Zij worden hiervoor gefaciliteerd. In
dit proces kan de doelschool op basis van de verzamelde informatie (bijvoorbeeld in het
groeiwerkdocument) en deelname aan de MDO’s over de leerling aangeven dat en hoe zij met hun
specifieke aanbod kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, bereid zijn deze
leerling te plaatsen en binnen de in de MDO besproken gewenste termijn ook een plaatsing op de
doelschool kunnen realiseren.
Nadat alle stappen zijn gezet, kan in een (volgend) MDO het voorstel om een TLV aan te vragen
worden vastgesteld. De TLV-aanvraag richt zich ook op de te verwachten opbrengst, de duur en (in
het geval van een TLV-SO) beargumenteert de benodigde bekostigingscategorie laag, midden of hoog
(zie onder).
Rol van ouders
Ook in de toeleiding richting S(B)O nemen ouders een belangrijke plaats in. Ouders maken dan ook
deel uit van MDO’s waarin over hun zoon/dochter wordt gesproken. Binnen de scholen en het
samenwerkingsverband streven we ernaar dat ouders goed worden meegenomen in de gesprekken
over de ontwikkeling van hun zoon/dochter. Op 1 augustus 2017 wordt een wet van kracht die
bepaald dat er met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief. Voorheen moest er op overeenstemming gericht overleg met de ouders
plaatsvinden. Nieuw is dat ook de scholen voor speciaal onderwijs verplicht een handelingsdeel in
het ontwikkelingsperspectief moeten opnemen voor leerlingen. Ook hier geldt dat dit pas kan
worden vastgesteld nadat er overeenstemming met de ouders is bereikt.
4.2. Van basisschool naar speciaal (basis)onderwijs
Denk- en beslisproces
In het denk- en beslisproces over deze stap (bao > s(b)o) zijn, naast de ouders, betrokken:
a. medewerker(s) van de huidige school, medewerker(s) van de doelschool (SBO en/of SO), de
adviseur passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband en veelal ook de SMW-er, en
dergelijke.
b. twee personen die de rol van (wettelijk verplichte) deskundige vervullen. Deze personen brengen
formeel een advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband (in praktische zin ook aan het
MDO).
Wettelijke eisen deskundigenadvies
Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband
De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en
afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige,
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te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of
een arts. Bron: Algemene Maatregel van bestuur passend onderwijs, 2014.

De gedachte is dat de inbreng van de onder a. genoemde personen in praktische zin leidend is. Zij
vormen in elk geval het MDO en hebben waar nodig tussentijds informeel overleg. De adviseur
passend onderwijs zal in ingewikkelde kwesties zo nodig ook collega’s raadplegen (bijvoorbeeld een
andere adviseur of een orthopedagoog). De S(B)O scholen hebben, onder diverse namen,
medewerkers die participeren in MDO’s op de basisscholen (veldwerkers, plusdienst-medewerkers
en dergelijke). Zij zijn lang niet altijd orthopedagoog of psycholoog, maar wel bij uitstek de juiste
persoon in het proces. Deze deelnemer(s) vanuit S(B)O-scholen hebben mandaat28 om in een MDO te
kunnen meebeslissen of de doelschool op basis van het schoolprofiel kan voldoen aan de onderwijsen ondersteuningsbehoefte van de leerling en de leerling daadwerkelijk op de gewenste termijn
geplaatst kan worden29,30. Dit mandaat betreft niet automatisch ook het vervullen van de rol van de
formele tweede deskundige. Op de rol van deze deskundige wordt ingegaan in de volgende alinea’s.
Formele betrokkenheid twee deskundigen
In ons samenwerkingsverband hebben we vastgesteld dat één van de orthopedagogen van het
bureau van het samenwerkingsverband optreedt als eerste deskundige.
De betrokkenheid vanuit het bureau van het samenwerkingsverband is er altijd, omdat het
samenwerkingsverband de TLV afgeeft en bekostigt, het samenwerkingsverband degene is die in
geval van geschillen voor de Landelijke Bezwaaradviescommissie TLV’s moet verschijnen en
dergelijke.
Het is belangrijk dat de school in vroeg stadium bedenkt wie de rol van tweede deskundige gaat
vervullen en het bureau van het samenwerkingsverband benadert over het beschikbaar stellen van
de eerste deskundige. De adviseur kan hierin meedenken. Het samenwerkingsverband publiceert31
een lijst met personen die als tweede deskundige mogen optreden.
De formeel vereiste inzet van de twee deskundigen regelen we pragmatisch. Van situatie tot situatie
vormen we een tweetal dat aan de wettelijke eisen voldoet. Dit kunnen ook mensen zijn die
genoemd onder a. een rol spelen, maar dit hoeft niet.
Bijvoorbeeld:
1. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een orthopedagoog of
psycholoog vanuit een onderwijsbegeleidingsdienst die al vast deel uitmaakt van het MDO van de
school,
2. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en de SMW-er die in het
MDO deelneemt,
3. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een GZ-psycholoog die
vanuit de S(B)O-school participeert in het proces,
4. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een jeugdarts.
Inzet van de SMW-er of jeugdarts is mogelijk als het dossier duidelijk een sociaal-maatschappelijke
en medische component kent.

28

Sommige SO-scholen hanteren een eigen toelatingsprocedure waarbij wenweken op de beoogde doelschool worden
georganiseerd om na te gaan of de SO-school aan de onderwijs-zorgbehoefte tegemoet kan komen. Nader doordacht moet
worden hoe dit kan aansluiten op de in deze bijlage 4/5 beschreven werkwijze.
29
Dit laat onverlet dat het altijd formeel de rol is van bestuur om toe te laten.
30
Om de beoogde werkwijze te realiseren is nodig dat komend schooljaar 2017-2018 onderzoek plaatsvindt naar:
a. de huidige wijze waarop S(B)O-scholen ‘wenweken’ inzetten om na te gaan of zij het nodige onderwijsaanbod kunnen
bieden. Hierbij wordt ook de wetgeving rondom de zorgplicht betrokken.
b. Het specifieke aanbod voor de verschillende doelgroepen in concrete schoolondersteuningsprofielen van de individuele
S(B)O-scholen beschikbaar is. Duidelijk is wat, daar waar nodig, in de setting van de doelschool in afstemming met zorg (en
ouders) en hulpverlening voorwaardelijk gerealiseerd dient te worden om het onderwijs op de doelschool zo optimaal te
kunnen afstemmen op de beoogde doelgroep van de speciale lesplaats.
31
Omstreeks 24 mei 2017.
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Feitelijk ontstaat dan de werkwijze dat een orthopedagoog vanuit het bureau van het
samenwerkingsverband (al dan niet op afstand) de rol van eerste deskundige vervult en iemand
anders (al dan niet ook al lid van het MDO) de rol van tweede deskundige. De regie-voerende school
(zorgplichtige school) beziet wie het beste als tweede deskundige kan optreden.
Soms zal geen enkele MDO deelnemer de rol van wettelijk deskundige mogen vervullen. Dan komt
de tweede deskundige van buiten de kring van het MDO. Hij/zij vervult de rol al dan niet op afstand.
Dan kan bijvoorbeeld een CvB lid van de S(B)O school de rol van deskundige vervullen, of er wordt
iemand gevraagd vanuit de pool van externe deskundigen die het samenwerkingsverband
beschikbaar heeft.
Aan de inzet van een medewerker van een onderwijsbegeleidingsdienst, een GZ-psycholoog vanuit
de S(B)O-school of iemand uit de pool van het samenwerkingsverband (als tweede deskundige) zijn
kosten verbonden voor de school die het MDO belegt (regie-voerende school, school met de
zorgplicht).
Bij ingewikkelde casussen kan het nuttig zijn de beide deskundigen al vroegtijdig te betrekken, om
informatie uit te wisselen. Eén of beide deskundigen kunnen dan in een MDO participeren. Het
uiterste moment waarop de school de beide deskundigen in positie brengt, is als de MDOparticipanten (dus inclusief de ouders) het eens zijn om een TLV aanvraag in te dienen.
Aanvraag indienen
De onderliggende documenten (argumentatie om TLV aan te vragen) worden voor zover nodig
verder in orde gemaakt. Deze documenten die de TLV aanvraag onderbouwen, worden (via OT) ter
inzage gegeven aan de deskundigen. De twee deskundigen schrijven hun advies. Ze maken daarbij
gebruik van het deskundigenadviesformulier (zie website sppoh). De deskundigen plaatsen hun
advies in OT. Als beide deskundigen positief adviseren kan de school de aanvraag op definitief zetten.
Daarna doet de adviseur een procesmatige check (is het voorstel conform MDO).
Geen overeenstemming deskundigen
In uitzonderingssituaties kan het anders gaan. Ook daarvoor moet iets geregeld zijn.
Als beide deskundigen niet gelijkluidend adviseren dan vindt een nieuw MDO plaats waarbij de beide
deskundigen ook aanwezig zijn. De directeur van het samenwerkingsverband zal namelijk nooit
zonder meer een voorstel honoreren waarover een of twee deskundigen negatief adviseren. De
uitkomst van het nieuwe MDO kan zijn dat beide deskundigen alsnog positief adviseren. Zie dan
hierboven. Een andere uitkomst kan zijn dat het MDO van inzicht verandert.
Als beide of één van beide deskundigen ook na een MDO overleg niet positief adviseert, wordt een
bemiddelaar ingeschakeld. Het samenwerkingsverband publiceert32 een lijst met personen die als
bemiddelaar op mogen optreden. De uitkomst kan zijn: door tussenkomst van een bemiddelaar
komen er toch twee positieve adviezen, zie dan verder hierboven. Een andere uitkomst kan zijn dat
het MDO van inzicht verandert.
Ook is mogelijk dat de deskundigen na een MDO overleg met de bemiddelaar het nog niet eens zijn.
Dan worden alle stukken (MDO overleg, twee adviezen deskundigen en een advies van de
bemiddelaar) naar de directeur van het samenwerkingsverband gestuurd. De directeur neemt dan op
basis van deze documenten een besluit over het wel of niet toekennen van de TLV aanvraag.
4.3. Onderinstroom, neveninstroom, verlenging: s(b)o-school heeft de regie
In het denk- en beslisproces over deze stap (directe plaatsing op een S(B)O school, dan wel
verlenging van deze plaatsing) zijn, naast de ouders, betrokken:
a. medewerker(s) van de betreffende S(B)O-school, de adviseur passend onderwijs vanuit het
samenwerkingsverband en veelal ook de SMW-er, en dergelijke. Indien (op termijn) overgang naar
een reguliere basisschool beoogd wordt, is ook een vertegenwoordiger van deze school betrokken.
32

