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1.Inleiding 
 
Dit is het schoolplan 2015 - 2019 van VierTaal College Amsterdam. 
 
Het schoolplan geeft u een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die moeten leiden 
tot kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. Het schoolplan informeert u over onze 
onderwijskundig,  kwaliteit- en personeelsbeleid. En over de ambities van onze school voor de 
periode 2015-2019.  
 
Dit schoolplan is tot stand gekomen in de periode voorafgaand aan  de bestuursoverdracht van 
de school naar stichting VierTaal. Ieder jaar zal de inhoud van het schoolplan en de voortgang 
daarvan geëvalueerd worden en op basis van deze evaluatie zal het schoolplan aangepast, 
aangevuld en in een jaarplan vertaald worden. Op deze manier zorgen we er voor dat het 
schoolplan een document blijft dat sturend is voor de ontwikkelingen in de school. Iedere vier 
jaar zal de formele vaststelling door het bevoegd gezag plaatsvinden nadat de inhoud ook 
formeel met de medezeggenschapsraad  van de school is besproken. 
 
De afgelopen vier jaren is de school bezig geweest met het goed vertalen van de wet kwaliteit 
speciaal voortgezet onderwijs naar de praktijk van de school. Dit heeft geresulteerd in 
onderwijskwaliteit waar de school trots op is.  De school wil vanuit deze ontwikkelmodus zich 
verder profileren.  
 
De komende vier jaar wil de school zich richten op het borgen van de tot nu toe ontwikkelde 
speerpunten;   
1. digitale leeromgeving 
2. Opbrengst Gericht Werken (OGW) 
3. ondersteuningsstructuur 
4. professionalisering 
5. veiligheid 
6. cluster 2 specifiek onderwijs 
 
Nieuwe speerpunten voor de komende vier jaar zijn: 
A. Implementeren nieuwe vmbo 
B. 21th century skills 
C. De lerende organisatie 
Deze nieuwe speerpunten zijn ondersteunend aan de al ontwikkelde speerpunten. 
 
 

noot bij het lezen van dit schoolplan: 
Bij het lezen van dit schoolplan wordt er met regelmaat gesproken over de school. Hierin wordt bedoeld dat er in 
meerdere lagen  (leerlingen, ouders, alle medewerkers) dat doel actief aanwezig is en/of bij de vorming betrokken 
zijn 
Dit schoolplan is tot stand gekomen door brainstormen met docenten, evaluatie van het vorige schoolplan, het 
taalbeleidsplan, het ondersteuningsplan en een analyse/evaluatie van de cognitieve resultaten.  
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2. Wie zijn wij? 
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2.1  Ons schoolbestuur – stichting VierTaal  
De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de 

mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale 

talentontwikkeling van elke leerling die aan onze school wordt toevertrouwd, ongeacht 

godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander 

onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot het hebben van een open opstelling ten 

opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen en volwassenen elkaar leren 

kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. 

  
 
2.1.1  Gegevens schoolbestuur 

Stichting VierTaal is het schoolbestuur van onze school. Onder de stichting vallen nog 5 andere 

openbare instellingen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 2 met hoofdvestigingen in 

Amsterdam, Den Haag en Schagen met daarbij  diensten ambulante begeleiding. 

  

VierTaal biedt slechthorende en dove kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een 

taalontwikkelingsstoornis goed (voortgezet) speciaal onderwijs met passende ondersteuning of 

ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te 

functioneren in de maatschappij. 

  

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat alle leerlingen van welke godsdienst of 

levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op 

basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, godsdienst en seksuele 

geaardheid. Onze leerlingen hebben veel verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke waarden. Wij besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en 

kweken respect voor elkaars standpunt. 

  

Bezoekadres:  Jan Sluijtersstraat 3, 1062CJ Amsterdam 

Postadres: Postbus 59264, 1040KG  Amsterdam 

Telefoon:  020 - 6698194 

E-mail:   info@viertaal.nl 

Website:  www.viertaal.nl 

  

2.1.2    Missie  Stichting VierTaal 

De missie voor VierTaal is om dove en slechthorende leerlingen alsmede leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de 

maatschappij door het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en hun cognitieve 

en communicatieve vaardigheden. 
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2.1.3         Visie  Stichting VierTaal 

We doen dit vanuit de volgende visie: Taal is ons communicatiemiddel waarmee we de wereld 

om ons heen leren ontdekken en vormgeven. Een leerling ontwikkelt zich door interactie met zijn 

omgeving waarbij taal centraal staat. Het is van groot belang om samen met de leerling zelf, zijn 

ouders, de school en andere betrokkenen zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het leren 

omgaan met diens taalbarrière. Openbaar onderwijs, waar alle maatschappelijke geledingen 

elkaar treffen, is daarvoor bij uitstek toegerust. Ook is het van belang om de schoolomgeving van 

de leerling met een auditieve / communicatieve beperking aan te passen. Enerzijds zal de leerling 

toegerust moeten worden met vaardigheden om zich communicatief te redden. Anderzijds zal 

het onderwijs toegerust moeten worden met kennis, vaardigheden en middelen om de leerling 

met een auditieve of communicatieve beperking te ondersteunen. Medewerkers van VierTaal 

werken in dialoog met en staan open voor de vraag van meer systeemgerichte ondersteuning 

naar directe persoonlijke ondersteuning. 

VierTaal wil bereiken dat 

·         leerlingen gelijke kansen aangeboden krijgen door rekening te houden met 

de verschillen en kijkend naar de mogelijkheden. 

·         bij de leerlingen, die zijn aangewezen op het (voortgezet) speciaal onderwijs, 

wordt ingezet op terugkeer naar de reguliere onderwijssetting. 

·         zij als expertisecentrum dienstbaar is voor regulier PO, VO en MBO en/of 

voorschoolse voorziening, zodat zij in staat zijn een leerling met een 

taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid te signaleren en te 

begeleiden. 

  

 2.1.4          Ambities Stichting VierTaal 2015-2019 

VierTaal is een jonge organisatie die is voortgekomen uit vier besturen mede als gevolg van de 

gewijzigde wetgeving Passend Onderwijs. Naast deze formele reden hebben de partners elkaar 

opgezocht vanuit eenzelfde opvatting over goed cluster 2 onderwijs. 

In de komende jaren zullen de medewerkers van VierTaal de organisatie verder ontwikkelen tot 

een organisatie waarbij kwaliteit op alle vlakken voorop staat, professionele ontwikkeling 

vanzelfsprekend is en de bedrijfsvoering op een zo hoog mogelijk niveau en effectief ingericht is. 

  

De kwaliteit zal tot uiting komen in een kwaliteit management systeem (KMS) met als doel om te 

komen tot het niveau van de landelijke kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (zie ook paragraaf 4.1). 

De ontwikkeling van een professionele cultuur in een lerende organisatie en de ontwikkeling van 

leiderschap op alle niveaus zijn hierbij de concepten die een richtinggevende rol zullen gaan 

spelen. Alle betrokkenen van VierTaal (ouders, leerlingen, personeel, bestuur en Raad van 

Toezicht) zullen in inspiratiebijeenkomsten, via uitwisselingen via het intranet en in verbinding 

met anderen betrokken worden bij de ontwikkeling, implementatie en borging hiervan. 

  

Ons schoolplan kent een cyclus van vier jaar. Hieronder beschrijven we hoe onze 

bestuursambities in deze vier jaar uitgevoerd zullen worden. De ontwikkelstadia zullen voor een 

deel door elkaar lopen, maar de hoofdlijnen geven we hieronder weer: 
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In het eerste jaar van de vierjarige cyclus van deze schoolplanperiode besteden we aandacht aan 

de invulling van de begrippen ‘professionele cultuur’, ‘lerende organisatie’ en ‘leiderschap’ zodat 

we ons eigen VierTaal ontwikkelen. Dit doen we vanuit het standpunt dat iedereen eigenaar van 

de onderliggende concepten wordt en vanuit een gedragen opvatting de inhoud verder 

ontwikkelt. 

In het tweede jaar geven we verder uitvoering aan de implementatie van de begrippen. We 

besteden aandacht aan de consequenties voor ons gedrag en handelen volgens onze eigen 

opvattingen hierover en gebruiken de VierTaal die hierbij hoort.  

In het derde jaar van de cyclus zorgen we voor borging van het proces en blijven we het verder 

ontwikkelen. Er zullen altijd invloeden en nieuwe mensen zijn die er voor zorgen dat de 

ontwikkeling een voortdurend proces is. 

In het vierde jaar van de cyclus evalueren we het proces en bepalen we hoe we de ontwikkeling 

een vervolg geven in de cyclus die daarna komt. 

  

 

 

2.2 De opdracht van onze school  
 

2.2.1  Schoolgegevens 

Bezoek/postadres:  Burgemeester Eliasstraat 76, 1063 EX, Amsterdam 

Telefoon:   020-4119048 

E-mail:    VierTaalCollegeAmsterdam@VierTaal.nl 

Website:   www.VierTaalCollegeAmsterdam.nl 

BRIN-nummer:  20WR11 

 

 

2.2.2  Missie VierTaal College Amsterdam 

De school VierTaal College Amsterdam (VCA) biedt een intensief arrangement gericht op 

kwalitatief goed praktijk, vmbo en havo onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of 

communicatieve beperking, veroorzaakt door slechthorendheid en/of taalontwikkelingsstoornis,  

met een mogelijke stoornis in het autistisch spectrum. 

VCA heeft expertise op het gebied van taal. Dit betekent dat:  alle docenten professional zijn, 

mede door een goede interne opleiding; het onderwijs wordt geboden aan kleine klassen (9  

leerlingen); taal geremedieerd wordt tot en met het examen; alle lokalen zijn voorzien van 

apparatuur (vocalight, soloapparatuur) om de instructie goed te volgen; de instructie is aangepast 

aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, onder andere door Nederlands met 

ondersteunende gebaren, aangepast spreektempo en aangepaste  taal; alle leerlingen psycho-

educatie volgen gericht op hun beperking, om deze beperking beter te begrijpen en mee te 

kunnen omgaan.  

Naast de taalexpertise volgt de school de landelijke onderwijsontwikkelingen op de voet en past 

waar nodig het onderwijs aanbod aan. Hierdoor voldoet de leerling aan de eisen van het 

landelijke  praktijkonderwijs of de vmbo/havo examen (slagingspercentage van 98 %) en heeft 

een goede aansluiting bij doorstroom naar arbeid, regulier voortgezet onderwijs of middelbaar 

beroepsonderwijs.   
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Er heerst een veilig schoolklimaat waarin de leerling zich goed kan ontwikkelen en voorbereiden 

naar een waardige plek in de maatschappij. De leerling is bij het verlaten van de school in staat 

om aan te geven wat hij/zij nodig heeft om in de maatschappij goed te functioneren en te blijven 

ontwikkelen. De school streeft hierbij naar een zo groot mogelijke sociaal, communicatieve en 

emotionele zelfstandigheid van de leerling, door het bieden van zinvol en toekomstgericht 

onderwijs.  

 

2.2.3  Leerlingpopulatie en aanbod  

Op  Viertaal College Amsterdam (VCA) zitten: 

1. slechthorende leerlingen                         (leerlingen met auditieve neuropathie, ongeveer 20%) 

2. dove leerlingen                                                                                        (veelal met CI, ongeveer 5%) 

3. leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis                                                 (TOS, ongeveer 55%)                

4. leerlingen met ASS, die daarbij ook een TOS hebben of SH zijn                          (ongeveer 20%) 

  

Deze leerlingen zitten in principe allemaal ‘door elkaar’ in de klas. We hebben geen speciale 

groepen voor dove leerlingen of  ‘autisme-klassen’. Wel bestaan er bij ons de zogenaamde 

‘plusklassen’: leerlingen die naast het intensieve onderwijs aanbod nog meer ondersteuning 

nodig hebben bij de ritme van de schooldag (bijvoorbeeld veroorzaakt door een angststoornis). 

Deze leerlingen krijgen de lessen zoveel als mogelijk in één lokaal en de lessen worden zoveel als 

mogelijk door hun eigen mentor gegeven. Verder is de mogelijkheid om een individueel 

programma te volgen. Vaak blijkt dat vooral leerlingen met autisme in deze plusklassen geplaatst 

zijn. 

  

Het VCA heeft, net als alle andere scholen, veel leerlingen die thuis geen of in beperkte mate 

Nederlands spreken. Naast de (taal)handicap die deze leerlingen hebben, moeten zij dus ook nog 

het schoolprogramma volgen in een voor hen vreemde taal: het Nederlands. 

Dat is niet altijd makkelijk voor hen. Graag vallen zij daarom terug op hun eerste taal, zodra zij de 

kans krijgen. Dat is begrijpelijk, maar toch verbieden wij de ‘eigen’ talen van de leerlingen in de 

klas. Zij moeten immers in het Nederlands examen doen en daarom zoveel mogelijk met die 

doeltaal oefenen. 

Voor de duidelijkheid: het is niet zo dat onze anderstalige leerlingen in hun eerste taal geen 

taalhandicap hadden gehad. 

 

1. Leerlingen met hoorstoornissen (dove en slechthorende leerlingen) 

Op het VCA zitten leerlingen met matige tot (zeer) ernstige hoorverliezen. Leerlingen met lichte 

hoorstoornissen (< 35 dB verlies aan het beste oor) worden niet geïndiceerd voor het speciaal 

onderwijs. Er zijn wel leerlingen met een licht hoorverlies, maar zij zijn altijd geïndiceerd op grond 

van een taalontwikkelingsstoornis. 

 

Aanbod VCA aan leerlingen met hoorstoornissen mbt hun onderwijsbehoeften:  

A. Apparatuur 

Bijna al onze slechthorende leerlingen hebben baat bij het gebruik van hoorapparaten en/of 

klassenapparatuur. Slechts heel af en toe komt het voor dat een leerling een soort 

slechthorendheid heeft, waarvoor apparatuur geen meerwaarde heeft. 
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Het gebruik van hoortoestellen en klassenapparatuur is zeer belangrijk. 

 

B. Hoe geavanceerd de apparatuur tegenwoordig ook is, slechthorende kinderen hebben toch 

grote problemen om hun moedertaal te verwerven. Vaak vallen er delen van woorden weg bij de 

waarneming (bijvoorbeeld de onbeklemtoonde –en van meervouden als stoelen, buren ed.), of 

wordt een betekenisvolle intonatie niet herkend (bijvoorbeeld het cynische: wat ben jij een held). 

Ook kunnen woorden verkeerd worden verstaan. Het kan zijn dat het kind zich dat realiseert, 

maar het kan ook denken alles goed verstaan te hebben en zo op een heel verkeerd spoor terecht 

komen. Daardoor duurt de taalverwervingsfase veel langer en lopen slechthorende kinderen dus 

altijd achter (in elk geval totdat ze gaan lezen; met het schrift worden veel hoor-onduidelijkheden 

‘opgelost’ en kan de taalverwerving ineens met sprongen vooruit gaan).  

De taalverwerving van slechthorende kinderen zal nooit gelijke pas (kunnen) houden met die van 

goed horende kinderen. Veel auditieve informatie die niet speciaal tot het kind gericht is 

(gesprekken tussen anderen, berichten op de radio) bereikt het slechthorende kind niet. 

Daardoor houden slechthorenden een kleinere woordenschat en hebben ze vaak ook een 

geringere kennis van de wereld om hen heen. 

Meestal komen slechthorende kinderen uiteindelijk wel tot een behoorlijk taalniveau in hun 

moedertaal, maar daar hebben ze hulp bij nodig in de vorm van: 

 -         veel goed taalaanbod in een rustige omgeving 

-          visuele ondersteuning in de vorm van schrift, gebaren en plaatjes 

-          expliciete uitleg van de taalregels 

-          extra woordenschatonderwijs 

  

C.  Handicapacceptatie en psycho-educatie voor dove en slechthorende leerlingen. 
Zie hiervoor punt 2B hieronder.  
  

2. Dove leerlingen 

Hoewel het VierTaal College Amsterdam geen dovenlicentie heeft, hebben er altijd dove 

leerlingen bij ons op school gezeten (we spreken van doofheid als het hoorverlies > 85 dB is bij 

het beste oor). Het gaat om de groep dove leerlingen die niet is aangewezen op het gebruik van 

Nederlands gebaren taal (NGT). 

Sommige dove leerlingen dragen hoorapparaten, omdat ze nog profitabele hoorresten hebben. 

Andere dove leerlingen doen het geheel zonder hoorapparatuur. 

De laatste ontwikkeling op het gebied van doven en horen is die van de CI (Cochleaire Implant): 

een apparaatje dat deels in en deels aan de buitenkant van het hoofd is geplaatst. Dit apparaatje 

stimuleert de gehoorzenuw, waardoor de dove leerling een bepaalde geluidssensatie waarneemt. 

Het is lang niet hetzelfde als horen, maar het werkt voor veel doven heel goed, wat blijkt uit een 

snellere en betere verwerving van het Nederlands. 

  

Aanbod VCA voor dove leerlingen mbt hun onderwijsbehoeften: 

A. Gebruik van gebaren 

Voor een deel van de dove en slechthorende leerlingen is het gebruik van gebaren noodzakelijk. 

Zij zijn met gebaren ‘opgevoed’ en kunnen zeer profiteren van docenten die hun taalaanbod 

ondersteunen met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. 
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Aan het VierTaal College Amsterdam worden daarom voor alle medewerkers gebarencursussen 

georganiseerd. Deze (intensieve) cursussen worden afgesloten met een examen. 

Het VCA heeft de visie dat er standaard gebaren gebruikt worden in de klas, maar dat niet de 

Nederlandse Gebaren Taal (NGT) gevolgd wordt. NGT is een taal met een eigen structuur en 

grammatica, die niets met het Nederlands te maken heeft. Om die reden is het principieel 

onmogelijk om Nederlandse (gesproken) zinnen te ondersteunen met NGT. En dat is wat wij 

willen: Nederlands spreken en tegelijkertijd ondersteunende gebaren maken (Nederland met 

gebaren: NmG). Op die manier kunnen horende en niet-horende leerlingen de lessen samen 

volgen, wat wij heel belangrijk vinden voor de integratie en het begrip leren hebben voor elkaars 

handicap. Voor dove, gebarende leerlingen is het daarnaast goed om te wennen aan een 

sprekende omgeving. Zij zullen immers na school de horende maatschappij in gaan. 

Het gebruik van gebaren door docenten is overigens niet alleen nuttig voor de auditief 

gehandicapte leerlingen. Ook leerlingen met TOS en veel autistische leerlingen kunnen enorm 

profiteren van ondersteunende gebaren. De directie stimuleert daarom het gebruik van gebaren 

in alle klassen, ook als er geen auditief gehandicapten in zitten. 

