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Woord vooraf
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de
nabije toekomst voor het onderwijs op de Prins Willem-Alexanderschool hebben
gemaakt. De algemene doelen van onze school (de missie) hebben we vertaald naar de
dagelijkse praktijk. We beschrijven hoe we ons onderwijs in willen gaan richten, welke
materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. De indeling van het
schoolplan 2020-2024 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting Veldvest
en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.
De komende vier schooljaren (2020-2024) vormen voor de Prins Willem Alexanderschool
een dynamische en boeiende periode. Na de afgelopen planperiode waarin voor het VSO
nieuwe huisvesting is gerealiseerd in twee goed geoutilleerde, moderne gebouwen staat
een verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit hoog op de agenda. Tegen de
achtergrond van Passend onderwijs, verandering van doelgroep en een snel
veranderende maatschappelijke context met bijbehorende verwachtingen en eisen, ligt
er een grote uitdaging om gezamenlijk als team, directie en bestuur, de kwaliteit van
onderwijs met de daaraan gerelateerde professionele ontwikkeling van teamleden en
schoolorganisatie, verder te ontwikkelen en te verbeteren.
De slogan; “de beste school worden die we kunnen en willen zijn”, blijft ook voor de
komende planperiode onverminderd van kracht.
Dit schoolplan van de Prins Willem Alexanderschool geeft de voorgestelde
schoolontwikkeling voor de periode 2020-2024 weer, waardoor we in samenhang met de
schoolgids, aan ouders, de inspectie en andere belanghebbenden duidelijkheid bieden
over waar we als school staan en welk perspectief de school voor ogen heeft. We laten
met behulp van dit schoolplan zien hoe we ons onderwijs en de bijbehorende organisatie
borgen en verbeteren.
Alle relevante informatie is in dit plan overzichtelijk weergegeven, evenals de gekozen
richting van de school, de doelstellingen en onze beleidsvoornemens. Daarnaast geven
we aan hoe we de kwaliteit van onze school verbeteren en bewaken.
Evaluaties en bijstellingen.
Wij streven er naar dat dit schoolplan niet alleen een beschrijving en een verantwoording
geeft, maar dat direct belanghebbenden het schoolplan als een solide basis ervaren, van
waaruit de dagelijkse praktijk gevormd en gevoed wordt. Het schoolteam is het meest
direct betrokken bij het onderwijsproces dat onze, meestal kwetsbare leerlingen, zo
optimaal mogelijk moet begeleiden in de weg naar volwassenheid. Op onze school staan
“toerusten en ontplooien” in relatie tot leren en ontwikkelen centraal. Dit schoolplan
vormt daarbij de onderlegger. Het managementteam gaat ervan uit dat elke medewerker
op de school de elementen uit het schoolplan zo optimaal mogelijk in de dagelijkse
praktijk terug zal laten komen en dat dit schoolplan daarbij een bron van inspiratie en
een koersvaste richting zal bieden.
Jaarlijks zullen de veranderings- en verbeteringsonderwerpen van het desbetreffende
schooljaar door het team worden geëvalueerd. In de jaarlijkse schoolgids zal hierover
worden gerapporteerd in de vorm van een jaarverslag. In het schooljaar 2023-2024 zal
het volledige schoolplan worden geëvalueerd. Daarbij zullen alle geledingen worden
betrokken.
Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

7

Voor zover er nog geen volledig plan van aanpak is uitgewerkt voor de jaren twee, drie
en vier van de planperiode, wordt dit alsnog gedaan in de periode voorafgaand aan het
desbetreffende schooljaar. Dit treft u wederom aan in de schoolgids van dat schooljaar,
welke voor aanvang van het schooljaar aan de inspectie wordt verzonden.
De afgelopen planperiode zijn er binnen de schoolorganisatie verkenningen en
oriëntaties geweest om de koers en ambities van de school te (her)definiëren. Niet
alleen de snel om ons heen veranderende maatschappelijke context noopt ons hiertoe,
maar ook de behoefte om zelf sturing te geven aan ambities en (innovatieve)
ontwikkelingen om de kwaliteit van werken te verhogen. De ontwikkeling van volgend
naar sturend en de gerichtheid op doelgerichtheid en planmatigheid zijn hierin als een
rode draad te herkennen.
Bij aanvang van deze nieuwe planperiode zijn beide afdelingen goed geoutilleerd en
gefaciliteerd. De SO-afdeling vormt een onderdeel van MFA-Noord.
De VSO-afdeling is sinds augustus 2016 ondergebracht in een prachtige accommodatie
op de Kempen Campus.
Door deze opzet is de VSO-afdeling goed in staat om de oriëntatie op en samenwerking
met het reguliere voortgezet onderwijs verder uit te bouwen en vorm te geven.
De verhuizing is aanleiding geweest voor een onderwijskundige en organisatorische
heroriëntatie die geresulteerd heeft in een meer volwassen en passende benaming voor
deze afdeling namelijk PWA-College. De benaming Prins Willem-Alexanderschool blijft de
formele benaming. Ook deze afdeling heeft inmiddels een prominente en markante plek
ingenomen in het lokale en regionale onderwijslandschap.
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Hoofdstuk 1
1.1

De functie van het schoolplan

Doelen en functies van het schoolplan
Het schoolplan is in de eerste plaats bedoeld voor de school zelf. Bij het opstellen van het
schoolplan denken we opnieuw na over de interne en externe oriëntatie, de sterktezwakte analyse, de visie en missie, de speerpunten van beleid en de daarbij behorende
doelstellingen, prioriteiten, investeringen en activiteiten. Dat geeft houvast bij
initiatieven in de school, die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te
handhaven en te verbeteren. Het schoolplan heeft dus vooral de functie van
beleidsdocument met betrekking tot de volgende onderdelen:
•
•
•

het strategisch beleid, inclusief het onderwijskundig beleid;
het ondersteunend beleid (personeels-, financieel-, materieel- en relationeel
beleid);
het beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs (kwaliteitszorg).

In het schoolplan stellen wij het beleid zo vast dat het gebruikt kan worden voor
planmatige schoolontwikkeling en als uitgangspunt voor de planning per schooljaar. Een
ander doel van het schoolplan is het op gang brengen van een dialoog over de kwaliteit
van het onderwijs en het onderwijsbeleid van de school. Het schoolplan lokt deze dialoog
uit onder teamleden, maar ook tussen de directie en het bestuur van de school. Ook de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken. Ten slotte is het
schoolplan ook bedoeld als verantwoording aan het College van Bestuur, de ouders en
uiteraard, de inspectie. De inspectie toetst het schoolplan bij schoolbezoek aan de
werkelijke situatie.

1.2

De totstandkoming en status van het schoolplan
Dit schoolplan is mede door de inbreng van teamleden en MR-leden, tot stand gekomen
Zowel teamleden als MR zijn tijdens vergaderingen actief betrokken geweest. Dit
schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in
overleg met het personeel, opgesteld en na instemming door de MR en door het
bevoegd gezag vastgesteld.
Een breed draagvlak ontstaat door communicatie over het proces en besluitvorming op
cruciale momenten. De directie heeft er steeds naar gestreefd op een open wijze te
communiceren en het schoolteam te blijven infomeren en te betrekken bij de keuzes die
gemaakt zijn voor de komende planperiode.
Ten aanzien van de wetgeving m.b.t. Passend onderwijs, die van kracht is geworden per
augustus 2014, kan gezegd worden dat de consequenties van deze wet nog steeds
merkbaar en voelbaar zijn. De invloed van het lokaal/regionaal georganiseerd bestuur in
een drietal samenwerkingsverbanden (PO de Kempen, PO Eindhoven en VO Eindhoven –
Kempenland) brengt veranderingen met zich mee in onder meer
de doelgroepen binnen onze school (bredere doelgroep),
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het onderwijsaanbod (uitstroomgericht op participatie) en de toelaatbaarheidscriteria
(verruimd).
De relatie met de drie grote transities die de afgelopen jaren binnen de gemeentes
plaatsvonden; Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
Participatiewet zijn daarin ook merkbaar.
Met name de Jeugdwet (financiering van externe ondersteuning) en de Participatiewet
(uitstroomprofielen en arbeidstoeleiding) hebben een directe relatie met de organisatie.
Het geeft ons de kans om efficiency en onderwijskwaliteit adequater centraal te stellen
door strakker vast te houden aan een kwaliteitscyclus die richting geeft aan de
onderwijsinhoud en recht doet aan de deelname van onze leerlingen in een snel
veranderende maatschappij.
De uiteindelijke verwoording van het schoolplan is grotendeels door de directie
uitgevoerd. Dit schoolplan is aan de MR voor instemming aangeboden en is door het
schoolbestuur vastgesteld.
Voor de instemming van de MR en de vaststelling door het bestuur verwijzen we naar de
desbetreffende bijlagen.
Bijlage 4: Formulier instemming MR
Bijlage 5: Formulier vaststelling CvB

1.3

Gerelateerde documenten en bronnen
Het schoolplan is geen plan op zich. Het heeft duidelijke relaties met andere
planningsdocumenten en beleidsontwikkelingen. De school ressorteert onder Stichting
Veldvest en is dus ook onderdeel van de ontwikkelingen en planningen die hier aan de
orde zijn. Tussen het strategisch beleidsplan van Stichting Veldvest, de daaruit
voortvloeiende beleidskaders en –documenten ligt een duidelijke relatie. Het schoolplan
kent ook belangrijke verbindingen met de schoolgids die jaarlijks door de school wordt
uitgegeven. In de schoolgids wordt namelijk jaarlijks het beleid van het afgelopen jaar
geëvalueerd en het beleid voor het komende schooljaar benoemd. Het beleid dat hierbij
beschreven wordt is volledig geënt op de koers en de voornemens uit het schoolplan.
Het belangrijkste verbindingspunt tussen de beleidsdocumenten wordt gevormd door de
inhoud, die primair gericht is op de kwaliteit van het onderwijs en het bijbehorende
systeem van kwaliteitszorg, zowel op het niveau van de school als van de stichting.
Hierbij wordt uitgegaan van door de wetgever gestelde doelen – kerndoelen en
bijbehorende referentieniveaus bijvoorbeeld – en door de stichting en de school zelf
vastgestelde missie en verbeterdoelen.
Deze verbeterdoelen vallen grofweg uiteen in twee categorieën:

•

verbeterdoelen op de middellange termijn, die in dit vierjarig schoolplan
worden uitgezet.

•

de verbeterdoelen die in het komende schooljaar prioriteit krijgen en
verwoord worden in de schoolgids en in het jaarplan. In de volgende
schoolgids blikt de school terug en geeft ouders informatie in hoeverre de in
de vorige schoolgids gestelde verbeterdoelen ook inderdaad bereikt zijn. Dit
schoolplan heeft directe relaties met onder andere de volgende
beleidsdocumenten en -plannen:
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•
•
•
•
•
•
•

het strategisch beleidsplan van Stichting Veldvest
het meerjarenbeleidsplan van de drie Samenwerkingsverbanden PO en VO
het kwaliteitszorgsysteem: zelfevaluaties en tevredenheidsonderzoek
het Integraal personeelsbeleid (IPB)
Professionaliseringsplan
(Meer-jaren) formatieplan
(Meer-jaren) begrotingsplan

De betreffende documenten zijn, voor zover reeds vastgesteld, op school ter inzage
aanwezig. In deze planperiode zullen bovenstaande plannen geactualiseerd worden.

1.4

Evaluatie en bijstelling van het schoolplan
Jaarlijks wordt het beleid van het desbetreffende schooljaar geëvalueerd door directie,
team en bestuur. De concreet geformuleerde doelen die in de schoolgids worden
genoemd zijn daarin leidend.
Daarnaast worden o.a. vragenlijsten, interviews en audits als onderdeel van de PDCAcycli
( Plan-Do-Check-Act) gehanteerd om evaluatiegegevens en bevindingen te genereren. De
bevindingen worden plenair met het voltallige team besproken. Ook in de MR worden de
bevindingen en resultaten besproken. De voorliggende planperiode zal deze werkwijze
nog meer geborgd worden.
In de schoolgids rapporteert de directie door middel van het jaarverslag over de bereikte
resultaten en bevindingen.
De plannen zoals beschreven in dit schoolplan voor het daaropvolgende jaar worden
concreet uitgewerkt, besproken in de MR en worden daarna eveneens in de schoolgids
vermeld als te bereiken doelen en resultaten. Na overleg en vaststelling zorgt het
bestuur dat het geoperationaliseerde en vastgestelde plan van aanpak voor de aanvang
van het schooljaar naar de inspectie wordt verstuurd.
In het schooljaar 2023-2024 zal het volledige schoolplan worden geëvalueerd. De
directie, het team en de medezeggenschapsraad hebben hierin weer een actieve rol en
verantwoordelijkheid. De evaluatie van de totale planperiode wordt gebruikt als
belangrijke opmaat voor de volgende planperiode.
Het beleid op stichtingsniveau wordt jaarlijks door het directeurenberaad en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geëvalueerd.
In voorkomende gevallen worden aanpassing dan wel actualisering van beleid
voorgesteld aan het bestuur van Veldvest dat na instemming of advies van de GMR het
(ver)nieuw(d)e beleid vaststelt.
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1.5 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Veldvest

Algemeen directeur:

Drs. J.A. (Jos) de Mönnink

Adres + nummer:

Pastoor Jansenplein 21

Postcode + plaats:

5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer:

040-2531201

E-mail adres:

info@veldvest.nl

Website adres:

www.veldvest.nl

Gegevens van de school
Naam school:

Prins Willem-Alexanderschool (VSO)

Directeur:

J. (Jane) van der Heijden, MSc

Adres + nummer.:

Knegselseweg 8

Postcode + plaats:

5504 NC Veldhoven

Telefoonnummer:

040-2534300

E-mail adres:

pwa@veldvest.nl

Website adres:

www.pwaveldhoven.nl

Naam school:

Prins Willem-Alexanderschool (SO)

Directeur:

J. (Jane) van der Heijden, MSc

Adres + nummer.:

Smelen 38 (f)

Postcode + plaats:

5508 SM Veldhoven

Telefoonnummer:

040-8200772

E-mail adres:

pwa@veldvest.nl

Website adres:

www.pwaveldhoven.nl
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Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur en twee locatieleiders (SO en VSO). De
directie vormt samen met drie collega’s het managementteam (MT) van de school.
Het team bestaat uit:
• 01 directeur
• 02 locatieleiders
• 01 managementondersteuner
• 04 psychologen
• 01 psychologisch assistent
• 05 leerkrachten fulltime
• 21 leerkrachten parttime
• 03 leerkrachtondersteuners
• 20 onderwijsassistenten
• 03 vakleerkrachten beweging
• 03 vakleerkrachten groen en dier
• 01 vakleerkracht horeca
• 01 vakleerkracht muziek
• 01 vakleerkracht techniek en stage
• 01 vakleerkracht zorg & welzijn
• 02 logopedisten
• 01 ict-er
• 02 administratief medewerkers
• 04 conciërges
• 02 huishoudelijke dienst
Van de 80 medewerkers zijn er 68 vrouw en 12 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven
in onderstaand schema (stand van zaken per 16-04-2020).
Per 1-9-2020

MT

OP

OOP

Ouder dan 60 jaar

1

6

1

Tussen 50 en 60 jaar

1

4

11

Tussen 40 en 50 jaar

2

8

9

Tussen 30 en 40 jaar

11

11

Tussen 20 en 30 jaar

5

10

34

42

Jonger dan 20 jaar
Totaal

4

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

13

Kenmerken van de leerlingen.
Leerlingenopbouw per 1 oktober 2020
Op 1 oktober 2020 volgen naar verwachting 239 leerlingen onderwijs op de Prins WillemAlexanderschool.
Deze leerlingen zijn verdeeld over:
• 85 leerlingen SO locatie MFA Noord, de Smelen 38, Veldhoven
• 146 leerlingen VSO PWAcollege locatie Knegselseweg 8, Veldhoven
• 8 leerlingen SO/SBOgroep locatie MFA Midden, Sterrenlaan 5 Veldhoven
Het leerlingenaantal stijgt, mede als gevolg van de invoering van Passend onderwijs. De
laatste jaren is er steeds vroeger in het schooljaar sprake van een plaatsingswachtlijst
voor een aantal groepen per locatie.
Kenmerken van de ouders.
De Prins Willem-Alexanderschool heeft een regionale functie. De leerlingen en hun
ouders komen uit alle lagen van de maatschappij. Dit zorgt voor een multi-culturele
populatie. De landelijke trend dat beide ouders aan het arbeidsproces deelnemen is ook
op onze school merkbaar.
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Hoofdstuk 2

2.1

Context en missie: de opdracht van
onze school

De school in haar specifieke situatie
De Prins Willem Alexanderschool is een school voor speciaal onderwijs met een SO
afdeling, een VSO afdeling en een MG afdeling in Veldhoven. De school levert nog
beperkt externe ambulante diensten voor basisscholen buiten Veldvest. De school is
opgericht in 1967 vanuit de behoefte en noodzaak om onderwijs te kunnen bieden aan
de bewoners van Severinus, een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een
verstandelijke beperking in Veldhoven.
In 2020 hebben we te maken met andere tijden, er is nog een aantal leerlingen vanuit
Severinus dat onze school bezoekt. De meeste leerlingen echter wonen nu thuis. Sinds
mei 2012 zijn de afdelingen SO en VSO fysiek gescheiden.
De SO afdeling is gehuisvest in MFA-Noord. Samen met de partners van een openbare
basisschool en kinderopvang, geven we vorm aan een Brede school en bieden we ook
onze jongere leerlingen een veilige passende onderwijsplek, gesitueerd midden in een
moderne woonwijk. De leerlingenpopulatie van de SO afdeling van PWA-school bestaat
in augustus 2020 uit ongeveer 85 SO-leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het
uitgangspunt is dat de leerling overgaat naar een vorm van vervolgonderwijs op de
maximale leeftijd van 14 jaar. Een interne overstap naar de VSO-afdeling is een
veelvoorkomende vervolgstap. Door deze doorstroming blijven we zoveel mogelijk in de
pas met het reguliere onderwijs.
De verwachting was dat de huisvesting zou leiden tot een lichte groei van onze SO
populatie. Mede door de kwaliteit van werken en een onderscheidend onderwijsklimaat
waar alle leerlingen (mits verantwoord) welkom zijn, heeft deze groei zich
gemanifesteerd.
Voor de VSO leerlingen en de MG leerlingen heeft de PWA school de beschikking over
een modern schoolgebouw op de Kempen Campus.
In totaal zijn hier per augustus 2020 zo’n 146 leerlingen gehuisvest. Door deze bewust
gekozen en unieke huisvesting is de VSO-afdeling in een levensechte context gesitueerd
die voldoet aan de moderne eisen voor goed onderwijs.
De verwachting dat het leerlingenaantal van het VSO licht zou stijgen is mede door de
inhuizing op de Kempen Campus uitgekomen. Naar verwachting zal de komende jaren
het leerlingenaantal stabiel blijven of mogelijk licht stijgen. De kwaliteit van het
onderwijsaanbod en de mogelijkheid die geboden wordt om alle leerlingen met een
bijzondere hulpvraag van adequaat onderwijs te voorzien, zelfs als er in aanvang sprake
is van een thuiszitter-situatie, verklaart deze groei.
Het stijgende aantal aanmeldingen op beide locaties, mag echter niet leiden tot een
ongelimiteerde groei en daardoor mogelijk verlies van onderwijskwaliteit. Daarom was er
halverwege schooljaar 2019-2020 sprake van een plaatsingswachtlijst op het SO en gold
dit ook voor een aantal groepen op het VSO. De verwachting is dat er de komende jaren
frequenter een plaatsingswachtlijst ingesteld moet worden voor beide locaties.
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School-specifieke organisatie
De PWAschool kent twee afdelingen op twee verschillende locaties, met elk hun eigen
specifieke organisatie.
Binnen de SO afdeling werken we in groepen, elk met een vast team van leerkrachten,
onderwijsassistenten en vakleerkrachten gym. Door de kleinschaligheid van de school
zijn de lijnen tussen de verschillende groepen kort, is er in ruime mate sprake van
samenwerking vanuit gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en autonomie.
Binnen de VSO afdeling werken we in clusters. Elk cluster bestaat uit twee groepen,.
Binnen elk cluster wordt gewerkt met een vaste kern van teamleden bestaande uit
leerkrachten, vakleerkrachten gym en muziek en onderwijsassistenten.
Daarnaast zijn er op beide locaties nog andere disciplines betrokken zoals de
locatieleider, (school)psycholoog, orthopedagoog, psychologisch medewerker,
coördinator stage en toeleiding, vakdocent, loopbaanbegeleider, logopedist,
vakspecialist (leraarondersteuner). Zij werken nauw samen met het team. Dit heeft als
groot voordeel dat zij vanuit hun eigen deskundigheid en vanuit verschillende
invalshoeken de leerlingen kunnen observeren, begeleiden en bespreken. De facilitaire
dienst, conciërges, managementondersteuner en administratief medewerkers zijn
ondersteunend en faciliterend.
Faciliteiten
Beide afdelingen zijn gehuisvest in goed geoutilleerde schoolgebouwen, die beide
onderdeel uitmaken van een MFA of Campus. Zowel het SO als het VSO heeft de
beschikking over speciale voorzieningen zoals digitale borden, computers, notebooks en
Ipads en (aangepast) meubilair. Er zijn voldoende instructielokalen en praktijkruimtes
voor de verwerking van de lessen. Het VSO maakt gebruik van de sportfaciliteiten op de
campus, er is een arbeidswerkplaats, een atelier, een leslokaal Horeca (keuken) met een
klein restaurant. Buiten is een verblijfsplein. Er is een gemeenschappelijke ruimte op de
benedenverdieping, waar muziek en toneel uitgevoerd kan worden en waar ook
leerlingen kunnen overblijven.
In 2018 is de boerderij gerealiseerd, met dieren zoals paarden, een os, ezels, schapen en
kleinvee. Er zijn kassen en (moes)tuinen, een beweegtuin en speeltoestellen, waardoor
er ook tussen de lessen door beweging en recreatie mogelijk is. Leerlingen van de SOafdeling bezoeken regelmatig de boerderij. Zij worden vervoerd in onze eigen schoolbus
of-auto.
In 2019 is op het terrein ook het ‘Techniekhuis’ gebouwd, specifiek bedoeld voor het
geven van technieklessen.
Evaluatie en rapportage
Het onderwijsaanbod voor elke leerling heeft een directe relatie met de leerroute en de
leerlijnen/ontwikkelingslijn van ParnasSys. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling
(OPP) dat vastgesteld is bij aanvang van de schoolloopbaan is leidend voor de keuze van
het profiel/vak en het bijbehorende niveau (leerroute).
Jaarlijks vinden er analysegesprekken en leerlingenbesprekingen plaats waarbij getoetst
wordt of de doelen die zijn gesteld, in overeenstemming zijn met de doelen m.b.t het
aanbod in de groep, bij het vak en bij de evt. stage.
Tweemaal per jaar worden analysegesprekken (Parnassys) gehouden. Hierbij is behalve
de groepsleerkracht ook het managementteam, leden van de Pedagogisch
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Psychologische Dienst (PPD), evt. aangevuld met disciplines zoals logopedist en
vakdocent aanwezig. De vorderingen en planningen van de leerroutes in het ParnasSyssysteem per leerling en evt. groep staan centraal in deze bespreking evenals de toetsresultaten en opbrengsten in relatie tot het Ontwikkelingsperspectief van de leerling.
Tweemaal per schooljaar worden ook de vorderingen en planning van de vakken en de
stages besproken in een zgn. stagegesprek. Daarbij zijn de CvB ( Commissie van
begeleiding), MT (managementteam), leerkrachten, vakdocenten en vakspecialisten
betrokken. Voor het MT en CvB zijn deze gesprekken de bron voor de inhoudelijke en
procedurele verantwoording richting inspectie en bestuur.
De richting en voortgang wordt op deze wijze cyclisch geëvalueerd en vastgelegd in
ParnasSys.
De ouders en de leerling krijgen tweemaal per jaar gelegenheid om kennis te nemen van
de vorderingen Tijdens deze gesprekken wordt besproken en vastgesteld of de leerling
de doelen heeft gehaald en welke nieuwe doelen er zijn geformuleerd.
Schooljaar 2019-2020 is op beide locaties gestart met de implementatie van een nieuw
leerlingvolgsysteem; het Doelgroepenmodel. Dit volgsysteem is gekoppeld aan ParnasSys
en vervangt het oude volgsysteem. Het Doelgroepenmodel kent eveneens een
ontwikkelingsperspectief (OPP). De komende planperiode wordt dit model verder
uitgerold, verfijnd en geborgd.