Omstreeks 10 juni 2017.
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b. twee personen die de rol van (wettelijk verplichte) deskundige vervullen.
Verder verloopt het proces zoals beschreven onder 4.2. Hierbij vervult de vertegenwoordiger van de
S(B)O-school (orthopedagoog of psycholoog) de rol van eerste deskundige en een vertegenwoordiger
vanuit het bureau van het samenwerkingsverband de rol van tweede deskundige, of omgekeerd.
Een logisch moment om een MDO te organiseren over de vraag of de TLV wel of niet verlengd moet
worden is een aantal maanden voordat de TLV afloopt. Voor leerlingen waarvan duidelijk is dat deze
hun schoolloopbaan binnen de huidige setting zullen vervolgen, mag verwacht worden dat enkele
maanden voor afloop van de TLV voldoende informatie beschikbaar is om verlenging van de TLV en
de te verwachten opbrengst richting de geformuleerde uitstroombestemming van de leerling in een
beslis MDO met de nodige betrokkenen te verantwoorden.
Voor leerlingen waarvoor gedacht wordt aan een andere setting aansluitend op de aflopende TLV zal
in een cyclus van MDO’s uiteindelijk duidelijk moeten worden wat dan de best passende setting is.
Ook voor deze leerlingen is het van belang om het verzamelen van de nodige gegevens zo snel
mogelijk te starten en samen met de ouders en leerling de vervolgsetting duidelijk te hebben.
De adviseur passend onderwijs van de school ontvangt in het jaarlijkse startgesprek met de S(B)Oschool een planning van de MDO’s waarin de leerlingen, waarvan de TLV dat schooljaar afloopt,
worden geagendeerd.
4.4. Categoriebepaling TLV SO
Voor het bepalen van de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaring SO (laag, midden, hoog) is onder
meer in samenspraak met de directeuren van de SO-scholen een werkinstructie opgesteld. Gestreefd
wordt naar een model waarbij een koppeling ontstaat tussen de onderwijsbehoefte van de leerling,
het ondersteuningsaanbod van de school (op basis van het schoolprofiel/verschillende profielen
binnen de school) en de bekostigingscategorie. Een tweede belangrijk uitgangspunt bij het bepalen
van de bekostigingscategorie TLV SO is dat er geen onderwijsgeld naar zorgtaken gaat (anders dan de
formatie die SO-scholen hier al sinds jaar en dag voor inzetten). Dat betekent dat het voor scholen en
ouders helder moet zijn welke zaken door de zorg/jeugdhulp worden bekostigd.
In incidentele gevallen kan naast een TLV tijdelijk sprake zijn van een arrangement. Dit is aan de orde
als de leerling binnen de stroom of het profiel dat het beste aansluit bij de onderwijsbehoefte (en op
basis waarvan de TLV is toegekend) tijdelijk iets extra’s nodig heeft.

5. Werkwijze van het MDO
De ondersteuningsniveaus in relatie tot MDO’s
Niveau
Inhoud
Voor wie
1 BasisKwalitatief goed
Leerlingen hebben
ondersteuning
onderwijs aan de
voldoende aan het
groep. Afstemming
basisaanbod. Elke
onderwijs op
leerling werkt op zijn of
specifieke behoeften haar niveau binnen het
binnen het
aanbod van de groep.
basisaanbod. De
Voor sommige
algemene
leerlingen vindt
ondersteuning werkt intensivering binnen het
preventief.
basisaanbod van de
groep plaats.
Inzetten van
Leerlingen die
preventieve en licht
aanvulling nodig
curatieve
hebben op de doelen
interventies
voor de basisgroep en
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Afstemming/overleg
Groepsbespreking (leerkracht,
intern begeleider en ouder)
Leerkrachten onderling
(doorgaande lijn en elkaar
benutten als steunbron)
Leerkracht - ouder.
Leerkracht - intern begeleider

Leerlingbespreking (leerkracht,
intern begeleider en ouder).
Indien gewenst overleg met
adviseur van het

subgroepen.

2 Extra
ondersteuning

Inzetten van
arrangementen die
aansluiten op de
hulpvraag van de
leerling

Leerlingen met
onderwijsbehoeften die
de basisondersteuning
overstijgen

3 Lesplaatsen
SBO en SO

(Tijdelijk) onderwijs
op een school voor
SBO of SO.

Leerlingen die meer
ondersteuning nodig
hebben dan met
arrangementen op de
eigen school/tijdelijk op
een andere school
geboden kan worden.

samenwerkingsverband.
Leerkrachten onderling (elkaar
benutten als steunbron)
Leerkracht - ouder
Leerkracht - intern begeleider
Multidisciplinair overleg
(MDO). In ieder geval
aanwezig: leerkracht, intern
begeleider, ouder(s), adviseur
passend onderwijs. De
maatschappelijk werker zal
ook vrijwel altijd deelnemen.
Multidisciplinair overleg
(MDO). In ieder geval
aanwezig: leerkracht, intern
begeleider, ouder(s), adviseur
passend onderwijs. Ook de
maatschappelijk werker zal
vrijwel altijd deelnemen. De
formele eerste en tweede
deskundige kunnen
desgewenst deelnemen, maar
dit hoeft niet. Andere
deskundigen naar behoefte op
afroep.