 

B. Handicapacceptatie en psycho-educatie voor dove en slechthorende leerlingen 

Als wij leerlingen met hoorstoornissen willen helpen om van het onderwijsaanbod zoveel 

mogelijk te profiteren, dan moet dat beginnen met het erkennen van de problematiek, zowel bij 

leerlingen en hun ouders als bij de lesgevers. We zien bijvoorbeeld regelmatig dat ouders en 

leerlingen denken dat slechthorendheid wel overgaat met het ouder worden en dat leerlingen 

weigeren hun hoorapparatuur te dragen. Anderzijds zijn docenten nog wel eens geneigd te 

denken dat slechthorende leerlingen zo goed kunnen aflezen (liplezen) dat zij de lessen wel 

zonder hoorapparatuur en/of gebaren kunnen volgen. Daarnaast is het voor docenten en 

anderen soms lastig zich  te realiseren hoeveel van de gesproken taal leerlingen soms missen, ook 

als ze hun apparatuur gebruiken.  

-          Bewustwording leerlingen 

Om de leerlingen inzicht te geven in de eigen problematiek en mogelijkheden zijn de projecten 

handicapacceptatie en psycho-educatie opgezet. Middels deze kortdurende projecten wordt 

meer begrip van de eigen handicap en meer begrip voor de handicap van de anderen gekweekt. 

Daarnaast krijgen de leerlingen de gelegenheid van elkaar te leren en aan te geven op welke 

manier klasgenoten en docenten zo goed mogelijk met hem/haar kunnen omgaan. 

-          Bewustwording docenten 

Het VCA  heeft een eigen Interne Opleiding , waaraan alle medewerkers moeten deelnemen. In 

de Interne Opleiding komt de problematiek van de verschillende doelgroepen uitgebreid ter 

sprake. 

 

C. Logopedie 

De meeste van onze dove en slechthorende leerlingen hebben logopedie nodig en krijgen het 

ook; dat gebeurt onder schooltijd (1 of 2 keer per week). 

De logopedische behandelingen kunnen zeer verschillend zijn: sommige leerlingen hebben 

stemtraining nodig, anderen krijgen formele instructie m.b.t. taalregels, weer anderen worden 

geholpen met communicatieve vaardigheden. Aan het begin van ieder schooljaar wordt op grond 
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van o.a. de uitslagen van de taaltestbatterij bekeken aan welke hulpvraag van iedere leerling 

gewerkt gaat worden. 

Ook qua werkwijze zijn de logopedie lessen divers: sommige lessen vinden plaats in een 1-op-1 

situatie, andere lessen worden in kleine groepjes gegeven en ook zijn de logopedisten regelmatig 

in de klas te vinden voor groepslessen. 

De logopedie lessen worden beschouwd als een waardevolle aanvulling op het taalleerproces van 

de leerlingen. Samenwerking en overleg tussen docenten en logopedisten is daarbij van groot 

belang. 

  

3. Leerlingen met Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) 

Leerlingen met een TOS hebben een goed gehoor. Zij horen alle klanken, maar de verwerking van 

die klanken in de hersenen verloopt niet goed of zeer traag. 

Een van de theorieën is dat de hersenen van sommige kinderen niet in staat zijn om de 

spreeksnelheid te volgen. De normale spreeksnelheid van ongeveer 4 lettergrepen per seconde, is 

te hoog voor hen. Zij kunnen bijvoorbeeld (kort door de bocht) maar 3 lettergrepen aan. Per 

seconde nemen zij dan at random een lettergreep niet waar. Vrijwel alle woorden en zinnen 

komen bij deze kinderen dus verminkt aan, hetgeen betekent dat ze geen constant taalaanbod 

krijgen. En dan is het erg lastig om een taalsysteem met taalregels daaruit te leren. 

Het is ook geen handicap die over gaat.  Iedere nieuwe taal die geleerd moet worden zal weer 

dezelfde problemen opleveren. 

Kinderen met TOS hebben in de eerste plaats behoefte aan een taalomgeving die het 

spreektempo aanpast. Langzaam praten dus, en veel letterlijk herhalen. 

Wat oudere TOS-leerlingen zijn vaak geholpen met formele taalinstructie: het expliciet uitleggen 

hoe een bepaalde taalregel werkt. Zij zijn niet goed in staat ‘vanzelf’ de regels uit het taalaanbod 

van de omgeving te destilleren, maar kunnen de regels wel ‘bewust’  leren. Wel is het zo dat 

daarvoor een zekere cognitie vereist is en dat het pas mogelijk is van formele instructie te 

profiteren vanaf een jaar of tien. 

In de logopedie  lessen aan het VCA wordt met name aan deze formele regelgeving gewerkt. 

  

Aanbod VCA aan leerlingen met TOS mbt hun onderwijsbehoeften: 

A. Apparatuur 

Een mooie ontwikkeling voor leerlingen met TOS is Vocalight. Vocalight is een geluidssysteem in 

de klas, dat ervoor zorgt dat alle leerlingen, onafhankelijk van de zitplaats, het gesprokene net zo 

duidelijk kunnen horen als wanneer zij direct naast de leerkracht zouden zitten. Achtergrondruis 

en echo worden door Vocalight ‘uitgefilterd’. 

De leerkracht draagt voor dit systeem een draadloze microfoon; luidsprekers rondom in het 

lokaal zorgen voor een optimale geluidsweergave voor iedereen.  Bijkomend voordeel van het 

gebruik van Vocalight is dat de docent zich veel meer bewust is van zijn/haar eigen spreken en 

spreektempo. 

Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is het Phonak Dynamic Sound Field System (PDSFS), 

waarin Mylink (de solo-apparatuur van de slechthorende leerlingen) en Vocalight als het ware 

geïntegreerd zijn. Zowel TOS-leerlingen als leerlingen met een auditieve handicap zijn hier dus 

optimaal mee geholpen. 

Het VCA heeft bijna alle klaslokalen uitgerust met PDSFS. 
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B. Gebruik van gebaren: 

Het gebruik van gebaren door docenten is niet alleen nuttig voor auditief gehandicapte 

leerlingen. Ook leerlingen met TOS kunnen enorm profiteren van ondersteunende gebaren. Zoals 

hierboven al gemeld stimuleert de directie het gebruik van gebaren in alle klassen, ook als er 

geen auditief gehandicapten in zitten. 

 

C. Handicapacceptatie en psycho-educatie: 

Net als voor de leerlingen met een hoorstoornis, worden er voor TOS-leerlingen de  projecten 

handicapacceptatie en psycho-educatie ingezet (zie hierboven). 

  

D. Logopedie: 

De meeste van onze TOS-leerlingen hebben logopedie nodig en krijgen het ook; dat gebeurt 

onder schooltijd (1 of 2 keer per week). Wij zijn van mening dat er veel te winnen valt op het 

gebied van taalleren, ook na de kritische periode, als de TOS-leerlingen structureel en gericht 

logopedisch begeleid worden. Daarvoor moet natuurlijk wel duidelijk zijn wat de individuele 

hulpvragen zijn op taalgebied, maar daar kunnen wij o.a. de uitslagen van de taaltests goed voor 

gebruiken. 

De logopedische behandelingen richten zich voornamelijk op het aanleren van taalregels via 

formele instructie en op communicatieve vaardigheden. Ook kan auditieve training ter 

ondersteuning van het schrijven en de spelling gegeven worden. 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt op grond van o.a. de uitslagen van de taaltestbatterij 

bekeken aan welke hulpvraag van iedere leerling gewerkt gaat worden. 

Ook qua werkwijze zijn de logopedie lessen divers: sommige lessen vinden plaats in een 1-op-1 

situatie, andere lessen worden in kleine groepjes gegeven en ook zijn de logopedisten regelmatig 

in de klas te vinden voor groepslessen. 

  

4. Leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) 

Leerlingen met ASS komen in alle clusters voor. In cluster 2 gaat het om leerlingen waarvan de 

problematiek zich vooral uit in een verstoorde communicatie. Bij leerlingen met een cluster 4  

indicatie zijn het vooral gedragsmoeilijkheden, voortkomend uit de ASS, die op de voorgrond 

staan. 

Bij leerlingen met ASS geeft de taal problemen op diverse  deelgebieden . Als eerste hebben zij 

veel moeite met het begrijpen van de taal omdat zij informatie gefragmenteerd verwerken. 

Hierdoor kan een leerling met ASS een gesproken boodschap moeizamer koppelen aan iets wat 

gaat gebeuren. Daarnaast is er bij leerlingen met ASS sprake van ‘contextblindheid’; zij hebben 

grote moeite niet letterlijk genoemde of algemeen bekend veronderstelde informatie te 

integreren in de boodschap. 

Leerlingen met ASS zijn sterk gericht op concrete informatie en vinden het moeilijk te 

generaliseren. Ook vat een leerling met ASS een boodschap vaak letterlijk en eenduidig op. 

  

VCA aanbod aan leerlingen met ASS mbt hun onderwijsbehoeften: 

A. De docent moet zijn/haar taalgebruik aanpassen aan leerlingen met ASS: 

-          spreek in korte, heldere zinnen 
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-          wees concreet (zeg: ‘over 5 minuten’ in plaats van ‘straks’) 

-          vermijd beeldspraak, ironie of sarcasme 

-          geef leerlingen de tijd om de verbale opdracht te verwerken 

-          richt je rechtstreeks tot de ASS leerling, bijvoorbeeld door zijn/haar naam te noemen 

-          visualiseer zoveel mogelijk 

Veel van deze ‘taaltips’  komen overeen met die voor TOS en SH leerlingen. 

  

B. Handicapacceptatie en psycho-educatie: 

Net als voor de leerlingen met een hoorstoornis, worden er voor ASS-leerlingen de  projecten 

handicapacceptatie en psycho-educatie ingezet (zie hierboven). 

  

Onderwijsbehoeften van leerlingen met dyslexie, een bijkomend probleem 

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en gaat vaak gepaard met een slechte 

spellingvaardigheid. Dyslectische leerlingen hebben moeite met hardop lezen (stillezen gaat vaak 

beter) en met het onthouden van ‘onlogische’ woordbeelden (bijv. trein- trijn). ‘Logische’ 

spellingsregels kunnen zij in principe toepassen (zoals de werkwoordspelling). 

Dyslectische leerlingen zitten op alle scholen, maar op het VCA zitten er verhoudingsgewijze veel 

meer, aangezien ongeveer 50% van de TOS-leerlingen dyslectisch is. Voor deze groep gelden 

dispenserende en compenserende maatregelen, die via een LES-kaart voor alle docenten duidelijk 

gemaakt worden (bijvoorbeeld: leerling heeft extra tijd nodig, mag gebruik maken van auditieve 

ondersteuning, spelling apart rekenen, enz.).  

Binnen het dyslexie beleid krijgen alle leerlingen bij binnenkomst een dyslexiescreening. Wanneer 

de leerling hierbij opvalt start er een dyslexie onderzoek Na afloop van dit onderzoek is er een 

informatieavond voor ouders over de resultaten.   

 
 
2.2.4 Visie VierTaal College Amsterdam 
 
A.Visie op de opbrengsten van ons onderwijs 
VCA streeft ernaar dat alle leerlingen, naar hun leervermogen, op het voor hun passende 
uitstroomprofiel komen. Dit doen we door: 
- Goed antwoord te geven op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
- De leerling te ondersteunen bij zijn ontwikkeling naar een leven lang lerend persoon die in  
  staat is mee te kunnen in de steeds veranderende maatschappij.  
- De leerling te ondersteunen bij de ontwikkelingen van de benodigde vaardigheden voor  
  zijn schoolcarrière en zijn toekomst: zelfredzaamheid, sociaal-emotionele 
  ontwikkeling, leren leren en de 21ste eeuwse vaardigheden. 
- Het onderwijs continu te evalueren, te blijven ontwikkelen en te  verbeteren 
- Het uitvoeren van de leerlijnen en het verbeteren ervan, indien dit nodig blijkt.  
 
 
B. Visie op leren en op ons onderwijs 
VCA is een professionele leergemeenschap waar de focus ligt op het leerproces van de leerling. 
Dit is een plek waar alle leerlingen de ruimte hebben en gestimuleerd worden zich te 
ontwikkelen. VCA stimuleert de leerlingen door te zorgen voor een uitdagend onderwijs aanbod, 
waarin de leerling het eigenaarschap neemt in zijn leerproces.  
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Om te zorgen dat VCA een professionele leergemeenschap blijft worden alle medewerkers 
uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen; door een goed aanbod in de interne opleiding; door 
tijdens de voortgangsgesprekken de  professionele ontwikkeling  van de medewerker te 
bespreken. Dat kan resulteren in het volgen van opleiding en/of cursussen buiten de school.  
 
De leerlingen krijgen een onderwijs aanbod dat voldoet aan de normen van het regulier 
onderwijs. Daarbij is aandacht voor de specifieke cluster 2 onderwijsbehoeften. Dit resulteert in:  
- Specifiek cluster 2 onderwijs: Aangepast spreektempo, ondersteunende gebaren, veel  
   visuele ondersteuning, goed zichtbaar mondbeeld van de docent, gebruik van goede  
   klassenapparatuur, logopedische ondersteuning en psycho-educatie.  
- De leerling weet wat zijn beperking is. Hij weet wat hij nodig heeft om zo goed mogelijk te 
   functioneren. Dit kan hij aan anderen duidelijk maken.  
  Daarbij kan hij aangeven of hij hier hulp bij nodig heeft of dat hij dit zelf kan organiseren.  
- Een continue up-date van ons onderwijs door goed samen te werken met de symbiose 
  scholen en het zelf goed volgen van de onderwijs vernieuwingen. Het implementeren van  
  het vernieuwde vmbo en vertalen naar ons onderwijs (http://www.vernieuwingvmbo.nl/)   
- Voor elke leerling de juiste groep/klas. Dit betekent dat we altijd kijken wat de leerling 
  nodig heeft. Indien de klas niet passend is dan moet wij de klas passend maken. 
- Voor elke leerling het juiste onderwijsaanbod waardoor hij zijn talenten kan ontplooien.  
 
C. Visie op ons schoolklimaat 
De sociale en fysieke veiligheid staat bij VierTaal College Amsterdam altijd hoog op de agenda. 
Wij willen dat leerlingen en alle medewerkers zich prettig voelen op school waardoor zij geen 
belemmeringen ondervinden om zich te ontwikkelen en te werken. Elk jaar wordt het 
veiligheidsplan geëvalueerd.  Dit resulteert erin dat: 
- continu gemonitord wordt of iedereen op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.  
-  de leerlingen begeleid worden in het omgaan met elkaar. 
- ouders actief worden betrokken bij het borgen van de veiligheid in de school.  
- de mentor, docenten en leerlingen samenwerken aan een goed klassen- en schoolklimaat.  
- de school een werkomgeving  creëert waarin de leerling zich veilig voelt, zich geaccepteerd  
   voelt (zich welkom voelt) zich uitgedaagd voelt om zich optimaal te kunnen ontwikkeling.  
 
D. Partnerschap en maatschappelijke positionering.  
De samenwerking met ouders en/of verzorgers van de leerlingen is voor VierTaal College 
Amsterdam  erg belangrijk. De verantwoording voor de ontwikkeling van de leerling moet door 
zowel de ouders, leerling als school worden gedragen. De school communiceert met de ouders 
via het ouderportaal, mentoren hebben met regelmaat contact met ouders (bv via mail) en de 
school organiseert met regelmaat ouderavonden.  
 
De school heeft ondanks de aparte positie in het passend onderwijs een zeer goede 
samenwerking de diverse samenwerkingsverbanden. Met het samenwerkingsverband VO 
Amsterdam is er met regelmaat overleg over de samenwerking, waarbij de school ook een 
adviserende rol heeft op het gebied van cluster 2 specifieke ondersteuning.   
 
De school heeft geen echte buurtfunctie. De leerlingen komen uit een zeer groot 
omgevingsgebied: van Schagen tot en met Lelystad.  Dit betekent dat leerlingen na de lessen vaak 
meteen naar huis gaan, willen zij nog op een redelijke tijd thuis zijn. Wel zorgt de school dat zij 
een goede relatie heeft met de buurt;  via de buurtregisseur of, indien mogelijk, door rechtstreeks 
met de buurt te communiceren. 
 
  

http://www.vernieuwingvmbo.nl/
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3. Ons onderwijskundig beleid 

 

3.1 Inrichting van het onderwijs 
 
Leerjaren 
 

De school heeft voor vmbo en havo een driejarige onderbouw.  
Vmbo basis en kaderberoepse leerweg volgen vanaf de bovenbouw hun 
beroepsdeel bij de symbiose school Mundus en Wellant..  