2.2

Onze visie en missie: “waar we voor staan”

Visie
De visie van de PWA school is een statement dat aangeeft waar we als organisatie voor
staan. Deze visie is belangrijk, want hij stimuleert verandering, vormt de basis voor een
strategisch plan, motiveert individuen, bevordert de besluitvorming en geeft richting en
versterkt prestaties. De visie van de PWA-school sluit aan op de speerpunten van het
Veldvestbeleid en richt zich onder meer op samenwerking met het regulier onderwijs en
SBO en de kwaliteitszorg. De visie van de PWA-school is gebaseerd op een tiental
statements:
• Wij geloven dat mensen en dus ook onze leerlingen, gemotiveerd zijn om zo
volwaardig mogelijk deel te nemen aan de (toekomstige) samenleving,
• Wij zijn er van overtuigd dat onze leerlingen van betekenis kunnen zijn voor de
(toekomstige) maatschappij,
• Wij geloven in talenten en kernkwaliteiten van mensen,
• Wij zijn overtuigd dat een doelgerichte, planmatige en betekenisvolle
begeleiding in een uitdagende leeromgeving met levensechte (oefen)elementen
bijdraagt tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing van onze leerlingen,
• Voor onze leerlingen geldt dat een betekenisvolle en waardevolle bijdrage aan
de (toekomstige) maatschappij zich richt op Wonen, Werken, Vrije Tijd en
Burgerschap,
• Wij geloven in het principe van netwerken en maatschappelijke verbindingen
omdat wij levensechte verbindingen met de wereld om ons heen (fysiek, sociaal
en conceptueel) nodig hebben om het onderwijs voor onze leerlingen betekenis
te geven,
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•

•
•

Wij geloven in professioneel handelen, dat uitgaat van een wederzijdse
oprechte betrokkenheid en elementen als respect, veiligheid en vertrouwen
omvat,
Ons professioneel handelen naar onze leerlingen richt zich op relatie,
autonomie en competentie(ontwikkeling),
In ons professioneel handelen laten we ons leiden door KERNDOELEN als
afspiegeling van onze maatschappelijke opdracht, door KERNKWALITEITEN als
afspiegeling van persoonlijke drijfveren en talenten en door KERNWAARDEN*
als representanten van onze schoolorganisatie (*Statements 1-9 zijn de
kernwaarden).

De visie kan als volgt omschreven worden:
‘De Prins Willem-Alexanderschool wil kinderen met een beperking in hun ontwikkeling
ondersteunen en op respectvolle wijze passend onderwijs bieden, in een pedagogisch
verantwoorde, veilige en uitdagende omgeving. Door uit te gaan van de leer- en
ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen, de specifieke kind-kenmerken en
onze maatschappelijke opdracht, begeleiden we hen naar optimale zelfredzaamheid en
bereiden we hen voor op een plek in de maatschappij. Leren en ontwikkelen in de volle
breedte staan daarbij centraal. Educatie is daarin een kenmerkend aspect. Elke leerling is
daarbij het begin- of aangrijpingspunt. Onze betrokken, goed gekwalificeerde
medewerkers zijn er, samen met ouders en verzorgers, verantwoordelijk voor dat de
mogelijkheden van het kind optimaal en met geloof in eigen kunnen worden benut.’
De visie van de PWA-school wordt ook gekenmerkt door een vijftal basisprincipes
namelijk;
• Het onderwijs gaat uit van de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van
elk kind gericht op (toekomstige) samenhang met de leefomgeving en
wederzijdse afhankelijkheid met de mensen die daarin participeren.
• Het onderwijs vindt plaats in een context waarin gezamenlijke
verantwoordelijkheid in de ruimste zin belangrijk is.
• Het onderwijs zet sterk in op relatie.
• Het onderwijs richt zich op het ontwikkelen van individuele autonomie en
identiteit als basis voor wederzijdse afhankelijkheid.
• Het onderwijs is erop gericht om de competenties, vaardigheden en attitudes
met het bijbehorend positieve zelfbeeld van leerlingen te vergroten.
Missie
De missie van de PWA-school zegt kernachtig wat het bestaansrecht van onze school is
en waar we in de toekomst naartoe willen. De missie beschrijft wat we doen en waarom:
• De Prins Willem-Alexanderschool biedt kwalitatief goed onderwijs en
adaptieve ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of
leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert en die gebaat zijn bij het
onderwijs binnen de specifieke PWA-context, met behulp van een passend
onderwijsaanbod.
• Onze school helpt leerlingen op individuele wijze op weg naar een op maat
gesneden toekomst, waarin ze zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen redden.
• Onze leerlingen zijn mede-regisseur van hun ontwikkelingsproces. Ons
multidisciplinaire team is ingespeeld op deze nieuwe werkwijze en de
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•

medewerkers bieden leerlingen in nauwe samenwerking optimale begeleiding
op maat.
We bieden onderwijs en begeleiding op 2 schoollocaties en een boerderij, elk
met een eigen karakteristiek, welke aangepast is op de diversiteit van de
leerlingen en welke goed aansluit bij ons onderwijsconcept.

Strategie en doelstellingen
Hieronder geven we weer hoe we onze visie en missie de komende jaren vormgeven. Er
is een aantal succesfactoren mede bepalend geweest voor de keuze voor onze
strategische doelen, te weten:
• Verkenning en oriëntatie op de ambitie, bijbehorende doelen en koers van de
organisatie. Pilots en onderwijsinnovatie zijn daarin richtinggevend.
• Ontwikkelen en inrichting van rijke schoolcontexten op de beide locaties
• Zorgstructuur en leerlingvolg/-plansysteem (ParnasSys) is ingericht
• Werken binnen grotere contexten zoals een MFA en Kempen Campus waarbij
inhoudelijke samenwerking met netwerkpartners steeds meer een plek
krijgen.
• Verdergaande samenwerking met collega-scholen, regulier onderwijs, Speciaal
Basisonderwijs, samenwerkingsverbanden en het ons omringende netwerk van
kind-partners, zorgpartners en gemeenten.
• Positieve krachten binnen ons eigen team, veranderingsgezinde teamleden.
• Professionalisering, teamscholing en nascholing van diverse teamleden en
directie op respectievelijk HBO+ en academisch niveau.
• Toelaten en plaatsen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert en die
gebaat zijn bij het onderwijs binnen de specifieke PWA-context.
• Digitalisering in het primaire en secundaire onderwijsproces.
• Het onderwijs op de PWA-school is dusdanig opgezet en ingericht dat er zo
veel mogelijk sprake is van een continuüm, waarbij er door afstemming en
samenwerking met (keten)partners, kansen en mogelijkheden gecreëerd
worden voor leerlingen om verder te groeien in hun ontwikkeling. Het
continuüm kenmerkt zich door een expertise-flow tussen de PWA en het
reguliere (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

2.3 Accenten in relatie tot de visie en missie
Het onderwijsaanbod verfijnen
Gedurende de vorige planperiode werd de inhuizing vanuit de oude VSO locatie aan de
Blaarthemseweg en de dependance aan de Langekruisweg een feit. Er was sprake van
verschillende pedagogische klimaten die ongunstig interfereerden op elkaar en onder
andere veiligheidsissues en imago-issues opriepen. Daarom werd er gekozen om de
locatie op de Kempencampus in te richten in twee leerzones, gekoppeld aan de fysieke
eerste en tweede verdieping van het gebouw. Komend schooljaar (2020-2021) vangt het
vierde schooljaar aan op de Kempencampus en zijn eerdere issues rondom veiligheid en
imago minder aan de orde, vanuit de eerdere gescheiden context. Daarnaast is de laatste
jaren de doelgroep aan het veranderen, waardoor er getalsmatig meer groepen
geformeerd worden, met leerlingen die een hoger uitstroom niveau ( leerroute) hebben.
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Hierdoor ontstaat de behoefte om te komen tot een andere structuur die minder
gebaseerd is op de oude leerzones.
Komend schooljaar zal er gewekt worden vanuit clusters, waarbij elk cluster bestaat uit
twee (stam)groepen.
Ook op het SO wordt al een aantal jaren intensief samengewerkt m.b.t pedagogische
aanpak en onderwijsaanbod. Groepsoverstijgend werken is hier al meer gemeengoed.
Kenmerkend hierbij is dat meerdere teamleden gezamenlijk op een kwalitatief goede
wijze in staat zijn de leerlingen datgene te bieden wat zij op basis van hun individuele
leer- en ontwikkelingsbehoeften nodig hebben om te komen tot groei naar
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en volwassenheid. Teamleden worden steeds beter in
staat hun ervaringen, gedachten en verantwoordelijkheden samen te dragen en te delen,
zowel met leerlingen als met collega’s en ouders. De school is een leer- en ontdekplek
gericht op persoonlijke ontwikkeling waarbij veiligheid, rust, regelmaat, en zich
gewaardeerd en geaccepteerd voelen, wezenlijke uitgangspunten zijn. De leerling krijgt
hierin een steeds prominentere rol ten aanzien van zijn eigen ontwikkelingsproces en
het leren krijgt in de praktijk zowel een vraaggericht en vraag-gestuurd karakter als een
aanbod en doel-gestuurd aanbod.
Enkele kenmerken zijn:
• het kind, de leerling is het uitgangspunt. Een optimale persoonsontwikkeling in
alle facetten is daarbij leidend.
• het leren en educatie gericht op individuele ontwikkeling staan centraal.
• het onderwijsaanbod gaat uit van de leerbehoeften van het kind en het
onderwijsperspectief dat voor de leerling geldend is.
• er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen in
alle geledingen.
• de basisbeginselen van adaptief onderwijs, relatie, autonomie en competentie
zijn van belang in het onderwijskundig en pedagogisch handelen.
• Het professioneel handelen is gefundeerd op een drietal leer- theoretische
concepten (empirisme, constructivisme, sociaal constructivisme) met daaraan
gekoppeld respectievelijk een drietal specifieke rollen te weten, de rol van
didacticus, coach en pedagoog. In de vorige planperiode zijn deze concepten
tijdens teambijeenkomsten verkennend aan de orde geweest. Komende
planperiode wordt opnieuw geïnvesteerd in bewustwording van deze rollen
om het onderwijskundig handelen te versterken en te accentueren.
• Het professioneel handelen op onze school kenmerkt zich door planmatigheid,
doelgerichtheid en handelen in termen van grotere gehelen waarbij het
ontwikkelingsperspectief in relatie tot de maatschappelijke relevantie leidend
is.
Elke dag levert nog steeds nieuwe informatie, kennis en inzichten op die bouwstenen
vormen voor de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de verfijning van ons
onderwijsaanbod.
De onderwijskwaliteit verhogen.
Door de invoering van ParnasSys vanaf het schooljaar 2013 is er een kwalitatieve
bewustwording op gang gekomen die een sterk appèl doet op de
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leerkrachtvaardigheden, doelbewust, planmatig en opbrengstgericht werken en
onderwijskundige inzichten (didactisch, pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch).
De kwaliteit en de effectiviteit van het lesgeven wordt bewuster opgepakt, ParnasSys is
daarbij onmisbaar als instrument dat via een evaluatiemodule en een planningsmodule
de ontwikkeling in termen van beheersingsniveaus, in beeld brengt in relatie tot het
geldende ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. Vervolgens is het handelen van
de leerkracht beter te monitoren door MT en de Pedagogische Psychologische Dienst
(PPD). Het geeft alle partijen inzicht in de leerrendementen op individueel, groeps- en
schoolniveau.
Implementatie Doelgroepenmodel
In het schooljaar 2019-2020 is er op zowel het SO als VSO een start gemaakt met de
invoering van het ‘doelgroepenmodel’. Het doelgroepenmodel vervangt het huidige
format van het OPP. In de komende planperiode wordt het doelgroepenmodel verder
uitgerold voor alle leerlingen en geborgd.
“Het speciaal onderwijs biedt circa 70.000 leerlingen in Nederland onderwijs. De
diversiteit onder die leerlingen is enorm. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke
leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Dit leggen we vast in het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een passende uitstroombestemming. Vanuit
verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat
de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en
cyclisch proces”, (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, 2018).
Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het landelijk doelgroepenmodel
ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en
transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en
ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal
vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare
uitstroombestemming.
“Op dit moment wordt er niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit
bemoeilijkt de communicatie met stakeholders zoals Inspectie,
samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs.
Het landelijk doelgroepenmodel verbetert deze communicatie. Tevens verbetert het de
communicatie met ouders. Door het doelgroepenmodel en de
onderliggende instrumenten, is de school in staat een goed beeld te schetsen van waar
de leerling staat en wat het toekomstperspectief is” (Landelijk Expertise Centrum
Speciaal Onderwijs, 2018).
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2.4

Externe ontwikkelingen: “Wat er op ons af komt”