Wanneer een MDO?
Een MDO wordt georganiseerd wanneer een leerling een extra onderwijsbehoefte heeft. Het overleg
dient om de hulpvraag rond de leerling zo integraal mogelijk te benaderen en samenwerking tussen
alle partijen te bevorderen. Een MDO kan binnen het cyclisch werken worden ingezet bij de
intakefase (waarnemen en begrijpen), de adviesfase (formuleren onderwijsbehoeften en aanpak) en
de fase van evaluatie en bijstellen.
Aanmelding en voorbereiding MDO
In de meeste gevallen wordt de leerling vanuit de leerlingbespreking aangemeld voor een MDO. In
bepaalde gevallen kan ook de maatschappelijk werker een leerling aanmelden voor een MDO. Dat
kan gebeuren als de gezins- en thuissituatie het functioneren van de leerling op school beïnvloedt.
De intern begeleider coördineert de voorbereiding van een MDO. De intern begeleider stemt
hierover af met de leerkracht, de ouder en de adviseur. De intern begeleider schakelt bij de
aanmelding MDO de eigen adviseur in. De adviseur is de gesprekspartner vanuit het
samenwerkingsverband in het MDO. Dat betekent dat de adviseur onder andere verhelderingsvragen
stelt, de cyclus van handelingsgericht werken mee bewaakt en op verzoek meedenkt over een
passend arrangement voor de leerling. De adviseur heeft onder meer de rol van makelaar, hij/zij is
goed op de hoogte van beschikbare expertise binnen het samenwerkingsverband en bij onze
ketenpartners.
De aanmelding voor het MDO moet zorgvuldig met de ouders worden besproken. Ouders
ondertekenen een formulier waarin ze toestemming geven voor het bespreken van hun
zoon/dochter in het MDO en voor het opvragen van informatie door school.
Ter voorbereiding op het MDO wordt alvast informatie verzameld. Dat kan door het invullen van deel
A en deel B van het groeiwerkdocument. De school gaat hierover in gesprek met de ouders. Ouders
geven van tevoren hun zienswijze, onder andere over de bevorderende en belemmerende factoren.
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In veel situaties zal een leerling niet zelf aan een MDO deelnemen. Dan is het belangrijk om
voorafgaand aan een MDO met de leerling in gesprek te gaan. Dat levert vaak waardevolle informatie
op. Kinderen kunnen over het algemeen goed aangeven wat ze moeilijk vinden, wat ze willen leren
en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Het is ook mogelijk om het gesprek met de leerling te voeren
aan de hand van een beknopt vragenformulier dat het kind zelf heeft ingevuld.
MDO en ouders
Het kenmerkende van een MDO is dat de verschillende partners om tafel zitten en allemaal de
gelegenheid hebben om hun visie te geven. Dat betekent dat ouders niet alleen worden
geïnformeerd door de school over de plannen die er zijn om de leerling te ondersteunen. Ouders
worden juist uitgenodigd om hun zienswijze te geven en mee te denken. Nodig ouders uit om te
reageren op het doel dat je zou willen nastreven voor de leerling. Vraag aan ouders welke bijdrage zij
zouden kunnen leveren om samen dit doel te kunnen bereiken voor hun zoon of dochter. Dit zal een
goede samenwerking tussen de verschillende partijen bevorderen.
Kern van een MDO
De werkwijze van een MDO is gebaseerd op de theorie van handelingsgericht werken (HGW). Een
MDO volgens de handelingsgerichte werkwijze verloopt van overzicht en inzicht naar uitzicht
(Pameijer & Van Beukering, 2012).
Overzicht: Wat gaat er goed, wat gaat er moeizaam? Bevorderende en belemmerende factoren in
kaart brengen. Maatregelen en effecten tot nu toe?
Inzicht: Hier gaat het om de analyse. Hoe kunnen we de situatie begrijpen?
Uitzicht: Wat zijn de doelen voor de leerling en welke aanpak heeft de leerling nodig?
Fasering in een MDO
Een overleg volgens de handelingsgerichte werkwijze verloopt van overzicht, naar inzicht en uitzicht,
waarbij onderstaande negen stappen worden doorlopen. (Pameijer en Beukering, 2012). Dat is geen
keurslijf, maar het geeft wel houvast om in overeenstemming met elkaar te komen tot het
vaststellen van een arrangement (extra ondersteuning of lesplaats SBO/SO).
Hieronder geven we in het kort de negen stappen weer.
1.
Voorbereiding
Aanleiding, verwachting en doel van het overleg.
2.
Start
Bespreken van de stappen van het overleg.
3.
Overzicht
Wat gaat goed en wat werkt belemmerend?
4.
Inzicht (analyse)
Met elkaar analyseren hoe het zou kunnen dat de huidige situatie zo is. Daarbij
aandacht voor: kind, onderwijs en opvoeding.
5.
Voldoende inzicht?
Weten de deelnemers voldoende om de vragen te kunnen beantwoorden?
Of is er een onderzoeksfase nodig?
6.
Uitzicht
Welke aanpak heeft de leerling nodig?
Wat willen we veranderen? (wenselijk)
Wat kunnen we veranderen? (haalbaar)
7.
Onderwijs/opvoedbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de
leerkracht en/of ouders kind
Opstellen van doelen en arrangement.
8.
Afspraken en planning
Afspraken vastleggen (wie doet wat, hoe en wanneer?)
9.
Afronding
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Terugblik op de bespreking en evaluatie afspraak.
Het lukt niet altijd om alle stappen in een MDO te doorlopen. Dan wordt een tweede (vervolg) MDO
gepland. Er is een MDO-formulier beschikbaar waarop de negen stappen uitgebreider staan
beschreven.
Evaluatie in het MDO
Cyclisch wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn en of de doelen die bepaald zijn ook daadwerkelijk
zijn bereikt. Als voor een leerling een OPP is opgesteld, dan evalueert de school minimaal jaarlijks
met de ouders of de doelen zijn behaald, of de aanpak heeft gewerkt en of de leerling nog op koers
zit qua uitstroomperspectief.
Tijdens de evaluatie wordt altijd gekeken of de ondersteuning nog passend is. Op basis van de
evaluatie kan besloten worden:
o De ondersteuning op het huidige niveau voort te zetten (en te actualiseren).
o De ondersteuning naar een hoger niveau op te schalen.
o De ondersteuning naar een lager niveau bij te stellen.
o De ondersteuning af te sluiten.
MDO en formulieren
Bij de nieuwe werkwijze gaan we ervan uit dat de scholen bij een groepsbespreking,
leerlingbespreking en MDO eigen formulieren hanteren. Het is echter ook mogelijk de formulieren te
gebruiken die tijdens de pilots zijn ontwikkeld. De volgende formulieren zijn via de website van het
samenwerkingsverband beschikbaar:
o groeiwerkdocument,
o een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP),
o een checklist waar een OPP minimaal aan moet voldoen,
o een format voor een MDO-overleg,
o een MDO-formulier met daarbij een uitgebreidere toelichting op de negen stappen.
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Bijlage 6. De tien criteria van ouderbetrokkenheid
1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle
informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het
schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een
leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald
beleidsthema, etc. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling
van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken
aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd, zijn voor iedereen comfortabel en
gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers om zijn of haar visie te geven.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de
school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt
iedereen zich verantwoordelijk.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd
informatie toe te voegen.
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante
manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat
er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De
mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting
in dit criterium.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door
iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school
heeft het basisarrangement van de inspectie.
Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent
Teacher Association), www.pta.org.
Lees meer over ouderbetrokkenheid op:
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2016/11/Programma_Ouderbetrokkenheid.pdf
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Bijlage 7. Typering SO-scholen
Scholen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van lichamelijk en
verstandelijke beperkingen
Bernardusschool
Voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dit zijn leerlingen met een zeer grote ontwikkelingsachterstand.
Veel leerlingen hebben een bijkomende handicap zoals een stoornis uit het autistisch spectrum,
ADHD, syndromen en/of sociaal-emotionele problematieken. De school werkt samen met de
zorginstellingen en kenniscentra waar veel leerlingen mee te maken hebben.
Inspecteur S. de Vriesschool
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, bewegingsonderwijs en kunstzinnige vormgeving. Er zijn ondersteuningsgroepen voor
kinderen met een IQ onder de 35 en/of een zeer beperkt gedragsrepertoire.
Herman Broerenschool
Voor zeer moeilijk lerende kinderen en ernstig meervoudig beperkte kinderen. Er is een
samenwerking met Ipse de Bruggen (zorg voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten).
Koetsveldschool
Voor leerlingen die zeer moeilijk leren (ZML). De leerlingen worden stap voor stap en in hun eigen
tempo naar hun toekomst begeleid, met veel persoonlijke aandacht voor hun ontwikkeling.
’t Kraaienest
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende problematiek. Er is een
samenwerking met Ipse de Bruggen, waardoor zorg en onderwijs elkaars expertise kunnen inzetten.
Maurice Maeterlinckschool
Voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen. De
school werkt onder meer samen met de Sophia revalidatie, Middin/Levin en Ipse de Bruggen. Er is
veel personeel voor onderwijs, zorg, therapie en revalidatie.
Piramide
Voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en/of langdurige ziektebeelden. Er is een intensieve
samenwerking met Sophia Revalidatie.
Tyltylcentrum De Witte Vogel
Voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is een samenwerking met Middin en
Sophia Revalidatie. Er is veel personeel voor zorg, therapie en revalidatie in huis.
Scholen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van gedrag
Eerste Nederlandse Buitenschool
Voor kinderen met een internaliserende ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische stoornis. De
leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis, AD(H)D, een angststoornis of een
hechtingsproblematiek. Alle kinderen hebben moeite met sociale situaties.
Inspecteur W.P. Blokpoelschool
Voor kinderen met psychiatrische- en gedragsproblemen. Er zijn groepen voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen en groepen voor zeer moeilijk opvoedbare (en moeilijk) lerende kinderen. Bij
ZMOLK-leerlingen is naast een gediagnosticeerde gedragsstoornis ook sprake van een
benedengemiddeld of laag intelligentieniveau.
Leo Kannerschool
Voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels
staan centraal in de aanpak. Er is veel aandacht voor de omgang met elkaar, het aanleren van sociale
vaardigheden en het creëren van een realistisch, positief zelfbeeld.
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Opperd
Voor kinderen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Er is veel aandacht voor gedrag,
zelfstandigheid en verwerven van sociale vaardigheden. Specialismen binnen de school zijn:
didactische remedial teaching, spelbegeleiding en dier ondersteunende training.
Strandwacht
Voor kinderen met psychiatrische problemen en gedragsproblemen, die vaak tot ernstige
leerproblemen leiden. Er is veel aandacht voor gedrag, zelfstandigheid en verwerven van sociale
vaardigheden. Er kan, indien nodig, in de groep, individuele begeleiding van een begeleider vanuit de
zorg worden ingezet.
De Strandwacht is verbonden aan het Pedologisch Instituut.
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Bijlage 8. Kerngegevens samenwerkingsverband33