Bovenbouw 5 
Havo (H) 
 
 

praktijk 5 Praktijk/basis
gerichte 
leerweg 3 

Bovenbouw 4 Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Bovenbouw 3 
Theoretisch 
gerichte 
leerweg (T) 

Bovenbouw 4 
Havo (H) 

Praktijk 4 Praktijk/basis
gerichte 
leerweg 3 

Bovenbouw 3 Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Bovenbouw 3 
Theoretisch 
gerichte 
leerweg (T) 

Onderbouw 3 
Havo (H) 

Praktijk 3 Onderbouw 2 Basis en kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Onderbouw 2 kaderberoeps, 
theoretisch gerichte leerweg 
(K/T) en Havo (H) 

Praktijk 2 Onderbouw 1 Basis en kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Onderbouw 1  kaderberoeps,  
theoretisch gerichte leerweg 
(K/T) en Havo (H) 

Praktijk 1 Onderbouw Startklas  
 
 

 
VCA hanteert een driejarige onderbouw in het vmbo en havo onderwijs.  De school creëert 
hierdoor meer tijd om de taalachterstanden te remediëren. Uit onze jarenlange evaluatie blijkt 
dat we hierdoor zeer goede resultaten behalen. Vooral in de startklas waar remediëren de 
boventoon voert halen de leerlingen gemiddeld twee leerjaren in.  Dit  resulteert vaak in een 
hoger uitstroomprofiel dan dat leerlingen bij de instroom als advies meekregen.  
Leerlingen die na het volgen van de onderbouw vmbo toch niet de mogelijkheid hebben om een 
diploma te behalen komen in de Praktijk/basis gerichte leerweg.Waar zij naar vermogen vakken 
op basisberoepse gerichte leerniveau volgen en andere vakken op praktijk niveau, om vervolgens 
de school afsluiten op MBO niveau 1. 
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Lestabel: 
 

Onderbouw Leerjaar 

vakken Start 1e klas 2e klas 3 Havo 

Nederlands 7 4 4 4 

Engels  2 3 3 3 

Duits   2* 2 

Wiskunde  2 3 3 3 

Rekenen 3 2 2 2 

Biologie 2 2 2 2 

Natuurkunde  2 2 2 

Economie  2 2 2 

Aardrijkskunde 2 2 2 2 

Geschiedenis 2 2 2 2 

informatiekunde 1 1 1 1 

Beeldende vorming 2 2 2  

Algemene technieken 2 2 2 2 

Kunst    2 

Muziek 1 1 1 1 

Koken 2    

Begeleidingsuur 2 2 2 1 

totaal  32 33 33 33 

                   * 2 uur Duits in 2 Havo en 2 vmbo TL 
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Bovenbouw Leerjaren 

vakken 3vmbo 
TL 

3 vmbo 
B en K 

4 vmbo 
TL 

4 vmbo 
B en K 

4 Havo 5 Havo 

Nederlands 4 4 4 4 5 5 

Engels  4 4 4 4 4 4 

Duits 4*  4*  4* 4* 

Wiskunde  3 3 4 4 4 4 

Rekenen 2 2 2 2 2 2 

Biologie 4* 4* 4* 4* 4* 4* 

Natuurkunde 4* 4* 4* 4* 4* 4* 

Scheikunde 4*  4*  4* 4* 

Economie 4* 4* 4* 4* 4* 4* 

Aardrijkskunde 4*  4*  4* 4* 

Geschiedenis 4*  4*  4* 4* 

Informatiekunde 2   2   

Informatica     3* 3* 

Kunst     3* 3* 

Begeleidingsuur 2 2 2 2 1 1 

Praktijkvak  12  12   

totaal  33 33 33 33 32 32 

*leerlingen in de bovenbouw hebben te maken met keuze vakken afhankelijk  van  
   de profielkeuze. 
 
Het VCA heeft een goed werkend leerlingvolgsysteem: 
- De leerlingen krijgen een aanbod van zowel methode afhankelijke toetsen als methode 
onafhankelijke toetsen 
-Leerlingen vullen elk jaar een vragenlijst in over hun sociale emotionele behoeften 
-De school biedt een programma aan waarin wordt voorzien in de ontwikkeling van de 
  leergebied overstijgende vaardigheden.  
- Leerlingen doen elk jaar de AG Bell taaltest batterij.  
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- het OPP (ontwikkelperspectief) wordt driemaal per jaar geëvalueerd, tweemaal per jaar in  het   
  docententeam  besproken, tweemaal per jaar in het zorgoverleg doorgenomen en  
  éénmaal per jaar door het   CVB gekeurd.  
 
Vanuit deze verzamelde gegevens wordt er drie keer per jaar een begeleidingsplan met de 
leerling opgesteld. Hierin komen de afspraken die de mentor met de leerling maakt over het 
verbeteren van de achterstanden en vaardigheden. De mentor stuurt het gesprek met de leerling 
zo dat het eigenaarschap van de leerling over zijn leerproces bevorderd wordt.   
 

3.2 Kader voor goed onderwijs 
 
3.2.1 Op bestuurlijk niveau 
Vanuit het bestuur wordt de school met regelmaat bezocht via een audit waarbij  de school dmv 
een eigen kwaliteitskaders( geënt op het inspectiekader aangevuld met eigen punten)  wordt 
onderzocht.  
 
3.2.1 Op VierTaal College niveau 
De school hanteert voor het tweede jaar op rij het kernkaderboek om de kwaliteit van ons 
onderwijs te evalueren. Hierin worden de kernkaders van de inspectie omschreven (zie 
kernkaderboek) en deze  worden om de twee jaar geëvalueerd (zie ook bijlage 1: 
kwaliteitskaarten).  
Hieronder de kwaliteitsaspecten waar de school de komende periode extra aandacht aan wil 
besteden (de kwaliteitsaspecten die niet genoemd worden, beoordeelt de school als goed): 

A. Kwaliteitsaspect 1:  
Dit is omschreven in hoofdstuk 7.2.1  B. opbrengst gericht werken.  

B. Kwaliteitsaspect 2:   
De school werkt er naar toe dat het OPP een document wordt waar de leerling eigenaar 
van is,  door periodeplannen samen met leerling op te stellen en samen met de leerling 
aan de ouders uit te leggen welke ontwikkeling hij/zij heeft doorlopen. De school merkt 
dat mentoren in de begeleiding van de leerling in het autonoom zijn van zijn/haar leren, 
beter kunnen worden. De school heeft het dit schooljaar opgepakt in de interne opleiding 
door een scholing in  “communicatie met jongeren”.  
Zie hiervoor sociale emotionele ontwikkeling hoofdstuk 7.2.1 B.. opbrengst gericht 
werken. 
Arbeidsvaardigheden worden in kaart gebracht met Invra, daarnaast wordt de StruX-scan 
ingevoerd. 

C. Kwaliteitsaspect 3:  
Zie hiervoor hoofdstuk 7.2.1 A. Digitale omgeving en B. opbrengst gericht werken.  
De school oriënteert zich op mogelijkheden om leerlingen meer in aanraking te laten 
komen met de maatschappij met als doel de leerling goed voor te bereiden op 
vervolgonderwijs. 

D. Kwaliteitsaspect 5 
Dit schooljaar (2014-2015) kunnen ouders ook gebruik maken van het ouderportaal waar 
alle actuele informatie is te vinden. Ouders kunnen via de login gegevens van hun 
zoon/dochter de cijfers en de geplande leerstof in cloudwise bekijken. Het ouderportaal 
en cijferregistratie in cloudwise worden in het loop van het schooljaar verder verbeterd 
op toegankelijkheid en inhoudelijke invulling. De school is bezig met het op papier 
formuleren van een samenhangende visie op de rol van de ouders bij het onderwijs aan 
hun kind(eren). 
De school heeft als speerpunten in het veiligheidsbeleid: 
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- het uitwerken van duidelijke afspraken op alle niveaus op het gebied van media  
   wijsheid, waarbij ook de nodig veiligheidsafspraken worden gemaakt  
- In dit schoolplan komt een uitwerking beleid aandacht voor radicalisering en  
   polarisatie.  
- tevens wordt de komende jaren expliciet aandacht besteed aan de voorlichting  
   over de verschillen in seksuele geaardheid.  

E. Kwaliteitsaspect 6 
zie hiervoor ook hoofdstuk 7.2.1 A. digitale omgeving. 
Binnen het team is er met regelmaat aandacht voor de vraag hoe de betrokkenheid van 
de leerlingen kan worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt er antwoord gegeven op welke 
activerende werkvormen het best bij de doelgroep werkt, hoe de autonomie van de 
leerling gestimuleerd kan worden en welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van de 
les.  
De komende schooljaren  staat in het teken van uitwerken van leervaardigheidskaarten.  
Deze worden door de leraar aangeleerd door middel van modeling. De leerling ziet in de 
verschillende vakken dezelfde kaarten waardoor de leerling de gelegenheid krijgt de 
vaardigheid goed te beheersen. Doordat verschillende docenten dezelfde vaardigheden 
modelingen leren de leerlingen de verschillende aanpakken.  Verder hebben de leerlingen 
de leervaardigheidskaarten altijd bij de hand om ook in onbegeleide situaties toch 
ondersteuning te hebben en tot een goed resultaat te komen. 

F. Kwaliteitsaspect 8. zie hiervoor hoofdstuk 7.2.1 B. Opbrengst gericht werken. 
G. Kwaliteitsaspect 9. 

De school heeft het ontwikkelmodel “De lerende organisatie” van School Aan Zet 
geanalyseerd en daarbij een nulmeting vastgesteld. Zie 7.2.3 B. 

H. Verder wordt het onderwijs met regelmaat geëvalueerd op al ontwikkelde onderwijs 
onderwerpen en worden door het docententeam nieuwe onderwerpen opgepakt om het 
onderwijs te blijven ontwikkelen. 
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4. Ons kwaliteitsbeleid 
 

● Het kwaliteitsbeleid van de school wordt ondersteund door: 
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd:  

o het vaststellen van een kader voor goed onderwijs. Geeft richting voor de 
scholen en voor de buitenwacht over wat van scholen verwacht mag worden 

o het meten van de onderwijskwaliteit op de scholen (kwaliteitsaspectenaudits) 
o zelfevaluaties scholen o.b.v. het kader voor goed onderwijs 
o tevredenheidsmetingen ouders, leerlingen, personeel, externe partners 
o het verantwoorden door scholen van hun verbeteraanpak obv de uitkomsten 

audits, tevredenheidsmetingen, zelfevaluaties, inspectiebeoordelingen en 
beoordelingen leerplichtconsulenten. Dit doen scholen jaarlijks in hun 
schoolverslag en jaarplan. 

● b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering 
van de kwaliteit nodig zijn:  

o Met het bevoegd gezag  evalueren de scholen hun aanpak en de resultaten 
ervan. Dit wordt afgezet tegen de doelen om te bekijken of de aanpak de 
juiste is geweest, of dat kan worden voortgezet of dat er andere maatregelen 
nodig zijn. Vervolgens schrijft de school in het jaarplan de verbeteractiviteit 
voor het nieuwe schooljaar. Evaluaties en verbeteraanpak worden uitgewerkt 
in de 4D systematiek van Data, Duiden, Doelen, Doen. 

o daarnaast haalt het bevoegd gezag input voor verbetermaatregelen uit 
evaluaties van doorlopen verbeterprocessen 

o uit maandelijkse managementrapportage besprekingen met de directie 
o gesprekken met ouders tijdens de ouderavonden 

● c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn 
bekwaamheid onderhoudt: zie hoofdstuk Personeel. En voor de leraren ook hoofdstuk 
4.3 uit het schoolontwikkelingsplan. 

 

Dit resulteert voor VierTaal College Amsterdam in: 

- dat de kwaliteit wordt bewaakt door de resultaten vanuit de bestuurlijke   

   ondersteuning te evalueren en daar waar nodig, de kwaliteit verbetert.   

- de school met regelmaat zijn eigen kwaliteit evalueert, door kritisch te kijken naar de  

   evaluatie van de resultaten vanuit de opbrengsten van de sociale emotionele resultaten,  

   cognitieve resultaten en de schoolonderzoeken/examenresultaten. 
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5. Ons personeelsbeleid 
 

5.1 Personeelsbeleid stichting breed 
Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van onze medewerkers. Binnen VierTaal  is het 
personeelsbeleid grotendeels bovenschools vastgelegd. Het personeelsbeleid is gericht op het 
werven, behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van al onze medewerkers. Hieronder wordt 
het personeelsbeleid op hoofdlijnen beschreven. 
  
Functieboek: functies en taakprofielen 

In het functieboek worden van alle functies en taken die binnen stichting VierTaal voor kunnen 
komen, op school- en bestuursniveau, de werkzaamheden en de benodigde kennis en 
vaardigheden beschreven. Naast functies is een aantal taakprofielen opgenomen. Het hanteren 
van een taakprofiel in plaats van een functie maakt de organisatie flexibeler: een medewerker 
behoudt zijn/haar functie, maar krijgt er één of meer specifieke taken bij. Het is mogelijk om 
diverse taakprofielen aan één en dezelfde medewerker toe te wijzen (combinatie functie leraar 
met taakprofiel teamleider én IB-er bijvoorbeeld).  
De meeste functies / taakprofielen komen op alle scholen voor (bijvoorbeeld leraar, teamleider, 
zorgcoördinator). Een aantal kan echter op één of slechts enkele scholen voorkomen 
(bijvoorbeeld logopedist), afhankelijk van de doelgroep waar les aan wordt gegeven of de keuzes 
die er op schoolniveau zijn gemaakt in de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan. 
  
Schoolorganisatie in grote lijnen 

Alle scholen/locaties worden geleid door een (locatie)directeur. De directeur is integraal 
verantwoordelijk voor de gehele schoolorganisatie. Hij of zij rapporteert aan de bestuurder. 
Samen met teamleiders en de zorgcoördinator vormt de directeur het Management Team (MT). 
De directeur is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB), waarin verder de 
zorgcoördinator, de gedragsdeskundige(n), schoolarts en de passende zorgspecialismen zitting 
hebben. De zorgstructuur wordt op schoolniveau bepaald, passend bij het zorgprofiel van de 
school en de financiële middelen. De zorgcoördinator is met betrekking tot de zorg de spin in het 
web ten aanzien van school, regulier onderwijs en de ondersteunings- en zorgstructuur. 
Teamleiders sturen een groep medewerkers aan met onderwijs-/klassentaken. Zij zijn samen met 
hun team verantwoordelijk voor het bereiken van de onderwijsdoelen. Iedere teamleider is 
resultaatverantwoordelijk.  
  
Zorgvuldige werving & selectie 

Het personeel is het belangrijkste kapitaal van VierTaal. Daarom wordt er veel waarde gehecht 
aan een goede werving & selectie. Bij het werven & selecteren wordt gebruik gemaakt van  
competentiemanagement.   
Bij de werving en selectie vindt het eerste contact plaats tussen de nieuwe medewerker en de 
organisatie. Tijdens die procedure wordt over het algemeen de eerste informatie verschaft over 
de organisatie, de werkplek en een aantal van belang zijnde arbeidsvoorwaarden. VierTaal heeft 
in haar personeelsbeleid een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de werving en 
selectieprocedure. De school volgt deze uitgangspunten. 
Stichting VierTaal streeft  bij het aanstellen van leidinggevenden op haar scholen naar een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen. 
  
Begeleiding startende medewerkers 

De school hanteert een vast inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Hierbij krijgt de 
nieuwe medewerker een informatiepakket, bestaande uit  de schoolgids, een 
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personeelslijst/teamfoto, de jaarplanning en het inwerkprotocol. Van VierTaal ontvangt de 
medewerker een brief met de aanstellingsdocumenten en algemene informatie over VierTaal. 
In de inwerkperiode wordt de nieuwe medewerker begeleidt door een leidinggevende van de 
school. Gaandeweg zal het inwerken veranderen in begeleiden en coachen en zullen voortgang- 
en beoordelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelplan (POP) en opleidingsaspecten aan de orde 
komen. 
  
Personeelsontwikkeling 

P-cyclus voor alle medewerkers 
Voor het cyclisch volgen van de ontwikkeling van onze medewerkers maken we gebruik van ‘De 
Digitale Gesprekcyclus’. De cyclus houdt in dat er één keer per jaar een formeel moment is 
waarop de medewerker en de leidinggevende bespreken hoe het met de professionele 
ontwikkeling van de medewerker gaat. De eerste twee jaar zijn dat voortgangsgesprekken en in 
het derde jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats. Bij het beoordelingsgesprek is het 
betreffende competentieprofiel leidraad voor het gesprek en vindt er een beoordeling door de 
leidinggevende plaats. Voor beginnende medewerkers of medewerkers waar meer 
aandachtspunten zijn, wordt een hogere frequentie in de gesprekken aangehouden. 
  
Leerkrachtvaardigheden 
Er worden binnen de scholen hoge eisen gesteld aan de didactische en pedagogische 
competenties van de leraren en er wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. Hiervoor 
wordt jaarlijks een meting gedaan van de didactische, de organisatorische en pedagogische 
competenties van de leraren.  De metingen  worden met de leraren geanalyseerd en op basis 
daarvan worden professionaliseringsdoelen voor het team en de individuele leraren vastgelegd in 
een professionaliseringsplan. Het gewenste leraargedrag wordt in concrete afspraken  vastgelegd. 
Alle leraren worden jaarlijks tenminste 2x geobserveerd en hebben een begeleidingsgesprek met 
de leidinggevende. In de gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt 
het behalen van de gestelde doelen systematisch besproken. Alle leraren werken als team en als 
individu systematisch aan de verbetering van de vaardigheden in een persoonlijk 
professionaliseringsplan. 

  
Professionaliseringsactiviteiten 
De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, lerende 
organisatie) en onze expertisefunctie houden we up-to-date door het organiseren van 
professionaliseringsactiviteiten op verschillende niveaus. Persoonlijke ontwikkeling, team- en 
schoolontwikkeling en bovenschoolse ontwikkeling 
  
Voor de persoonlijke ontwikkeling maken we gebruik van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). 
Dit instrument wordt gebruikt om de groei en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en  te 
faciliteren.  De school streeft er naar dat in 2020 30% van de leraren een wo-bachelor of een hbo-
/ universitaire master heeft afgerond. Om de medewerker te ondersteunen in zijn of haar 
ontwikkeling kan er gebruik gemaakt worden van coaching. Een coach helpt de ander in het leren 
door feedback te tonen, vragen te stellen om reflectie te bevorderen en mee te denken in het 
zoeken naar en uitproberen van handelingsalternatieven in een bepaalde situatie. Daarnaast 
stimuleren we collegiale consultatie. 
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5.2 Personeelsbeleid vertaald naar VierTaal College Amsterdam  
VCA zorgt voor professioneel personeel door het uitvoeren van het actuele 
professionaliseringsplan.  
De ontwikkeling van het personeel bestaat uit vier fasen;  
1. beginner, het eerste jaar binnen de school 
2. start bekwaam; dit is afhankelijk van de docent, maar maximaal binnen 2 jaar na aanvang  
    van het dienstverband. 
3. vakbekwaam; dit is afhankelijk van de docent binnen maximaal 4 jaar na aanvang van het  
     dienstverband.  
4. excellent; niet alle docenten zullen/kunnen het excellent niveau behalen. Dit heeft te maken  
    met de vaardigheden en competenties van de persoon.  
 
Aan de hand van observatie, competenties en gesprek cyclus wordt een persoonlijk 
ontwikkelingsplan opgesteld. In dit ontwikkelingsplan wordt ook de benodigde opleiding 
omschreven, passend bij de ontwikkelingsfase van het personeelslid. 
De toetsing  en evaluatie van het ontwikkelingsplan is opgenomen in de observatie en gesprek 
cyclus. 
Bij aanname wordt er in eerste instantie gekeken naar bevoegdheden. Alleen in de startklas zijn 
de docenten PABO bevoegd in de andere leerjaren zijn alle docenten minimaal tweede graads 
bevoegd voor één of meerdere vakken. In het kader goed havo onderwijs te bieden streeft de 
school ernaar voor de bovenbouw zoveel als mogelijk eerste graads docenten te verwerven. 
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6. Onze bedrijfsvoering 
 

6.1 Bedrijfsvoering stichting VierTaal 
6.1.1 Financiën, planning & control 
De kaders voor de financiële huishouding van onze school zijn vastgelegd in het financiële 
beleidskader van VierTaal. Het financiële beleid van VierTaal  is er op afgestemd om beleid en 
financiën zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Uitgangspunt binnen VierTaal  is dat 
zoveel mogelijk gelden beschikbaar moeten zijn voor het primaire proces (= het onderwijs) en 
dat de verantwoordelijkheid van de besteding van die middelen op school niveau ligt. 
Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk binnen de kaders zoals gesteld door het 
bestuur. 
Via de planning en control cyclus binnen VierTaal vindt een continu proces plaats van 
planvoering, uitvoering, bewaking, evaluatie en zo nodig bijstelling. Hier volgt een korte 
beschrijving van de belangrijkste instrumenten. 