A. Maatschappelijke ontwikkelingen
De school is sterk verbonden met de samenleving en vertegenwoordigt in zekere zin
samen met de ouders, leerlingen en teamleden de huidige diversiteit in voorkeuren en
opvattingen. Deze diversiteit is kenmerkend voor onze maatschappij.
Persoonlijke motieven worden steeds sterker, vertaald in verwachtingen, duidelijker
gemaakt en ingebracht in de relatie met school.
Het is voor de school een uitdaging om de ouders, als belangrijkste stakeholders, niet te
bejegenen als consumenten die bediend moeten worden, maar te investeren in een
meer wederkerige relatie. In deze relatie vormen de ontwikkeling en toerusting van de
leerling het centrale aandachtspunt. Daarbij dient de school duidelijk te maken wat de
centrale doelen en waarden zijn.
Wij beseffen dat de samenleving qua levensbeschouwelijke oriëntatie geen eenduidige
samenhangende grondvisie kent, maar meer een verzameling van geïndividualiseerde en
gefragmenteerde posities en zienswijzen is. Wij hechten als school er dan ook belang aan
dat wij voor onze leerlingen van meerwaarde zijn. Door aandacht te hebben voor
burgerschap, ethische vorming, en/of levensbeschouwelijke oriëntatie neemt de school
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt ze duidelijk wat ze belangrijk vindt
voor de vorming van jonge mensen.
Tijdens de schoolperiode van elke leerling probeert de school deelname aan de
schoolgemeenschap optimaal te stimuleren en te bewerkstelligen. Als tijdens deze
periode de leerling deel kan nemen aan deze hechte schoolgemeenschap dan is de
verbindende kracht van de school groot; zeker daar waar de relaties met relevante
maatschappelijke organisaties (denk aan kinderopvang, sport, gezondheidszorg,
jeugdzorg) vaak nog een duidelijkere regie nodig hebben.
De school dient zich te verhouden tot de vele verwachtingen van zowel overheid, ouders
als leerlingen. De school wil zich dan ook nadrukkelijk bezinnen op de aard van deze
verwachtingen en de wijze waarop ze de relaties die hiermee gepaard gaan, vorm kan
geven en kan onderhouden. De komende planperiode wil de school ook nadrukkelijk
aandacht besteden aan dit aspect. De maatschappelijke oriëntatie/burgerschap en
communicatie met ouders, zal daarin een speerpunt van ons beleid vormen.
De maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot Passend Onderwijs
Het speciaal onderwijs in het algemeen is sterk aan verandering onderhevig. Sinds
Passend Onderwijs is geïntroduceerd worden ouders en schoolteam zich meer en meer
bewust van het feit dat er in de nabije toekomst meer gedaan moet worden met minder
handen.
Om toch de onderwijskwaliteit op peil te houden vraagt dit van ons om slim en efficiënt
om te gaan met dit gegeven. De PWA school voelt zich sterk verbonden met de
samenleving en wil de diversiteit van de leerlingen centraal stellen met name in de
toekomst. De afgelopen planperiode heeft de doelgroep zich verbreed.
We zien een verschuiving van de populatie leerlingen met een laag IQ, naar leerlingen
met een hoger IQ, met meer en complexere ondersteuningsbehoeften.
De maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg, WMO en
Participatiewet zijn ook van invloed op de schoolorganisatie. Vanuit een actieve
participatie in bestaande en nieuwe netwerken proberen we de kennis, expertise en
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ervaring te vergroten opdat we nog beter in staat zijn om adequaat te anticiperen op alle
dynamiek en complexiteit van de (toekomstige) samenleving.
Een maatschappelijk gegeven zoals bv. het omgaan met de diverse
vervoersverordeningen van verschillende gemeenten zet ons op scherp als het gaat om
het aanbieden van thuisnabij onderwijs, waar het kan.
Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot diversiteit en individualisering
We willen leerlingen opleiden tot volwaardige deelnemers aan een maatschappij die zich
kenmerkt door een grote diversiteit.
Door aandacht te hebben voor burgerschap, ethische vorming en/of
levensbeschouwelijke oriëntatie neemt de school maatschappelijk verantwoordelijkheid
en maakt ze duidelijk wat ze belangrijk vindt voor de vorming van jonge mensen. De
sterkere en onomkeerbare individualisering is voor de school daarnaast ook een
aangrijpingspunt voor de begeleiding en ondersteuning in de groei naar volwassenheid
van leerlingen. Wij willen als school het beste uit elk kind halen, door hen te
ondersteunen in het leren nemen van verantwoordelijkheid en door oog te hebben voor
hun specifieke talenten. Om dit te bereiken zoeken we steeds naar de meest geschikte
uitdagende leeromgevingen en de meest geschikte middelen. ICT-toepassingen spelen
daarbij een steeds prominentere rol.
Actief Burgerschap en sociale cohesie.
Burgerschap neemt een steeds belangrijkere plek in binnen de school. Zowel vanuit de
overheid, als vanuit de samenleving wordt de druk op het onderwijs groter om
burgerschapsvorming serieus te nemen
Het 'raamleerplan Burgerschap en Sociale Integratie' biedt onze school een kader en is
normatief voor stichting Veldvest. Het plan is gebaseerd op de doelen uit het
pedagogisch domein, gerelateerd aan het Pedagogisch Handboek (2015) en het
visiedocument 'Burgerschapsvorming'. Het Pedagogisch Handboek is gericht op de
leertheorieën constructivisme en cultureel leren. Het plan heeft een voorschrijvende en
sturende functie voor alle scholen van Veldvest en is ondersteunend voor de
leerkrachten ten behoeve van hun praktijk.
Burgerschapsvorming en sociale integratie wordt als onderdeel gezien van de leertheorie
cultureel leren en is beschreven in het Raamleerplan. Het is het voertuig voor het
bereiken van pedagogische doelen. Het document is bedoeld om richting, stimulans en
uitdaging te bieden bij de ontwikkeling en invoering van cultureel leren met doelen voor
actief burgerschap en sociale integratie (domeinen: Democratie, Participatie en
Identiteitsontwikkeling) in de praktijk van alledag. De inhoud en bedoeling van dit
handboek komt de komende planperiode opnieuw als speerpunt op de agenda van het
team.
Ontwikkelingen met betrekking tot organisatie en personeel
In verband met de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) zijn in 2005 door het
ministerie van OCW bekwaamheidseisen voor leerkrachten vastgelegd. Doel hiervan is
de aandacht voor de ontwikkeling en het bijhouden van competenties van leerkrachten
en andere werkers in het onderwijs te bevorderen. Stichting Veldvest heeft in 2010/2011
het functieboek en de functiemix ingevoerd. Stichtingbreed wordt veel aandacht besteed
aan het IPB-beleid.
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In het kader van de functiemix is een zelfevaluatie instrument beschikbaar. Dit
instrument kan gebruikt worden om nog scherper doelen en acties te formuleren, die de
kwaliteit van het handelingsrepertoire van de leerkracht bevorderen.
Ook de komende jaren blijft de vraag centraal staan hoe we de kwaliteit van onderwijs
verder kunnen verbeteren. Het antwoord zullen we moeten zoeken in termen als
efficiëntie en effectiviteit. Dat betekent het ontwikkelen van scenario’s waarin zaken
anders vorm gegeven worden. Niet meer, maar anders. De flexibiliteit van de leerkracht
en diens lerend vermogen zal een belangrijke succesfactor zijn.
In de CAO van 2014-2015 is vastgelegd dat leerkrachten over de juiste bekwaamheden
moeten beschikken. Hiervoor zijn drie niveaus vastgesteld gerelateerd aan termijnen. De
bekwaamheidsniveaus bestaan uit : startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. De
PWA-school zal met de verdere scholing en ontwikkeling van expertise van de
leerkracht, rekening houden met deze afspraken.
De directieleden van de school staan als vakbekwaam geregistreerd (geregistreerd en
gecertificeerd) in het schoolleidersregister en volgen scholing in het kader van de
herregistratie.
Ontwikkeling in de omgeving van de school
De Brede School, MFA en Kempen Campus
Maatschappelijke trends, gericht op samenwerking tussen onderwijs en overige
kindpartners (o.a. dagopvang,NSO, verenigingen) en een sterkere vraag naar
professionele opvang van kinderen heeft er toe geleid dat scholen meer in netwerken
zijn gaan opereren. Naast de organisatorische aspecten wordt door partners veel belang
gehecht aan samenwerking en gezamenlijke afstemming. Mede door deze ontwikkeling
zijn Brede Scholen ontstaan. Zij zijn veelal gehuisvest in Multi Functionele
Accommodaties (MFA’s).
Voor de PWA school is deze ontwikkeling actueel vanaf mei 2012. De SO afdeling van de
PWA school participeert vanaf die tijd in MFA noord. We zien deze ontwikkeling als een
belangrijke factor om een gezicht te geven aan speciaal onderwijs, waarbij we
nadrukkelijk de verbinding zoeken met andere partners. Er is uitvoering gegeven aan een
vorm van naschoolse opvang, zowel bij de SO-afdeling op de MFA, als bij de VSOafdeling op de Kempencampus
Frisse scholen
De gemeente Veldhoven en stichting Veldvest doen een flinke investering om de
luchtkwaliteit op een groot aantal van haar scholen te verbeteren. Een gezond
binnenklimaat bevordert de gezondheid en het welzijn van de kinderen en heeft
uiteindelijk een positieve invloed op hun leerprestaties. De zogeheten Warmte Terug
Win installaties zorgen ervoor dat vervuilde lucht met een hoge CO2 concentratie
vervangen wordt door schone, verwarmde buitenlucht.
De luchtkwaliteit van de MFA en de locatie op de Kempen Campus voldoen aan deze
hoge kwaliteitseisen.
Onderwijskundige ontwikkelingen
De afgelopen jaren zijn de nieuwe referentieniveaus in het onderwijs ingevoerd. De
kerndoelen bedoeld voor het speciaal (ZML)onderwijs zijn daarin belangrijk en voor een
groot deel leidend voor ons. De actuele ontwikkelingen op dit terrein zien wij als een
Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

24

kans om beter na te denken over welke cognitieve vaardigheden we anders, beter en
efficiënter moeten bevorderen. Onze focus zal zich de komende planperiode dan ook
blijven richten op versterking van empiristische methoden.
Kennisoverdracht neemt daarin ook binnen het onderwijs op onze school een belangrijke
plaats in. De school en leerkracht hebben hierin de rol van didacticus. Om zich tot een
volwaardig persoon te kunnen ontplooien zijn naast kennis ook andere dimensies
belangrijk. De school wil naast kennisoverdracht ook leerlingen op constructivistische
wijze vaardigheden leren. Door aandacht te hebben voor het “leren leren”, kunnen
leerlingen zich nieuwe vaardigheden eigen maken en op termijn nieuwe kennisbronnen
aanboren. De school en leerkracht hebben hierin een coachende, stimulerende en
voorwaardenscheppende rol. Van groot belang is ook de overdracht van waarden en
normen, het cultureel gedachtegoed. Om te komen tot een volwaardig burgerschap bij
leerlingen hebben school en leerkracht een niet te onderschatten verantwoordelijkheid.
Bij het inleiden in en bij de overdracht van waarden, normen en het culturele
gedachtegoed, gericht op de actuele en toekomstige multiculturele samenleving, maakt
de school gebruik van een meer sociaal constructivistische werkwijze. De school en de
leerkracht hebben hierin vooral een pedagogische rolneming.
In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op zowel het volgen van
de ontwikkeling van leerlingen als op de planning van het onderwijsaanbod waarbij het
ontwikkelingsperspectief (OPP) leidend is.
ParnasSys speelt een prominente rol in het kwaliteitssysteem van de school. De wettelijk
verplichte OPP’s zijn volledig ingevoerd en vertaald in een vijftal leerroutes. Een
leerroute is daarbij de leerweg die de leerling op zijn eigen niveau, in zijn eigen leertijd,
in termen van onderwijsaanbod, ontvangt zolang hij op school zit. Het leerrendement is
daarbij tevens een graadmeter voor zijn ontwikkeling en de kwaliteit van het
onderwijsaanbod. In ons onderwijsaanbod en in de kwaliteitscyclus is het gebruik van
toetsen (methode-gebonden en methode onafhankelijk) evident om de vorderingen
enigszins objectief te meten en te verantwoorden.
De inzet van en omgang met ICT zal de komende jaren een belangrijk speerpunt vormen,
waarbij de focus niet alleen gericht is op het technische aspect, maar op digitale
vaardigheden in brede zin. Ook mediawijsheid zal een onderdeel van het
onderwijsaanbod vormen.
Om de zorg in het onderwijs op school goed te organiseren en te borgen wordt zo veel
mogelijk gewerkt volgens de grondprincipes van het model van de 1-Onderwijsroute en
de wettelijk verplichte OntwikkelingsPerspectieven (OPP).
Ook de komende planperiode zullen we nadrukkelijk aandacht blijven houden voor het
opbrengstgericht werken. ParnasSys met de bijbehorende leerlijnen geven ons daarbij
richting en houvast. De halfjaarlijkse ParnasSys besprekingen zijn momenten van
specifieke monitoring en sturing. De analyse van de resultaten gerelateerd aan de drie
onderwijskundige rollen (didacticus, pedagoog en coach) het werken op basis van OPP,
leerroutes en ParnasSys en focus op instructievaardigheid, feedbackgesprekken,
kenniscirculatie en gerichte scholing zijn elementen die in de praktijk ingezet kunnen
worden om leerkrachten te coachen en te professionaliseren.
In het onderwijsaanbod neemt de instructievaardigheid van de leerkracht een
prominente plaats in. Voor de verdere borging ziet de PWA-school het “Effectieve directe
instructiemodel” (EDI)als maatgevend.
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Het EDI-model benadrukt vooral het belang van hoe en wat onderwezen wordt en is een
goede manier om kinderen nieuwe kennis, vaardigheden of strategieën te leren.
Het werken met het doelgroepenmodel, OPP’s, leerlijnen, leerroutes en ParnasSys zijn
geen doelen op zich. Het zijn instrumenten die bijdragen tot een planmatiger en
doelgerichter werken. Daarbij stelt het team van de PWA-school zich ten doel:
• Zorg te dragen voor een adequaat pedagogisch klimaat, passend bij het
ontwikkelingsperspectief van de leerling.
• Zorg te dragen voor een pedagogische en didactische leeromgeving zodat
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
• Zorg te dragen voor kennis omtrent hulpvragen van leerlingen en de daarop af te
stemmen ondersteuningsbehoefte kunnen geven.
• Zorg te dragen voor tegemoetkoming aan de verwachtingen vanuit de
samenleving, met name de leerlingen tot een zo optimaal mogelijke
zelfstandigheid te stimuleren.
• Betekenisvol onderwijs te geven vanuit zowel empirische als constructivistische
achtergrond, uitgaande van verschillen bij leerlingen, iedereen mag zijn talent
ontwikkelen.
• Planmatig onderwijs te bieden, daarbij gebruik maken van ParnasSys.
• Goed samen te werken met ouders en partners uit het omringende netwerk.
• Eigen kennis en deskundigheid op peil te houden door studie en volgen van
maatschappelijke ontwikkelingen.
Toetsen
Het CITO Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS)
We volgen de cognitieve ontwikkeling van de leerling, naast observaties en methodetoetsen, ook met CITO-toetsen door middel van het Leerling Onderwijs Volgsysteem(
LOVS). Dit is een methode-onafhankelijk toetssysteem waarbij de ontwikkeling van het
kind en de groep vergeleken kan worden met een landelijk gemiddelde. Op deze manier
krijgen we een objectief beeld over de vorderingen van de leerlingen en de resultaten
van ons onderwijs.
Het leerlingvolgsysteem bestaat uit toetspakketten: Taal, Lezen, Spelling en Rekenen. De
toetsen worden opgenomen in de jaarlijkse toetskalender.
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2.5 ontwikkelingen loopbaanbegeleiding, vakonderwijs, stage en
toeleiding (VSO)
Het vakonderwijs, de loopbaanbegeleiding (LOB) en de stage nemen in het realiseren van
de onderwijsdoelen binnen het VSO, een heel specifieke plaats in.
Hieronder beschrijven we de gewenste situatie. De komende planperiode hebben we ons
per jaar doelen gesteld om de gewenste situatie aan het einde van de planperiode te
bereiken.
De loopbaanbegeleiding (LOB)
Het doel van LOB is dat leerlingen leren om keuzes te maken en het keuzeproces leren te
doorgronden. Zodoende worden leerlingen voorbereid op een leven waarin zij door een
steeds veranderende arbeidsmarkt, gedwongen worden keuzes te maken voor opleiding
en arbeid. Concreet betekent het dat de leerling in staat is zijn eigen
loopbaanontwikkeling (in meer of mindere mate) mee vorm te geven. Dit doet hij door
middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen met een oriëntatie
op een toekomstige opleiding en loopbaan (SLO).
De LOB start al in de bovenbouwgroep van het SO. In de brugklas op het VSO wordt
structureel ingestoken op vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen om te leren
hoe en welke keuzes ze kunnen maken. Drie opgeleide docenten geven het aanbod
samen met de betreffende docenten/mentoren vorm.
SO:
•

“wie ben ik en wat kan ik?” (mentorlessen, mentorgesprekken). Mentor is
leidend en LOB-er ondersteunt in aanbod leergang

Leerroute 1 en 2 VSO :
• Onderbouw; “wie ben ik en wat kan ik?” (mentorlessen, mentorgesprekken)
• Mentor is leidend en LOB-er ondersteunt in aanbod leergang
Middenbouw; “wat wil ik en wat voor werk past bij mij?” (excursies, vakken)
• Samenwerking LOB-er en mentor
Bovenbouw: Wat kan ik en wat wil ik en wat voor werk past bij mij?
• Samenwerking LOB-er en mentor.
Leerroute 3-4-5 VSO:
• Onderbouw: Wie ben ik en wat kan ik? Mentor is leidend en LOB-er ondersteunt
in aanbod leergang
• Middenbouw; “wat wil ik en wat voor werk past bij mij?” (excursies, vakken,
• sollicitatietraining bijbaantje) Samenwerking LOB-er en mentor
Bovenbouw: Wat kan ik en wat wil ik en wat voor werk past bij mij?
• “wie kan mij helpen? (netwerken) en “hoe bereik ik wat ik wil?” (stages,
• gastlessen, sollicitatietraining, leren aanvragen subsidies/verzekeringen, etc.)
• Rol LOB-er is groter. Mentor blijft betrokken.
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Het vakonderwijs
Voor elke leerling is er de mogelijkheid om zich binnen een profiel te specialiseren in een
vak dat het meest past bij zijn interesse, talent en mogelijkheden. Met als doel daarbij
een toekomstgerichte passende arbeid te vinden.
In het VSO worden diverse vakken aangeboden, die binnen vier profielen herkenbaar tot
uiting komen, zowel op vorm als op inhoud.
Het lesgeven vindt plaats binnen de profielen:
• Techniek
• Horeca
• Zorg en Welzijn
• Groen en dier
Binnen de profielen worden de volgende vakken aangeboden. De schuingedrukte vakken
worden (al) op het VSO verzorgd:
• Profiel Techniek; digitale vaardigheden, PIE (productie/installatie/energie)
assemblage, BWI (bouwen wonen/interieur), houtbewerking, M&T (motor en
transport) fietstechniek
• Profiel Horeca: horeca, bakkerij en bediening
• Profiel Zorg en Welzijn; detailhandel, winkeltraining, administratie, facilitair;
• Profiel Groen en dier; werken in het groen en werken in de dierenverzorging
Daarnaast zijn er vakdocenten voor muziek, creatieve vaardigheden en gym.
Profielen en uitstroomgerichte vakken (participatiewet).
De profielen zijn onderverdeeld in vakken (voor leerroute 3,4 & 5) en activiteiten
(leerroute 1 & 2).
Het vakonderwijs kent in het aanbod 5 leerroutes:
Niveau 1;
aanbod is gericht op “perspectief dagbesteding”
Niveau 2;
aanbod is gericht op (elke vorm van structureel) begeleid werken
Niveau 3;
aanbod is gericht op beschut werk
Niveau 4;
aanbod is gericht op perspectief werken op (gedeeltelijk)
loonkostensubsidie
Niveau 5;
aanbod is gericht op uitstroom vervolgonderwijs, dan wel
regulier werken op loonwaarde
Het karakter van een vak wordt bepaald door:
• doelgerichtheid, een vak leidt leerlingen op tot toekomstig werk,
• planning, een vak kent een ontwikkelingsgericht aanbod conform het de
leerroutes in ParnasSys
• certificering, elk vak kan afgesloten worden met het behalen van een certificaat.
Nu is dat nog een bewijs van deelname. De komende planperiode richten we ons
ook op het behalen van officieel erkende certificering. De certificering ziet er dan
als volgt uit:
o niveau 1 en 2 werkt met een intern certificaat dan wel een bewijs van
deelname
o niveau 3-4-5 kan werken met officieel erkende certificering bijv. Pro- of
KPC-certificering .
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Doel van het vak binnen het profiel
Het doel van het profiel is om leerlingen heel gericht op één of twee
ontwikkelingsdomeinen een aanbod te geven op een zo hoog mogelijk niveau, gericht
op toekomstige en passende arbeid, waarbij ook het ontwikkelen van
werknemersvaardigheden een belangrijk onderdeel is. Daarnaast is er de mogelijkheid
voor de leerling om zich binnen het profiel te specialiseren in een vak dat het meest past
bij zijn interesse, talent en mogelijkheden.
De professional
Elk profiel valt onder de verantwoordelijkheid van vakdocenten die bevoegd zijn om les
te geven op een VSO-school. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd binnen het
profiel/vak wat zij geven. Een leraarondersteuner en onderwijsassistentes ondersteunen
de vakdocenten. De locatieleider coördineert en organiseert de activiteiten op
schoolniveau voor wat betreft de vakken, stuurt de vakmensen aan en coacht hen.
De ruggengraat van het vakkenaanbod
Het aanbod voor elke leerling heeft bij het vak, een directe relatie met de CED leerlijnen
die opgenomen zijn in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het ontwikkelingsperspectief
(OPP) en actuele leerniveau binnen ParnasSys is leidend bij het bepalen van de
leerdoelen en het bijbehorende aanbod van activiteiten. Voor de komende planperiode
staat de samenwerking en afstemming tussen de groepsleerkracht en de vakleerkracht
geagendeerd. Als school zoeken we naar meer structurelere en beredeneerde
afstemming en samenwerking tussen groepsleerkrachten en vakleerkrachten die leidt tot
een verbetering in onderwijsaanbod en het monitoren van de leerresultaten bij
leerlingen.
Elke leerling heeft binnen het doelgroepenmodel een vastgesteld
ontwikkelingsperspectief (wat heeft deze leerling minimaal bereikt bij het verlaten van
onze school). Dit perspectief is, vertaald naar het vak, het uiteindelijk doel (een
perspectief kan zijn dat een leerling kan werken op loonwaarden bij een professioneel
bedrijf in de groenvoorziening, of een leerling kan arbeid verrichten op een Sociale
Werkplaats of andere beschermde omgeving).
De ontwikkeling vertaald in termen van ParnasSys en het interessegebied van de leerling
is leidend voor de keuze van het profiel/vak en het bijbehorende niveau.
Het aanbod per leerling
Het profiel is afgestemd op het ontwikkelingsperspectief en kan in principe alleen
wijzigen als het ontwikkelingsperspectief wijzigt. De frequentie waarin een leerling een
vak volgt, kan verhoogd worden tegen het einde van de schoolloopbaan of als
certificering in zicht komt.
Voorafgaand aan het schooljaar worden de leerlingen per profiel ingedeeld
(voorgesorteerd). Dit gebeurt op basis van de ervaringen tijdens de oriëntatieperiode.
Het rooster, de groepsgrootte en het aantal lessen worden hier op afgestemd. De
locatieleider VSO, heeft hier een coördinerende rol en taak.
De globale routing VSO met betrekking tot het vakspecifiek onderwijsaanbod
Elke VSO leerling start in principe met Zedemo als voorafgaande training van
werknemersvaardigheden. Zedemo bestaat uit een aantal leskisten met verschillende
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thema’s en bevat een methodisch aanbod om de competenties en interesse van de
leerling te meten en te trainen. Componenten als aandacht, taakspanne en concentratie,
kracht, tempo, werkhouding en motivatie, worden daarbij zorgvuldig in kaart gebracht
en geregistreerd. De leerlingen volgen Zedemo, afhankelijk van het niveau, gedurende
korte of langere tijd. Daarbij wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten van de
leerling zijn.
In de eerste twee leerjaren vindt er een oriëntatieperiode plaats waarbij de leerling
ervaring op kan doen met verschillende vakken. Vervolgens kan een leerling in een LOLstage ( Leren op Locatie) het geleerde in praktijk brengen, altijd onder begeleiding van
een vakdocent of onderwijsassistente.
Na de LOL-stage kan een stage in beeld komen om het geleerde buiten de schoolmuren
zelfstandig toe te leren passen. De leerkracht onderbouwt een stage-aanvraag en gaat
met de stage-coördinator in gesprek. Een passende stage wordt dan gecombineerd met
gericht lesaanbod. De stage komt in plaats van het lesaanbod op school. Er ontstaat een
lesweek van stage op locatie en lesaanbod in de groep op school. Het vakonderwijs op
school vervalt. Deze route leidt naar de eindbestemming na de schoolverlating, deze
laatste fase noemen we toeleiding naar arbeid (leerroute 3-4-5-) of dagbesteding
(leerroute 1-2). Verdere uitleg over dit proces is te lezen onder stage en toeleiding
arbeid/dagbesteding.
De ouders en de leerling krijgen tweemaal per jaar gelegenheid om kennis te nemen van
de vorderingen van hun kind. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de leerling de
doelen heeft gehaald en welke nieuwe doelen er zijn geformuleerd.
Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene ouderavond, waarbij specifieke
informatie wordt gegeven over loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding, vakonderwijs
en stage.
Ontwikkelingen met betrekking tot stage en toeleiding naar arbeid en dagbesteding.
De PWA-school onderscheidt twee duidelijk gescheiden trajecten met betrekking tot
ontwikkeling en uitstroom, namelijk het traject van:
• Stage
• Toeleiding naar arbeid of dagbesteding.
Definiëring van stage.
Stage is een onderdeel van het geprogrammeerd onderwijsaanbod. Het is een
doelgerichte en geplande fasering, een stap in het leerproces van de leerlingen en staat
direct in relatie met de passende leerroute. Stage op de PWA-school is er op gericht om
leerlingen op een specifiek vakgebied doelbewust en gepland, zelfstandigheid en
zelfredzaamheid (vaardigheden, kennis en attitude) aan te leren voor:
• hun toekomstige arbeidsplek/werk
• hun toekomstige vorm van dagbesteding
Het moment waarop de leerlingen kan beginnen aan stage wordt op individueel niveau
gezamenlijk besproken door de leerkracht, stage-coördinator, Commissie van
Begeleiding en ouders. Het aanvangsmoment, doelstellingen en omvang en aard van de
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stage wordt in het OPP vastgesteld. De leerontwikkelingen, vertaald in kennis,
vaardigheden en attitude, wordt met behulp van ParnasSys gevolgd en bepaald.
In onderstaand schema staat weergegeven welke stadia we onderscheiden in het
stapsgewijs aanbieden van de juiste uitdagende (stage)omgeving om hen vertrouwd te
maken met de buitenwereld. De PWA-school gaat daarbij uit van het volgende schema
(fig. 1):