Fig. 12. Aantallen leerlingen en deelnamepercentages 2011-2015

33

In de twee tabellen staan soms licht afwijkende leerlingenaantallen per zelfde datum. Dit heeft te maken met correcties
die achteraf nog zijn doorgevoerd door scholen en/of de inspectie.
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Fig. 13. Aantallen leerlingen 2014-2016
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Bijlage 9. Meerjarenbegroting
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Bijlage 10. Regeling binnenvliegers
Afspraak gemaakt op 29 oktober 2014.
De ‘Regeling binnenvliegers’ geldt voor leerlingen die verhuizen naar binnen het werkgebied van het
samenwerkingsverband, die of een S(B)O-TLVbeschikking vanuit een andere regio hebben of
hoogstwaarschijnlijk een S(B)O-TLV kunnen krijgen én min of meer onaangekondigd op de stoep van
de S(B)O-school staan.
Deze situatie komt betrekkelijk weinig voor, maar daar waar die aan de orde is, dreigt thuiszitten
zolang geen TLV is afgegeven.
Voor deze situaties is in genoemd overleg de volgende werkwijze besproken:
o De S(B)O-school schat in of de leerling naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking komt voor
een TLV-SPPOH. De S(B)O-school betrekt daarbij de adviseur van SPPOH.
o Wanneer de S(B)O-school dat positief inschat wordt zo snel mogelijk een aanvraag voor een
TLV ingediend bij SPPOH. Meestal zal dat een aanvraag zijn voor een TLV van een jaar, gezien
de korte tijd dat de S(B)O-school de leerling kent.
o De adviseur geeft bij het secretariaat van het expertiseteam SPPOH aan dat de aanvraag met
voorrang moet worden behandeld.
o SPPOH neemt zo snel mogelijk een besluit op de aanvraag.
o Wanneer de S(B)O-school het kunnen verkrijgen van een TLV-SPPOH positief inschat wordt
de leerling ‘onder voorbehoud’ geplaatst en kan de leerling onderwijs volgen. Op het
moment dat de TLV door SPPOH wordt afgegeven schrijft de S(B)O-school de leerling in.
o Wanneer voor de leerling geen TLV-SPPOH wordt afgegeven dan neemt de S(B)O-school, in
samenwerking met de adviseur SPPOH, het initiatief om de leerling een andere passende
plek binnen het onderwijs te bezorgen.
Met deze aanpak wordt voorkomen dat kinderen, waarbij binnen het verband van SPPOH niemand
vanuit het onderwijs verantwoordelijk is voor de voorgeschiedenis en de wijze waarop de leerling is
binnengekomen, thuis komen te zitten.
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Bijlage 11. Voornaamste wijzigingen in dit plan ten opzichte van eerdere
conceptversies
Wijzigingen in versie 0.5 ten opzichte van 0.4
Algemeen
Diverse tekstuele en grammaticale verbeteringen en verduidelijkingen zijn doorgevoerd.
Paragraaf 2.2.
Resultaat 3: 95% gewijzigd in 100%. In het Implementatieplan worden flankerende activiteiten
opgenomen als bijdrage aan de realisatie van deze doelstelling.
Paragraaf 9.3.2.
Enkele nuanceringen met betrekking tot individuele gemeentelijke situaties aangebracht.
Paragraaf 9.3.6.
Gewenste nauwere samenwerking met SWV ZHW is expliciet benoemd.
Paragraaf 10.3
Uitgebreider beschreven, mede op verzoek gemeenten.
Paragrafen 10.6 en 11.6
Juridisch punten op de i. gezet.
Paragraaf 15.2 - Bureauorganisatie
Uitwerking van management en staf opgenomen, op basis van de door het DB op 15 maart 2017
geaccordeerde notitie ‘Inrichting management en staf’.
Paragraaf 15.5.1 - Overleg met de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen
Tekst aangepast op basis van gesprek met de beleidsmedewerkers.
Hoofdstuk 16 en bijlage 9 - (meerjaren)begroting
Inhoud in lijn gebracht met bespreking in DB 15 maart 2017.
Bijlage 4 en 5
Aan de denk- en werkkaders is een preambule toegevoegd.
Bijlage 10
Verwijderd. Wordt nog geactualiseerd.
Bijlage 12 - Afkortingenlijst
Toegevoegd.
Wijzigingen in versie 0.4 ten opzichte van de versies 0.1, 0.2 en 0.3
Algemeen
a. Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging die ouders per 1
augustus 2017 instemmingsrecht geeft op het handelingsdeel van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Waar relevant, is dit in teksten, werkwijzen en voorbeelden verwerkt. Zo is de term
‘consensus’ overal gewijzigd in ‘overeenstemming’.
Inhoudsopgave toegevoegd.
1. Voorwoord, proces en leeswijzer
Voorwoord: rol ouders meer benadrukt.
Proces: geactualiseerd.
Leeswijzer: toegevoegd op verzoek OPR.
2. Samenvatting
Wijzigingen elders in het plan (zie onder) zijn ook doorgevoerd in de samenvatting.
2.2. Beoogde resultaten: uitgebreid, aangescherpt en thematisch gerangschikt.
3. Terugblik, ontwikkelingen en risico’s
Paragraaf 2.4. uit vorige versie (Risico’s) geïntegreerd in deze paragraaf.
4. Missie en Visie
Aangescherpt en uitsplitsing gemaakt naar missie en visie
5. Basisondersteuning
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Algemeen: diverse verduidelijkingen toegevoegd.
5.1. Onderlinge verantwoording inzet gelden basisondersteuning. Toegevoegd: mag niet leiden tot
meer bureaucratie voor scholen.
5.3. Tekst zo aangepast dat nu meteen ook een besluit genomen wordt over de hoogte van dit
bedrag in schooljaar 2017-2018.
5.5. Tekst op enkele punten verduidelijkt. Wettelijke eisen scherper opgenomen.
5.5. Tekst opgenomen die toelicht hoe inzet van schoolspecifieke expertise soms vanuit een
arrangement bekostigd kan worden.
5.5. Actualisatie van alle SOP’s in najaar 2017 als afspraak opgenomen.
5.6. Zorgplicht: tekst uitgebreid en 1:1 in overeenstemming met wetteksten gebracht.
6. Adviseurs
Rollen uitvoeriger opgeschreven en aangescherpt/verduidelijkt.
7. Schoolmaatschappelijk werk+
Zorgen over toereikende financiering (subsidies gemeenten) aangescherpt.
8. Lerende organisatie
Kennis- en ontwikkelcentrum uit het plan verwijderd. Hoofdstuk nu opgebouwd langs twee
centrale begrippen: ‘Lerende organisatie’ en ‘Expertise delen’
9. Samenwerking
Structuur hoofdstuk aangepast, naar drie duidelijke blokken ouders, werkgebieden en partners.
9.3.1 Gemeente als partner. Punt 6 toegevoegd: gezamenlijke monitoring inzet vanuit zorg en
samenwerking binnen zorg en tussen zorg en onderwijs.
9.3.1 (einde paragraaf) Actiepunt toegevoegd over afstemming tussen samenwerkingsverband en
gemeentelijke - schoolbestuurlijke overleggen.
9.3.5. Voorscholen en dergelijke. Tekst uitgebreid.
9.3.6. Samenwerking met andere SWV-en. Werkafspraken met PPO Delflanden opgenomen.