·      De schoolbegroting wordt in het najaar opgesteld volgens de kader en richtlijnen van  
  bestuur. Bij het opstellen van de begroting worden de hoofdlijnen voor het formatieplan  
  van het volgend jaar vastgelegd. 
·      De definitieve VierTaalbegroting wordt door de bestuurder vastgesteld na voorlopige  
  goedkeuring van de RvT in de decembervergadering en instemming van de GMR in  
  januari. 
·      Voor de budgetbewaking ontvangen scholen financiële en personele  
  managementinformatie van het administratiekantoor. Op basis hiervan maakt de school  
  maandelijks een managementrapportage voor het bestuur. De managementrapportages 
  dienen als input voor de managementgesprekken die acht maal per jaar plaatsvinden  
  tussen de school en de bestuurder. 

  
6.1.2 Sponsoring 
Onze school volgt de gedragsregels voor sponsoring zoals opgenomen in het convenant 
“Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2015 – 2018. Enkele regels uit 
dit convenant overeenkomst: 

·         Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van  
    leerlingen. 
·         Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke  
    betrokkenheid. 
·         De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag niet nadelig zijn voor de 
geestelijke  
     en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. 
·         De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. 

  
6.1.3 Huisvesting & facilitair management 
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor zowel het 
binnenonderhoud als buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Dit huisvestingsbeheer is 
van alle VierTaalscholen ondergebracht bij ons administratiekantoor en vindt plaats via het 
Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) van onze school. 
Inkoop  is een ondersteunende activiteit om ambities van onze school te realiseren. Binnen 
VierTaal wordt vanuit oogpunt van professionalisering van het inkoopproces steeds meer 
goederen en diensten (energie, ICT, arbo, schoonmaak) de inkoop gecentraliseerd is, waarbij 
de (locatie)directeuren  inhoudelijk bij het proces worden betrokken. 
  
6.1.4 Communicatie & PR 
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Onze school staat voor open en transparante communicatie met onze leerlingen, ouders, 
personeel en omgeving. Om dit te stroomlijnen en inzichtelijk te maken hebben we een 
communicatieplan opgesteld.  De uitvoering hiervan wordt gedaan door onze 
communicatiemedewerker. Dit is een medewerker die naast de reguliere werkzaamheden de 
taak heeft om zorg te dragen voor de communicatie. De focus ligt op de communicatie tussen 
ouder en school, zodat het leerproces thuis doorgaat en ouders op de hoogte te houden. 
Daarnaast is de profilering naar buiten toe een speerpunt, zodat we de toestroom van 
leerlingen kunnen waarborgen en vol trots de resultaten en activiteiten kunnen delen met 
onze omgeving. 
 

6.2 Bedrijfsvoering VierTaal College Amsterdam 

VCA bepaalt elk jaar hoe het beschikbare geld wordt besteed. De Medeszeggenschapsraad 
heeft hierbij een controlerende functie.  
VCA heeft hierbij aandacht voor de ondersteuning bij onderwijsvernieuwing en verbetering; 
scholing van personeel, en ICT middelen; digitale borden en chromebooks 
 
De komende tijd zal de school aandacht hebben voor de inrichting van de nieuwbouw. Deze 
nieuwbouw wordt in samenwerking met Kentalis gerealiseerd in een cluster 2 campus. 
Bij de inrichting is er aandacht voor vrijetijdsruimte voor de leerlingen voor schooltijd, pauzes 
en na schooltijd. De lokaal inrichting is specifiek cluster 2. En een inrichting die het 
eigenaarschap van de leerling in zijn ontwikkeling stimuleert, door bijvoorbeeld werkpleinen. 
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7. Onze ambities voor 2015-2019 
 
Dit hoofdstuk beschrijft onze ambities voor de komende vier schooljaren (2015-2019). 
 

7.1 Overzicht beleidsdoelen en meerjarenplanning 

 7.1.1  Onderwijskundige beleidsdoelen 
a. Digitale leeromgeving 
b. Opbrengst gericht werken 
c. Cluster 2 specifiek 
d. 21e eeuwse vaardigheden 
e. Implementeren vernieuwde vmbo 
f. VWO aanbod 
 

7.1.2 Kwaliteitsbeleid 
a. Veiligheid: - het uitwerken van duidelijke afspraken op alle niveaus op het gebied van media  
                           wijsheid, waarbij ook de nodig veiligheidsafspraken worden gemaakt  

          - In dit schoolplan komt een uitwerking beleid aandacht voor radicalisering en  
             polarisatie.  
          - Tevens wordt de komende jaren expliciet aandacht besteed aan de voorlichting  
             over de verschillen in seksuele geaardheid 

b. Ondersteuningsstructuur 
c. Excellente school 
d. Duidelijk plaats in het passend onderwijs 
e. Communicatie met ouders via ouderportaal 
 
 

7.1.3. Personeelsbeleid 
a. Professionalisering 
b. Lerende organisatie 
 

7.1.4. Bedrijfsvoering 
a. Nieuwbouw 
b. Randapparatuur 
 

7.2 Analyse en verantwoording beleidsdoelen 

 7.2.1  Onderwijskundige beleidsdoelen 
A. Digitale leeromgeving: 
a. leerlijnen 
De school heeft de leerlijnen van alle vakken en leerjaren van USP (uitstroomprofiel) 
vervolgonderwijs in de elektronisch leeromgeving (ELO)  gezet. De school gebruikt hiervoor 
producten van Cloudwise (http://www.cloudwise.nl), om deze reden noemt de school de ELO  
Cloudwise. Voor de leerlijnen zijn de vaksecties verantwoordelijk. Deze verantwoording ligt in het 
opstellen en actueel houden van de leerlijnen, maar ook zorgen dat het doorlopende leerlijnen 
zijn (van de start tot eindexamen). Bij de sectie Nederlands is de linguïst betrokken 
Vanuit de leerlijnen worden periodieke groepsplannen opgesteld. Het is ook mogelijk om   
individuele plannen op te stellen; wanneer blijkt dat de leerling meer oefening nodig heeft om de 
leerstof te beheersen;  wanneer om verschillende redenen achterstand is ontstaan; wanneer 

http://www.cloudwise.nl/
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blijkt dat een leerling meer aankan. 
Voor USP Arbeid worden de leerlijnen gefaseerd in Cloudwise gezet. Eerdere pogingen om een 
goede leerlijn op te zetten bleken moeilijk uitvoerbaar omdat geen goede lijn zit in de 
verschillende gebruikte methodes. De school is om deze reden in zee gegaan met de uitgever van 
StruX (edu-actief) en ontwikkelt de leerlijnen op tempo van de ontwikkeling van deze methode. 
Zolang de methode nog niet compleet is wordt er gebruik gemaakt van de oude methodes en de 
bijbehorende papieren studiewijzers.  
Aan de leerlijnen in Cloudwise is voor USP Vervolgonderwijs ook de cijferinvoer gekoppeld. De 
praktijkafdeling werkt aan de invoering van een (digitaal)Portfolio, waarin de leerling zelf 
behaalde resultaten kan bijhouden en waarin de resultaten van de StruX-scan en de Invra-scan 
worden geplaatst. De cijferinvoering voor deze afdeling gebeurt nu in SOM.  
 
Evaluatie: 
Het gebruik van de leerlijnen in Cloudwise wordt zowel door leerlingen als docenten niet 
optimaal gebruikt. Hier valt nog veel winst te behalen. De docenten worden begeleid door een 
collega en de I- coach. De leerlingen krijgen tijdens de lessen informatiekunde instructie. Er kan 
bekeken worden of deze instructie in een stappenplan voor leerlingen gezet kan worden, 
waardoor de leerlingen op een stapsgewijze manier op andere plaatsen dan het informatica 
lokaal kunnen oefenen.   
De winst zit in duidelijkere afspraken maken met de docenten over het gebruik; zowel door de 
docenten, als hoe de docenten het gebruik bij leerlingen stimuleren. Wanneer de leerling het 
voordeel van het gebruik ziet blijkt het gebruik vanzelf te gaan. Dit is de ervaring met het 
zichtbaar maken van de cijfers, leerlingen weten hun cijfers in Cloudwise goed te vinden. 
 

Doel 2015-2019:  
Cloudwise wordt  door iedereen optimaal gebruikt. 

 
 
b. SOM 
De school heeft de leerlingenadministratie in SOM staan. Vanuit Parnassus worden de benodigde 
persoonsgegevens getransporteerd. De roosters worden getransporteerd vanuit het 
roosterprogramma Zermelo. Het basis roosteren wordt door iemand van Zermelo verzorgd. Aan 
de hand van dit rooster wordt het verzuim in SOM bijgehouden. Docenten registeren aan het 
begin van elke les in SOM. Administratie beheert het verzuim en verzorgt bij te hoog verzuim de 
melding bij directeur, teamleider, interne begeleider, mentor en natuurlijk de ouders/verzorgers. 
Binnen SOM is ook een zorgvierkant opgenomen. Hierin wordt vanuit de drive alle zorgverslagen 
en OPP gekoppeld. USP Arbeid werkt direct vanuit het zorgvierkant, dit is makkelijker omdat het 
onderwijssysteem minder ingewikkeld is dan USP Vervolgonderwijs.  
 
Evaluatie: 
De start van SOM was erg moeizaam. Het heeft veel arbeidsuren gekost om het programma te 
laten draaien. Het is bij de school bekend dat SOM meer mogelijkheden biedt. Toch is ervoor 
gekozen om het rooster via Zermelo te laten verlopen en het zorgdeel in de drive te houden en 
via een link te koppelen aan SOM.  De aandacht voor de school ligt in de koppeling van de OPP’s. 
Het document  “ontwikkelingsperspectief”  is vernieuwd en wordt nu door alle mentoren 
ingevuld op de drive. De stap naar de koppeling aan SOM is nog niet gezet.  
 

Doel 2015-2019: 
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Ontwikkelingsperpsectief en journaal worden vanaf de drive gekoppeld aan zorgvierkant in 
SOM. 

 
 
c. Digitale leermiddelen 
De school investeert in digitale leermiddelen. USP Vervolgonderwijs is in bezit van 90 chrome 
books, USP Arbeid 40, alle klassen hebben minimaal 1 vaste computer en alle klassen hebben een 
digibord. Er is ingezet op meer gebruik van e-packs van de diverse vak methodes. De docenten 
ontdekken steeds meer de mogelijkheden met het inzetten van ICT in de les. In de havo 3 en 4 is 
een proef gestart met Peerscholar, een digitaal onderwijsinstrument dat leerlingen ondersteunt 
in het samenwerken.  
 
Evaluatie  
De school heeft een start gemaakt maar is er nog niet. De ervaringen en de kennis van docenten 
is zeer verschillend. Met het oog op  “de 21ste eeuw vaardigheden”, “lang leven leren” en het 
nieuwe vmbo heeft de school nog een grote slag te slaan.  De school kan starten met het 
uitbreiden van de TPACK  van de docenten en de docenten ervaringen laten op doen met 
blending leren (zie hiervoor ook 7.1.1 D; 21e eeuwse vaardigheden).  Dit kan de school alleen 
bereiken door in te zetten op scholing.  
 
 

Doel 2015-2019: 
Alle docenten breiden hun TPACK uit en weten blending leren op een juiste manier in te zetten. 

 
B. Opbrengst gericht werken 
De school heeft een schoolstandaard opgesteld aan de hand van de gemiddelde score van de 
totale leerlingen populatie (van praktijkonderwijs tot en met havo).  De grootste groep leerlingen 
stroomt uit naar mbo niveau 2/3.  
 
a.Opbrengsten cognitief 
De cognitieve opbrengsten worden gevolgd door methodegebonden en methode onafhankelijke 
toetsen.  
De methode gebonden toetsen staan gepland in de periode groepsplannen welk is opgesteld 
vanuit de vastgestelde leerlijnen. Indien een leerling om welke gegronde reden dan ook het 
groepsplan niet kan volgen, wordt er een individueel plan opgesteld.  
Voor de methode onafhankelijke toetsen is de afgelopen vier jaar gekozen (uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs) om over te stappen op de TOA in plaats van de tot dan gebruikte citovolgtoets. 
De reden hiervoor is dat deze toets beter dan de Cito aansluit bij de uitstroom naar het mbo en 
de getoetste onderdelen (beter dan de Cito) in vaardigheden worden geanalyseerd, waardoor 
een handelingsplan voor deze vaardigheden kan worden opgesteld. Via TOA worden de volgende 
onderdelen op ontwikkeling gevolgd: rekenen, Nederlands lezen, taalverzorging, Engels en indien 
van toepassing Duits. Het uitstroomprofiel arbeid onderbouw is het schooljaar 2014-2015 
overgestapt op de pilottoets praktijk van Cito. De hele afdeling was in eerste instantie meegegaan 
met de TOA, maar deze bleek niet te voldoen. De meeste leerlingen in de praktijkafdeling scoren 
onder 1F waardoor de vaardigheden niet goed af te lezen zijn. De bovenbouw leerlingen 
uitstroom profiel vervolgonderwijs MBO 2 maken wel de TOA.  
Vanuit de gegevens van Cito praktijk of TOA wordt er elk schooljaar een cognitieve analyse 
gemaakt en geëvalueerd.  
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De cognitieve resultaten worden in het OPP genoteerd; er is een bijlage met de voortgang van 
TOA/Cito.  
 
Evaluatie:  
De school is tevreden over het volgen van de cognitieve opbrengsten van USP Vervolgonderwijs. 
Het geeft een goed beeld wat de school gemiddeld scoort, daardoor zijn de resultaten goed te 
vergelijken met reguliere vmbo/havo scholen. Zowel de methode afhankelijke toetsen 
(normeringen staan in de docentenhandleidingen) en de methode onafhankelijke toetsen. De 
school scoort met Engels en Nederlands lezen boven het landelijk gemiddelde. Al zijn de 
rekenresultaten nog niet voldoende, op landelijk niveau doet de school het niet slecht. Dit 
betekent natuurlijk wel dat de school zich goed blijft inzetten om de rekenresultaten met een 
verbeterplan naar het vereiste niveau  te  brengen. In de taalvaardigheidsscore is de cluster 2 
problematiek goed terug te lezen. De leerlingen scoren hier allemaal onder het landelijk 
gemiddelde. Toch ziet de school naar de bovenbouw toe een grote positieve ontwikkeling. Dit is 
ook terug te lezen in de resultaten van de taaltoetsen (zie opbrengsten cluster 2 specifiek).  
Doordat  USP Arbeid net is gestart met de pilot Cito en StruX kan de school nog geen oordeel 
geven of dit voldoende informatie geeft om een goede cognitieve analyse te maken.  
 

Voor dit onderwerp wordt voor de komende vier jaar geen nieuw doel gesteld 

 
b. Opbrengsten leren leren 
Leerlingen hebben juist in deze leeftijdsgroep een grote behoefte aan autonomie. Hierbij hoort 
het medeverantwoordelijkheid nemen voor het leerproces, het actief werken aan de eigen 
ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen. In alle lessen wordt hier aandacht aan 
besteed. Hierbij is de school zich ervan  bewust  dat  veel leerlingen  vragen om veel aandacht 
voor het ontwikkelen van een open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van 
leerstrategieën.  
Vanaf USP vervolgonderwijs startklas, waar de leerling elk lesuur een zeer intensieve begeleiding 
krijgt (agenda gebruik, hoe leer je, planning van huiswerk etc.),  wordt er toegewerkt naar 
zelfstandigheid in de bovenbouw. Hierin zit ook een individuele component, er zijn leerlingen die 
tot en met het eindexamen een intensieve begeleiding nodig blijven houden bij het leren leren. 
Om deze reden zoekt de mentor met de leerling steeds naar de meest effectieve aanpak van 
leren, dit wordt ook opgenomen in het OPP periodeplan.  Sinds vorig schooljaar wordt in alle 
leerjaren gebruik gemaakt van de methode Breingeheimen.  
USP arbeid maakt gebruik van de methode StruX, waarin het leren leren verwerkt zit.  
De school heeft zich als doel gesteld leervaardigheidskaarten te ontwikkelen die in alle lessen, 
waarbij de betreffende leervaardigheid wordt gebruikt, kan worden aangeleerd met eenzelfde 
stappenplan.  
Verder heeft het leren leren een vaste plek in het directe instructiemodel dat alle docenten 
hanteren. 
 
Evaluatie: 
De aanpak van “leren leren” is in ontwikkeling. Over het  invoeren en gebruik van de 
leervaardigheidskaarten worden voor het schooljaar 2015-2016 afspraken gemaakt. Verder wordt 
in USP Vervolgonderwijs gewerkt aan een  leerlijn waarin alle leergebied overstijgende doelen  
(LGO) een totale leerlijn vormen van de startklas tot het examen.   
  

Doel 2015-2019: 
- De leervaardigheidskaarten zijn in alle lessen geïntegreerd. 
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- USP VO heeft een doorlopende leerlijn “leren leren”. 

 
c. Opbrengsten Sociale Emotionele ontwikkeling 
De school neemt bij het USP vervolgonderwijs elk jaar de SAQI  af. De School Attitude 
Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de 
school ervaart. De SAQI meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het 
zelfvertrouwen. De resultaten worden zowel op school als op individueel niveau geanalyseerd. 
Wanneer er bij een individuele leerling zorg op het vlak van sociale emotionele ontwikkeling is 
worden stappen ondernomen (zie ondersteuningsplan).  
In schooljaar 2014-2015 wordt voor de eerste keer de SeoL in de USP arbeid afgenomen om de 
sociale vaardigheden in kaart te brengen. Dit omdat de SAQI niet geschikt blijkt voor de leerlingen 
van dit USP en omdat de SeoL een leerlingvolgsysteem is dat passend is  bij de methode Leefstijl, 
die voor de lessen sociale vorming wordt gebruikt.  
 