Kenmerkend voor een LOL-stage( leren op locatie) is dat de leerling zijn op school
geleerde vaardigheden in praktijk gaat brengen, buiten de schoolomgeving. Dus buiten
de veilige, vertrouwde omgeving van de eigen groep, maar wel met de
eigen vertrouwde, vaste onderwijsbegeleiders van de PWA-school. Gaandeweg de
stageperiode wordt toegewerkt naar zelfstandig functioneren binnen de stageplek. Enige
vorm van begeleiding en monitoring blijft daarbij bestaan.
De start van een stage hangt af van de actuele situatie van een leerling in relatie tot het
OPP en de stand van zaken in Parnassys. Leeftijd en het aantal leerjaren onderwijs op het
VSO, spelen hierin ook een rol. Met name de vorderingen op de leerlijnen voorbereiding
arbeid en dagbesteding, mens en maatschappij en de leergebied- overstijgende doelen
zijn daarbij nadrukkelijk in beeld.
Er zijn in principe drie verschijningsvormen van stage: Interne en externe stage (BIS,
BES/leren op locatie en ZES):
• Begeleide Interne Stage (BIS) bijvoorbeeld op de boerderij van school, in een
andere groep, in de keuken of op de administratie.
• Begeleide Externe Stage (BES) bijvoorbeeld bij een zorginstelling met
ondersteuning vanuit de PWA-school of een groepsstage of leren op locatie (LOL)
waarbij geleerd wordt in een supermarkt of bouwmarkt. Ook arrangementen op
het Sondervick College( interschool) in Veldhoven vallen hieronder, mits er een
leerkracht van de PWA-school bij aanwezig is.
• Zelfstandige Externe Stage (ZES), bijvoorbeeld in een winkel, kinderopvang,
boomkweker, werkplaats, etc. De begeleiding vanuit school is op afstand en
incidenteel. De leerling wordt door een medewerker van het bedrijf of de
organisatie begeleid met betrekking tot de te behalen doelen.
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De regie en monitoring van de stage
Op de PWA-school hebben de leerkracht in samenspraak met de vakdocent, de
loopbaanbegeleider en stagecoördinator, de regie als het gaat om stage. Zij zijn
verantwoordelijk om het moment van stage aan te geven, met andere woorden; zij
maken in overleg duidelijk waarom de leerling aan stage toe is. Dit komt onder meer aan
de orde bij groepsgesprekken(OPP), de analysegesprekken (Parnassys) en de jaarlijkse
vaststelling van het OPP in het CvB-overleg.
Met name bij de externe stage zijn organisatorische afspraken van wezenlijk belang.
• Daarbij moeten o.a. de volgende kritische factoren helder zijn en directe
aanleiding geven tot de start van een stage:
• Het OPP en de leerroute is steeds leidend als het gaat om het bepalen van
doelen en beheersingsniveaus.
• De stand van zaken in Parnassys. Met name de leerlijnen: voorbereiding op
arbeid en dagbesteding, mens en maatschappij en de leergebied overstijgende
leerlijnen vormen belangrijke indicatoren.
• De doelstelling moet duidelijk zijn. Wat is de bedoeling, wat moet de leerling op
zijn stage leren? Duur van de stage?
• Het aanbod binnen de eigen leerzone alleen is niet (meer) toereikend om de
leerling verder te krijgen in zijn ontwikkeling als het gaat om praktijkleren en
praktijkervaring. De context van de school en schoolomgeving is te klein en
beperkt.
Werknemersvaardigheden zijn hierin ook een kritische factor, deze dienen (nagenoeg) op
orde te zijn.
De leerkracht noteert in het kort het verloop van de uitkomst van het verkennend
gesprek, wat is er afgesproken, welke soort stage wordt gezocht, wanneer wordt de start
van de stage verwacht, informatie aan de ouders etc. Er volgt een zgn. notitie in
Parnassys.
Als een stage start is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerlingen in leerroute 1 en
2 en is deze vervolgens ook de verantwoordelijke contactpersoon naar de stageverlener.
Hij/zij heeft ook de directe relatie met het lesaanbod (leerroute) en de vakleerkracht.
Voor leerroute 3-4-5 is de stagecoördinator de verantwoordelijke contactpersoon.
De ouders krijgen informatie over de stage-vorderingen d.m.v. de jaarlijkse
ontwikkelingsgesprekken (Parnassys) dus minimaal 2 x per jaar, door de leerkracht in
samenspraak met de stagecoördinator. De instrumenten die gebruikt worden zijn: Een
stage-boekje, evaluatiegesprekken met stageverleners, notities in Parnassys en stagebezoeken (4 x per schooljaar als basis).
De stagecoördinator onderhoudt een stage-netwerk, houdt ontwikkelingen (o.a. wet- en
regelgeving) bij en zorgt voor een actueel overzicht van alle stages.
Het stagecontract wordt gemaakt en opgeslagen door de coördinator i.s.m. de
administratie (nodig voor deelname aan ESF, gemeentes en verzekering).
Informatie en administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het stageadres zoals bijv.
behaalde certificaten, OPP en leerdoelen, verzorgt de stagecoördinator i.s.m. leerkracht
en administratie.
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Belangrijk om te weten:
De school bepaalt het moment en de stageplaats. Ouders worden hierover
geïnformeerd. De verantwoordelijkheid van het zoeken naar een geschikte stageplaats
voor leerroute 3-4-5-ligt dus altijd bij de school. Uiteraard kunnen ouders wel evt. ideeën
voor een stageplaats aanreiken.
Zowel de vakleerkracht als de leerkracht kan inhoudelijk afstemming zoeken met de
stageplaats. De stagecoördinator wordt hier altijd bij betrokken.
Een stageplaats hoeft geen definitieve plek te zijn waar de leerling uiteindelijk naar
uitstroomt. Stage is les. Bij het vinden van een geschikte stageplek wordt echter wel de
mogelijkheden voor uitstroom naar arbeid meegenomen. Het meest ideale scenario is als
de stage in het verlengde ligt van de daadwerkelijke toekomstige werkplek.
Start van stage is niet afhankelijk van leeftijd, maar start niet eerder dan 14 jaar, dit is de
wettelijke minimumleeftijd. Het streven hierbij is om de leerling eerst de
basisvaardigheden van het vak binnen school aan te bieden, samen met
werknemersvaardigheden. Daarna wordt de stap naar (LOL)stage gezet.
Stage is niet verplicht voor elke VSO leerling. Uitgangspunt is dat een stage bijdraagt aan
de ontwikkeling van de leerling.
De duur van een stage is wettelijk geregeld, deze bedraagt gemiddeld ten hoogste 50
procent van het aantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd.
Definiëring van Toeleiding naar arbeid of dagbesteding.
Toeleiding naar arbeid of dagbesteding is het leiden naar een eindbestemming na de
schoolperiode. Het betreft de eindfase richting de definitieve uitstroombestemming van
een leerling in leerroute 1-2.
In deze periode gaat een leerling werk-of dagbestedingservaring opdoen op een plek
waar hij na de schoolverlating (definitief) zal gaan werken/deelnemen. Er kan ook een
oriënterende fase nodig zijn om uiteindelijk te bepalen waar de leerling naar uitstroomt.
In de regel zullen dit korte periodes zijn. Uitgangspunt voor het totale toeleidingstraject
is maximaal 1 jaar voor de definitieve schoolverlating. De duur is ook mede afhankelijk
van derden en evt. geldstromen die te maken hebben met de plaatsing na
schoolverlating. In deze fase zit meestal een opbouw, telkens met een dag of dagdeel
erbij, met een maximum van vier dagen.
Wie heeft de regie t.a.v. Toeleiding?
De Commissie van Begeleiding heeft de regie als het gaat om toeleiding. De coördinator
houdt een actueel overzicht bij waarop wordt aangegeven welke leerlingen in een
toeleidingstraject zitten of in het betreffende schooljaar in een traject gaan komen. Deze
“piketpaal’ wordt geslagen op grond van bekende informatie uit het OPP, de Parnassys
gesprekken met de leerzones en de geplande reguliere CvB vergaderingen.
De stagecoördinator en de arbeidstoeleider houden samen het overzicht op de
toeleidingstrajecten, in samenspraak met de leerkracht en het CVB. Zij nemen deel aan
afstemmingsoverleg met partners zoals UWV en gemeente Eindhoven (regiegemeente
regio Werkbedrijf).
Een toeleidingstraject wordt te allen tijde gepland en doelgericht opgestart. Dit kan
vroegtijdig zijn; bv. als er een woonplek is gevonden met een geschikte dagbesteding zal
een ouder dit melden en kan er een traject opgestart gaan worden. Het moment van
aanvang kan ook een jaar voorafgaand aan schoolverlating komen; bijv. als de leerling
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vanwege zijn/haar leeftijd in beeld komt. Ouders kunnen contact opnemen met een
zorginstelling om een toeleidingstraject te starten.
Er vindt een gepland gesprek (MDO) met de ouders plaats, door CvB, leerkracht en
stagecoördinator/arbeidstoeleider, waarbij informatie naar boven komt over de
mogelijkheden in relatie tot de directe omgevingsfactoren zoals gemeente, UWV, WLZ
indicatie, Wajong etc.
De coördinator maakt een overzichtelijk transitieplan dat het traject van onderwijs naar
eindbestemming beschrijft. Het uiteindelijk ingevulde transitieplan inclusief de evaluatie
wordt beschouwd als onderwijskundig eindverslag naar de vervolgplek waar de leerling
naar uitstroomt.
Belangrijk om te weten;
Toeleiding naar arbeid of dagbesteding staat in principe los van stage, maar kan wel
aansluitend zijn.
De vorm/uitvoering/duur is mede afhankelijk van een indicatie; het budget vanuit de
eigen gemeente, de WLZ of het UWV.
Verantwoordelijkheid van ouders en leerling:
• Aanmelden voor een indicatie voor een plaatsing na schoolverlating. Dit in
samenwerking met de gemeente en het UWV ( of WIJ Eindhoven).
• Aanvraag ABA (voorheen WAJONG), op 17 ½ jarige leeftijd (school levert een
transitieverslag aan en geeft advies conform het OPP).
Het moment van registreren, analyseren en maken van beredeneerde keuzes wordt
door de school (coördinator in afstemming met het CvB en leerkracht) bewaakt en
geregisseerd.
Nazorg
In het kader van kwaliteitsverbetering en een stukje nazorg, wordt nagegaan of de
leerling een duurzame werkplek of dagbestedingsplek heeft na de schoolverlating. Het
doel is om te weten of het onderwijsaanbod goed is afgestemd op aansluiting naar werk,
activiteiten of dagbesteding in een snel veranderende maatschappij.
En daarop volgend, hoe blijven we ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk, zo efficiënt
mogelijk, doelgericht en aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen aanbieden.
Daarbij beperken wij ons in eerste instantie tot een telefonische check en een korte
enquête om te weten of de leerling nog op de plek zit waar hij naar uitgestroomd is en
hoe het met hem/haar gaat. Indien er nog school gerelateerde vragen zijn kunnen we
nog adviseren of ondersteunen waar dat nodig mocht zijn. Daarbij kan gedacht worden
aan doorverwijzen naar andere instanties waar we veel contact mee hebben (bv.
Severinus, Lunetzorg, UWV, werkbedrijf).
De analyse van de antwoorden van de vragenlijst geeft ons de mogelijkheid om het
onderwijsaanbod te verbeteren of aan te passen. De check geeft ook aan of het
ontwikkelingsperspectief is uitgekomen en duurzaam is.
We onderhouden tot twee jaar na schoolverlating contact met leerling, ouders,
werkgevers, begeleiders en zorginstellingen waar onze leerlingen mee te maken hebben.
Het vervoer naar de stage-/ toeleidingsplek valt onder gemeentelijk vervoer en/of is
verantwoordelijkheid van ouders. Als het een stage betreft waarmee dus geen ZZP of
PGB wordt ingezet kán de PWA in voorkomende gevallen de leerling zelf vervoeren. Dit is
echter geen regel, maar serviceverlening. Als er ZZP of PGB wordt ingezet is er sprake
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van toeleiding en is de ouder verantwoordelijk voor het vervoer, evt. samen met de
vervolginstelling/werkgever.
Ontwikkelpunten en streefdoelen 2020-2024 in relatie tot het vakonderwijs en de
maatschappelijke dynamiek (o.m. participatiewet).
De heroriëntatie en ontwikkelpunten (o.m. streefdoelen voor de nieuwe planperiode
2020-2024), in relatie tot alle ontwikkelingen zijn samengevat:
• De doeltreffendheid van de praktijkvorming van leerlingen verder systematiseren
en analyseren.
• Loopbaan oriëntatie (LOB) vormgeven en implementeren in de bovenbouw van
het SO en de brugklassen/onderbouw van het VSO.
• Dit stageplan als dynamisch proces borgen in schooljaar 2021-2022.
Communicatie via schoolgids naar ouders. ABA/UWV informatie updaten in
schoolgids. Een specifieke ouderavond organiseren m.b.t. LOB, vakken en stage.
• Arbeidscompetenties definiëren op schoolniveau en (beter) herkenbaar maken in
het vakkenaanbod en lesaanbod. (leerlijnen Parnassys, Zedemo) Functies
definiëren in samenwerking met het netwerk en partners/bedrijven, gemeentes
etc. (=doorlopend proces).
• Methodes en materialen binnen het VSO vakonderwijs verder inventariseren en
herkenbaar en systematisch koppelen aan leerlijnen en beheersingsniveaus van
ParnasSys.
• Gerichte stageopdrachten formuleren voor de leerlingen als zij in een
toeleidingstraject zitten. Naast het gebruik van het stageboekje is, voor met
name de leerlingen met een leerroute 4 en 5 arbeidsgericht uitstroomprofiel,
meer nodig om aan hun leerpunten te werken.
• Organisatie van het vakonderwijs in relatie tot uitstroom verder stroomlijnen en
borgen (bijv. de inzet van vakdocenten en mentor scherper definiëren).
Verantwoordelijkheden, rollen en taken ten aanzien van vakkenaanbod en stage
evalueren en borgen.
• Figuur 1, het kwadrant op inhoud herdefiniëren met het VSO team en
organisatorisch/praktisch vormgeven.
Momenten van verslaglegging en cyclisch volgen-analyseren
• De organisatie van LOB, stage en toeleiding kent verschillende vormen van
monitoring en verslaglegging:
- De ParnasSys-gesprekken met CvB op basis van de registratie en analyse.
- De registratie van oudergesprekken in ParnasSys.
- Een registratie stagebezoeken.
- De coördinator Stage en toeleiding neemt tweejaarlijks de stand van
zaken door met CvB.
- Een transitiedocument/eindverslag (wettelijk verplicht).
Ontwikkelingen met betrekking tot Evaluatie en rapportage
Twee maal per jaar worden structurele groepsbesprekingen gevoerd met teamleiding en
evt. PPD en directie. De vorderingen en planning in ParnasSys per leerling en evt. groep,
staan centraal in deze bespreking.
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Tijdens deze gesprekken worden ook de vorderingen en planning van de vakken
besproken. De vakdocenten zijn aanwezig bij de groepsbespreking. De inhoudelijke
afstemming tussen mentor, vakdocenten en MT vindt hier dus plaats. Voor de directie en
Commissie van Begeleiding zijn deze gesprekken de bron voor de inhoudelijke en
procedurele verantwoording richting inspectie en bestuur. De groepsbesprekingen
kunnen gezien worden als “tankstop” waar de richting en voortgang bepaald wordt.
Ontwikkelingen ESF-project, versterking van het vakonderwijs
Sinds het schooljaar 2012-2013 neemt de PWA-school deel aan een project van het
Europees Subsidie Fonds (ESF). De school wordt ondersteund door bureau AAVAS. Doel
van het project is verdere professionalisering op het gebied van arbeidstoeleiding. Door
de aanschaf van de methode en de materialen van ZEDEMO en door de bijbehorende
scholing te volgen, heeft de school een grote stap gezet op het gebied van
arbeidstoeleiding. Met het oog op de wet “werken naar vermogen” is de school nog
beter in staat leerlingen adequaat voor te bereiden op een baan. Ook voor de komende
planperiode staat deelname aan één of meerdere ESF-projecten gepland
Sterk techniekonderwijs 2020-2024
Een goed werkende technieksector is belangrijk voor Nederland. In de periode 20182023 wordt er daarom gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in
techniekonderwijs op het vmbo en VSO.
De subsidie heeft als eerste doel een impuls te zijn om de aansluiting tussen
techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken en te werken aan
een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk, technisch onderwijs.
Het tweede algemene doel is het verbreden, professionaliseren en consistent versterken
van de docententeams techniek, de instructeurs en praktijkbegeleiders.
Het derde doel is het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen
( vanuit po en LOB). Daarbij ligt de focus op het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht
tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt.
Van 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen
van vmbo-scholen, mbo-instellingen, VSO-scholen, het bedrijfsleven en regionale
overheid.
Het platform ‘Sterk techniekonderwijs Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en
Bergeijk’, krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie
van vier miljoen euro voor de periode tot 2023. De opdracht van het ministerie is om
hiermee het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Het
moet leiden tot een duurzame samenwerking. Het Were-DI college (Valkenswaard), het
Sondervick College (Veldhoven), het Prins Willem Alexandercollege (Veldhoven) en de
VSO de Berkenschutse (Heeze) zijn bij deze regionale samenwerking betrokken.
Daarnaast moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het
vmbo worden vergroot, evenals de doorstroom van het vmbo naar de
techniekopleidingen van het mbo.
Doelen voor de samenwerkende scholen:
• de beeldvorming bij de technici van de toekomst: leerlingen uit de hoogste
groepen van het basisonderwijs en de brugklas krijgen de mogelijkheid om
kennis te maken met techniek in veel facetten.
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•
•
•

doorlopende leerlijnen: werken aan doorlopende leerlijnen die zorgen voor een
goede aansluiting tussen het primair onderwijs, vmbo en mbo en VSO.
onderwijsontwikkeling: zorgen dat alle leerlingen in de regio kunnen kiezen voor
aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, met een ruim scala aan
keuzevakken.
scholing van medewerkers: medewerkers van scholen en bedrijven worden
geschoold in de nieuwste technologieën en het geven van goede instructies.