9.3.10 BOVO. Tekst aangescherpt.
10. Arrangementen
Hoofdstuk uitgebreid en geconcretiseerd op basis van Pilot ervaringen.
We spreken nu consequent over arrangementen, niet meer over intensieve arrangementen.
Nieuwe terminologie consequent toegepast: we spreken niet meer over het aanvragen van
arrangementen door scholen, maar over het doen van voorstellen voor arrangementen in het
MDO.
11. SBO en SO
Tekst zo aangepast dat nu meteen ook een besluit genomen wordt over de hoogte van de diverse
bedragen in schooljaar 2017-2018.
11.3.2 en 11.4.2: Budget voor advisering SBO- en SO-scholen bij arrangementen en
toelaatbaarheidsverklaringen. Beperking doorgevoerd. Het bedrag is nu alleen nog maar bedoeld
om kosten te dekken die gemaakt worden bij het meedenken over het afgeven van TLV’s en dus
niet meer bij arrangementen. Deze beperking is nodig omdat de taak van de S(B)O-scholen op dit
punt zal toenemen (participatie in MDO’s). Het meedenken over arrangementen kan in het
vervolg als kostenpost in de arrangementsbegroting worden opgevoerd.
12. Dekkend aanbod en thuiszitters
Dekkend aanbod. Tekst uitgebreid, aandachts- en actiepunten toegevoegd.
Thuiszitters. De tekst van paragraaf 12.2 is in lijn gebracht met het onlangs gepubliceerde
‘Thuiszitterspact G4’.
13. Monitoring
Tekst verder uitgewerkt.
14. Projecten
Tekst aangevuld met informatie over het Implementatieplan.
15. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie
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Het hoofdstuk is geactualiseerd en geconcretiseerd naar de feitelijke stand van het
veranderingsproces op dit moment.
15.7.1. Tekst toegevoegd over samenwerking tussen beleidsmedewerkers schoolbesturen en
bureau samenwerkingsverband.
16. Financiële vertaling
De beleidsarme begroting uit de vorige versie van het plan is omgezet in een beleidsrijke versie.
De beleidsrijke begroting is de financiële vertaling van dit Ondersteuningsplan.
Bijlagen
Bijlage 2 Basisondersteuning, inclusief interventies
Deze bijlage is op een aantal technische punten verduidelijkt en uitgebreid en de relatie is gelegd
naar het nieuwe Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.
Bijlage 4 Denk- en werkkader arrangementen
Dit denk- en werkkader is met name op basis van de pilotopbrengsten aangescherpt en uitgebreid.
Zo is een vertrekpunt/vuistregel voor de financiële omvang van arrangementen opgenomen.
Daarin is ook bepaald dat een arrangement in beginsel de duur heeft van ongeveer drie tot
ongeveer twaalf maanden.
Bijlage 5 Denk- en werkkader TLV’s
Deze bijlage is nieuw.
Bijlage 8
Uitgebreid.
Bijlage 9
Beleidsarme meerjarenbegroting vervangen door beleidsrijke versie.
Bijlage 10, 11, 12
Nieuw.
Wijziging in definitieve versie ten opzichte van de laatste conceptversies
Bijlage 4/5
Bijlage 4 en 5 zijn geïntegreerd tot één ‘Denk- werkkader arrangementen en TLV’s’
Algemeen
Diverse taalkundige verbeteringen zijn nog doorgevoerd.
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Bijlage 12. Afkortingenlijst
BAC
BAO
BOVO
CJG
Cluster 1
Cluster 2
CvB
CvO
ESM
G4 overleg
GGD
GMR
IB
HGA
HGW
HP
JGZ
KCO
LEA
LG
LZ
MDO
MG
MI
MR
NAH
OKR
OOGO
OPDC
OPP
OPR
OT
PGB
PO
PPO
PrO
RT
SBO
SMW
SO
SOP
SVIB
SWV
TLV
VO
VSO
WEC
WMS
WPO
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Bezwaaradviescommissie
Basisonderwijs
Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Centrum Jeugd en Gezin
Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking
Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
Commissie voor de Begeleiding
Commissie van Onderzoek (van instellingen cluster 1 en 2)
Ernstige spraak-/taalmoeilijkheden
4 grote steden overleg
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Intern Begeleider
Handelingsgericht arrangeren
Handelingsgericht werken
Handelingsplan
Jeugdgezondheidszorg
Kenniscentrum Onderwijs
Lokale Educatieve Agenda
Lichamelijk gehandicapt
Langdurig ziek
Multidisciplinair overleg
Meervoudig gehandicapt
Meervoudige intelligentie
Medezeggenschapsraad
Niet-aangeboren hersenletsel
Onderwijskundig rapport
Op overeenstemmingsgericht overleg
Orthopedagogisch didactisch centrum
Ontwikkelingsperspectiefplan
Ondersteuningsplanraad
Onderwijs transparant
Persoonsgebonden budget
Passend onderwijs
Passend primair onderwijs
Praktijkonderwijs
Remedial teaching
Speciaal basisonderwijs
Schoolmaatschappelijk werk+
Speciaal onderwijs
Schoolondersteuningsprofiel
School Video Interactie Begeleiding
Samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet medezeggenschap op scholen
Wet op het primair onderwijs

WVO
ZML
ZMOK
Zoco

Wet voortgezet onderwijs
Zeer moeilijk lerend
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Zorgcoördinator

Zie ook: Lijst begrippen passend onderwijs op website Steunpunt Medezeggenschap:
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/670/begrippen-passend-onderwijs/
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PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van
DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
2014

Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en
speciaal openbaar onderwijs op 25 maart 2015
INLEIDING
In artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), respectievelijk artikel 40 van de
Wet op de expertisecentra (WEC) is o.a. vastgelegd onder welke voorwaarden een leerling
definitief van school kan worden verwijderd.
De bepalingen omtrent verwijdering van een leerling zijn als gevolg van de invoering van
Passend Onderwijs gewijzigd. De essentie van de wetswijziging is, dat leerlingen slechts
definitief kunnen worden verwijderd indien het bevoegd gezag er voor heeft zorg gedragen,
dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. In plaats van een tot 1-8-2014
geldende inspanningsverplichting geldt dus nu voor het bevoegd gezag van de
verwijderende school een resultaatverplichting: er moet een nieuwe school voor de leerling
gevonden zijn.
Die andere school kan ook een school of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn.
Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist.
Indien het een leerling betreft behorend tot cluster 1 of 2 kan, in afwijking van
bovenstaande resultaatverplichting, tot definitieve verwijdering worden overgegaan indien
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of
instelling waarnaar kan worden verwezen.