Evaluatie: 
De sociale emotionele ontwikkeling wordt door docenten in alle lessen ondersteund. Er zijn 
echter binnen het USP vervolgonderwijs geen afspraken met elkaar gemaakt over de aanpak. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van een methode zoals ”Rots en Water” en “Leefstijl” zoals wel in de 
praktijk afdeling. Alleen in de Startklas worden onderdelen gebruikt uit Leefstijl. Er is nu 
afgesproken dat er vanaf schooljaar 2015-2016 de methode Tumult in het begeleidingsuur wordt 
aangeboden. De komende jaren moet er ingezet worden op scholing van docenten, met als 
resultaat dat alle docenten de leerlingen goed kunnen ondersteunen bij de sociale emotionele 
ontwikkeling, waarbij iedereen dezelfde terminologie gebruikt zodat in bespreking duidelijk wordt 
hoe de leerling zich ontwikkelt en waar en hoe de leerlingen extra ondersteuning krijgen in deze 
ontwikkeling. Daarnaast zal binnen de school met regelmaat sociale vaardigheidstraining 
projectmatig ingezet worden voor leerlingen die hiervoor extra ondersteuning nodig hebben.  
 

Doel 2015-2019: 
- UPS VO heeft een doorlopende leerlijn SE ontwikkeling.  
- Docenten zijn geschoold om leerlingen goed de ondersteunen bij de sociale  
  emotionele ontwikkeling. 

 
d. Opbrengsten Loopbaan Oriëntatie 
Voor loopbaanbegeleiding in USP arbeid wordt de methode StruX ingevoerd. De USP 
vervolgonderwijs is dit jaar met  de tweede jaars leerlingen gestart met Qompas.  

 
Evaluatie: 
Er is nog geen goed doorlopende leerlijn voor USP vervolgonderwijs. USP vervolgonderwijs hoopt 
met het uitwerken van de methode Qompas dat deze lijn wordt gevonden. 
 

Doel 2015-2019: 
USP VO heeft een doorlopende leerlijn voor loopbaanorientatie 

 
e. Opbrengsten Burgerschap 
In de bovenbouw USP arbeid wordt gebruik gemaakt van de methode Kies voor Burgerschap. 
Burgerschap in USP vervolgonderwijs is verwerkt in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
economie.  
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Evaluatie: 
Beide afdelingen zijn tevreden over het aanbod. Dit aanbod voldoet aan de kerndoelen voor 
burgerschap. 
 

Voor dit onderwerp wordt voor de komende vier jaar geen nieuw doel gesteld 

 
C. Cluster 2 specifiek 
De school bewaakt de kwaliteit van het cluster 2 onderwijs door met regelmaat docenten in de 
les te begeleiden op cluster 2 specifieke onderwijshandelingen door de linguïst, zorgen dat er 
binnen de interne opleiding aandacht is voor cluster 2 deskundigheidsbevordering en aan alle 
medewerkers de volgende minimale eisen te stellen:  
- Alle medewerkers hebben een basis-gebaren vaardigheid (Nederlands met ondersteunende  
   gebaren (NmG)), die zij ook inzetten. 
- Alle medewerkers spreken goed Nederlands en zijn goed te verstaan. 
- Alle medewerkers hebben een goed afleesbaar lip/mondbeeld. 
- Alle medewerkers zijn bevoegd voor het vak dat zij geven/ het werk dat zij doen. 
- Alle medewerkers zijn op de hoogte van de problematiek van de leerlingen en kunnen de 
   leerlingen daarbij ondersteunen. 
- Alle medewerkers maken gebruik van de akoestisch mogelijkheden. 
- Alle medewerkers zijn in staat cluster 2 problematiek te vertalen naar individuele  
   onderwijsbehoeften van de leerling.  
 
Alle leerlingen worden specifiek op hun taalontwikkeling gevolgd en intensief begeleid.  
Het volgen gebeurt dmv: jaarlijkse taaltesten en logopedische testen. 
De intensieve begeleiding bestaat uit het altijd aandacht hebben voor juiste taalondersteuning in 
de les en in vrije situaties op school van alle medewerkers en de intensieve logopedische 
behandelingen.  
 
De technisch aspecten die het onderwijs ondersteunt voor leerlingen met cluster 2 problematiek 
wordt met regelmaat geëvalueerd. Zo worden de akoestische aanpassingen met regelmaat 
gecontroleerd op defecten.  
  
Evaluatie:  
Het digibord heeft vele voordelen voor de leerlingen. Echter gaat bij het gebruik van het bord nog 
wel eens het licht uit waardoor de leerlingen niet meer goed gebruik kunnen maken van het 
mondbeeld van de docent. Goed licht in de klas is altijd belangrijk voor onze leerlingen. 
Verbeteringen zijn noodzakelijk.  
Door toename van internet filmpjes en andere vak gerelateerde visuele beelden neemt de 
percentage “onzichtbare stemmen” toe (voice-overs). De school gaat op zoek naar een goede 
oplossing voor het ondertitelen (cursus voor docenten of technisch dienst).   
De docenten hebben kennis van de cluster 2 problematiek. Toch blijkt voor een groep dat het  
lastig is om de vertaalslag te maken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit heeft voor 
een groot deel te maken dat docenten het moeilijk vinden om logopedisch gegevens te lezen en 
te vertalen naar de praktijk. 
 
 

Doel 2015-2019: 
- Onderzoeken of het licht in de lokalen kan worden verbeterd. Dit is in ieder geval een 
   aandachtspunt voor de nieuwbouw 
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- Onderzoeken naar mogelijkheden van het ondertitelen van internet filmpjes en ander vak  
  gerelateerde visuele beelden 
- De docenten zijn in staat om een cluster 2 problematiek goed te vertalen naar de  
   individuele onderwijs behoeften van de leerling  

 
 
D. 21e  eeuwse vaardigheden 
Door de ontwikkeling in de technologie en kennis vanuit de cognitieve psychologie en 
neurowetenschappen vindt een verschuiving plaats van een industriële samenleving naar een 
kennissamenleving. Door deze verschuiving ontstaan nieuwe beroepen.  Al kunnen we nu niet 
voorspellen welke nieuwe beroepen zullen ontstaan, we weten wel dat de veranderingen zo snel 
gaan dat de leerlingen in de toekomst hier steeds op moeten kunnen inspelen. Het onderwijs 
moet zich richten op het aanleren van vaardigheden en kennis dat de leerling in staat is om zich 
leven lang te blijven ontwikkelen (Esmeijer & van der Plas, 2012). Esmeijer en van der Plas (2012) 
noemen dit Empowered Learning. Het onderwijs moet nadenken over wat en hoe de leerlingen 
moeten leren. Voogt &  Pareije (2010) onderscheiden de volgende vaardigheden; creativiteit, 
kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, 
communiceren en ICT geletterdheid(Voogt & Pareije Roblin, 2010). (Redecker, 2011) Redecker et 
al (2011) noemen drie kenmerken voor goed onderwijs: personalisering, samenwerken en 
informalisering.  

 
Het gaat om onderwijs op maat waar er aandacht is voor de individuele kwaliteiten, ontwikkeling, 
leerstrategie en interesse van de leerling (Esmeijer & van der Plas, 2012). Dit sluit aan op de 
kennis vanuit de cognitieve neurowetenschap. Leerlingen  in de periode van middelbare school  
doorlopen belangrijke hersenontwikkelingen. In deze periode worden die delen in de hersenen 
ontwikkeld die zorgen voor concentratie, werkgeheugen, sociale vaardigheden en 
probleemoplossend vermogen (Dirksen, 2010; Jolles, 2005; Crone, 2009) (zie ook 7.2.3 Ab). 
  
evaluatie:   
De school heeft zijn deur op een kier gezet voor de 21th century skills. De eerste stap was het 
gebruik maken van Cloudwise voor de leerlijnen/periodeplannen en de cijferinvoer. De leerlingen 
worden wijs gemaakt in het gebruik van deze periodeplannen. Verder hebben alle klassen  een 
digibord, heeft de school 90 chrome books, is er eerste stap gezet in het aanbod van 
mediawijsheid en zijn een aantal docenten aan het experimenten met digitaal methode 
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gebonden lesmateriaal, peerscholar, prezi en flipped the classroom. Maar het dit is een 
voorzichtig begin. 
Wil de school de leerlingen goed voorbereiden op hun uitstroomprofiel, dan is er veel meer 
nodig. Op dit moment is de docent onvoldoende geschoold om de nieuwe technologie in te 
zetten. Hij moet zich ontwikkelen op het uitbreiden van zijn TPACK.  
Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vraagt dit van de school niet meer op te leiden 
tot één beroepsrichting maar tot mensen die in staat zijn om zich levenslang te ontwikkelen. Het 
nieuwe vmbo wordt om deze reden vanaf augustus 2016 anders ingericht. De school moet zich 
daar op voorbereiden (www.vernieuwingvmbo.nl, geraadpleegd november 2014).   
Allen et al.  geven aan dat er een groot gat is in de kennis op het gebied van de meeste 21th 
century skills vaardigheden;  creativiteit, kritisch denken, sociaal-communicatieve vaardigheden 
en zelfmanagement vaardigheden. De school moet analyseren hoe zij de leerlingen deze 
vaardigheden aanbiedt. Een deel van de vaardigheden wordt aangeboden in het vakoverstijgende 
onderwijsprogramma.  
Het goed laten beheersen van de 21th century skills betekent niet alleen goed onderzoeken waar 
de kansen liggen maar ook goed budgetteren van randapparatuur. 
Het zou goed zijn als de school gaat uitblinken in  het aanbieden van 21th century skills. De 21th 
century skills zijn dan in alle lessen, vakoverstijgend en in de pauzes duidelijk herkenbaar. 
Leerlingen verlaten de school met een grote kennis en beheersing van deze skills. Hierdoor wordt 
slagen binnen het vervolgonderwijs of arbeid vergroot. 
  
 

Doel 2015-2019: 
- De school excelleert in het aanleren van 21 eeuwse vaardigheden.  

 
 
E. Implementeren vernieuwde vmbo 
Zoals hierboven al genoemd wordt het vmbo vernieuwd. Leerlingen worden breder opgeleid, om 
in de toekomst flexibel inzetbaar te zijn. De school heeft als taak deze verandering goed te 
implementeren in haar onderwijs. Al speelt de vernieuwing in de bovenbouw, de leerlingen in de 
onderbouw moeten hier goed op worden voorbereid. De 21ste eeuwse vaardigheden kunnen 
hierbij ondersteunen. Verder is het van belang dat alle docenten de vernieuwde vmbo goed 
kunnen uitleggen aan de leerlingen, ivm de loopbaanoriëntatie.  
 

Doel 2015-2019: 
De school heeft het vernieuwde vmbo in het onderwijsprogramma geïmplementeerd en 
geïntegreerd.  

 
F. VWO aanbod en andere examenmogelijkheden 
De school ziet dat de meeste leerlingen doorgroeien naar een hoger uitstroomprofiel dan dat het 
primair onderwijs bij binnenkomst heeft voorspeld, daar zitten leerlingen tussen met vwo 
capaciteiten. De school biedt nu tot  havo aan. Het is in kader van kansen voor leerlingen 
interessant om te onderzoeken of de school ook vwo moet aanbieden. 
Verder ziet de school dat een grotere groep leerlingen door de strengere examen eisen van het 
Basisberoepsgerichte leerweg niet in staat zijn om een diploma te behalen. Dit terwijl zij cognitief 
voor een aantal vakken wel de mogelijkheden hebben. Is van belang dat de school gaat 
onderzoeken of deze leerlingen voor deze vakken deelcertificaten kunnen halen, waarmee de 
doorstroom naar het mbo wordt versterkt.  
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Doel 2015-2019: 
- De school onderzoekt of zij ook het vwo aanbieden 
- De school onderzoekt of zij deelcertificaten op basisberoepsgerichte leerweg aanbieden 

 

7.2.2 Kwaliteitsbeleid 
A. Veiligheid 
De veiligheid van de school is beschreven in het veiligheidsplan. Elk schooljaar wordt dit plan 
geëvalueerd. Hieronder de punten vanuit de evaluatie: 
a. Sociale veiligheid: 
Het omgaan met sociale media is een aandachtspunt. Dit is opgepakt door een werkgroep waar 
uiteindelijk ook leerlingen bij aansluiten. Hierbij is er ook aandacht voor het pesten via sociale 
media. 
Het taalgebruik van leerlingen met ongewenste uitingen zoals homo, hoer enz. is moeilijk onder 
controle te krijgen. Dit blijft een aandachtspunt. Hier wordt door alle personeelsleden wel op 
gereageerd. 
Er komt een uitwerking voor beleid op het gebied van aandacht voor radicalisering en polarisatie. 
De aandacht voor andersdenkenden op het gebied van seksuele geaardheid wordt vanuit het 
overleg met de klassenvertegenwoordigers verder uitgewerkt. 
Toezicht op het plein blijft een aandachtspunt. Woensdagochtend is een zwak punt. 
De leerlingen die eerder uit zijn en met de taxi komen hebben geen goede plek om te wachten. 
Dit geldt ook voor leerlingen die eerder op school willen komen.  
In het kader van toezicht is het wenselijk ook een conciërge op vrijdag hebben. 
 
 

Doel 2015-2019: 
De school heeft de volgende pijlers uitgewerkt en is duidelijk zichtbaar/merkbaar: sociale 
media, radicalisering/polarisering en seksuele geaardheid. 

 
b.Fysieke veiligheid 
Het aantal BHV-ers is nog beperkt. De school heeft twee nieuwe BHV-ers aangemeld bij Orion. 
In de herhalingslessen is iedereen ingedeeld.  
De defibrilator moet door collega's worden gekend. 
Er komt bij de directiekamer in het gangetje een EHBO doos te hangen. Er wordt gezocht naar 
een  klantvriendelijk exemplaar. 
De ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden. De aandachtspunten zitten in het 
brandweerlogboek. 
RI en E:  er is een update gemaakt. Er zijn nog wat aandachtspunten.  
De plaats van de protocollen (zoals pestprotocol) op het intranet moet continue onder de 
aandacht worden gebracht. 
De fysieke veiligheid moet ook gewaarborgd worden door deurbeleid. Na het openen van de deur 

kan iedereen nu door de school heen lopen zonder dat daarop dan toezicht is. Daarbij moet er 

ook duidelijkheid zijn over de afsluiting van de school aan het einde van de dag, bijvoorbeeld dat  

na half 5 het hek op slot is. 

 

Doel 2015-2019: 
De school heeft afspraken over  deurbeleid 
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B. Ondersteuningsstructuur 
De school verantwoordt zijn zorg in het ondersteuningsplan. Elk jaar wordt dit plan geëvalueerd 
en bijgesteld. De school verwijst dan ook naar dit plan voor uitgebreide informatie. Een aantal 
punten uit de evaluatie, waar de school de komende jaren extra aandacht aan wil besteden, zijn 
hieronder overgenomen.  
a. Het USP vervolgarbeid biedt in leerjaar 1 en 2 een plusklas aan voor leerlingen die nog meer 
ondersteuning en structuur nodig hebben dan het aanbod in de andere klassen.  
b. Ondanks dat leerlingen met faalangst zo goed als mogelijk worden ondersteund blijkt in het 
examenjaar voor deze leerlingen de aanpak van de school onvoldoende te zijn. Het schooljaar 
2014-2015 heeft de school er voor gekozen om deze leerlingen een faalangsttraining aan te 
bieden.  
c. Doorstroom van leerlingen van onderbouw naar bovenbouw en van bovenbouw naar het MBO 
is de afgelopen jaren versterkt. De leerlingen van de onderbouw naar bovenbouw komen 
vroegtijdig in contact met de symbiose scholen. Leerlingen uit de bovenbouw geven onderbouw 
leerlingen informatie over de richting die zij op de symbiose scholen volgen. De 
bovenbouwleerlingen  worden door de decaan naar het MBO toe begeleid, door informatie over 
open dagen en begeleidingsgesprekken over keuzes. Verder is er voor de leerlingen met extra 
zorg een  samenwerking met het project van de stichting Hoe zo Anders. Hierbij worden deze 
leerlingen begeleid door mensen uit het bedrijfsleven om tot een goede keus te komen. De AD 
(ambulante dienst) komt vroegtijdig in de klas om kennis te maken met de leerlingen. Er is een 
zorgoverleg waarin de overdracht plaats vindt tussen de school en de AD.  
d. De manier van het leerlingvolgsyteem is de afgelopen jaren flink veranderd. De school is 
overgestapt van LVS 2000 Datacare naar SOM/Parnassus. De school gebruikt niet alle 
mogelijkheden van SOM. Zo heeft de school ervoor gekozen om het OPP en journaal van de 
leerling op te slaan op de drive en de cijfers in te voeren in Cloudwise. 
 
Evaluatie: 
De school is tevreden over de aanpak van de plusklassen en zoekt naar mogelijkheden om vanaf 
het komende schooljaar een vorm van een plusklas in de bovenbouw in te voeren. Tevens komt 
er een plusklas in de start, dit gaat eventueel samen met het project beter pASSend klas.  Een 
project dat is gestart bij Kentalis waarbij het doel is dat leerlingen met een minimale USP Arbeid 
potentie doorstromen naar onze school. 
De faalangst training voor de examenkandidaten is de school goed bevallen. Het doel is deze 

training een vaste plek te geven in de examen voorbereiding. 

De aanpak van een goede doorstroom krijgt steeds meer vorm. De school heeft de wens dat er 

een samenwerking blijft met de stichting ‘Hoe zo anders’. Verder is het voornemen  de 

samenwerking met de Ambulante Dienst te intensiveren, met als doel dat de leerlingen bij 

binnenkomst in een doorlopende lijn worden begeleid, tot en met het MBO.  

Het registeren van de gegevens van de leerling staat op verschillende plaatsen. De school is hier 

tevreden over. Er zijn afspraken dat de gegevens in SOM leidend zijn en dat er in het zorgvierkant 

een link komt naar het OPP en journaal.  Het is van belang dat de school nu gaat werken aan de 

borging waarbij alle medewerkers weten waar welke informatie staat en hoe deze aan elkaar 

gekoppeld zijn. 