Aansluiting bedrijfsleven: Docenten bezoeken het bedrijfsleven, om te onderzoeken of ze
voldoende aansluiting hebben met het bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven gaan
technici gastlessen op hun vakgebied verzorgen op de scholen.
Het PWA college zal de komende jaren intensief en structureel gaan samenwerken met
de vmbo-afdeling van het Sondervickcollege.
Concrete doel voor de leerlingen van het PWAcollege voor de komende planperiode is:
Er wordt een structurele doorlopende leerlijn ontwikkeld voor de praktische sterke VSOleerlingen in de profielen PIE, M&T en BWI (afgeleid uit basis/pro).
Leerlingen ontvangen certificaten voor het doorlopen leerwerktraject.
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2.6 leerlingenpopulatie en ouders als stakeholders
Leerlingenpopulatie en nieuwe doelgroepen
De PWA school was in aanvang een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal
Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. Daarnaast was er sprake
van verbrede toelating voor MG leerlingen. Als gevolg van Passend onderwijs is een
strikte scheiding van doelgroep (vooral op basis van een laag IQ) grotendeels
weggevallen. Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is voor de
school. De voorliggende planperiode wil de PWA-school in samenwerking met de
samenwerkingsverbanden goed blijven onderzoeken welke leerlingen gebaat zijn bij het
onderwijs op de PWA-school en dus toelaatbaar zijn. Leerlingen moeten bij plaatsing in
het bezit zijn van een door het samenwerkingsverband afgegeven beschikking categorie
1 (SO/VSO) of categorie 3 (MG). De PWA-school participeert in drie
samenwerkingsverbanden. Het SO in het samenwerkingsverband de Kempen (SWV
PO3009) en het samenwerkingsverband Eindhoven (PO 3007). Het VSO participeert in
het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland (VO 3007). De school heeft
daardoor een regionale functie. Het streven blijft om in samenwerking met de
samenwerkingsverbanden en partnerscholen onze expertise te delen met andere
(reguliere) scholen.
Voorop staat dat elke leerling een onderwijskundig verantwoord, antwoord op zijn
hulpvraag krijgt.
Tot de invoering van Passend onderwijs was het hebben van een verstandelijke
beperking de hoofdindicatie voor plaatsing op de PWA school. Inmiddels kennen we ook
leerlingen met bijkomende problematiek, zoals taal-spraak stoornis, auditief of visueel
probleem, of stoornis in het autistisch spectrum. De afgelopen jaren heeft de PWA
school ook leerlingen geplaatst die naast verstandelijke beperkingen ook (flinke)
gedragsproblemen hebben. De ruimte die we op de Kempencampus ervaren stelt ons in
staat ook hier adequaat mee om te gaan. Deze leerlingen worden in de bestaande
reguliere groepen geplaatst. De PWA school kent geen auti-klas of auti-groep.
De PWA school heeft een cluster voor twee speciale zorggroepen, de zgn. MG leerlingen.
In dit cluster worden leerlingen geplaatst met een laag IQ en bijkomende problematiek.
Voor hen is er veel aandacht voor zelfredzaamheid, zintuiglijke ontwikkeling en
communicatie. Dit uit zich vooral door een uitdagende sfeervolle speel/leeromgeving en
meer dan gemiddelde inzet van personeel voor deze leerlingen.
De leerlingen die de PWA school bezoeken komen uit Veldhoven, maar ook uit
verschillende omliggende gemeentes. Dit maakt ons tot een streekschool. De leerlingen
zijn afkomstig uit verschillende milieus en hebben verschillende godsdienstige of
culturele achtergronden.
Het aantal leerlingen is de laatste jaren stijgend.
De leerling populatie van de PWA school kenmerkt zich nog steeds ook door de
aanwezigheid van meerdere leerlingen met Down Syndroom.
Sinds 2008 geeft de PWA school ook les aan leerlingen uit de ROMA cultuur. De
ervaringen met deze doelgroep zijn wisselend.
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Passend Onderwijs.
Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u de site www.passendonderwijs.nl
of www.steunpuntpassendonderwijs.nl bezoeken. Verder kunt u uiteraard ook in contact
treden met de directie van de school.
Voor eventuele klachten met betrekking tot Passend Onderwijs kunnen ouders zich
wenden tot de landelijke klachtencommissie.
Oudertevredenheid
Zelfevaluatie-tevredenheidspeilingen.
Stichting Veldvest houdt eenmaal in de twee jaar tevredenheidspeilingen onder
personeel, ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8. De uitkomst van deze peilingen is,
samen met andere actuele gegevens die de school verzamelt, aanleiding om te bepalen
welke verbeter- en/of veranderpunten aangepakt worden in de komende periode. Deze
worden vertaald in de onderwijskundige planning.
De uitslagen worden zowel met het team als de Schoolraad besproken. Alle ouders
worden van de belangrijkste bevinden op de hoogte gesteld door middel van
berichtgeving in de nieuwsbrief van de school.
De laatste tevredenheidspeiling dateert van maart 2020. Voor deze peiling zijn de WMK
kaarten van ParnasSys gebruikt. De scores zijn een gemiddelde van de teamleden en
ouders van zowel het SO als VSO. De vragenlijsten voor leerlingen zijn voornamelijk
ingevuld door leerlingen van het VSO.
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Vragenlijst personeelsleden.
De respons op de Vragenlijst was 86%: 71 van de 83 respondenten heeft de vragenlijst
ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen een zeer
betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
De Prins Willem- Alexanderschool scoort als school een 3,41. Daarmee scoort de school
ruim voldoende.
De personeelsleden zijn over het algemeen tevreden. De analyse geeft een positief
beeld, waarbij de domeinen schoolklimaat, welbevinden en pedagogisch handelen, in
vergelijking met schooljaar 2019-2020, van groen naar blauw gestegen zijn.
Tijdens de studiedag in maart 2020 hebben we de peilingen besproken en
zijn aandachtspunten geformuleerd die opgenomen zijn in de jaarplanning 2020-2021
Beoordeelde thema's
Thema

Score

Benchmark

Verschil

Kwaliteit

3,40

3,43

-0,03

Schoolklimaat

3,51

3,28

+0,23

Veiligheid

3,37

3,47

-0,10

Welbevinden

3,65

3,58

+0,07

Pedagogisch handelen

3,61

3,60

+0,02

Lesgeven

3,25

3,39

-0,14

Ondersteuning leerlingen

3,33

3,24

+0,09

Informatie

3,14

3,35

-0,21
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Vragenlijst leerlingen
De respons op de Vragenlijst was 89%: 49 van de 55 respondenten heeft de vragenlijst
ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel
respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de
mening van de respondenten
De leerlingen hebben over het algemeen een positief beeld van de school. De leerlingen
geven de school een 8,1
Vier domeinen worden ‘groen’ gescoord, de domeinen Kwaliteit, Pedagogisch handelen,
Lesgeven en ondersteuning leerlingen, scoren blauw scoren blauw.
De Prins Willem-Alexanderschool scoort als school een 3,47. Daarmee scoort de school
ruim voldoende.
Beoordeelde thema's
Thema

Score

Benchmark

Verschil

Kwaliteit

3,57

3,53

+0,04

Schoolklimaat

3,38

3,30

+0,08

Veiligheid

3,32

3,35

-0,03

Welbevinden

3,29

3,21

+0,08

Pedagogisch handelen

3,80

3,64

+0,16

Lesgeven

3,60

3,62

-0,02

Ondersteuning leerlingen

3,65

3,48

+0,18

Informatie

3,15

3,19

-0,04

Vragenlijst ouders
De respons op de Vragenlijst was 48%: 90 van de 189 respondenten heeft de Vragenlijst
ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de
vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een
goed beeld van haar kwaliteit. Prins Willem- Alexanderschool scoort als school een 3,44.
Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De ouders hebben een positief beeld van de school. Vier domeinen worden ‘groen’
gescoord, Drie domeinen worden blauw gescoord. Dit is op de thema’s Kwaliteit,
schoolklimaat en pedagogisch handelen een positieve stijging m.b.t de scores van
schooljaar 2018-2019. Het thema ‘Informatie kent weliswaar een lichte stijging, maar
wordt door ouders tegelijkertijd als aandachtspunt benoemd. Dit is vergelijkbaar met de
oudertevredenheidspeiling van 2 mei 2019
Tijdens de studiedag in maart 2020 hebben we de peilingen besproken en zijn
aandachtspunten geformuleerd voor het jaarplan 2020-2021

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

41

Beoordeelde thema's
Thema

Score

Benchmark Verschil

Kwaliteit

3,53

3,39

+0,13

Schoolklimaat

3,61

3,25

+0,37

Veiligheid

3,44

3,21

+0,23

Welbevinden

3,47

3,44

+0,03

Pedagogisch handelen

3,61

3,52

+0,09

Lesgeven

3,33

3,38

-0,05

Ondersteuning leerlingen

3,45

3,23

+0,22

Informatie

3,05

3,04

+0,02

Samenvattend:
Er is een uitgebreide analyse op SO en VSO niveau gemaakt waaruit blijkt dat zowel
leerlingen, personeelsleden als de ouders van de leerlingen over het algemeen heel
tevreden zijn over het geboden onderwijs aan hun kind. De rapportage is naar ouders
teruggekoppeld en ligt op school ter inzage. Er is vanuit de enquête een aantal
aandachtspunten geformuleerd voor de komende periode:
• Communicatie met /informatie naar ouders
- Het uitstroomtraject van de leerling concreter bespreken met ouders
- eerder en meer informatie over de aanvraag ‘beoordeling
arbeidsvermogen’, de participatiewet en de WAJONG-uitkering.
- Ouders goed blijven informeren over schoolontwikkelingen.
- Gedurende het schooljaar meer informatie over waar de leerlingen mee
bezig zijn.
- Meer zicht op het uitstapjesbeleid.
- Mogelijkheid verkennen van meer huiswerk voor een aantal leerlingen,
evenals in het reguliere VO.
• Communicatie naar het team
• Communicatie naar leerlingen,
- leerlingen beter informeren over schoolse zaken
- Betrokkenheid van leerlingen verhogen: het instellen van een
leerlingenraad
- Extra aandacht voor pestgedrag, regels en afspraken
• Publiciteit MR.
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2.7

Onze interne sterkte/zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal
kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school,
het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons
beleid en onze beleidskeuzen.
Uit evaluaties, monitorgesprekken, inspectiebezoeken en enquêtes komt er een sterktezwakteprofiel van de school naar voren.
Sterkte profiel

Zwakte profiel

1.

De school heeft een goed
pedagogisch klimaat

Het systeem van kwaliteitszorg vraagt om
verdere verfijning

1.

De school heeft in de omgeving een
goede naam als het gaat om
pedagogisch klimaat

Het structureel analyseren van de
onderwijsopbrengsten is nog niet volledig op
orde binnen de organisatie

2.

Het team toont grote betrokkenheid
bij de leerlingen

Het team kent in het algemeen een matige
geen lees- en studeercultuur, anders dan de
professionele scholing. De focus op innovatie
en verandering is weliswaar groeiend maar
nog steeds te beperkt.

3.

De meeste leerlingen gaan erg graag
naar school

Er is onvoldoende specifiek materiaal voor de
onderwijsbehoeften van de MG leerlingen en
het jonge kind.

4.

De ouders zijn over het algemeen erg
tevreden

Teamopbouw is in onbalans er zijn te weinig
mannelijke teamleden

5.

Er wordt goed gewerkt met een OPP
en een volg- en plansysteem
(Parnassys).

Leerkrachten stimuleren nog onvoldoende de
actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
als het gaat om zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.

6

Er is een goede huisvesting voor
zowel de SO als de VSO afdeling..

Stagebeleid is aan sterke maatschappelijke
dynamiek onderhevig We zitten in de
verkennende/oriënterende fase m.b.t.
toeleiding naar wonen, werken en vrije tijd.

7

Er is een breed onderwijsaanbod op
beide locaties.

Onvoldoende awareness van de kerndoelen
ZML, leerlijnen, leerstijlen en toetsen
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8

Er is een duidelijke rolverdeling en
verantwoordelijkheid.

Effectieve lestijd nog niet optimaal benut.

9

Leerlingen worden gezien en gehoord. Onvoldoende inbreng en inzage van de
ouders in het digitale leerlingvolgsysteem
ParnasSys.

10

In het VSO is een aanbod op
vakgebied groen en dier, facilitair,
horeca en arbeid en techniek

11

Op de PWA school is veel ruimte
voor differentiatie van
onderwijsaanbod en voor
klassenmanagement.

12

De school staat open voor
samenwerking en participatie in
innovatieve ontwikkelingen.

bruikbare instrumenten om
managementinformatie te verkrijgen en te
borgen is voor verbetering vatbaar.

Kansen

Bedreigingen

1

IPB competentiegericht
personeelbeleid i.s.m. ‘beleidsgroep
IPB Veldvest’
Versterken.

Ontwikkelingen met betrekking tot bezuinigingen
op het speciaal onderwijs. Hierdoor zijn we
genoodzaakt de organisatie efficiënter en
effectiever in te richten.

2

Voor en naschoolse opvang. De
mogelijkheden voor- en naschoolse
opvang voldoet aan de wensen van
de ouders.

Toename van leerlingen met complexe
problematiek en ondersteuningsvragen op het
gebied van gedrag, noodzaakt ons tot uitbreiden
van kennis en expertise op dit gebied.

3

Verbrede doelgroep, passend
onderwijs op lokaal niveau.

Krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastiger
is om personeelsleden aan te nemen die affiniteit
en expertise hebben om de doelgroepleerlingen
te onderwijzen.

4

Door ontwikkelen, verfijnen en
aanvullen van ParnasSys biedt
kansen voor ontwikkeling van
onderwijskwaliteit en afstemming
van het lesaanbod.

Toenemende werkdruk personeel door
administratieve last van o.a. ParnasSys en
kwaliteitsnormen die wordt opgelegd vanuit de
overheid/inspectie.
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Inrichting van de organisatiestructuur Toenemende problematiek door o.a. gebruik van
gericht op groepsoverstijgende rollen sociale media in relatie tot weerbaarheid van onze
en verantwoordelijkheden.
jongeren.
5

Deelname aan ESF project met
betrekking tot arbeidstoeleiding.

6

Verbinding met het voortgezet
onderwijs o.m. met het Sondervick
College, vanwege
huisvesting van het VSO op de
Kempencampus.
Project “Sterk Techniek Onderwijs”
biedt hiervoor nieuwe kansen

7

Samenwerking met partners zoals
Severinus, Sondervick.
Samenwerking met SBO de
Verrekijker.

8

Werken met PCDA cyclus biedt ons
meer houvast bij het kwaliteitsbeleid
van de school.

Het IPB en personeelsbeleid, vanwege wettelijke
aanscherping ten aanzien van vaste contracten.
Vervangersproblematiek door nieuwe wetgeving.
Tekort aan mannelijk personeel doet geen recht
aan afspiegeling van maatschappelijk beeld.
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2.8 Onze visie: de gewenste kwaliteit
In de planperiode 2020-2024 willen wij als school blijven functioneren als voorziening
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in een context van een Brede school.
MFA-Noord voor de SO afdeling en de Kempen Campus voor de VSO afdeling, zijn voor
ons de aangewezen plekken. Op basis van een intensief netwerk willen we recht doen
aan wat belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij houden we rekening
met maatschappelijke ontwikkelingen en relevantie, met kenmerken van de
leerlingenpopulatie van deze school en worden we geïnspireerd door onze visie en
missie (paragraaf 2.2).
Als professionele schoolorganisatie zijn wij voortdurend alert op het hooghouden van de
kwaliteit van het onderwijsleerproces. Daarnaast zoeken we naar verbeteringen die
recht doen aan de diversiteit van onze leerlingenpopulatie en aan het principe van
Passend onderwijs.
Leeropbrengsten blijven voor ons een structureel aandachtspunt omdat we belang
hechten aan maximale resultaten voor elke leerling. Een eclectisch onderwijsconcept
met een bijbehorende organisatievorm blijft onze aandacht vragen. Elementen van
Passend onderwijs, Team Onderwijs op Maat (TOM), Adaptief onderwijs en het EDImodel( Effectieve Directe Instructie), zijn voorbeelden die eclectisch toegepast worden.
Om dit te bereiken aan het einde van de planperiode 2020-2024 besteden we als school
extra aandacht aan de volgende algemene speerpunten:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

het versterken van een professionele cultuur;
het werken met een systeem voor kwaliteitszorg gebaseerd op 1-onderwijsroute
en ParnasSys, jaarlijkse zelfevaluatie, jaarlijkse collegiale visitatie en
verbeterplannen;
schoolbrede invoering van het doelgroepenmodel;
Verhogen van de effectieve leertijd en de kwaliteit van de instructie van alle
basisvakken;
effectiever organiseren van de leertijd, waarbij in clusters afgestemd wordt;
het kiezen van een nieuwe methoden en methodieken in relatie tot de CED
leerlijnen en Parnassys;
Versterken van het vakkenaanbod, op termijn met behulp van certificering;
betere samenhang tussen het onderwijs in de groepen/leerzones enerzijds en de
vakken anderzijds;
actief en verantwoord invoeren van de beleidsmaatregelen gericht op Passend
onderwijs;
het creëren van uitdagende en veilige leeromgevingen voor alle leerlingen om
adequate contexten te kunnen (blijven) aanbieden die leerlingen stimuleren en
uitdagen tot ontwikkeling;
betere balans tussen groepsactiviteiten en zelfstandig leren;
het onderwijsaanbod afstemmen op talenten, niveaus en interesses van
kinderen;
beleid versterken dat gericht is op integraal personeelsbeleid (IPB) om de
kwaliteit van professioneel handelen te versterken;
het verder vorm geven aan het netwerk van (Brede) scholen en kindpartners om
te komen tot kwalitatief goede arrangementen.
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•

Het vorm geven van inhoudelijke samenwerking SO/SBO en VSO/VO en
SO/zorginstellingen.

2.9 Beleidsvoornemens en speerpunten
In het verlengde van Veldvest, de stichting waaronder de school ressorteert, kiest de
school om in de planperiode 2020-2024 zich specifiek te richten op een drietal
domeinen. Hierbij zal de focus liggen op
-Opbrengstgericht, kwalitatief goed onderwijs
de school hecht voor de komende periode belang aan onderwijskwaliteit en de daarbij
behorende kennis.
-Innovatie,
De school erkent dat innovatief vermogen van levensbelang is om kwaliteit te borgen en
te garanderen.
-Maatschappelijke oriëntatie
De school wil betrokken zijn bij de maatschappelijke omgeving en voelt de
verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Ze wil een relevante bijdrage leveren door
leerlingen te begeleiden tot volwaardige volwassen personen die participeren in de
huidige en toekomstige maatschappij.
Per domein kiest de school er voor om specifieke subthema’s te formuleren die op een
concreter niveau recht doen aan het gekozen domein. De subthema’s zijn activiteiten en
ontwikkelingen over een langere periode. Op basis van de actuele stand van zaken,
ervaringen, opbrengsten en voortschrijdende inzichten wordt jaarlijks een aantal
concrete doelen geformuleerd in het jaarplan (uitgewerkt in een PDCA-cyclus). De
voorafgaande concrete doelen worden jaarlijks geëvalueerd.