De bevoegdheid om besluiten te nemen inzake verwijdering van leerlingen is door het
bestuur van De Haagse Scholen in het “Managementstatuut van De Haagse Scholen 2014”,
gemandateerd aan de directeur van de school. Gelet op artikel 10:6 van de Algemene wet
bestuursrecht kan het bestuur terzake van de uitoefening van die gemandateerde
bevoegdheid instructies geven.
Het “Protocol verwijdering leerlingen van De Haagse Scholen, stichting voor primair en
speciaal openbaar onderwijs 2014” is zo’n instructie.
De schooldirecteur dient in geval van verwijdering het College van bestuur (CvB) van De
Haagse Scholen in een vroegtijdig stadium voorafgaand te informeren.
WANNEER KAN EEN LEERLING VAN SCHOOL VERWIJDERD WORDEN?
Een leerling kan van school verwijderd worden, indien op school door het gedrag van de
leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) een onhoudbare situatie is ontstaan en er
terzake geen uitzicht is op een aanvaardbare oplossing binnen de school.
Daarnaast kan een leerling van school verwijderd worden, wanneer een verwijzing naar het
speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs is geïndiceerd, maar daarover met de ouders
geen overeenstemming wordt bereikt.
MOTIVERINGSEISEN
Het besluit om een leerling te verwijderen wordt schriftelijk genomen en moet berusten op
een deugdelijke motivering. De motivering moet terug te vinden zijn in het besluit.
Om de verwijdering juridisch hard te kunnen maken, is het vereist dat men over een goed
dossier beschikt. Van incidenten moet worden genoteerd wanneer zij hebben
plaatsgevonden, wie erbij waren betrokken en wat er is gebeurd. Hetzelfde geldt voor de
verdere ontwikkelingen. Met wie is er gesproken? Zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s)
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur? Is er aangifte gedaan bij de politie? Zijn
andere instanties ingeschakeld? Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe zijn deze nageleefd?
Enz, enz. Alle schriftelijke bescheiden terzake (brieven, verslagen, aangiften, enz.) moeten
worden bewaard. Net als relevante voorwerpen (vernielde schoolmaterialen, foto’s van
aangerichte schade, afgepakte wapens, enz.).
VERWIJDERING IN TWEE STAPPEN
Van het besluit om een leerling voorgoed van school te sturen (definitieve verwijdering;
besluit 2) moet worden onderscheiden het besluit om die leerling met ingang van een
bepaalde datum de toegang tot de school te ontzeggen (verwijdering; besluit 1).
De meest ideale situatie is dat men beide besluiten samenvoegt tot één besluit. Dit is echter
alleen toegestaan indien er in dat besluit kan worden verwezen naar een andere school, die
bereid is de leerling op dat moment toe te laten. Anders start na het nemen van besluit 1 de
resultaatverplichting voor de school / het schoolbestuur om een andere school te vinden. De
leerling wordt niet definitief verwijderd dan nadat een nieuwe school is gevonden. Indien
deze nieuwe school een school of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is, is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist.
Pas als aan bovenstaande resultaatverplichting is voldaan kan het definitieve
verwijderingsbesluit (besluit 2) worden genomen.
Indien het een leerling van een cluster 1 of 2 instelling betreft kan tot definitieve
verwijdering worden overgegaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is
gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen.

DE VERWIJDERINGSPROCEDURE
Stap 1
De directeur hoort eerst de groepsleraar / groepsleraren van de leerling die men
voornemens is te verwijderen, alsmede de interne begeleider van de school.
Stap 2
De directeur nodigt de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling schriftelijk uit voor
een gesprek. In de brief meldt de directeur dat het College van bestuur van De Haagse
Scholen voornemens is de leerling van school te verwijderen en dat zij de wettelijke
vertegenwoordiger(s) de gelegenheid bieden om op het in de brief vermelde moment
terzake hun standpunt kenbaar te maken (eventueel kan met de wettelijke
vertegenwoordiger(s) vooroverleg plaatsvinden over datum en tijd).
Het gesprek wordt in ieder geval tevens bijgewoond door een tweede medewerker van de
school (de adjunct-directeur, de interne begeleider of een leerkracht). In dit gesprek geeft
de directeur een uiteenzetting van de ontstane situatie en van de gebeurtenissen die tot die
situatie hebben geleid. Vervolgens deelt de directeur mede dat hij voornemens is om de
leerling van school te verwijderen, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger(s) de leerling
uitschrijven. Daarna vertelt hij dat na het nemen van het besluit tot verwijdering met of
zonder medewerking van de wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht zal worden naar een
school, die bereid is de leerling toe te laten. Wanneer deze school is gevonden zal de leerling
definitief worden verwijderd.
De wettelijke vertegenwoordiger(s) krijgen de gelegenheid hun visie op de voorgenomen
verwijdering kenbaar te maken. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.
Stap 3
Wanneer de visie van de wettelijke vertegenwoordiger(s) niet tot een andere mening leidt,
neemt de directeur het besluit tot verwijdering. De brief ziet er dan als volgt uit:

Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten …… (volledige voor- en achternaam van de
leerling), geboren op …… (geboortedatum) te …… (geboorteplaats), te verwijderen van de
school voor openbaar onderwijs …… (naam school), …… (adres school) te Den Haag.
Dit besluit vindt zijn grondslag in artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs / Wet op de
expertisecentra en is gebaseerd op de navolgende feiten en omstandigheden.”
Hierna wordt een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven
tot de verwijdering.
Alvorens het besluit te nemen, hebben wij de groepsleraar/groepsleraren gehoord en ook u
in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen.
Hierna moet worden ingegaan op de zienswijze.
Wij zullen nu een andere school zoeken die bereid is … toe te laten. Wanneer deze gevonden
is ontvangt u hiervan bericht. Pas dan wordt de verwijdering definitief.

Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten worden ondertekend met de
volgende formule:
Het College van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar
onderwijs,
namens deze:
de directeur van (naam van de school)
(handtekening)
Naam directeur)
Onder aan het besluit wordt de bezwaarclausule geplaatst:
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u op grond van de Algemene wet
Bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing een
bezwaarschrift indienen bij het College van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor
primair en speciaal openbaar onderwijs, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag.
Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten gedagtekend zijn en aangetekend
worden verzonden en voor de brief wordt gebruik gemaakt van het officiële briefpapier (met
schoollogo en DHS-merk). Er zijn situaties denkbaar, waarin er twee wettelijke
vertegenwoordigers zijn, die niet samenwonen. In dat geval dienen de brieven aan beiden
afzonderlijk aangetekend te worden verzonden.
Een kopie van het besluit wordt verzonden aan het CvB van De Haagse Scholen, de
Leerplichtambtenaar en de Inspectie van het onderwijs.
Stap 4
Na het nemen van het besluit tot verwijdering wordt er door de directeur met of zonder
medewerking van de wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht naar een school, die bereid is
de leerling toe te laten. Van deze zoektocht wordt een gedetailleerd verslag gemaakt.
Bestuurskantoor en / of het samenwerkingsverband kunnen in dit stadium worden
ingeschakeld. Als de verwijdering een leerling met extra ondersteuningsbehoefte betreft en
de nieuwe school is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist.
Indien een school bereid is de leerling toe te laten, vraagt de directeur aan deze school een
schriftelijke bevestiging van deze toezegging.
Nadat besluit 1 aan de ouders kenbaar is gemaakt kunnen zich de volgende situaties
voordoen:
a. er wordt door de wettelijke vertegenwoordiger(s) tegen het besluit tot verwijdering
een bezwaarschrift ingediend bij het College van bestuur van De Haagse Scholen en
eventueel een voorlopige voorziening verzocht bij de President van de rechtbank;
b. ouders of wettelijke vertegenwoordigers leggen het verwijderingsbesluit (besluit 1)
ter beoordeling voor aan de (tijdelijke) Geschillencommissie Passend Onderwijs.
c. de leerling wordt door de wettelijke vertegenwoordiger(s) uitgeschreven.
d. er wordt een school gevonden, die bereid is de leerling toe te laten.
Ad a. Wordt er bij het CvB van De Haagse Scholen bezwaar gemaakt tegen het besluit tot
verwijdering, dan dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift op het
bezwaar te worden beslist (vgl. artikel 40, lid 6, Wet op het primair onderwijs c.q. artikel 40,