 

Doel 2015-2019: 
- Er is een plusklas in de startklas en een vorm daarvan in de bovenbouw. 
- Voor examen leerlingen is faalangsttraining 
- Doorstroom wordt verbeterd door intensievere samenwerking met de AD 
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- Alle medewerkers weten de juiste informatie op de juiste plek te plaatsen en te vinden 

 

 

C. Excellente school 

Excellente scholen hebben gemeen dat ze sterk missie gedreven zijn. Mensen binnen de school 

kennen en delen die missie, weten waar de school voor staat en laten zich daardoor inspireren in 

hun dagelijks werk. Alles is gericht op leren en doceren. Docenten maken gebruik van effectieve 

vormen van instructie. Leerlingen worden op hun individuele niveau gestimuleerd om steeds een 

volgende stap in het leerproces te zetten. Van iedereen wordt veel verwacht, zowel van 

leerlingen als docenten. De school is doordrenkt van de overtuiging dat alle leerlingen kunnen 

presteren. Docenten stellen alles in het werk om leerlingen te helpen aan die hoge verwachtingen 

te voldoen. Er worden nauwe relaties tussen docenten en leerlingen gestimuleerd en houden 

daar in de organisatie rekening mee. Dikwijls worden ook ouders nauw bij de school betrokken 

om er gezamenlijk voor te zorgen dat leerlingen de hoge verwachtingen kunnen waarmaken. De 

school heeft niet alleen oog voor het leren van de leerlingen maar ook het leren van docenten en 

voor het lerend vermogen van de school als geheel. Vaak krijgt het leren van docenten vorm in en 

professionele gemeenschap van docenten. Kenmerken van excellente school biedt 

aanknopingspunten voor verander- en verbeterprocessen. Uit dit besef is de overtuiging ontstaan 

dat verander- en verbeterprocessen zich het best op verschillenden fronten tegelijk kunnen 

richten. 

Twee kanten van verbeteren: 1 de technisch kant van het onderwijs (inclusief de onderwijs 

inhoud). 2 de sociale kant van het onderwijs. Beide kanten zijn nodig om vooruit te komen. 

Technische kant:1.  inhoud van het onderwijs en al die dingen die nodig zijn opdat leerlingen 

kunnen leren. De beschikbaarheid van voldoende en adequaat materiaal en toetsing; een logisch 

opbouw van het curriculum; deskundige docenten die weten hoe ze met het leermateriaal 

kunnen werken. 2. Het niveau van interactie tussen docenten en leerlingen. 3. Vormen van 

instructie. Variatie in instructievormen zetten leerlingen aan tot leren. Meer variatie in 

werkvormen kan leiden tot langere lesuren (blokuren) Een belangrijke voorwaarde voor meer 

variatie in instructievormen is dat docenten met al die vormen goed kunnen werken. Begeleiding 

en training van docenten is een belangrijke voorwaarde. Het gaat om een zinvolle, effectieve en 

consistente mix van instructievormen. Docenten die hun werkwijze op elkaar afstemmen, kunnen 

als team substantiële effecten op het leren van leerlingen realiseren.  Dit kan leiden tot leerwinst  

als instructie vorm als ze sporadisch worden ingezet. Maar tot leerverlies  als diverse docenten in 

een team ze herhaaldelijk  gebruiken. 

Sociale kant:  Het gaat om verbeteren van veel relaties binnen en rond de school, om te beginnen 

tussen leerlingen en docenten. De pedagogisch relaties.  Voor leerlingen is het van belang dat ze 

het gevoel hebben dat docenten om hen geven, echt willen dat ze het goed doen en er veel voor 

over hebben om er voor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen. Daarmee verdienen 

docenten het respect van de leerlingen, die zich vervolgens naar de hoge verwachtingen gaan 

gedragen. 

Bij de sociale kant van het onderwijs gaat het ook om relatie tussen docenten onderling, tussen 
docenten en schoolleiders en tussen school en ouders.  Indirecte, subtielere vormen van 
ouderbetrokkenheid blijken krachtiger te zijn dan directe, zichtbare vormen. 
 
Evaluatie: 
De school heeft de afgelopen tijd veel tijd geïnvesteerd in de bovenstaande omschrijving van de 
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excellente school. Het is nu aan de school of zij het officiële predicaat willen ontvangen.  Daar 
moet de school zich de komende tijd over buigen. 
 

Doel 2015-2019: 
De school heeft een keus gemaakt of zij het predicaat “excellente school” wil ontvangen en 
heeft, wanneer het antwoord ja is, actie ondernomen.  

 
D. Duidelijk plaats in het passend onderwijs 
Het cluster 2 onderwijs is niet meegegaan naar de samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat de 
school als extra taak heeft duidelijk zichtbaar te blijven in  de samenwerkingsverbanden. De taak 
van de school is deskundigheid delen en het regulier onderwijs adviseren. Binnen het 
Amsterdamse samenwerkingsverband neemt de school zitting in de advies groep.  
 

Doel 2015-2019: 
De school  blijft er voor zorgen dat zij de samenwerkingsverbanden met haar deskundigheid  
ondersteunt. 

 
E. Communicatie met ouders via het ouderportaal 
Sinds december 2014 krijgen de ouders van leerlingen in het vmbo en havo informatie van de 
school via het ouderportaal. Als overgang levert de school de informatie ook op papier. Onder 
aan elke papieren versie wordt vermeld dat de brief ook op het ouderportaal is te vinden.  
 
Evaluatie: 
Uit onderzoek blijkt dat  vanaf  december 2014 tot 9 juni 2015 in totaal 48 ouders van de 193 
ouders het ouderportaal hebben gebruikt. Het vermelden van het ouderportaal onder aan de 
papiere brieven nlijkt niet voldoende. De school zal de komende jaar meer aandacht besteden 
aan het gebruik van het ouderportaal.  
 

Doel 2015-2019: 
Ouders weten het ouderportaal te vinden en te gebruiken 

 
 

7.2.3. Personeelsbeleid 
A. Professionalisering 
De school werkt sinds schooljaar 2014-2015 met een professionaliseringsplan. Dit plan omschrijft 
de professionele ontwikkeling en begeleiding van de docenten.  Hierin is ook de gehele interne 
opleiding opgenomen waarin de docenten een aanbod krijgen om cluster 2 specialist te worden. 
Het professionaliseringsplan is een ontwikkeldocument, het wordt steeds aangepast aan de 
ontwikkelbehoeften van de docenten. Voor het totale aanbod verwijzen wij graag naar het 
professionaliseringsplan. Hieronder een aantal punten die binnen de interne opleiding extra 
aandacht krijgen.  
 

a. Modelleren:  

Leren vraagt van de docenten in cluster 2 extra aandacht. Uit onderzoek (Marschark  e.a., 2005) 

blijkt dat dove en slechthorende leerlingen denken meer geleerd te hebben en te weten dan 

daadwerkelijk het geval is (dit in vergelijking met horende leerlingen). Uit de schoolpraktijk blijkt 

dat dit ook van toepassing is bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Leerlingen weten 
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immers niet wat zij aan informatie missen. Knoors en Marschark wijzen er op dat het door de 

school gebruikte activerende directe instructiemodel zorgt voor betere en snellere resultaten. Dit 

instructiemodel wordt versterkt door modelleren (Knoors & Marschark, ).  Bij modelleren maakt 

de docent gebruik van de spiegelneuronen van de leerling (Iacoboni, 2008). Het is een werkvorm 

die de fysiologisch werking van de spiegelneuronen kunnen uitlokken en effectueren. 

 

Evaluatie:  

Uit groepsevaluatie met het team en klassenobservatie bleek dat iedereen de basis van het 

instructiemodel gebruikt, maar dat het modelleren niet expliciet aan de orde komt. 

Modelleren moet nog meer een plaats krijgen binnen de lessen. Hiervoor moeten de docenten 

meer bewust worden van het versterkte effect van het modelleren op het leerresultaat van de 

leerling. Tevens krijgt de leerling voorbeelden (tools) hoe hij/zij problemen kan aanpakken wat 

goed aansluit bij het levenslang leren (zie 7.1.1 D.: 21ste eeuwse vaardigheden ). Hierbij is het van 

belang dat het inzetten van modelleren afbouwend is. Naar de bovenbouw toe moeten leerlingen 

steeds zelfstandiger in staat zijn om een oplossend stappenplan te doorlopen. Wanneer de 

leerling de school verlaat beheerst hij/zij voldoende tools om probleemoplossend te functioneren 

waardoor het succes op vervolgonderwijs of arbeid wordt vergroot. 

 

Doel 2015-2019: 
De leerling beheerst bij het verlaten van de school voldoende tools om probleemoplossend te 
functioneren. 

 

b.Feedback:   

Niet alleen heeft de school te maken met een belemmering in het leren door het taalprobleem 

maar ook door de leeftijdscategorie. Uit hersenonderzoek blijkt dat de leerlingen in deze periode 

belangrijke hersenontwikkelingen meemaken. Neurocognitieve wetenschap spreekt over de 

gevoelige periode (Westerberg, 2008). In deze periode worden die delen in de hersenen 

ontwikkeld die zorgen voor concentratie, werkgeheugen, sociale vaardigheden en 

probleemoplossend vermogen (Dirksen, 2010; Jolles, 2005; Crone, 2009). Deze kennis betekent 

dat opvoeding en scholing van vaardigheden tijdens deze perioden belangrijk zijn (Sitkoorn, 

2008). Het is aan de docent de leerling bewust te maken van zijn eigen maakbaarheid van het 

brein en dat dit kansen biedt. Deze bewustwording bevordert de intrinsieke motivatie en de 

bewustwording van de eigen mindset (Dwenk. 2010; Dirksen, 2010; Sitkoorn, 2008; Jolles, 2005). 

Dirksen (2010) verwijst naar het onderzoek van Mueller en Dwenk (1998) waarin zij tot de 

conclusie komen dat de leerling het best blijkt te presteren wanneer de feedback gericht is op de 

inspanning van de leerling en zijn gehanteerde aanpak (leerstrategieën).  

 

Evaluatie: 

De school maakte geen gebruik van deze kennis. Er valt winst te behalen in een goede scholing 

voor docenten in het geven van feedback die gebaseerd is op deze kennis. 

 

Doel 2015- 2019 
Alle docenten zijn geschoold op het geven van een goede feedback. Dit is duidelijk zichtbaar in 
de klas. 
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c. De executieve functies 
Taalontwikkelingsstoornis komt bij drie tot zeven procent van alle leerlingen voor. Deze stoornis 
veroorzaakt een beperking in de executieve functies of uitvoerende regelfuncties: Taakinitiatie 
(beginnen aan de opgedragen taak), planning en prioritering, aandacht richten en volgehouden 
aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om je gedag af te remmen), 

zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit. Beperkte executieve functies spelen ook bij de leerlingen in 
het autistisch spectrum een rol en bij de leerlingen met comorbiditeit, zoals ADHD. De executieve 
functies zijn van grote invloed op het succes van de leeropbrengsten. Binnen de klas mede door 
het actieve directe instructie model en door de professionaliteit van de docent hebben deze 
leerlingen veel ondersteuning maar er is geen begeleiding op executieve functie. De leerling kan 
beter werken aan zijn/haar ontwikkelingsperspectief wanneer de leerling (maar de docent ook!) 
weet welke executieve functies hij/zij niet goed beheerst. Waardoor de leerling met 
ondersteuning van de docent doelgerichter kan werken aan het ondersteunen van deze 
executieve functie. 
 
Evaluatie:  
Het afgelopen schooljaar hebben de EF een plaats gekregen in de interne opleiding.Het komende 
schooljaar zal er aan gewerkt moeten worden dat de docenten beter leren signaleren. Daarnaast 
moet er meer aandacht komen voor de ondersteuning die je als docent kunt bieden. Dit betekent 
dat de docenten hierin geschoold moeten worden om, met hulp van de schoolpsycholoog, te 
kunnen analyseren op welke executieve functie de leerling vastloopt en hoe de docent de leerling 
kan ondersteunen. De inhoud van de scholing is er op gericht om alle docenten in staat te stellen 
beperkingen in de executieve functies te herkennen en te zorgen dat leerlingen dit bij zichzelf 
erkennen. Waarna de docent en leerling in het ontwikkelingsplan een handelingsplan kunnen 
opstellen hoe de leerling de executieve functie kan trainen of compenseren.  
 

Doel 2015-2019 
Alle docenten zijn geschoold in het signaleren van beperking in de executieve functies en weten 
de leerling hier in de ondersteunen. 

 
B. Lerende organisatie 
De school heeft een nulmeting (zie bijlage 2) gedaan in hoeverre zij een lerende organisatie is.  
Tijdens deze analyse kwam zij er achter dat hier geen aparte scholing op moet komen maar dat 
het in alle activiteiten van de school vorm moet krijgen. Het is in eerste instantie aan het MT, LC 
docenten en IBers om dit in alle activiteiten uit te dragen/stralen zodat er in de school de 
bewustwording ontstaat van de lerende organisatie.  Een lerende organisatie werkt vanuit een 
cyclus van data, duiden, doelen en doen  gericht op- opbrengsten van de leerlingen.  Alle 
medewerkers hebben eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling en deskundigheid. Vanuit dit 
eigenaarschap dragen zij bij aan de professionele organisatie.  
 

Doel 2015-2019 
De school is een lerende organisatie  

 
 
 

7.2.4. Bedrijfsvoering 
A. Nieuwbouw 
Na verwachting gaat de school in 2019 verhuizen naar de cluster 2 campus. Dit is een project in 
samenwerking met Kentalis waarbij alle cluster 2 scholen bij elkaar in de buurt worden gezet. Dit 
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geeft de school de gelegenheid om na te denken over het ideale schoolgebouw. Daarbij moet er 
vooral aandacht zijn voor de inrichting van de lokalen, ruimte voor de leerlingen buiten de 
leslokalen (werkplekken, chill plekken, samenwerkingsplekken) en werkplekken voor het 
personeel. De school heeft nu geen uitstraling van een middelbare school Deze uitstraling moet in 
de nieuwbouw er wel duidelijk zijn. 
 

Doel 2015-2019 
De school heeft een plan van inrichting voor de nieuwbouw dat voldoet aan cluster 2 en een 
middelbare schooluitstraling heeft.  

 
B. Randapparatuur 
De leermethodes vragen steeds meer gebruik van computers in de klas. Maar ook met het idee 
om uit te blinken in de 21ste eeuwse vaardigheden zal de school goed investeren in de benodigde 
randapparatuur.  
 

Doel 2015-2019 
De school heeft een meerjarenplan voor het aanschaffen van de juiste randapparatuur 
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7.3 Beleidsdoelen 2015-2019 

 

7.3.1 Overzicht beleidsdoelen en meerjarenplanning 
 

Beleidsdoelen  15-16 16-17 17-18 18-19 

Onderwijskundig beleid     

A.Digitale leeromgeving     

a. Cloudwise wordt door iedereen optimaal gebruikt X X   

       b.    SOM: Ontwikkelingsperpsectief en journaal worden  
               vanaf de drive gekoppeld aan zorgvierkant in SOM. 

X    

       c.    Digitale leermiddelen: Alle docenten breiden hun  
              TPACK uit en weten blending leren op een juiste  
              manier in te zetten. 

X X X X 

B. Opbrengst Gericht werken      

a. Opbrengsten leren leren  
- De leervaardigheidskaarten zijn in alle lessen 
geïntegreerd. 
- USP VO heeft een doorlopende leerlijn “leren 
leren”. 

 
X 
 

    X     

 
X 
 

X 

  

       b1.    Opbrengsten Soc. Em.Ontw. 
               - UPS VO heeft een doorlopende leerlijn SE  
                  ontwikkeling. 

 
X 

 
X   

  

       b2.   Opbrengsten Soc. Em.Ontw 
                -Docenten zijn geschoold om leerlingen goed de  
                ondersteunen bij de SE ontwikkeling 

 X   

       c.     Opbrengsten LOB:  usp VO een doorlopende leerlijn                 X X   

C. Cluster 2 specifiek :     

a.  Onderzoeken of het licht in de lokalen kan worden      
 verbeterd. Dit is in ieder geval een 
 aandachtspunt voor de nieuwbouw 

X X X X 

b.     Onderzoeken naar mogelijkheden van het  
  ondertitelen van internet filmpjes en ander vak  
  gerelateerde visuele beelden 

X X X X 

c.     De docenten zijn in staat om een cluster 2  
  problematiek goed te vertalen naar de  
  individuele onderwijs behoeften van de leerling   

X X   

D. 21 ste eeuwse vaardigheden      

a. De school excelleert in het aanleren van 21 eeuwse 
vaardigheden. 

X X X X 

E. Implementeren van vernieuwde vmbo      

a. De school heeft het vernieuwde vmbo in het 
onderwijsprogramma geïmplementeerd en 
geïntegreerd. 

X X   

F. VWO aanbod en andere examenmogelijkheden     

a.  De school onderzoekt of zij ook het vwo aanbieden 
en of zij deelcertificaten op basisberoepsgerichte 
leerweg aanbieden 

 X X  

Kwaliteitsbeleid     
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A. Veiligheid      

a. Soc. veiligheid: De school heeft de volgende pijlers 
uitgewerkt en is duidelijk zichtbaar/merkbaar: 
sociale media, radicalisering/polarisering en seksuele 
geaardheid. 

X X X X 

b.   Fysieke veiligheid: De school heeft afspraken over  
deurbeleid 

X    

B. Ondersteuningsstructuur      

a. Er is een plusklas in de startklas en een vorm daarvan 
in de bovenbouw. 

X    

b.   Voor examenleerlingen is er faalangsttraining. X    

c.    Doorstroom wordt verbeterd door intensievere 
samenwerking met de AD 

X X   

d.   Alle medewerkers weten de juiste informatie op de 
juiste plek te plaatsen en te vinden 

 X X  

C. Excellente school     

a. De school heeft een keus gemaakt of zij het 
predicaat “excellente school” wil hebben en heeft, 
wanneer het antwoord ja is , actie ondernomen. 

 X X X 

D. Duidelijk plaats in het passend onderwijs     

a. De school blijft er voor zorgen dat zij de 
samenwerkingsverbanden met haar deskundigheid  
ondersteunt. 

X X X X 

E. Communicatie met ouders via het ouderportaal     

a. Ouders weten het ouderportaal te vinden en te 
gebruiken 

    

Personeelsbeleid     

A. Professionalisering     

a. De leerling beheerst bij het verlaten van de school 
voldoende tools om probleemoplossend te 
functioneren. 

 X X  

b.    Alle docenten zijn geschoold op het geven van een 
goede feedback. Dit is duidelijk zichtbaar in de klas. 

 X X X 

c.    Alle docenten zijn geschoold in het signaleren van 
beperking in de executieve functies en weten de 
leerling hier in te ondersteunen. 

 X X X 

B. Lerende organisatie     

a. De school is een lerende organisatie X X X X 

Bedrijfsvoering     

A. Nieuwbouw     

a. De school heeft een goed plan van inrichting voor de 
nieuwbouw 

 X X X 

B. Randapparatuur     

a. De school heeft een meerjarenplan voor het 
aanschaffen van de juiste randapparatuur 

X X X X 
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7.3 Uitwerking Beleidsdoelen 2015-2019 
In deze paragraaf wordt per beleidsdoel uitgewerkt hoe we dat gaan aanpakken. 
 