Domein

Onderliggende
Strategische subthema’s
waardeoriëntatie

Concrete
doelen

Opbrengstgerichte kwaliteit

Kennis van
kwaliteit

Zie jaarplan
en
schoolgids

-

-

Didactisch,
pedagogisch
handelingsrepertoire
van de leerkracht
Analyse van
opbrengsten,
ParnasSys volg en
planningssysteem
toetsen

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

47

Maatschappelijke Betrokken en
oriëntatie
duurzaam

-

Werken met het
doelgroepenmodel,
OPP’s, leerlijnen en
referentieniveaus

-

Burgerschap en
zelfstandigheid
Arbeidstoeleiding
Afstemming
(Dag)arrangementen en
Brede School

Zie jaarplan
en
schoolgids

kennis vergroten m.b.t.
Leer-theoretische en
ontwikkelingspsychologische
kennis
ICT-toepassingen
onderzoek naar
digitaal leren
verregaande
integratie van ICT in
het
onderwijsconcept
Zorgprofiel en Passend
Onderwijs
versterking van de
positie van school in de
regio. Samenwerking op
basis van netwerken

Zie jaarplan
en
schoolgids

-

Innovatieve
impuls

Innovatief

-

-

-

-

De bovengenoemde domeinen en strategische sub-thema’s worden in de jaarplannen
(2020-2024) en de jaarlijkse schoolgidsen verder geduid en SMART-geformuleerd *)
gedefinieerd. In de volgende jaarplannen treft u deze verdere definiëring aan:
1. het integraal personeelsplan
2. het school-specifiek scholingsplan
3. het zorgprofiel van school
4. het plan met betrekking tot kwaliteitszorg(systeem)
5. het (meerjaren-) financieel plan
6. het (meerjaren-) formatieplan
De koers van de school op de drie betreffende domeinen staat uiteraard in directe
relatie met de koers die Stichtings-breed uitgezet wordt.
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Elk doel dient SMART geformuleerd te zijn :
• Specifiek: concreet
• Meetbaar: te evalueren op harde criteria
• Acceptabel: instemming van betrokkenen
• Realistisch: haalbaar
• Tijdsgebonden: gepland in tijd
De ontwikkeling van het onderwijs in de school (als onderdeel van het schoolplan 2016-2020)
In de afgelopen vier schooljaren is gewerkt aan doelen volgens het schoolplan 20162020.Een gedeelte van de doelen en speerpunten voor de planperiode 2020-2024 is
hierop een vervolg en onderdeel van een meerjarig proces. Een aantal doelen is nieuw
met soms een kortere planperiode. De doelen zijn gerangschikt binnen verschillende
domeinen.
Onderwijskundig beleid.
Binnen dit domein is de afgelopen planperiode gewerkt aan de invoering van een nieuw
leerling volg- en planningssysteem Parnassys.
Daarvoor zijn de volgende acties uitgezet en afgerond:
• Kijkwijzers geïntroduceerd
• Klassenbezoeken afgelegd door MT
• Systematisch werken vanuit kerndoelen en leerlijnen geimplementeerd
• Nieuwe toetsmaterialen zijn aangeschaft en toets-afspraken vastgelegd, dit
wordt gehanteerd op de SO en VSO-afdeling
• Instructiemodellen geïmplementeerd (DI / EDI –mode, het 4 taktmodel van
Verhallen)
• OPP’s ontwikkeld en geïmplementeerd
• Zedemo geïmplementeerd (inclusief scholing voor teamleden)
• Vakonderwijs georganiseerd in de nieuwe context van het VSO op de
Kempencampus
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende ontwikkelingen actueel:
• Invoeren van het ‘Doelgroepenmodel’
• Methodes en materialen binnen het VSO verder inventariseren en uitbreiden en
herkenbaar en systematisch koppelen aan leerlijnen en beheersingsniveaus van
ParnasSys.
• De toets-resultaten op groepsniveau analyseren, cyclisch hanteren en borgen in
de onderwijs-ondersteuningsstructuur.
• Specifieke aandacht voor het Leesonderwijs op zowel SO als VSO
• Update schoolbibliotheek op beide locaties
Extra focus SO
Extra lokaal SO in MFA Noord.
Het aantal aanmeldingen op het SO neemt toe. Om te voorkomen dat jonge leerlingen
thuis komen te zitten of geen onderwijs kunnen volgen ‘thuisnabij’, wordt in het
schooljaar 2020-2021 een extra lokaal voor het SO gerealiseerd in het gebouw van de
MFA. Daardoor is het mogelijk een zevende groep te starten.
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Start observatiegroep SO/SBO
Schooljaar 2020-2021 start Stichting Veldvest een project voor een specifieke groep
jonge leerlingen met een ontwikkelingsachterstand.
Het starten van deze groep in Veldhoven is een lokaal initiatief van het Bestuur van
Veldvest, t.b.v. regio Veldhoven. De leerlingen in de nieuwe SO/SBOgroep staan
ingeschreven op het SO. Zij volgen onderwijs binnen de context van het SBO. Er is een
verregaande samenwerking tussen de teamleden van de observatiegroep van het SBO
(professionals vanuit het SBO) en de teamleden van de SO/SBO-groep van het SO
(professionals vanuit het SO). De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 4-7
jaar.
De doelstelling van het project is om
• Kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, gericht op een adequate
passende vervolg /uitstroom (regulier/ SBO/SO) . Dit vraagt specifieke
expertise en ondersteuning (denk aan diagnostiek, observatie, didactiek,
orthopedagogiek).
• Het realiseren van zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij adequaat
onderwijsaanbod voor alle kinderen (zie beleidsdocument “SO/SBO
observatiegroep, 2020”).
Extra focus VSO
Vakonderwijs, stage en Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Op dit moment is het VSO-team in samenspraak met het managementteam van school
volop bezig met een heroriëntatie op vakonderwijs, stage en uitstroom.
Aangrijpingspunt voor deze heroriëntatie is de veranderende populatie leerlingen,
waarbij meer leerlingeninstromen die de capaciteit hebben om uit te stromen naar
(betaalde) arbeid (zie hoofdstuk 2.4).
In de planperiode 2016-2020 is de boerderij op de Kempencampus gerealiseerd. De
vakken Groen & Dier en Techniek hebben hier een eigen werkplek gekregen.
In het hoofdgebouw is een semi professionele horecavoorziening gerealiseerd en een
lokaal ingericht voor Zorg &welzijn, zodat leerlingen zo natuurgetrouw ervaring kunnen
opdoen.
Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Er is een landelijke subsidie toegekend voor het project ‘Sterk Techniek Onderwijs’ om
het techniekonderwijs op V(S)O-scholen een impuls te geven. Dit project is gestart op 1
januari 2020 en loopt voor een periode van vier jaar ( zie hoofdstuk 2.4, STO).
De heroriëntatie en ontwikkelpunten (o.m. streefdoelen voor de nieuwe planperiode
2020-2024) zijn samengevat:
• VSO visie verder vormgeven in afstemming met ambities en
maatschappelijke context.
• Organisatie van het vakonderwijs in relatie tot uitstroom verder stroomlijnen
en borgen (bijv. de inzet van vakdocenten en mentor scherper definiëren).
• De doeltreffendheid van de praktijkvorming van leerlingen verder
systematiseren een analyseren.
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•

•

•

•
•
•
•

•

Dit dynamisch proces borgen in schooljaar 2021-2022. Communicatie via
schoolgids naar ouders. ABA/UWV informatie updaten in schoolgids. (ABA:
aanvragen beoordeling arbeidsvermogen, UWV: Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen).
Arbeidscompetenties definiëren op schoolniveau en (beter) herkenbaar
maken in het vakkenaanbod en lesaanbod. (leerlijnen Parnassys, Zedemo)
Functies in samenhang met arbeidscompetenties definiëren in samenwerking
met het netwerk en partners/bedrijven, gemeentes etc. (=doorlopend
proces).
Gerichte stageopdrachten formuleren voor de leerlingen als zij in een
toeleidingstraject starten. Naast het gebruik van het stageboekje is voor met
name de leerlingen met een OPP 4 en 5 arbeidsgericht uitstroomprofiel een
meer gestructureerde aanpak nodig om aan hun leerpunten te werken.
Verantwoordelijkheden, rollen en taken met betrekking tot vakkenaanbod en
stage herdefiniëren en organiseren.
Aanbod Loopbaan Oriëntatie (LOB) organiseren vanaf de brugklas voor alle
leerlingen met een OPP (3) 4 en 5.
Techniek een prominentere plaats geven binnen het vakaanbod met behulp
van de subsidie STO
Figuur 1, het kwadrant op inhoud met het VSO team verder
organisatorisch/praktisch vormgeven. De doelen van het vakonderwijs en
het aanbod in de leerzones beter afstemmen op stage en
uitstroomperspectief van de leerlingen.
Momenten van verslaglegging cyclisch volgen-analyseren en structureel
organiseren onder meer door:
- ParnasSys-gesprekken met CvB op basis van de registratie en
analyse.
- Registratie oudergesprekken in ParnasSys.
- Registratie stagebezoeken.
- Coördinator Stage en toeleiding tweejaarlijkse stand van zaken
doornemen met CvB.
- Transitiedocument/eindverslag.

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

51

Ondersteunend beleid
Met betrekking tot het ondersteunende beleid zijn verschillende zaken nog steeds
actueel zoals:
• Participeren in de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; VO
(3007) en PO (3009).
• Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken cyclus volgens het IPBbeleid van Veldvest.
• Zowel financieel (begrotingstechnisch) als personeelsmatig zijn goede financiële
reserves opgebouwd, deze in stand houden.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende ontwikkelingen actueel:
• Samenwerking continueren en daar waar wenselijk versterken van zowel SO als
VSO met diverse partners zoals SBO de Verrekijker, Severinus, Sondervick
College.
• Beperkte ambulante begeleiding bieden aan scholen buiten Veldvest.
• Arbo voorwaarden en ontruimingsplan actualiseren.
• Herijking van ondersteunende schoonmaak en technische dienst van de PWA op
zowel SO als VSO
Kwaliteitsbeleid
Met betrekking tot het kwaliteitsbeleid zijn de volgende zaken in de planperiode 20162020 afgerond:
•
•
•

Het in gebruik nemen van Parnassys en de cyclus van oudergesprekken
Registreren en plannen van de voortgang van de leerlijnen/doelen.
Implementeren van de kwaliteitscyclus.
Optimaliseren van de zorgstructuur door overlegstructuur van de CvB en
gestructureerd MDO overleg in te voeren

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende ontwikkelingen actueel:
• Schoolbreed invoeren van het doelgroepenmodel voor alle leerlingen;
• Verder borgen/registreren en volgen van de kwaliteitscyclus door groepsanalyse
na de toetsmomenten;
• Optimaliseren van de zorgstructuur door overlegstructuur van de CvB
• en gestructureerd MDO overleg vast te leggen in het jaarrooster;
• Verdere actiepunten uitzetten met betrekking tot lopende individuele
leerlingtrajecten in het kader van Passend onderwijs.
De bovenstaande beleidsvoornemens, zijn vertaald in activiteiten waar de school al
meerdere jaren aan werkt.
De volgende punten zijn nog actueel en vragen voortdurend onze scherpte en focus:
Speerpunten met betrekking tot opbrengstgericht werken
• Werken met kijkwijzers
• Versterken van doorgaande ontwikkelingslijnen & leer-theoretische kennis
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•

Kennis van de samenhang van kerndoelen en leerlijnen en leerstijlen verbeteren

•
•

Klassenmanagement en gedifferentieerde instructie versterken,
Scholing m.b.t. opbrengstgericht werken (EDI) klassenbezoeken en beoordelen
in relatie met opbrengsten en opbrengstgericht werken

•
•

Invoering nieuwe methode voor rekenen
Versterken leesonderwijs op het VSO en update bibliotheek ( in samenwerking
met bibliotheek Veldhoven) voor SO en VSO.

Speerpunten met betrekking tot innovatie en ontwikkeling
• Visie en missie verder implementeren
• Structuur van het onderwijsaanbod uitwerken
• Ontwikkelen en implementeren van het doelgroepenmodel
• OPP’s , leerroutes en ParnasSys verder ontwikkelen
• De werkwijze m.b.t stage meer school specifiek verder ontwikkelen en
• implementeren in relatie tot de Participatiewet.
•

ICT, digitale geletterdheid digitale vaardigheden en mediawijsheid binnen het
onderwijsaanbod. Verregaande integratie van ICT in het onderwijsconcept
versterken en uitbouwen

Collegiale coaching m.b.v. kijkwijzers
Speerpunten met betrekking tot maatschappelijke oriëntatie en relevantie
• Herintroductie Pedagogisch Handboek Veldvest met vervolgtraject van
gesprekken, klassenvisitaties en kijkwijzer pedagogisch handelen
• Maatschappelijke verbinding verstevigen en borgen in het kader van
• het Brede Schoolconcept
• Burgerschap explicieter als aanbod definiëren
• Stage protocollen en werkwijzen borgen
• (Her)oriëntatie op keuze van methodes
• Oriëntatie levensbeschouwing en identiteit in relatie met burgerschap
• Scholingsbehoefte team in de planperiode 2020-2024 verkennen en organiseren;
de thema’s voor 2020-2022 zijn gericht op ‘Sturen op Autonomie’ en ‘kijken
achter het gedrag van kinderen’.
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Hoofdstuk 3

De onderwijskundige vormgeving
van ons onderwijs

De afgelopen planperiode heeft de school zich sterk ontwikkeld op een aantal relevante
aandachtsgebieden. Met name de aandachtsgebieden: pedagogisch klimaat, het
monitoren van de leeropbrengsten, didactische kwaliteiten en leerlingenzorg waren in
het vizier. Deze aandachtsgebieden lagen of vanuit een maatschappelijke context flink
onder druk, of waren de afgelopen planperiode nog onvoldoende op kwalitatief
voldoende niveau. Daarnaast moesten er nieuwe methodes gekozen en ingevoerd
worden voor het lees- en taalonderwijs. Inmiddels zijn deze methodes op het SO
aangeschaft en ingevoerd.
De komende jaren blijft de focus op alle bovengenoemde relevante aandachtsgebieden.
Expliciet blijft de school de voorliggende planperiode aandacht besteden aan de
volgende drie elementaire aspecten m.b.t. onderwijskundige professionaliteit:
• Leerkrachten scholen op het gebied van en het toepassen van leertheorieën,
ontwikkelingslijnen en –gebieden van leerlingen, leerlijnen in het didactisch
handelen als fundament voor kwaliteit van professioneel handelen.
• Leerkrachten scholen op het gebied van didactische vaardigheden waaronder
“effectieve instructie”, opdat zij beter om kunnen gaan met niveauverschillen in
hun groep.
• Focus op het pedagogisch domein. Gekozen is voor een meerjarig
scholingstraject ‘Sturen op autonomie’ en ‘kijken achter het gedrag van
kinderen’.

3.1

Onze onderwijskundige doelen
Onze onderwijskundige doelen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria die de overheid
hanteert en op de criteria die wij zelf hanteren, uitgaande van onze visie. Bij het
concretiseren van deze doelen richten we ons op de vraag wat deze betekenen voor de
organisatie van de school en het handelen van de leerkracht.
Voor de komende beleidsperiode hanteren we de volgende kwaliteitscriteria:
• voldoen aan de ZML-kerndoelen;(bron; Staatsblad 2009/248, Besluit kerndoelen
WEC 18 mei 2009).
• zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn op basis van het vastgestelde
Ontwikkelingsperspectief (OPP), opgenomen in het doelgroepenmodel
• verzorgen van onderwijs op maat, gericht op hoge doelen en verwachtingen,
afstemmen van het onderwijs op welbevinden, aanpassing aan het niveau,
initiatief en activiteit;
• brede persoonlijkheidsvorming, waaronder het ontwikkelen van persoonlijke
kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid;
• het bieden van een veilige en ontspannen leeromgeving, waarin elk individu zich
gerespecteerd voelt.
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3.2

Kerndoelen en referentieniveaus
Het onderwijsaanbod op de PWA-school is sterk gerelateerd aan de CED en deels SLO
leerlijnen en is verankerd in het systeem van ParnasSys. Het model behelst een aantal
basale en specifieke leerlijnen. De methoden en werkwijzen die in de praktijk gebruikt
worden zijn gerelateerd aan ParnasSys evenals de beschrijvingen van het
klassenmanagement. Zowel de leerlijnen binnen ParnasSys als de gebruikte methoden
gaan uit van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs en waar mogelijk de
referentieniveaus.

Het onderwijs aan leerlingen met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen
Deze vorm van onderwijs is gericht op brede vorming van leerlingen met een
verstandelijke beperking. Het onderwijsaanbod richt zich in elk geval op de emotionele
en de cognitieve ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van
kennis en op vaardigheden m.b.t sociale, culturele en lichamelijke aspecten. Het
onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele
samenleving. De leerlijnen zoals vertaald in Plancius en Kleine Stapjes, zijn veelal leidend.
Het onderwijs omvat waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke oefening, lichamelijke
oefening, bevordering van de sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer),
bevordering van gezond gedrag, expressieactiviteiten (waarbij in elk geval aandacht
wordt besteed aan de bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek,
handvaardigheid, spelen en beweging) en één of meer kennisgebieden, waarbij in elk
geval aandacht wordt besteed aan de natuur. De kerndoelen zijn een operationalisering
hiervan. Het geheel van kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het
onderwijs.
Het aanbod op de PWA school omvat daarnaast leergebied overstijgende en specifieke
ontwikkelingsgebieden.
Leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden zijn:
• Zintuiglijk en motorische ontwikkeling.
• Zelfbeeld en sociaal gedrag / sociale competentie.
• Leren leren.
• Spelontwikkeling.
• Omgaan met media en technologische hulpmiddelen.
• Praktische redzaamheid
De specifieke vakken zijn:
• Taal communicatie: Mondelinge taal, Schriftelijke taal,Engels
• Rekenen.
• Oriëntatie op mens en wereld: Oriëntatie op ruimte, Oriëntatie op tijd, Oriëntatie
op natuur en techniek, Oriëntatie op mens en samenleving, Oriëntatie op wonen
en vrije tijd, Oriëntatie op arbeid –
• Kunstzinnige oriëntatie: Muziek en bewegen, Beeldende vorming, Drama
• Bewegingsonderwijs
Deze vakgebieden worden aangeboden gedurende de schoolloopbaan van de leerling,
zowel in het SO als VSO. De ontwikkeling wordt gevolgd door middel van registratie in
Parnassys en is direct gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief van de betreffende
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leerling en aan de leerroute van de betreffende leerling zoals deze beschreven staat in
het Doelgroepenmodel.

3.3

Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn
In de afgelopen periode hebben wij voor alle vakken doorgaande leerlijnen uitgezet met
het accent op acht basale leerlijnen van ParnasSys. In de komende periode blijven we
met deze leerlijnen werken, waarbij ook de overige vakken meer aandacht zullen krijgen.
Voor de school als organisatie betekent dit, dat er intensief overleg tussen teamleden is.
Om een goede doorgaande lijn waar te maken, moeten we goed op de hoogte zijn van
elkaars manier van werken (didactiek en leerstofkeuze). In het verleden bleek dat het
‘meegeven’ van leerlingengegevens bij de overdracht van leerlingen van de ene groep
naar de andere niet voldoende was. Daarom kiezen we ervoor gekozen om regelmatig
over vakinhoudelijke afstemming te overleggen in ‘clustervergaderingen’.
Voor het handelen van de leerkracht betekent dit het volgende:
• de leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid en specifieke kindkenmerken van elk kind;
• de leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind;
• de leerkracht leert de drie leertheorieën ( empirisme, constructivisme en sociaalcultureel leren) te doorgronden en gaat vervolgens steeds bewuster om met de
drie leertheorieën en overlegt met collega’s welke inhoud d.m.v. welke theorie
aan bod komt;
• de leerkracht bepaalt aan de hand van toetsing en observatie de leerbehoeften
van de leerlingen en past zijn inhoud, instructie en organisatie hierop aan. Hij
hanteert het model Directe Instructie als didactisch model voor de empiristische
leertheorie.
• de leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert
welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces.
Nadat de aard van de problemen en hun oorzaken zorgvuldig, in afstemming met
de orthopedagoog of schoolpsycholoog, zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht
hoe de kinderen geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij hoe daaraan wordt
gewerkt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het ParnasSys leerlingvolg- en
planningssysteem.
• de leerkracht registreert in ParnasSys nauwkeurig welke extra investeringen
gedaan worden voor kinderen en bepaalt samen met het MT en Psychologische
dienst, wat het rendement is van deze extra investeringen. De opbrengsten
worden geregistreerd en verantwoord naar MT, ouders en inspectie. Na
evaluatie wordt het onderwijs bijgesteld.
• Komende planperiode worden de doorgaande lijnen expliciet gekoppeld aan de
gedifferentieerde inzet van (nieuwe) methodes.
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3.4 Onderwijs op maat.
“Afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften, speciaal onderwijs is per definitie gericht
op onderwijsbehoeften van leerlingen binnen de mogelijkheden van de leerling en het
maatschappelijk krachtenveld”.