lid 7, Wet op de expertisecentra). Deze bevoegdheid mag niet gemandateerd worden: het
CvB moet zelf beslissen. Het is dus mogelijk dat de zoektocht van de directeur samenvalt,
met de behandeling van het bezwaar. In dat geval ligt het voor de hand dat ook het
bestuurskantoor dan wel het samenwerkingsverband zich intensief met de zoektocht gaat
bemoeien. Het zal daartoe eerst inlichtingen inwinnen bij de directeur.
Ad b Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit over een beslissing tot
verwijdering in de vorm van een advies aan het bestuur.
Indien ouders ook bezwaar indienen bij het bestuur (zie a), wacht het bestuur eerst het
oordeel van de commissie af alvorens op het bezwaar te beslissen.
(In het (V)SO dient pas na overleg met de Inspectie op het bezwaar te worden beslist.)
Ad c. Wordt de leerling door de wettelijke vertegenwoordiger(s) uitgeschreven, dan kan
daarmee de procedure tot verwijdering als afgebroken worden beschouwd.
Ad d. Wordt er een school gevonden, die bereid is de leerling toe te laten, dan kan de
procedure tot verwijdering worden versneld. Wij kunnen direct door naar stap 5.
De leerling blijft gedurende de zoektocht naar een andere school in beginsel gewoon de
school bezoeken. Het is echter niet noodzakelijk dat hij die tijd in de klas bij zijn
groepsgenootjes doorbrengt. Wel wordt er voor gezorgd dat hij steeds onder toezicht van
een bevoegde leerkracht staat en leerstof op niveau krijgt aangeboden. Wordt de leerling
door de wettelijke vertegenwoordiger(s) thuisgehouden, dan komt dit voor de
verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger(s). De directeur meldt het
ongeoorloofde verzuim aan de leerplichtambtenaar en geeft dan tevens aan dat er een
besluit tot verwijdering is genomen.
Stap 5
Zodra er een school is gevonden, die de leerling wil toelaten laat de directeur namens het
CvB van De Haagse Scholen de wettelijke vertegenwoordiger(s) met verwijzing naar besluit 1
per brief de datum weten met ingang waarvan de leerling definitief wordt verwijderd en dus
feitelijk de toegang tot de school zal worden ontzegd. De directeur neemt hierbij een
redelijke termijn in acht. In de brief wordende naam en het adres van de nieuwe school
vermeld. En de naam van de contactpersoon op die school. Een kopie van de brief wordt
verzonden aan het CvB, de Inspectie en de Leerplichtambtenaar.

PROTOCOL SCHORSING LEERLINGEN VAN
DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
2014

Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en
speciaal openbaar onderwijs op 25 maart 2015
INLEIDING
Tot voor kort kende schorsing geen juridische basis. Met de invoering van Passend
Onderwijs is dat gewijzigd. In het nieuwe artikel 40c van de Wet op het primair onderwijs
(WPO), respectievelijk 40a van de Wet op de Expertisecentra (WEC) is bepaald dat een
school een leerling, onder opgave van redenen, kan schorsen voor ten hoogste één week.
De schorsing wordt altijd schriftelijk aan de ouders meegedeeld en bij schorsing voor meer
dan één schooldag dient de inspectie van het onderwijs schriftelijk en onder opgave van
redenen te worden geïnformeerd.
De bevoegdheid om besluiten te nemen inzake schorsing van leerlingen is door het bestuur
van De Haagse Scholen in het “Managementstatuut van De Haagse Scholen 2014”,
gemandateerd aan de directeur van de school.
Gelet op artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuur terzake van de
uitoefening van die gemandateerde bevoegdheid instructies geven.
Het “Protocol schorsing leerlingen van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal
openbaar onderwijs 2014” is zo’n instructie.
De schooldirecteur dient in geval van schorsing of verwijdering het College van bestuur
(CvB) / de bovenschoolse directie van De Haagse Scholen in een vroegtijdig stadium
voorafgaand te informeren.
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WANNEER KAN EEN LEERLING GESCHORST WORDEN?
Schorsing kan worden opgelegd, indien de leerling en/of zijn of haar wettelijke
vertegenwoordiger(s) zich op school ernstig heeft misdragen c.q. hebben misdragen of
wanneer het vermoeden daarvan bestaat en nader onderzoek nodig is.
Tijdens de schorsing moet er voor een alternatieve vorm van onderwijs worden zorg
gedragen door de school. Meestal is dit een ‘huiswerkservice’.
MOTIVERINGEISEN
Het besluit om een leerling te schorsen wordt schriftelijk genomen en moet berusten op een
deugdelijke motivering. Die motivering moet terug te vinden zijn in het besluit.
Om schorsing juridisch hard te kunnen maken, is het vereist dat men over een goed dossier
beschikt. Van incidenten moet worden genoteerd wanneer zij hebben plaatsgevonden, wie
erbij waren betrokken en wat er is gebeurd. Hetzelfde geldt voor de verdere ontwikkelingen.
Met wie is er gesproken? Zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) uitgenodigd voor een
gesprek met de directeur? Is er (eventueel) aangifte gedaan bij de politie? Zijn andere
instanties ingeschakeld? Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe zijn deze nageleefd? Enz.,
enz. Alle schriftelijke bescheiden (brieven, verslagen, aangiften, enz.) moeten worden
bewaard. Net als relevante voorwerpen (vernielde schoolmaterialen, foto’s van aangerichte
schade, afgepakte messen, enz.).
DE SCHORSINGSPROCEDURE
Stap 1
De directeur van de school hoort de groepsleraar/groepsleraren van de leerling die men
voornemens is extern te schorsen, alsmede de interne begeleider van de school.
Stap 2
De directeur meldt de wettelijk vertegenwoordiger(s) dat het CvB van De Haagse Scholen
voornemens is de leerling te schorsen en dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) de
gelegenheid wordt geboden terzake hun standpunt kenbaar te maken. Bij voorkeur gebeurt
dat in een gesprek op de school, maar bij spoed kan het ook telefonisch. In beide gevallen
wordt een verslag gemaakt.
Stap 3
1. De directeur neemt namens het CvB van De Haagse Scholen het besluit tot schorsing.
De directeur dient hierbij het navolgende nauwgezet in acht te nemen.
2. De eerste 3 alinea’s luiden:
“Hierbij delen wij u mee dat wij … (volledige voor- en achternaam van de leerling),
ingeschreven als leerling op de school voor openbaar onderwijs …… (naam school),
…… (adres school) te Den Haag, van ….. (datum) tot en met …. (datum) (max. 5
schooldagen) de toegang tot voornoemde school ontzeggen.
Alvorens het besluit te nemen, hebben wij de groepsleraar/groepsleraren (vermelden
wat van toepassing is) gehoord en ook u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze
terzake naar voren te brengen.