 

7.3.1 Onderwijskundig beleid 
 
A.Digitale leeromgeving 

Beleidsdoel Digitale leeromgeving: Cloudwise  15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Het gebruik van de leerlijnen in Cloudwise wordt zowel 
door leerlingen als docenten niet optimaal gebruikt 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Cloudwise worden door iedereen optimaal gebruikt. Dit 
betekent dat docenten  de juiste informatie in Cloudwise 
zet en weet waar de benodigde informatie te vinden is. 
Docenten kunnen leerlingen ondersteunen bij het jiuste 
gebruik van CLoudwise. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

De winst zit in duidelijkere afspraken maken met de 
docenten over het gebruik; zowel door de docenten, als 
hoe de docenten het gebruik bij leerlingen stimuleren 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

De docenten worden begeleid door een collega en de I- 
coach. De leerlingen krijgen tijdens de lessen 
informatiekunde instructie.  
Directeur en teamleider bewaken. 

 
 

Beleidsdoel Digitale leeromgeving: SOM 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X    

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De aandacht voor de school ligt in de koppeling van de 
OPP’s aan SOM . Het document  
“ontwikkelingsperspectief”  is vernieuwd en wordt nu door 
alle mentoren ingevuld op de drive. De stap naar de 
koppeling aan SOM is nog niet gezet. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Ontwikkelingsperpsectief en journaalzijn vanaf de drive 
gekoppeld aan zorgvierkant in SOM. 
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DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Docenten en logopedisten leren de koppeling te maken 
met SOM  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

I Coaches, Iber en administratie begeleiden de docenten 
en logopedisten. 
 
Directeur en teamleider  bewaken. 
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Beleidsdoel Digitale leeromgeving: Digitale leermiddelen 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De ervaringen en de kennis van docenten is zeer 
verschillend. Met het oog op  “de 21ste eeuw 
vaardigheden”, “lang leven leren” en het nieuwe vmbo 
heeft de school nog een grote slag te slaan.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle docenten breiden hun TPACK uit en weten blending 
leren op een juiste  manier in te zetten. 
 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Dit onderdeel wordt meegenomen in de ontwikkeling van 
de 21ste eeuwse vaardigheden 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Windesheim, I coaches, ervaren docenten en teamleider 
zorgen voor scholing en ondersteuning 
 
Directeur is nauw betrokken bij de ontwikkeling  

 
B. Opbrengst Gericht werken  

Beleidsdoel Opbrengst Gericht werken:  
Opbrengsten leren leren 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De school heeft zich als doel gesteld 
leervaardigheidskaarten te ontwikkelen die in alle lessen, 
waarbij de betreffende leervaardigheid wordt gebruikt, 
kan worden aangeleerd met eenzelfde stappenplan. 
De leerlijn van USP is nog in ontwikkeling 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

1. De leervaardigheidskaarten zijn in alle lessen 
geïntegreerd. 
2.  USP VO werkt met een doorlopende leerlijn “leren 
leren”. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Docenten werken de leervaardigheidskaarten uit en 
passen deze toe in de les. Een groepje docenten (vanuit elk 
leerjaar) schrijven de leerlijn. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Alle docenten en LC docenten 
 
De directeur en teamleider bewaken. 

 

Beleidsdoel Opbrengst Gericht werken :  
Opbrengsten Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

15-16 16-17 17-18 18-19 

X   X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

USP VO heeft geen leerlijn Soc. Em. Ontw. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

UPS VO heeft een doorlopende leerlijn SE                  
ontwikkeling en werkt daarmee. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Voor  de verschillende leerjaren wordt een doorlopende 
leerlijn geschreven 
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Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Een groep docenten uit de verschillende leerjaren 
ontwikkelingen samen met een LC docent een 
doorlopende leerlijn 
 
De directeur en teamleider bewaken. 

 
 

Beleidsdoel Opbrengst Gericht werken :  
Opbrengsten Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
 

15-16 16-17 17-18 18-19 

 X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Docenten geven aan niet genoeg vaardigheden te hebben 
om de leerlingen goed te begeleiden in de soc. em. ontw. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Docenten zijn geschoold om leerlingen goed de                 
ondersteunen bij de SE ontwikkeling. Hierbij weten de 
docenten waar de leerling in zijn SE ontwikkeling vast 
loopt en kan hier, wat binnen de mogelijkheid van het 
onderwijs ligt, naar handelen.  

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

De school zorgt voor scholing. Docenten ontwikkelen 
samen een aanpak van begeleiding voor de leerlingen op 
het gebied van soc.em. ontw. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Docenten en gedragsdeskundige/schoolpsycholoog 
 
 
 
Directeur en teamleider bewaken 

 
 

Beleidsdoel Opbrengst Gericht werken: Opbrengsten LOB 15-16 16-
17 

17-18 18-19 

X X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

USP VO heeft geen doorlopende leerlijn. De aandacht ligt 
vooral in het tweede en in het vierde leerjaar 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

USP VO heeft een doorlopende leerlijn  

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Er wordt een leerlijn geschreven 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Een groep docenten uit de verschillende leerjaren  en een 
LC docent schrijven een doorlopende leerlijn 
 
 
De directeur en teamleider bewaken 

 
C. Cluster 2 specifiek 

Beleidsdoel Cluster 2 specifiek:  licht in de lokalen 15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Bij het gebruik van het digibord gaat nog wel eens het 
lokaallicht uit waardoor de leerlingen niet meer goed 
gebruik kunnen maken van het mondbeeld van de docent. 
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Maar ook in het algemeen kan het licht in de klas worden 
verbeterd. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

 Het licht in de lokalen voldoet aan onze wens en werkt 
ook echt.  

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

 Onderzoeken of het licht in de lokalen kan worden      
 verbeterd. Dit is in ieder geval een 
 aandachtspunt voor de nieuwbouw 
eisen opstellen waaraan de verlichting in de lokalen moet 
voldoen 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Docenten die de inrichting van de nieuwbouw gaan 
voorbereiden Waarbij zij kijken of er nu al verbeteringen 
in het huidige schoolgebouw kan worden doorgevoerd.  
 
Directeur  en teamleider bewaken 
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Beleidsdoel Cluster 2 specifiek:  
cluster 2 problematiek vertalen in  onderwijsbehoeften 

 

15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De docenten hebben kennis van de cluster 2 
problematiek. Toch blijkt het voor een groep  lastig om de 
vertaalslag te maken naar de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Dit heeft voor een groot deel te maken dat 
docenten het moeilijk vinden om logopedisch gegevens te 
lezen en te vertalen naar de praktijk. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De docenten zijn in staat om een cluster 2 problematiek 
goed te vertalen naar de  individuele onderwijs behoeften 
van de leerling en handelen daarnaar 
 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Het onderwerp wordt opgenomen in de interne opleiding 
en de docenten krijgen bij het maken van de OPPs extra 
ondersteuning van IBer, linguïst en logopedisten. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Linguist, logopedisten en IBer  onderzoeken de 
mogelijkheden 
 
 
 
Directeur en teamleider bewaken 

 
 

Beleidsdoel Cluster 2 specifiek:  
ondertitelen van internet filmpjes en ander vak 
gerelateerde visuele beelden 

 

15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Door toename van internet filmpjes en andere vak 
gerelateerde visuele beelden neemt het percentage 
“onzichtbare stemmen” toe (voice-overs) 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle leerlingen (kunnen) profiteren van de gesproken 
informatie bij internetfilmpjes. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Onderzoeken naar een  makkelijke, goede en snelle 
manier van ondertitelen. Waarbij er gekeken wordt of de 
docenten dit zelf kunnen of dat de school in ism andere 
cluster 2 scholen iemand daarvoor een taak geven of 
inhuren. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Linguïst , logopedisten en I coaches onderzoeken de 
mogelijkheden 
 
 
 
Directeur en teamleider bewaken 

 
D. 21 ste eeuwse vaardigheden 

Beleidsdoel 21 ste eeuwse vaardigheden 15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 
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DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vraagt 
dit van de school niet meer op te leiden tot één 
beroepsrichting maar tot mensen die in staat zijn om zich 
levenslang te ontwikkelen.  Allen et al.  geven aan dat er 
een groot gat is in de kennis op het gebied van de meeste 
21th century skills vaardigheden; creativiteit, kritisch 
denken, sociaal-communicatieve vaardigheden en 
zelfmanagement vaardigheden. De school moet 
analyseren hoe zij de leerlingen deze vaardigheden 
aanbiedt. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school excelleert in het aanleren van 21 eeuwse 
vaardigheden. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Scholing van alle docenten en samen ontwikkelingen van 
aanbod van 21 ste eeuwse vaardigheden 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Windesheim, I coaches, ervaren docenten en teamleider 
zorgen voor scholing en ondersteuning 
 
 
Directeur is nauw betrokken bij de ontwikkeling 
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E. Implementeren van vernieuwde vmbo  

Beleidsdoel Implementeren van vernieuwde vmbo  15-16 16-17 17-18 18-19 

X X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

 Het vmbo vernieuwd. Leerlingen worden breder 
opgeleid, om in de toekomst flexibel inzetbaar te zijn.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school heeft het vernieuwde vmbo in het 
onderwijsprogramma geïmplementeerd en geïntegreerd. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

De vernieuwde vmbo wordt geïmplementeerd en 
gekeken waar het onderwijsprogramma van de school 
moet worden aangepakt. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Een groep docenten van de verschillende leerjaren, LC 
docent en decaan implementeren het vernieuwde vmbo 
en zorgen voor een goede vertaling naar de praktijk van 
de school. Het wordt tevens geïntegreerd in het LOB 
programma. 
 
De directeur en teamleider bewaken 

 
F. VWO aanbod en andere examenmogelijkheden 

Beleidsdoel VWO aanbod en andere examenmogelijkheden 15-16 16-17 17-18 18-19 

 X X  

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De school ziet dat de meeste leerlingen door groeien naar 
een hoger uitstroomprofiel dan dat het primair onderwijs 
bij binnenkomst heeft voorspeld, daar zitten leerlingen 
tussen met vwo capaciteiten. 
Verder ziet de school dat een grotere groep leerlingen 
door de strengere examen eisen van de 
Basisberoepsgerichte leerweg niet in staat zijn om een 
diploma te behalen. Dit terwijl zij cognitief voor een 
aantal vakken wel de mogelijkheden hebben. Het is van 
belang dat de school gaat onderzoeken of deze leerlingen 
voor deze vakken deelcertificaten kunnen halen, 
waarmee de doorstroom naar het mbo wordt versterkt.  
 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school onderzoekt of zij ook het vwo gaat aanbieden 
en of zij deelcertificaten op basisberoepsgerichte leerweg 
gaat aanbieden. Indien mogelijk wordt het aanbod van de 
school aangepast. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Met DUO overleggen wat de mogelijkheden zijn 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Bovenbouw LC docent, bovenbouw iber en teamleider 
onderzoeken de mogelijkheden en de daarbij komende 
kosten. 
 
 
De directeur is nauw betrokken bij dit onderzoek 
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7.3.2 Kwaliteitsbeleid 
A. Veiligheid 

Beleidsdoel Veiligheid : Sociale veiligheid 15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Vanuit de docenten, MT en leerlingen is er behoeften om 
meer aandacht te besteden aan sociale media, 
radicalisering/polarisering en seksuele geaardheid 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school heeft de volgende pijlers uitgewerkt en dat is 
duidelijk zichtbaar/merkbaar: sociale media, 
radicalisering/polarisering en seksuele geaardheid. 
 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

In een werkgroep bestaand uit docenten, leerlingen, een 
LC docent en I coaches worden de pijlers uitgewerkt en 
wordt er gezorgd voor een toepassing in de school. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Onder leiding van een LC docent en I coach gaan 
docenten en  leerlingen de pijlers uitwerken. 
 
 
 
Directeur en teamleider zijn nauw betrokken bij de 
ontwikkeling 

 
 

BeleidsdoelVeiligheid:Fysieke veiligheid 15-16 16-17 17-18 18-19 

X    

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De fysieke veiligheid moet ook gewaarborgd worden door 
deurbeleid. Na het openen van de deur kan iedereen nu 
door de school heen lopen zonder dat toezicht is. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school heeft afspraken over  deurbeleid en handelt 
daarnaar 
 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Er worden regels opgesteld voor het deurbeleid. Iedereen 
wordt hiervan op de hoogte gebracht 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Concierge en MT stellen de regels op en verspreiden dit 
onder alle medewerkers en leerlingen. 
 
 
 
Directeur stelt mede de regels op en bewaakt 
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B. Ondersteuningsstructuur  

Beleidsdoel Ondersteuningsstructuur : plusklas 15-16 16-17 17-18 18-19 

X    

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De school is tevreden over de aanpak van de plusklassen 
en zoekt naar mogelijkheden om vanaf het komende 
schooljaar een vorm van een plusklas in de bovenbouw  
en startklas in te voeren. Tevens komt er een plusklas in 
de start, dit gaat eventueel samen met het project beter 
pASSend klas.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Er is een plusklas in de startklas en een vorm in de 
bovenbouw. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

In samenwerking met Kentalis wordt er op projectbasis 
van 1 jaar een plusklas in de start gestart. In de 
bovenbouw is één docent extra mentor voor alle ASS 
leerlingen Waar deze leerlingen altijd terecht kunnen.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Teamleider, ASS specialist, docenten plus startklas en 
collega’s van Kentalis geven vorm aan plusstartklas. De 
teamleider bewaakt het proces. De bovenbouw plusklas 
mentor bewaakt de ontwikkeling van alle bovenbouw ASS 
leerlingen samen met de ASS specialist 
 
De directeur bewaakt 

 
 

Beleidsdoel ondersteuningsstructuur:  
examen faalangsttraining 

15-16 16-17 17-18 18-19 

X    

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

In de voorbereiding van het examen van 2015 bleken veel 
leerlingen zeer veel stress te ervaren. De school heeft 
deze leerlingen een faalangst training aangeboden Dit 
bleek voor veel leerlingen effectief 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Voor examen leerlingen is er faalangsttraining 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Leerlingen met faalangst voor het examen volgen een 
standaard een training  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Gedragskundige geeft de training nadat de mentoren de 
leerlingen hebben gesignaleerd. 
 
 
 
De directeur en teamleider bewaakt. 
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Beleidsdoel Ondersteuningsstructuur : Doorstroom naar 
vervolgonderwijs verbeteren 

15-16 16-17 17-18 18-19 

X X   

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De doorstroom naar het MBO wordt steeds moeilijker 
Voorheen kwam de AD pas in beeld bij het uitdelen van 
de diploma’s. Dit terwijl de AD veel voor de leerlingen 
kan betekenen bij aanname bij het MBO. Zij kunnen ook 
adviseren op welke ROC het past bij de individuele 
leerling.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Doorstroom wordt verbeterd door intensievere 
samenwerking met de AD De doorstroom gaat sneller en 
makkelijker. De school heeft sneller zicht op leerlingen 
die problemen hebben bij binnenkomst van 
vervolgonderwijs.  

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

De AD (ambulante dienst) komt vroegtijdig in de klas om 
kennis te maken met de leerlingen. Er is een zorgoverleg 
waarin de overdracht plaats vindt tussen de school en 
de AD.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

IBer, decaan en AD hebben vroegtijdig (in november) 
contact met elkaar over de leerlingen De leerlingen 
worden begeleid van het bezoeken van de open dagen 
tot en met de toelating bij de juiste ROC. 
 
De directeur en teamleider bewaken 

 
 

Beleidsdoel Ondersteuningsstructuur:  
 Informatie op de juiste plek 

15-16 16-17 17-18 18-19 

 X X  

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Het registeren van de gegevens van de leerling staat op 
verschillende plaatsen. De school is hier tevreden over. Er  
zijn afspraken dat de gegevens in SOM leidend zijn en dat 
er in het zorgvierkant een link komt naar het OPP en 
journaal.  Het is van belang dat de school nu gaat werken 
aan de borging waarbij alle medewerkers weten waar 
welke informatie staat en hoe deze aan elkaar gekoppeld 
zijn. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle medewerkers weten de juiste informatie op de juiste 
plek te plaatsen en te vinden 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Alle medewerkers leren naar het zorgvierkant te linken. 
De Iber ism de administratie  maakt een duidelijk 
overzicht waar alle informatie te vinden is en hoe men 
informatie moet plaatsen 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Iber en administratie zorgen voor de juiste stappen.  
 
Directeur en teamleider bewaken. 
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C. Excellente school 

Beleidsdoel  Excellente school 15-16 16-17 17-18 18-19 

 X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De school heeft de afgelopen tijd veel tijd geïnvesteerd in 
de kwaliteit van het onderwijs dat overeenkomt met de 
definitie  van de excellente school.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school heeft een keus gemaakt of zij het predicaat 
“excellente school” wil hebben en heeft, wanneer het 
antwoord ja is , het predicaat behaald 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

In het totale team wordt onderzocht en besproken wat 
het inhoud om het predicaat te krijgen.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Iedereen onder stimulans van directeur en teamleider 

 
D. Duidelijk plaats in het passend onderwijs 

Beleidsdoel  passend onderwijs 15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Het cluster 2 onderwijs is niet meegegaan naar de 
samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat de school als 
extra taak heeft duidelijk zichtbaar te blijven in  de 
samenwerkingsverbanden. De taak van de school is 
deskundigheid delen en het regulier onderwijs adviseren. 
Binnen het Amsterdamse samenwerkingsverband neemt 
de school zitting in de advies groep. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school  blijft er voor zorgen dat zij de 
samenwerkingsverbanden met haar deskundigheid  
ondersteunt. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Decaan, AD en directeur  houden contact met de 
samenwerkingsverbanden voor overleg en advies 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Decaan, AD en directeur koppelen vragen van de 
samenwerkingsverbanden terug naar de diverse 
deskundigen binnen de school. 

 
E. Communicatie met ouders via het ouderportaal 

Beleidsdoel  passend onderwijs 15-16 16-17 17-18 18-19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

48 van de 193 ouders maken gebruik van het 
ouderprotaal.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle ouders maken gebruik van het ouderportaal 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Ouders worden extra ondersteunt bij het gebruik. De 
papieren versie van informatie wordt definitief 
afgebouwd.  
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Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

I coach, mentoren en MT brengen het ouderportaal met 
regelmaat onder de aandacht van de ouders en 
leerlingen.  