3.4.1 Omgaan met verschillen en klassenmanagement
Onderwijs bieden op de PWA-school houdt automatisch in dat er differentiatie in aanbod
nodig is. Parnassys voorziet in een monitoring die gebaseerd is op verschillen tussen
leerlingen. Verschillen in aanleg, niveau, tempo en perspectief. In het primaire proces
wordt dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met deze verschillen. We laten deze
differentiatie nadrukkelijk in bijvoorbeeld het klassenmanagement en de
leerlingbesprekingen terug komen.
Om op een goede wijze om te gaan met differentiatievormen willen wij e komende
planperiode geschikte materialen en methoden aanschaffen, inclusief educatieve
software en materialen die leerlingen in staat stellen ook zelf of onderling hun werk te
kunnen corrigeren. Ook willen wij de leerkrachten nader toerusten om gedifferentieerde
effectieve instructie (EDI-model) te geven en de differentiatie vorm te geven binnen het
model 1-Onderwijsroute. ParnasSys is zoals eerder al vermeld hierbij het registratie- en
analyse-instrument.
Binnen onze school wordt al gebruikgemaakt van elementen uit het model van Effectieve
Directe Instructie. Dit is een mix van klassikale instructie, instructie in kleinere groepen
en individuele instructie. Afhankelijk van de leerdoelstelling vinden er grote of kleine
groepsactiviteiten plaats, ofwel er wordt individueel gewerkt. Een aantal activiteiten,
zoals bijvoorbeeld startactiviteiten, mondelinge vaardigheidsactiviteiten en culturele
activiteiten, leent zich goed voor een klassikale instructie, waarna in de verwerkingsfase
gedifferentieerd gaat worden. Factoren die deel uitmaken van ons klassenmanagement
zijn: de inrichting van de klas en het stimuleren en faciliteren van het zelfstandig
verwerken.
Tevens leren de kinderen gebruik te maken van coöperatieve werkvormen.
Soms is de instructie individueel per leerling, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte
van een leerling.
Leerkrachten hebben als doel optimale omstandigheden te creëren, opdat leerlingen
goed en passend bij hun ontwikkeling en leerbehoeften, onderwijs kunnen volgen.
Komende planperiode wordt het werken volgens het EDI-model verfijnd op het SO en
geïmplementeerd op het VSO. Daarnaast wordt de komende planperiode het
handelingsrepertoire van de leerkracht m.b.t coöperatieve werkvormen uitgebreid.

3.4.2. Het Leerlingvolg- en planningssysteem
Al enige jaren maakt onze school met succes gebruik van een leerlingvolgsysteem, zo
blijkt ook uit de interne analyse. Momenteel gebruiken we het systeem van ParnasSys.
Dit systeem is inmiddels volledig ingevoerd en geïmplementeerd. Het systeem werkt
volledig digitaal. De halfjaarlijkse monitorgesprekken vormen de leidraad voor de interne
monitoring.
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In de totale zorgstructuur nemen het OPP en Parnassys en de daaraan gerelateerde
gesprekken en belangrijke plaats in. Naast deze structuur kent de school ook nog een
uitgebreide intakeprocedure en een commissie van Begeleiding (CvB). Minimaal twee
keer per jaar heeft de mentor van een leerling een bespreking met de ouders/verzorgers.
Schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met de invoering van het doelgroepenmodel. De
komende planperiode wordt dit model verder uitgerold en geïmplementeerd.
De werkwijze is voor een belangrijk deel gebaseerd op de handelingsgerichte aanpak van
de 1-Onderwijsroute.
Schema 1-Onderwijsroute

Ten slotte zal bij de scholing van leerkrachten in het gebruik van ICT aandacht
geschonken worden aan de vele mogelijkheden van ons geautomatiseerde
leerlingvolgsysteem (zie bijlage 3 Structuur van ons onderwijsaanbod).

3.5 Leerlingenzorg in de klas/leerzone
De leerlingenzorg en zorgstructuur vragen extra vaardigheden en kennis van de
leerkracht. Belangrijke vaardigheden zijn:
Systematisch signaleren en observeren
Onze school volgt systematisch de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen. De
leerkrachten:
•
•
•
•

bepalen de voortgang van de leerlingen met gerichte observaties en waar
mogelijk methode-gebonden toetsen en observatielijsten;
bepalen de voortgang van de leerlingen waar mogelijk met
methodeonafhankelijke toetsen;
leggen toets-resultaten onder meer vast in Parnassys;
hanteren afspraken over de wijze van ouderbetrokkenheid als voor hun kind een
specifiek plan moet worden opgesteld;
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Diagnosticeren
De gegevens van de leerlingen worden volgens een vaste procedure besproken en
geanalyseerd in de Parnassys-besprekingen en CvB-besprekingen. Bij de diagnose
raadplegen de leerkrachten elkaar en als dat wenselijk is, ook de psychologische dienst,
locatieleider, arts of logopedist. Bij het diagnosticeren maken wij o.a. gebruik van
toetsen en testen
Remediëren
De leerkracht stelt aan de hand van de verzamelde gegevens in ParnasSys een plan
op, om het onderwijs aan te passen aan de behoeften van leerlingen, met het oog
op het realiseren van basisdoelen en extra doelen. In ParnasSys kan de leerkracht
subgroepen aanmaken met betrekking tot een extra aanbod of een
ondersteuningsvraag.
De leerkracht beschrijft hierbij de organisatie, methode etc.

•

•

•

Evalueren
Het leerling-zorg systeem werkt voornamelijk op twee niveaus en wordt ook op die
niveaus geëvalueerd:
Op leerlingenniveau wordt de ingevulde planning halfjaarlijks geëvalueerd. Tijdens deze
evaluatie wordt doelgericht gesproken over de voortgang. Gevraagd wordt o.a.: is de
hulp die we het kind bieden effectief? Zijn de gestelde doelen behaald? Is ons
onderwijskundig handelen juist geweest? Op basis hiervan neemt de leerkracht
voortgangsbeslissingen.
Op groepsniveau gaat de leerkracht per periode na, aan de hand van de genoteerde
planning en profielen, of de doelen bereikt zijn. De groepsbenadering is gefundeerd op
de individuele evaluaties en planning.
In de komende planperiode willen we ook op schoolniveau evalueren.
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3.6

De cursorische vakken

Algemeen
In ons onderwijskundig handelen, werken we volgens het model van de 1Onderwijsroute. We willen effectief onderwijs geven; het Effectieve Directe
Instructiemodel fungeert hierbij als uitgangspunt voor ons didactisch handelen bij
de empirische vakken. Dit model bestaat uit een aantal vaste fasen die bij de
instructielessen te zien zijn.
Voor het constructivistisch- en cultureel leren worden daarbij passende
werkvormen toegepast. Vooral in de bovenbouw van het SO en in het VSO wordt
nadrukkelijk een beroep gedaan op de mogelijkheden die leerlingen van die
leeftijd hebben op het gebied van zelfstandig leren en zelfverantwoordelijkheid.
De leerkracht blijft hierbij een onmisbare en belangrijke schakel.
De leerlijnen en tussendoelen bieden de leerkrachten een leidraad bij het bereiken
van de kerndoelen. Tevens zijn zij hierdoor veel beter in staat de ontwikkeling van
de leerlingen te volgen en eventuele achterstanden te signaleren.
Het volgende schema (volgende pagina) biedt een overzicht van de methoden die
wij op school gebruiken bij de verschillende vakken.
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SO
Vak:
Taal

Spelling

Lezen

Rekenen

Methode:

•
•
•

Nieuwsbegrip

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelling i/d Lift

•
•

Wereldoriëntatie
(Aardrijkskunde, Natuurkunde,
Biologie, Geschiedenis)

•

Verkeer

•
•
•
•

Burgerschap

Engels

•

Informatie junior

Extra: (materialen o.i.d.)

•
•

Tablets

•
•

Gynzy

•
•
•

AVI boeken

Juf bijtje

Taal op Maat

Informatie junior

Squla

Spelling in beeld
Deviant
Informatie junior
Estafette
Nieuwsbegrip (zie taal)
Stillezen
Veilig leren lezen (KIM-versie)
Humpie Dumpie begrijpend
lezen

Pluspunt
Rekenboog

Blink (aardrijkskunde)

Boeken uit 'eigen’

bibliotheek

bibliotheekboeken
school

•

Bibliotheekboeken

openbare

bieb.

•
•

Pravoo leesmap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAB materiaal

Juf bijtje

Tablets
Gynzy
Squla
Tafelrace
Rekentuin
nepgeld
Topomania (digitaal)
Internet / eigen lessen
Schooltv

Verkeer Wijzer!
Klaar over
Jeugdjournaal
Sovalessen

Groove me (gr 1,2)

•

Klassengesprekken over de
actualiteit

•
•
•
•
•

Stoplicht
SchoolTV
Youtube

Aduis
SchoolTV: What’s up

•

Levensbeschouwing

Thermometer

Maatschappelijke problemen
bespreken in klassengesprekken
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VSO :
Vak:
Taal

Spelling

Lezen

Rekenen

Wereldoriëntatie
(Aardrijkskunde,
Natuurkunde, Biologie,
Geschiedenis)

Verkeer

Methode:

•
•
•
•
•
•

Nieuwsbegrip

•
•
•
•
•

Spelling i/d Lift

Op naar ’t VO
Informatie junior
Taal op Maat
Woordenschat methode op alfabet
Ajodakt woordenschat

Informatie junior
Ajodakt
Spelling in beeld
Deviant

•
•
•
•
•
•
•

Informatie junior

•
•
•
•
•

Pluspunt

Estafette
lezen wat je kunt
begrijpen wat je leest
Nieuwsbegrip (zie taal)

Extra: (materialen o.i.d.)

•
•
•
•
•
•
•

Tablets

•
•
•
•
•
•

Gynzy

•
•
•

AVI boeken

Junior Einstein
Juf melis
Meester Michael
Op je eigen wijze
123lesidee

Squla
Taalzee
Juf melis
Junior Einstein
Boekje taal bovenbouw

Boeken uit 'eigen’ bibliotheek in klas vso6.
ibliotheekboeken
school

•

Bibliotheekboeken openbare bieb.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAB materiaal

•
•
•
•

tijdlijn 1900 tot nu

•
•

Oefenexamens rijbewijs (online)

Stillezen
VIAvooraf begrijpend lezen

Grafieken&Tabellen
Verder met rekenen
Rekenboog
Wiskunde eigen lessen

•
•
•
•
•
•
•

Kleine handen in een grote oorlog

•
•
•
•

Totally Traffic

Een bezeten wereld in de klas
Informatie junior
Op je eigenwijze

Tablets
Gynzy
Squla
Tafelrace
Rekentuin
Aduis
Op je eigen wijze
Nepgeld

Topomania (digitaal)
Internet / eigen lessen
Schooltv

Entoen.nu (geschiedenis)
Vogelvlucht (natuur)
Blink (aardrijkskunde)

Verkeer Wijzer!

SchoolTV verkeersquiz

VVN Op stap
Klaar over
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Burgerschap

Engels

•

Bekijk eens mijn sterke
kant

•
•
•

Jeugdjournaal

•
•
•

Deviant 1F

Leefstijl
Sovalessen

British Council

•
•
•
•
•

Klassengesprekken over de actualiteit

•
•

SchoolTV: What’s up

Thermometer
Stoplicht
SchoolTV
Youtube

Aduis

Groove me

•

Levensbeschouwing

Maatschappelijke problemen bespreken in
klassengesprekken

•
Arbeidstoeleiding
Vakonderwijs

•

Anders

•

bespreken en vieren

•

Horeca:

o
o

Christelijke feesten

Strux
Werkportfolio

Economie: Management en
Organisatie:

Via
activiteiten profieluur/stage oriëntatie/vakken

•

Zelfstandig werken: Veel bladen vanaf internet: op je
eigen wijze, meester Michael, etc.
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3.7

De wereld-oriënterende vakken
In dit leergebied komen aardrijkskunde, geschiedenis, kennis over de natuur,
maatschappelijke verhoudingen, levensbeschouwelijke en geestelijke stromingen
en bevordering van sociale zelfredzaamheid, waaronder verkeer en seksuele
voorlichting, aan de orde. De afgelopen jaren hebben wij een sterke relatie gelegd
tussen het taalonderwijs en het onderwijs in de zaakvakken, door middel van
taalgericht zaakvakonderwijs. Dat wil zeggen dat er binnen de zaakvakken een
extra stimulans wordt gegeven aan de taalontwikkeling. De komende periode gaan
wij in deze lijn verder.
Bij projectwerk gaan we anders om met de leergebieden die deel uitmaken van
oriëntatie op mens en maatschappij. Dat betekent dat er niet gewerkt wordt met
vakken. De leergebieden worden onderwezen aan de hand van thema’s. De
thema’s zijn erop gericht de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot actief
participerende wereldburgers. Daarbij gaan wij als aanvulling werken met het vak
“Burgerschap”.

3.8

De expressievakken en lichamelijke opvoeding
De methoden die wij gebruiken bij deze vakken voldoen volgens de makers
allemaal aan de kerndoelen. Bij deze vakken (muziek, beweging en dans,
handvaardigheid en lichamelijke opvoeding) komen de creatieve en expressieve
kanten van de brede ontwikkeling die wij nastreven goed tot hun recht.
Het streven om door middel van taalgericht zaakvakonderwijs een extra stimulans
te geven aan de taalontwikkeling, geldt ook voor de expressievakken. Daarbij
denken we bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van kunstzinnige vorming, toneel,
dans muziek, creatieve handvaardigheid, musical of poëzie. Binnen lichamelijke
opvoeding wordt stilgestaan bij het belang van beweging voor de gezondheid. De
vakken LO, muziek en handvaardigheid worden door vakdocenten gegeven.

3.9 Beleidsvoornemens en speerpunten
Er zijn door het team (SO en VSO gedeeltelijk samen en gedeeltelijk separaat)
thema’s geïnventariseerd en gekozen die de komende planperiode in zelfsturende
werkgroepen uitgewerkt gaan worden. De gekozen thema’s zijn op belangrijkheid,
urgentie en commitment gekozen.
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Gezamenlijk gelden de volgende thema’s:
Gezamenlijke visie

Ortho-didactische vaardigheden
versterken handelingsrepertoire en kennis
Handelingsrepertoire en kennisniveau van de
leerkrachten m.b.t.
pedagogisch handelen
Digitalisering/ ICT aanbod /digitale
vaardigheden/mediawijsheid

ICT mb.t. structuur / organisatie / onderwijs.

ParnasSyskoppeling methoden en materialen
aan leerlijnen

functiedifferentiatie

Dit speerpunt behelst een
(her)oriëntatie op de uitgangspunten en
de concreet praktische vertaling op het
gebied van pedagogisch handelen en
sociaal emotionele ontwikkeling
Scholing training van teamleden.
Scholing training van teamleden.

focus op een onderzoekende insteek m.b.t.
de digitale mogelijkheden in ons onderwijs.
Het onderzoek richt zich zowel op leerlingniveau als op het niveau van de medewerkers
Dit betekent:
Aanschaf van voldoende devices
voor zowel SO als VSO
Structurele aanpak van vergroten
van ICT-vaardigheden en
mediawijsheid voor leerlingen
Structurele Inzet van ICT als
hulpmiddel bij het
onderwijsleerproces om de
zelfstandigheid en het kunnen
dragen van eigen
verantwoordelijkheid van leerlingen
te vergroten
De herindeling van alle beschikbare data
op de server logisch vormgeven in
relatie tot de kwaliteitscyclus en
efficiency van het management
informatie.
Inventariseren van materialen en
aanschaf van nieuwe methodes en
materialen in relatie tot
Parnassys/kerndoelen en leerlijnen.
Onderzoek naar de wenselijkheid van
een verdere functiedifferentiatie .
Concreet wordt de komende
planperiode de inzet van ‘O.A. niveau 6
en leraarondersteuner niveau 8
onderzocht.

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

65

Voor het SO-team gelden de volgende thema’s.
Start SO/SBOgroep

Opstarten van de nieuwe SO/SBOgroep met als doel het
scherper in beeld kunnen brengen van de
ondersteuningsbehoeften van leerlingen in de leeftijd van
4-7 jaar
Samenwerking met de observatiegroep van SBO de
Verrekijker is hierbij evident

Kwaliteit van analyse verbeteren

De focus leggen op de koppeling van DGM, ZIEN en
schoolstandaard. De relatie met ParnasSys, toetsen en
leerlingbespreking is hierbij evident.

Methoden en materialen relateren
aan de leerlijnen in ParnasSys

Fasegewijs worden aan de leerlijnen binnen ParnasSys
methoden, lesmaterialen en bronnen gekoppeld, zodat de
bijbehorende leerroutes voldoende richtinggevend gevuld
worden (inclusief een keuze in vakken).

Voor het VSO-team gelden de volgende thema’s:
Thema “Gedrag in de groep”

Kennis vergaren om het gedrag van leerlingen goed te
kunnen interpreteren om daar vervolgens adequaat op te
kunnen afstemmen. Door de veranderende doelgroep komen
meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte op
het domein ‘gedrag’
Daarbij het karakter en de identiteit van het speciaal
onderwijs behouden.

Uitdagende leeromgeving

Leermiddelen en aanbod op elkaar afstemmen in een
optimale context die uitdaagt tot leren.

LOB, LOL en Stage

Herinrichting en vormgeving van de leeromgeving op de VSO
locatie en de leerplekken op locatie (LOL) ( zie 2.4)

Bewegen stimuleren

Groeps-doorbrekend aanbod van bewegen en gym. Aandacht
voor het in beweging brengen van de “zittende jeugd”.

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

66

Speerpunten m.b.t. het onderwijskundig beleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Evalueren en optimaliseren van Parnassys
Invoeren doelgroepen model schoolbreed
OPP's (DGM) evalueren en optimaliseren)

20202021

20212022
x

20222023

x

x

20232024
x

x

Analysestructuur opbrengsten verder
implementeren
Versterken klassenmanagement en
gedifferentieerde instructie m.b.v. het EDImodel.
- Implementeren VSO
- Optimaliseren en monitoren SO
Alle methoden en materialen inventariseren
en ordenen op gebruik
Nieuwe methodes implementeren

x

x

x

x

x

x

x

Doorgaande leerlijnen/methodieken
implementeren

x

x

x

Intensieve samenwerking tussen clusters

x

x

x

x

x

x

Het onderwijsaanbod specifiek afstemmen
op talenten, niveaus en interesses van
individuele kinderen.
Vakonderwijs herstructureren
Loopbaan oriëntatie en stage herdefiniëren
Aandacht voor relatie en aanpak
pedagogisch klimaat/gedrag van leerlingen
Autonomie van leerlingen vergroten
kerndoelen en leerlijnen nadrukkelijk
borgen in aanbod
Vormgeven samenwerking SO/SBO
Opstarten SO/SBOgroep
onderzoek naar haalbaarheid
onderwijszorggroep
Vormgeven samenwerking
VSO/Sondervickcollege
Vormgeven en participeren binnen project
Sterk Techniek onderwijs

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Burgerschap implementatie aspecten
multiculturele samenlevingsaspecten uit het
‘Raamleerplan Burgerschapen Sociale
Integratie’ kiezen en centraal stellen in het
onderwijsaanbod.
ZML ZIEN implementeren

x

x

x

x

ZML ZIEN borgen
Onderzoek functiedifferentiatie

x
x
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x

Hoofdstuk 4 Ondersteunende processen
4.1

De bestuurlijke organisatie
Het bestuur van onze school, Stichting Veldvest, is verantwoordelijk voor het
strategisch beleid van de stichting en de scholen. Het korte termijnbeleid
(operationeel beleid) is ingebed in dit strategisch beleid en dient door de directeur
vormgegeven te worden. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die
aan de directeur gemandateerd zijn, zijn vastgelegd in een directiestatuut.
Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig College van Bestuur dat toezichthoudend
en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de stichting
komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand. Het bestuur bewaakt
de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn
resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen en werken met
managementcontracten.
De Raad van Toezicht (RvT) beoordeelt het beleid van de stichting en controleert of
middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De RvT kan vanuit aanwezige
deskundigheid het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de RvT zien er
op toe dat het bestuur strategisch weloverwogen en maatschappelijk
verantwoorde beleidskeuzes maakt. De raad is ook werkgever van het CvB.
De zittingstermijn van de RvT is drie jaar, waarna de leden twee maal
herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. De zittende leden van
de RvT werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de
invulling van de vacature. De stafafdeling van Veldvest is ondergebracht op
besturenbureau Kempenland en bestaat uit twee bestuursadviseurs met de
portefeuilles financiën en personeel, een secretariaat, een afdeling huisvesting
en de inzet van op projectbasis geschoold personeel. Deze functionarissen
adviseren enerzijds het bestuur met betrekking tot beleidsvoorbereidende
processen. Anderzijds verlenen zij ondersteunende – en adviesdiensten aan de
scholen. Tevens houden de bestuursadviseurs toezicht op de
beleids(uit)voering met betrekking tot de volgende bedrijfsonderdelen
a) Onderwijs/Kwaliteit,
b) Financiën,
c) Personeel en Organisatie,
d) ICT,
e) Facility Management,
f) Communicatie en
g) Ondersteuning
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4.2

Financieel beleid
De school ontvangt haar middelen voor de uitvoering van het onderwijs via stichting
Veldvest. Stichting Veldvest ontvangt per school de lumpsumbekostiging voor personeel
en materieel en daarnaast wordt er extra budget ontvangen via de prestatiebox. De
personele allocatie naar de school vindt plaats op basis van de T-systematiek. Dit
betekent dat op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van het betreffende schooljaar
berekend wordt wat de bekostiging is. De materiële bekostiging wordt volledig vanuit de
Stichting aan de school toegewezen.
Voor de gezamenlijke/collectieve kosten wordt op basis van een vastgelegde
verdeelsleutel een deel van de toegewezen middelen door de school bijgedragen.
Bedrijfsvoering van de Stichting en de scholen is gebaseerd op het systeem van de
planning & control cyclus. Jaarlijks in juni wordt de meerjarenbegroting voor de Stichting
en de afzonderlijke school vastgesteld. Vooraf vinden vanaf februari de voorbereidingen
door de school plaats in overleg met de Stichting. Hierbij gaat het over onder andere de
organisatie van de school, personele inzet, investeringen en huisvesting.
Minimaal drie maal per jaar (oktober, februari en april) wordt een planning & control
gesprek gevoerd met de Stichting waar onder andere de monitoring van de begroting
plaatsvindt. Hierbij is er sprake van een actieve bijdrage van de school. Onvoorziene
situaties met personele en/of financiële gevolgen worden in overleg met de Stichting
besproken.