2

Dit besluit vindt zijn grondslag in artikel 40c van de Wet op het primair
onderwijs/artikel 40a van de Wet op de expertisecentra (aangeven wat van
toepassing is) en is gebaseerd op de navolgende feiten en omstandigheden.”
3. Hierna wordt een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die aanleiding hebben
gegeven tot de externe schorsing.
4. Onder aan het besluit wordt de volgende rechtsmiddelenclausule geplaatst:
“Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing een
bezwaarschrift indienen bij het College van bestuur van De Haagse Scholen, stichting
voor primair en speciaal openbaar onderwijs, postbus 61454, 2506 AL Den Haag.
5. Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten worden ondertekend met de
volgende formule:
Het College van bestuur van de Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal
openbaar onderwijs,
namens deze:
de directeur van (naam van de school)
(handtekening)
(naam)
6. Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten gedagtekend zijn en
aangetekend worden verzonden en voor de brief wordt gebruik gemaakt van het
officiële briefpapier (met schoollogo en DHS-merk). Er zijn situaties denkbaar, waarin
er twee wettelijke vertegenwoordigers zijn, die niet samenwonen. In dat geval dienen
de brieven aan beiden afzonderlijk aangetekend te worden verzonden. Ook
persoonlijk aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) overhandigen met ondertekening
voor ontvangst is mogelijk.
Stap 4
Een kopie van het besluit wordt verzonden aan het CvB van De Haagse Scholen. De
Inspectie wordt van iedere schorsing van meer dan een dag schriftelijk en met opgave van
redenen op de hoogte gesteld. Dit laatste is een wettelijke plicht.
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Anti - pestprotocol

P.C. Hooftschool, Den Haag
Lizette Oudshoorn, anti-pest coördinator
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Uitgangspunt P.C. Hooftschool
In de missie van de school staat: Onze school is multicultureel en divers, net als de stad Den Haag. Wij
bieden rust, regelmaat en zorg in een veilige leeromgeving. We leggen de nadruk op taal en rekenen.
Wij hechten veel waarde aan een leeromgeving, waarin een kind tot z'n recht kan komen. Wij willen
het maximale uit elke leerling halen. We zijn een sociale school, met aandacht en ruimte voor elk
kind. Bij ons op school hebben leerlingen, ouders en leerkrachten respect voor elkaar. Met elkaar zijn
we trots op onze school. De P.C. Hooftschool maakt deel uit van De Haagse Scholen, stichting voor
primair en speciaal openbaar onderwijs.

Sociaal emotioneel leren
Voor het sociaal emotioneel leren hebben wij de methode ‘Ik, jij, wij samen’. De leerkrachten
raadplegen deze methode wanneer er dingen in de klas spelen. Wekelijks staan er 45 minuten
ingepland in het lesrooster om in te gaan op het sociaal emotioneel leren. In het begin van het
schooljaar werken wij aan de groepsvorming in de klas. Op www.gripopdegroep.nl is hierover
informatie te vinden. Daarnaast heeft iedere leerkracht theoretische informatie gehad over de
verschillende fasen (forming, storming, norming & performing). Het boek over de fasen is ook te
vinden in onze orthotheek.

Schoolregels
Op onze school zijn er vier schoolregels, te weten:
1. Wij zijn rustig in de school.
2. Iedereen hoort erbij en mag er zijn.
3. Wij praten op een positieve manier met en over elkaar.
4. Wij werken samen en helpen elkaar.
Tijdens de groepsvorming worden deze schoolregels ook ieder jaar behandeld. N.a.v. de schoolregels
zijn er per groep ook klassenregels. Deze worden door de leerkracht en leerlingen zelf gemaakt.

Het verschil tussen plagen en pesten
Bij plagen zijn kinderen min of meer gelijkwaardig. Het plagen heeft vaak een uitnodigend karakter
om iets terug te doen. Het gebeurt niet als iets naars, maar als iets onschuldigs. Het wordt dan door
beide partijen niet als bedreigend of zeer vervelend ervaren.
“Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere
persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk
verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Kinderen of
jongeren gebruiken dan het internet (bijvoorbeeld pesten via het chatten) of pesten elkaar door
vervelende berichten via de mobiele telefoon te sturen.” Bron: http://www.nji.nl/PestenProbleemschets-Definitie
Het verschil tussen beide is duidelijk te merken. Plagen is iets wat openlijk gebeurd, pesten is vaak
onopvallender. Waardoor de kans bestaat dat het niet door de groepsleerkracht wordt opgevangen.

Beleid.
Het anti-pestprocotol is geldig tijdens schooltijden en de overblijf. Mocht het pesten alleen na
schooltijd gebeuren, dan wordt het opgepakt wanneer er tijdens schooltijd ook problemen door zijn.
In dit document wordt gesproken over een pest-coördinator, dit is Lizette Oudshoorn.

Stappenplan bij pesten
1. Signaleren, observeren
Pesten gebeurt soms openlijk, maar vaak ook achter de schermen. Het wordt niet altijd
opgemerkt door de leerkracht. Vandaar dat het belangrijk is dat kinderen, maar ook ouders met
signalen naar de leerkracht gaan.
2. Verzamelen gegevens
De leerkracht verzamelt vervolgens alles. Zij gaat in gesprek met de gepeste, omstanders en later
ook met de pester zelf. Hierna komt er een gesprek met de gepeste en de pester, om zo tot een
oplossing te komen voor de toekomst.
3. Aandacht in de klas
Om te voorkomen dat het pesten blijvend is, wordt de groep betrokken om ervoor te zorgen dat
de oplossing voor het pesten ook nageleefd wordt. Om er zo voor te zorgen dat er is de groep
weer een positieve sfeer is.
Indien het pesten niet stopt.
4. Gesprek pest-coördinator
Wanneer het pesten niet stopt, wordt er een gesprek ingepland met de pest-coördinator. Zij zal
nogmaals in gesprek gaan en met de betrokkenen onderzoeken waarom de gemaakte oplossing
niet nagekomen is.
Ouders worden indien nodig of naar eigen behoefte uitgenodigd op school voor een gesprek.
5. Afspraken met de gepeste en de pester
Vervolgens wordt er een nieuwe oplossing bedacht en worden er afspraken gemaakt. Deze
afspraken worden vervolgens door de coördinator en de leerlingen op papier gezet. Dit delen zij
met de hele groep.
6. Evaluatie met de betrokkenen
Na een aantal weken komen de betrokkenen en de pest-coördinator bijeen om te kijken hoe het
gaat en of er nog hulp nodig is. Wanneer het niet goed gaat, komt er nogmaals een nieuw plan.
Wanneer er een derde plan gemaakt zou moeten worden, treed punt 7 in werking.
Indien het pest alsnog niet stopt.
7. Het stopt niet
Wanneer bij twee plannen het pesten nog steeds niet is gestopt, krijgt de leerling een
waarschuwing (officiële brief), gebeurt het nogmaals  schorsen en verwijderen.

Registratie.
Van de gemaakte stappen worden korte notities in Esis geplaatst. Hierdoor kan bijgehouden worden
of het aanhoudend gedrag is. Ook leggen wij hierdoor een dossier aan.

In het kort.
Gegevens verzamelen  gesprek leerkracht  gesprek pestcoördinator + plan na twee plannen
nog geen verandering officiële brief met waarschuwing  geen verandering  schorsen  geen
verandering  verwijderen.

Ouders
Wanneer het stappenplan gestart is, worden de ouders op de hoogte gehouden. Dit gebeurt per email of brief (zie bijlage 1). Mocht het zo zijn dat het probleem niet opgelost kan worden in de klas,
dan zal de pestcoördinator met de ouders contact opnemen. Indien de pestcoördinator of de ouders
een gesprek willen, kan dit verzorgd worden.

Bijlage 1, brief voor ouders.
Escamplaan 65
2547 GA Den Haag
Tel. 070-3236232

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van _____________________ uit groep _________,

Vandaag ______- _______- __________ is er een incident vastgesteld door de groepsleerkracht.
Wat er gebeurd is:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Wij hopen dat uw kind de ernst van de situatie inziet en dat u hem/ haar er ook op aan spreekt.
Graag verzoeken wij door uw handtekening te laten blijken dat u deze brief ontvangen en gelezen
hebt. Ook verzoeken wij u deze ondertekende brief de eerstvolgende schooldag mee te geven.
Wij zullen samen met de leerlingen in gesprek gaan en een oplossing bedenken. Mocht dit niet
baten, hoort u later meer van ons.

Met vriendelijke groet,

Naam leerkracht: __________________________

Voor gezien: naam en handtekening ouder(s)/ verzorger(s)

Naam: __________________________
Datum: __________________________

Handtekening: ___________________________