 

7.3.3 Personeelsbeleid 

A. Professionalisering 

Beleidsdoel Professionalisering: Modelleren 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

 X X  

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Uit groepsevaluatie met het team en klassenobservatie 
bleek dat iedereen de basis van het instructiemodel 
gebruikt, maar dat het modelleren niet expliciet aan de 
orde komt. De docenten moeten meer bewust worden 
van het versterkte effect van het modelleren op het 
leerresultaat van de leerling. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De leerling beheerst bij het verlaten van de school 
voldoende tools op probleemoplossend te functioneren. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Docenten ondersteunen elkaar met het modelleren door 
ideeen met elkaar uit te wisselen en bij elkaar in de klas te 
kijken. LC docenten ondersteunen dit proces. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Alle docenten en LC docenten zorgen voor overleg en 
klassenbezoek momenten. 
 
 
Directeur en teamleider ondersteunen en faciliteren 

 
 

Beleidsdoel Professionalisering: feedback 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

 X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Uit hersenonderzoek blijkt dat de leerlingen in deze 
periode belangrijke hersenontwikkelingen mee maken.Het 
is aan de docent de leerling bewust te maken van zijn 
eigen maakbaarheid van het brein en dat dit kansen biedt. 
Deze bewustwording bevordert de intrinsieke motivatie 
en de bewustwording van de eigen mindset. De leerling 
blijkt het best te presteren wanneer de feedback gericht is 
op de inspanning van de leerling en zijn gehanteerde 
aanpak (leerstrategieën).  De school maakt te weinig 
gebruik van deze kennis. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle docenten zijn geschoold op het geven van een goede 
feedback. Dit is duidelijk zichtbaar in de klas 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Er komt scholing voor de docenten Samen worden er 
afspraken gemaakt en gebrainstormd hoe deze kennis in 
de praktijk kan worden gebruikt. Waarbij men ook bij 
elkaar in de klas kunnen kijken om ideeën op te doen. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Teamleider zorgt voor scholing LC docenten zorgen voor 
ondersteuning Alle docenten en LC docenten zorgen voor 
overleg en klassenbezoek momenten. 



 
Schoolplan 2015 - 2019 * VierTaal College Amsterdam* www.viertaal.nl     58 / 70 

(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

 
Directeur en teamleider ondersteunen en faciliteren 
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Beleidsdoel Professionalisering: De executieve functies 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

 X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Het afgelopen schooljaar hebben de EF een plaats 
gekregen in de interne opleiding. Het komende schooljaar 
zal er aan gewerkt moeten worden dat de docenten beter 
leren signaleren en leerlingen hierin kunnen 
ondersteunen. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

Alle docenten zijn geschoold in het signaleren van 
beperking in de executieve functies en weten de leerling 
hier in de ondersteunen. 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

De  inhoud van de scholing is er op gericht om alle 
docenten in staat te stellen beperkingen in de executieve 
functies te herkennen en te zorgen dat leerlingen dit bij 
zichzelf erkennen. Waarna de docent en leerling in het 
ontwikkelingsplan een handelingsplan kunnen opstellen 
hoe de leerling de executieve functie kan trainen of 
compenseren.  
 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

De schoolpsycholoog zorgt voor scholing en begeleiding  
van de docenten. Ibers ondersteunen bij toepassen in het 
ontwikkelplan. 
 
Directeur en teamleider ondersteunen en bewaken 

 
B. Lerende organisatie 

Beleidsdoel   Lerende organisatie  15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De school heeft een nulmeting (zie bijlage 2) gedaan in 
hoeverre zij een lerende organisatie is.  Tijdens deze 
analyse kwam zij er achter dat hier geen aparte scholing 
op moet komen maar dat het in alle activiteiten van de 
school vorm moet krijgen. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school is een lerende organisatie 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

 Het is in eerste instantie aan het MT, LC docenten en 
IBers om dit in alle activiteiten uit te dragen/stralen zodat 
er in de school de bewustwording ontstaat van de lerende 
organisatie. Maar ook medewerkers die al hun 
eigenaarschap tonen betrekken bij besluiten en 
organiseren. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Iedereen is medeverantwoordelijk Iedereen stimuleert 
elkaar om te komen tot een lerende organisatie. 
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7.3.4 Bedrijfsvoering 

A. Nieuwbouw 

Beleidsdoel Nieuwbouw 15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

 X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

Na verwachting gaat de school in 2019 verhuizen naar de 
cluster 2 campus. Dit geeft de school de gelegenheid om 
na te denken over het ideale schoolgebouw. Daarbij moet 
er vooral aandacht zijn voor de inrichting van de lokalen, 
ruimte voor de leerlingen buiten de leslokalen 
(werkplekken, chill plekken, samenwerkingsplekken) en 
werkplekken voor het personeel. De school heeft nu geen 
uitstraling van een middelbare school Deze uitstraling 
moet in de nieuwbouw er wel duidelijk zijn. 

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De nieuwsbouw voldoet aan het plan van inrichting dat de 
school heeft opgesteld 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Een groep medewerkers houden zich bezig met de 
inrichting. De vakdocenten ontwerpen hun eigen idealen 
lokaal. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

In eerste instantie de werkgroep. Uiteindelijk iedereen. 
 
 
Directeur bewaakt. 

 
B. Randapparatuur 

Beleidsdoel Randapparatuur  15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

X X X X 

DATA & 
DUIDEN 

Huidige situatie 
(knelpunten) 

De leermethodes vragen steeds meer gebruik van 
computer in de klas. Maar ook met het idee om uit te 
blinken in de 21ste eeuwse vaardigheden zal de school 
goed investeren in de benodigde randapparatuur.  

DOELEN Doel(-en)  
(SMART) 

De school heeft een meerjarenplan voor het aanschaffen 
van de juiste randapparatuur 

DOEN Aanpak/activiteiten 
(Wat gaan we doen? 
En op welke wijze?) 

Directeur faciliteert en overlegt met I coaches, teamleider 
en docenten wat de behoeften is. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 
(Wie doet wat? Rol 
directeur) 

Iedereen  
Directeur faciliteert en overlegt. 
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Bijlage 1: Kwaliteitskaarten VierTaal College Amsterdam 
 
 

  OC 

West 

cl. 2 

1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht 

  

1.1 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat 

voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten. 

3 

1.2 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat 

voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten. 

3 

1.3 De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste 

op het niveau van de landelijke standaarden over opbrengsten. 

3 

1.4 De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging. 3 

2 De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun 

ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 

  

2.1 * De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een 

ontwikkelingsperspectief vast. 

3 

2.2 * De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk 

genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties 

en de ontwikkeling van de leerlingen. 

3 

2.3 * De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 

ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde 

keuzes. 

3 

2.4 * De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit. 3 

2.5 De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar 

noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak 

overschrijden. 

3 

2.6 De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen. 3 

2.7 De school zorgt voor effectieve interne afstemming. ** 3 

2.8 De school zorgt voor effectieve externe afstemming met ketenpartners. ** 3 
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3 De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op 

vervolgonderwijs en samenleving. 

  

3.1* De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het 

uitstroomprofiel. 

3 

3.3* Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming. 3 

3.4 De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn. 3 

3.5 Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het 

onderwijsaanbod van de school. 

3 

4 De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod 

eigen te maken. 

  

4.1 De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de 

beschikbare onderwijstijd. 

3 

4.2* De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in. 3 

4.3 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. 3 

4.4 Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt. 3 

5 Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle 

omgangsvormen. 

  

5.1 De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de 

school daartoe onderneemt. 

3 

5.2* De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als 

het personeel. 

3 

5.3 De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om. 3 

5.4 De leraren gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om. 3 

5.5 De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en 

inspirerende leer- en werkomgeving. 

2 

5.6 Het pedagogisch klimaat is voorspelbaar, ondersteunend en uitdagend. 3 

6 De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt 

en houden de leerlingen taakbetrokken. 

  

6.1* De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 3 

6.2* De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 3 
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6.3* De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 3 

6.4 De leraren geven de leerlingen feedback over de uitvoering van hun 

leeractiviteiten. 

3 

6.5 De leraren leren strategieën voor denken en leren aan 3 

7 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking, onderwijstijd en aanpak 

af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

  

7.1 De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op 

de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

3 

7.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van 

leerlingen. 

3 

7.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in 

verwerkingsbehoeften van leerlingen. 

3 

7.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op de verschillen in behoefte aan 

leertijd van leerlingen. 

3 

7.5* De leraren stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) 

gedrag van leerlingen. 

3 

8 De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en verbetering van 

de kwaliteit van haar onderwijs. 

  

8.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie. 

3 

8.2* De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen. 3 

8.3 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied 

overstijgende ontwikkelingsgebieden. 

3 

8.4 De school evalueert regelmatig het onderwijs en leren. 3 

8.5 De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning. 3 

8.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 3 

8.7 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 3 

8.8 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit. 

3 

8.9 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op 

bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van 

het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de 

3 
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samenleving. 

8.10 De school waarborgt de kwaliteit van de schoolexamens en van andere 

toetsinstrumenten. 

3 

9 De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig.   

9.1 De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan. 3 

9.2 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de 

leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan. 

3 

9.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur. 3 

9.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en 

bestuur betrokken. 

3 
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Bijlage 2 nulmeting lerende organisatie 
 

Ontwikkelaspect ontwikkelniveau fase reden 

Koers 

1. De school weet wat 

voor leerlingen zij in 

huis heeft, wat zij hen 

wil leren, hoe en 

waarmee zij dat gaat 

doen en hoe het leer- 

en ontwikkelproces 

zichtbaar wordt 

gemaakt 

fase 4: De koers is gebaseerd 

op een analyse van de 

leerlingpopulatie en de leer- en 

ontwikkeldoelen in relatie tot de 

visie op leren en ontwikkelen. 

fase 2/3: het team is betrokken 

bij het bepalen maar nog 

onvoldoende eigenaar van de 

koers. niet iedereen onder 

schrijft de doelen Dit is nog 

alleen op individueel niveau 

veel harde data 

methode 

onafhankelijke 

toetsen, 

klassenobservatie, 

diagnose externe 

partijen. leerdoelen in 

cloudwise, Team is 

geen eigenaar 

 

2a. De doelen voor 

onderwijskundig en 

personeelsbeleid 

herkenbaar en 

zichtbaar zijn in de 

school en in de klas 

fase 3: het team vertaalt 

gezamenlijk en individueel de 

doelen naar aanpakken, eigen 

gedrag en houding in de school 

en in de klas 

zie ook 1. Er is nog 

te veel weerstand 

voor veranderingen 

en vernieuwing Het is 

nog erg individueel 

 

2b. De koers gericht is 

op wat leerlingen 

nodig hebben om 

effectief en met 

plezier te leren 

Fase 2 De school heeft voor alle 

leerjaren leerdoelen 

geformuleerd voor meetbare 

basisvaardigheden, gebaseerd 

op inspectie normen 

Leerdoelen zijn nog 

niet bij iedereen 

bekend, er is geen 

evaluatie cyclus. 

 

2c. De school betrekt 

leerlingen en ouders 

bij de koers en zij zijn 

op de hoogte van de 

gestelde en de 

behaalde doelen 

fase 2: 

op papier ziet het 

goed uit maar 

leerlingen zijn er nog 

geen eigenaar Doel 

is dat bv het OPP 

een document is van 

de leerling die het 

zelf kan uitleggen en 

samen met mentor is 

opgesteld. Het is 

lastig om ouders erbij 

te betrekken. 

Informeren van 

ouders gaat nu via 

ouderportaal Niet 

voor alle docenten 

vanzelfsprekend 

omdat zij ouders als 
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bedreiging zien. 

Bespreken met 

docenten omdat zij 

zich zorgen maken 

Wat mag je als 

docent wel en niet 

zeggen. Bewustzijn 

van voorbeeld functie 

    

gebruik van 

feedback 

1a. de school 

beredeneert wat voor 

data zij verzamelt en 

hoe zij deze data 

analyseert en 

vergelijkt 

fase 4: De school gebruikt 

beredeneert annvullende 

instrumenten om de 

ontwikkeling van leerlingen te 

volgen De eigen observaties en 

bevindingen van teamleden 

worden op waarde 

meegenomen 

toa Saqi SE per.etc. 

De eigen observaties 

en bevindingen van 

teamleden worden 

op waarde 

meegenomen Dit is 

nog erg indivudueel 

 

1b. De school gebruikt 

data over het leren en 

ontwikkelen van 

leerlingen voor 

systematisch en 

cyclisch aanpassen, 

verbeteren en 

optimaliseren van het 

onderwijs. 

Fase 2: De analyse wordt 

uitgevoerd door schoolleiding 

en/iber Zij trekken op beide 

niveaus conclusies en bepalen 

interventies 

Het wordt door een 

te kleine groep 

gedaan Enkele 

docenten doen dit 

wel zelfstandig, maar 

het is nog niet breed 

gedragen. 

 

1c. De school heeft 

een onderzoekende 

cultuur en op elk 

niveau in de 

organisatie wordt de 

evaluatieve cyclus 

toegepast 
Fase 2 

Het team ziet het 

geheel niet Er gevoel 

in het team leeft dat 

zaken niet zijn 

afgerond en 

geevalueerd Zij 

hebben het gevoel 

steeds met iets 

nieuws te beginnen 

 

2.teamleden 

gebruiken data als 

directe feedback op 

de pedagogisch-

didactische aanpak Fase 1 
Dit komt niet 

structureel voor 
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lerende 

professional 

1a. De schoolleiding 

heeft de visie op het 

leren van individuele 

teamleden uitgewerkt 

en bepaalt welke 

competenties in het 

team nodig zijn om de 

koers te varen 

fase 4 Professionalisering is 

direct gerelateerd aan de 

beroepsuitoefening en koers 

van de school. Praktijk in fase 

1/2 

Er zijn veel docenten 

met passende 

opleidingen bezig. 

De praktijk is dit jaar 

bezig met de nul 

meting 

 

1b. De schoolleiding 

heeft een 

competentiestandaard 

vastgesteld voor 

verschillende 

loopbaanfasen en 

functies en stuurt 

hierop door 

begeleiding en 

beoordeling 

fase 4 De schoolorganisatie 

wordt gezien als leerwerkplaats 

fase 3 individuele docenten 

bepalen dIt nog niet op basis 

van de doelen 

De docent is bezig 

met eigen 

ontwikkeling 

 

2. De de schoolleiding 

selecteert nieuw 

personeel en draagt 

zorg voor een 

professionele 

introductie en 

begeleiding 

fase 5: Nieuwe teamleden 

worden geselecteerd en 

begeleid op basis van de 

competentiestandaard en 

krijgen een 

introductieprogramma op maat 

Er is een procedure 

en 1 persoon die de 

uitvoering heeft 

 

3a. teamleden voelen 

zich eigenaar van de 

ontwikkeling van het 

persoonlijk 

meesterschap en 

kunnen dit verbonden 

aan de koers van de 

school 

fase 2: individueel leren van 

teamleden en de 

organisatiedoelen staan los van 

elkaar. ook fase 3 leamleden 

spiegelen zichzelf aan de comp 

standaard en stellen doelen in 

het kader van de eigen 

leercyclus. 

Beide fasen zitten in 

een overgangsfase 

Steeds meer 

docenten zien wat de 

school nodig heeft 

 

3b. De individuele 

teamleden zijn in staat 

feedback te geven en 

te ontvangen fase 2 Dit is geen cultuur 

    

samen leren in 

het team 

1. In het schoolteam 

wordt zichtbaar en 

samen geleerd met 

focus op het 

fase 2/4/5: Op de agenda staan 

inhoudelijke en 

schoolorgnisatorische 

onderwerpen De gezamelijke 

leerdoelen zijn gebaseerd op de 

koers van de school. Bij het 

Er is nog niet altijd 

zichtbaar teamleren 

en het team draagt 

nog niet de 

verantwoordelijkheid 

daarom is er nog 
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verbeteren van het 

onderwijs 
opstellen en het uitvoeren van 

het gezamenlijke programma 

worden ook externe partners 

geen sprake van een 

zelfstandige 

professionele 

leergemeenschap 

 

2a. samen leren wordt 

georganiseerd en 

gefaciliteerd 

fase 3 Specialisten binnen het 

team initieren vormen van 

samen leren bij vraagstukken 

binnen hun specialisme. fase 5: 

Expertise van buiten de school 

wordt benut om eigen leren te 

verbreden en te verdiepen. 

Er wordt expertise 

benut door 

verschillende 

mensen uit te 

nodigen om kennis in 

school te halen 

 

2b. De schoolleiding is 

betrokken bij het 

collectieve leerporces 

en trekt hier lering uit 

voor de wijze van 

leiding geven 
fase 3: De schoolleiding 

bewaakt de samenhang  

 

3. Samen leren is een 

cultuurkenmerk van 

de school 

fase 2: leren van elkaar is 

onderwerp van gesprek 

Teamleden zijn zich ervan 

bewust dat zij van elkaar 

kunnen leren. Fase 3 Wij zorgen 

wel voor een structuur 

Niet bij iedereen 

maar het gaat wel 

steeds bij een 

grotere groep leven 

    

georganiseerd 

leiderschap 

1a. De schoolleiding 

heeft een 

schoolontwikkeling in 

gang gezet 

fase 2:De schoolleiding maakt 

gebruik van kwaliteiten van de 

teamleden bij het in gang zetten, 

volgen en aansturen van 

schoolontwikkelactiviteiten 

We maken gebruik 

van eigen expertise 

om te leren en te 

ontwikkelen 

 

1b. de teamleden 

nemen hun 

verantwoordelijkheid 

voor het bereiken van 

de schooldoelen 

fase 1: Activiteiten in het kader 

van de schoolontwikkeling 

worden veelal bepaald op basis 

van wat zich ter plekke voordoet 
Dit is erg individueel 

bepaald 

 

2a. De schoolleiding 

heeft zicht op de 

reeds aanwezige 

competenties en 

vaardigheden in het 

team en wat voor 

potentie in het team 

zit. 

fase 3: De schoolleiding brengt 

schoolontwikkelactiviteiten 

onder bij teamleden met 

specifieke expertise 

Taken worden steeds 

meer opgesplitst en 

naar expertise 

verdeeld onder 

verschillende 

mensen 
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2b. De schoolleiding 

weet de kwaliteiten 

van het team effecteif 

in te zetten en laat 

ontwikkelen in dienst 

van de koers van de 

school 

fase 2: verantwoordelijkheid en 

bevoegheden liggen op 

afgesproken thema's bij 

coordinatoren fase 4/5: Onder 

regie van de schoolleiding is er 

een 

gezamenlijkverantwoordelijkheid 

voor de schoolontwikkeling 

niet iedereen neemt 

nog zijn 

verantwoording  

 