Externe geldstromen
Ouderbijdragen
De school vraagt geen bijdragen van de ouders voor het onderwijs. Het onderwijs is
kosteloos, voor specifieke activiteiten zoals schoolkamp of schoolreis kan een
ouderbijdrage gevraagd worden.
Sponsoring.
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op scholen
kan sponsoring voorkomen. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een
tegenprestatie verlangt (denk aan het vermelden van de naam van de sponsor).
Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet
binnen het begrip sponsoring. Onze school en haar bestuur zijn van mening dat
sponsoring binnen de school is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden.
De belangrijkste voorwaarde is dat van beïnvloeding van het primaire proces nooit
sprake mag zijn. Als een mogelijke sponsor zich bij de school aanmeldt, toetst de
directeur of dit verzoek voldoet aan de voorwaarden. In noodzakelijke gevallen legt de
directie van de school het verzoek voor aan het college van bestuur van Veldvest.
Vervolgens wordt er een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze sponsorovereenkomst
dient door de directeur ter instemming te worden voorgelegd aan de MR.
Begrotingen
Op de PWA vindt er planmatig overleg plaats tussen de directie en de
managementassistent die de financiën in haar portefeuille heeft. Daarbij wordt de
begroting vergeleken met de stand van zaken van uitgaven van dat moment. Het streven
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is om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de uitgaven en het 'in de pas
lopen' met de begroting. Daar waar er posten overschreden zijn, wordt bekeken wat
hiervoor de verklaring is en of er beredeneerd overschreden is. Indien nodig wordt er pas
op de plaats gemaakt met de uitgaven. Vanuit de bestuursadviseur Financiën van
Veldvest ontvangen scholen periodiek (per kwartaal) een FPE-overzicht (Formatieplaats
Eenheden) inzake de personele inzet. Overzichten worden nauwgezet door de directie
gecontroleerd en eventuele vragen en/of opmerkingen worden met de bestuursadviseur
besproken, teneinde de personele bezetting goed te kunnen monitoren in het geheel van
de begroting.
Werkdrukakkoord.
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben in 2018 een akkoord bereikt over het
terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen
gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld
optimaal wordt besteed.
Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs vanaf schooljaar
2018-2019 237 miljoen euro extra kregen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar
2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro.
De aanpak gaat uit van maatwerk, waarbij schoolteams aan zet zijn bij het bepalen van
de stappen die nodig zijn om de werkdruk op schoolniveau te verminderen. Elke school
ontvangt, via het bevoegd gezag, een bedrag op basis van de schoolomvang. Afspraken
krijgen vorm binnen het schoolteam Het gesprek over werkdruk en de benodigde
oplossingen moeten vorm krijgen binnen de school, met het lerarenteam,
onderwijsondersteunend personeel en de directeur of schoolleider. Op basis van dit
gesprek met het team wordt een plan voor besteding van de werkdrukmiddelen
opgesteld. De personeelsgeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht op.

4.3

Huisvesting
De school heeft een tweetal schoollocaties en een kinderboerderij die ook gebruikt
wordt voor de vakken ‘groen & dier’ en ‘techniek’.
Sinds juni 2012 is de SO-afdeling gehuisvest in een Multifunctionele Accommodatie
(MFA) aan de Smelen 38 in Veldhoven Noord.
De SO-afdeling van de Prins Willem Alexanderschool is beschikt over de gele en deels
groene vleugel. In de MFA zijn ook Basisschool Dick Bruna,
Kinderopvangorganisatie Nummereen, BSO Nummereen en het consultatiebureau van
Zuidzorg gehuisvest. Een aantal faciliteiten wordt gedeeld in het gebouw.
De locatie aan de Smelen biedt voor de komende decennia een uitstekende plek waar
Veldvest in het algemeen en de PWA-school in het bijzonder, goed onderwijs kan bieden.
De VSO-afdeling is sinds augustus 2016 gehuisvest in een voormalig gebouw van het
Sondervickcollege op de Kempen Campus aan de Knegselseweg. In 2017 is naast het
gebouw een nieuwe kinderboerderij gerealiseerd. De komende plan periode wordt de
samenwerking met het o.m. het Sondervick College (VO) verder vorm gegeven. Dit zal
zijn in de vorm van maatschappelijke stages, uitwisseling en samenwerking van en tussen
leerlingen (interschool) van beide scholen en het vormgeven van een ‘schakelklas’ waarin
leerlingen met potentiele uitstroommogelijkheid Pro, gezamenlijk onderwijs geboden
krijgen.
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Daarnaast zal de samenwerking met het Sondervickcollege ook vanuit het project ‘Sterk
Techniek Onderwijs’ geïntensiveerd worden.

4.4

Personeelsbeleid
Onze school voert een integraal personeelsbeleid (IPB). Dit houdt in dat we veel
aandacht besteden aan de ontwikkeling en competenties van onze medewerkers.
Integraal Personeelsbeleid (IPB) vormt de rode draad in het actuele strategische beleid
van de Stichting en de scholen. Uitgangspunten, theoretische concepten en
beleidskaders van de Stichting krijgen vertaling in speerpunten van beleid op de scholen.
IPB vormt de relatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling met de bijdrage aan
de doelen van de organisatie ter verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. In de
uitvoering van het beleid wordt gestreefd naar eenduidigheid in
stichtingsnormativiteit ten behoeve van de IPB-praktijk van directies op de scholen.
Om IPB goed te laten slagen is in de basis onderwijskundig leiderschap en doorgronding
van het strategisch beleid voorwaardelijk.
Er is sprake is van professioneel werkgeverschap en een stevig IPB beleid,
Uitgangspunt is en blijft een medewerker die op een professionele wijze acteert.
Professionaliteit wordt hierbij gedefinieerd als: de bereidheid en het vermogen om een
bijdrage te leveren aan het geheel.
Zowel op Veldvestniveau als op schoolniveau is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan
een professionele cultuur.
De doelen van het personeelsbeleid op school zijn in algemene termen:
• het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele
basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft;
• het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het
personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar
samenwerking bevorderd wordt;
• komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid;
• sturen op een effectieve inzet van mensen ten behoeve van het verzorgen van
kwalitatief goed onderwijs;
• het permanent uit laten gaan van appèl op professionaliteit gericht op het
leveren van een structurele bijdrage aan het geheel van de stichting en de school
vanuit zelfsturing;
• het permanent professionaliseren van het personeel gericht op de doelen van de
stichting en de school;
• Handhaven van een 1 op 1 relatie tussen financiële baten en personele uitgaven.

Bevoegde en bekwame leraren.
Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Daarnaast zijn er ook
leraarondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam. De schoolleider(directeur)
beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders.
Minimaal één keer per (twee )jaar vindt een functioneringsgesprek/ontwikkelingsgesprek
plaats en minimaal één keer per drie jaar een beoordelingsgesprek.
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4.5

Veiligheidsbeleid
Alle scholen van Veldvest hebben in december 2010 een veiligheidsconvenant
ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school.
Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen
gemeente, politie, het OM en de Veldhovense scholen.
Daarnaast beschikken alle scholen over een veiligheidsplan. Als extra check heeft
stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke
veiligheid op de scholen controleert. De school houdt minimaal twee keer per jaar een
ontruimingsoefening.
Ook de klachtenregeling maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. De
klachtenregeling van de stichting en van onze school voorziet onder meer in een interne
en externe vertrouwenspersoon.
Jaarlijks wordt een veiligheidsthermometer ingevuld door leerlingen (van de bovenbouw
SO en VSO), teamleden en ouders.

4.6

Oudercontacten
De PWA school stelt ouders minimaal twee keer per schooljaar ouders in de gelegenheid
om met de mentor te spreken over de vorderingen van hun kind. De vorderingen binnen
ParnasSys zijn daarbij leidend, evenals het OPP van de betreffende leerling. Er worden
meestal twee algemene ouderavonden per schooljaar georganiseerd. De eerste avond is
op groepsniveau en kent een ontmoetingskarakter. De tweede ouderavond is meer
informatief en thematisch van aard. Het contact met de ouders bestaat verder ook vaak
uit email contact, telefonisch contact en soms worden huisbezoeken afgelegd.
De MR wordt gezien als orgaan dat ouders vertegenwoordigt en met het team samen
verantwoordelijk is voor het beleid. Verder doet de PWA school een beroep op
ondersteuning van ouders bij activiteiten, bv. hand en spandiensten bij vieringen en
ondersteunende taken zoals bv. leesouder, fietsbegeleider, vervoer naar excursies etc.

4.7

Externe contacten en netwerkvorming
De samenwerking tussen de scholen van de Stichting is de afgelopen periode intensiever
geworden. Scholen zoeken elkaar veelvuldig op, op basis van de actualiteit en ten
aanzien van thema´s die gelijktijdig of in de zone van de naaste ontwikkeling van andere
scholen spelen.
Het directeurenberaad vervult een belangrijke functie bij het onderlinge contact tussen
scholen.
Activiteiten die in deze kaders plaatsvinden, zijn vaak school-overstijgend en zijn veelal
gericht op het beleid van de stichting als geheel. Verder zijn er nog diverse netwerken en
samenwerkingsverbanden waar de PWA-school in participeert. Belangrijk zijn de
samenwerking met het SWV PO 3007 en PO 3009 en het samenwerkingsverband VO
3007.
De PWA-school onderhoud specifiek netwerkcontacten en kent een partnerschap met
o.m. Severinus, Samen voor Eindhoven, NSO ’t Spant.
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De PWAschool en SBO de Verrekijker starten een gezamenlijk project, waarbij er een
onderwijscontext wordt vormgegeven, waarbij potentiele leerlingen voor SO dan wel
SBO in de leeftijd van 4-7 jaar gedurende 1-2 jaren gezamenlijk onderwijs krijgen. Doel is
om beter in beeld te brengen welke vorm van onderwijs het meest passend is voor deze
leerlingen.
De PWA-school en VO school het Sondervickcollege, zijn voornemens komend schooljaar
(2020-2021) een intensieve samenwerking aan te gaan om leerlingen van de PWA met
hoog niveau en leerlingen van de VMBO-afdeling van het Sondervick met een lager
niveau, beter afgestemd onderwijs op maat te kunnen bieden. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van elkaars expertise en de faciliteiten van beide scholen ( vakpleinen
VMBO en kinderboerderij PWA).
De PWA-school en zorginstelling Severinus gaan komend schooljaar (2020-2021)
onderzoeken in hoeverre het opstarten van een onderwijszorggroep haalbaar is. In deze
groep participeren leerlingen die een aanbod krijgen op het snijvlak van onderwijs en
zorg.

4.8

Beleidsvoornemens en –plannen

Speerpunten m.b.t. het ondersteunende beleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Optimaliseren mogelijkheden inzet
kinderboerderij
Professionalisering gericht op vergroten van
autonomie van medewerkers
Regionale samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs; continueren van actieve
participatie PO en VO
Inhoudelijke samenwerking SO/SBO
vergroten
Inhoudelijke samenwerking VO-school
Sondervickcollege vergroten
onderzoek naar haalbaarheid
onderwijszorggroep i.s.m. Severinus

20202021
x

20212022

20222023
x

20232024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Hoofdstuk 5 Integrale zorg voor kwaliteit
5.1 Kwaliteitsbeleid
Conform de wet op Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra
(WEC) is de school verplicht een goed werkend systeem van kwaliteitszorg te
hebben. Op deze wijze kan een school samen met het College van Bestuur en de
MR de kwaliteit van het onderwijs monitoren, evalueren en plannen. Het
kwaliteitsbeleid van de school is vooral gericht op het versterken van het
onderwijskundig beleid. Die versterking vindt plaats door te werken aan de
kwaliteit van het onderwijsproces zelf en aan alle overige beleidsterreinen,
organisatieaspecten en communicatie. Het kwaliteitszorgsysteem van de school
heeft een directe relatie met het kwaliteitszorgsysteem van de stichting. Beide
kwaliteitszorgsystemen genereren, elk op hun niveau, opbrengsten die vertaald
kunnen worden naar verdere beleidsplannen. In de volgende passages beschrijven
we de context waarin de metingen plaatsvinden en wordt ook aangegeven welke
acties reeds uitgevoerd zijn op dit gebied. De borging van de reeds opgebouwde
kwaliteit en de prioriteiten en doelen voor het vervolg worden ook beschreven. Als
laatste wordt een inventarisatie vermeld voor de planperiode 2020-2024.
5.1.1. Stichting Veldvest
Het College van Bestuur (CVB) van stichting Veldvest ziet kwaliteitszorg als een
instrument voor schoolontwikkeling, maar ook als een middel voor (horizontale en
verticale) verantwoording. Kwaliteitszorg is niet alleen van de leiding, maar van alle
personeelsleden. De bereidheid en (de ontwikkeling van) het vermogen om te denken en
te handelen in termen van het geheel, ziet de stichting als het wezenlijke kenmerk van
professionaliteit. Deze vorm van professionaliteit is cruciaal, omdat het ook iets zegt over
het strategische vermogen van een organisatie.
Om dit doel te bereiken wordt expliciet gewerkt aan het vermogen van scholen om de
eigen positie te analyseren en op grond hiervan strategische keuzes te maken, die
vervolgens vertaald worden naar onderwijsactiviteiten. Het CvB neemt hierbij de
regierol, maar stimuleert dat scholen zelfevaluatie uitvoeren.
Het CVB zal bij deze vorm van besturen tijdens de planperiode van dit schoolplan op een
methodische wijze ondersteuning bieden. In overleg met het directieberaad wordt
bepaald welke momenten cruciaal zijn in het proces van de voorbereiding, formulering,
tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van het strategische beleid. Dit kan variëren
van het mee interpreteren van diverse gegevens uit de analyses, tot het op maat mee
ontwerpen van de kritische succesfactoren die het mogelijk maken om adequate
interventies te doen tijdens het proces. Een dimensie die vanuit de ondersteuning door
het CvB aandacht krijgt, is de kwaliteit van de aansturing. In een professionele
organisatie worden meerdere rollen onderscheiden en ligt inspiratie, initiatief, bewaking,
ondersteuning en organisatie niet eenzijdig bij de formele eindverantwoordelijken.
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Om de kwaliteit van het beleidsvoeringproces te versterken heeft de stichting gekozen
voor het model 1-Onderwijsroute, dat behulpzaam en sturend is bij analyse en diagnose,
bij de planning en bij verantwoording.
Verantwoording ten aanzien van het al dan niet behalen van doelen is onderwerp van
gesprek.
Kwaliteitszorg blijft een van de speerpunten van beleid van de Stichting.
5.1.2. Onze school
De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit
van leren en onderwijzen. Wij willen leerlingen tot succesvolle mensen maken, die
betekenisvolle zaken hebben geleerd en die weten hoe je kunt leren. Een voorwaarde
daarvoor is dat ook ons hele team uit succesvolle, lerende professionals gaat bestaan, die
weten hoe je samen aan kwaliteitsverbeteringen kunt werken. Wij vinden het belangrijk
om duidelijk over kwaliteitsopbrengsten te communiceren, zodat helder wordt wat
kwaliteitszorg oplevert voor leerlingen, individuele medewerkers en het team en
stichting als geheel.
In dit hoofdstuk staat een algemene beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Dit begint met
het stellen van vijf vragen:
• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school die dingen goed?
• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doet de school met die wetenschap?
Het kwaliteitsbeleid valt uiteen in vijf stappen, die hieronder verder worden uitgewerkt:
bepalen van de kwaliteit, formuleren van prioriteiten, ontwikkelen van een aanpak,
uitvoeren en evalueren en borgen van de kwaliteit. In de laatste paragraaf wordt een
overzicht gegeven van de beleidsvoornemens van de school in het kader van
kwaliteitszorg.
Verbeterplannen spelen een centrale rol in ons kwaliteitsbeleid. In dit hoofdstuk
beschrijven we hoe die tot stand komen en hoe wij deze gebruiken, maar de
verbeterplannen treft u hier niet aan. Dit zijn aparte documenten die al zijn geschreven,
of in de komende periode worden opgesteld.

5.2 Bepaling van de kwaliteit (analyse en diagnose)
De huidige kwaliteit is o.m. te bepalen met behulp van een
inspectierapport, zelfevaluatie, schoolontwikkeling gesprekken met het CvB, ParnasSys,
cito-scores, functionering- en beoordelingsgesprekken, tevredenheidsonderzoeken team,
leerlingen en ouders, veiligheidsmonitor, vragenlijsten over aansluiting op het
vervolgonderwijs, doorstroom en uitstroom van leerlingen.
De gewenste kwaliteit baseren we onder andere op de in hoofdstuk 2 geformuleerde
missie en visie en de aanpak die daar is beschreven.
De betreffende documenten liggen uiteraard ter inzage op school.
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5.3 Formuleren van prioriteiten en doelen
Uit de analyse en diagnose blijkt op welke punten verbetering van de kwaliteit mogelijk
en gewenst is. Omdat het onmogelijk is alles tegelijk te doen, moeten vervolgens
prioriteiten worden gesteld. Voor de planperiode 2020-2024 heeft de school gekozen
voor de volgende prioriteiten:
• Invoeren van het doelgroepenmodel
• Invoeren van (onderdelen van) het Effectieve Directe Instructie model (EDI)
• Meer gebruik maken van zelfevaluatie-instrumenten (o.a. kwaliteitskaarten,
zelfevaluatie voor leerkrachten Veldvest-versie).
• Plansysteem Parnassys Integraal en het model van de 1-Onderwijsroute
verfijnen
• Kwaliteitsbeleid bespreken met het voltallige schoolteam en MR.
Verbeterplannen opstellen per gekozen verbeter- en speerpunt.
• Heroriëntatie op LOB, stage en vakonderwijs

5.4 Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een verbeterplan
In dit schoolplan zijn overzichten vermeld van de beleidsvoornemens en speerpunten
voor de komende vier jaar. In de jaarlijkse schoolgids van 2020/2021 tot en met
2023/2024 wordt vervolgens aangegeven aan welke speerpunten dat schooljaar gewerkt
zal worden. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe de school de gestelde doelen wil
behalen, met welke middelen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt een
tijdsplanning opgenomen. Vervolgens komt het aan op de uitvoering. Voor een belangrijk
deel zal het schoolteam de uitvoering op zich nemen. De schooldirectie houdt overzicht
over het verloop van het proces en stuurt waar dat nodig is bij. Daarbij is het onder
andere van belang om bij te houden of de uitvoering op schema ligt en of eventuele
tussendoelen op tijd zijn bereikt. De school streeft naar een zo SMART mogelijk
omschrijving van de aanpak van de speer- en verbeterpunten en de monitoring van de
plannen en aanpak.
De schooldirectie is primair verantwoordelijk voor de afstemming met het College van
Bestuur en de overige stakeholders (o.a. MR, ouders, gemeente).
Jaarlijks wordt de gekozen aanpak geëvalueerd, zodat bepaald kan worden of er
daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden en op welke gebieden verdere inspanning
nodig zijn of blijven.
In het schoolplan geven wij een overzicht van de beleidsvoornemens/speerpunten voor
de komende vier jaar (zie schema hoofdstuk 6). In de schoolgids geven wij vervolgens
aan met welke speerpunten dat schooljaar wordt gewerkt. We geven aan hoe we de
gestelde doelen willen halen, met welke middelen en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Ook wordt een tijdsplanning opgenomen. Vervolgens komt het aan op de uitvoering.
Hierbij zijn over het algemeen meerdere teamleden betrokken, die elk hun eigen
verantwoordelijkheid hebben. De schoolleider houdt overzicht over het verloop van het
proces.
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5.5 Borgen van kwaliteit
Bestaande kwaliteit en gerealiseerde verbeteringen moeten worden onderhouden:
kwaliteit moet worden geborgd. Het handhaven van de kwaliteit van ons onderwijs
wordt bemoeilijkt door personele wisselingen. Om dit te ondervangen besteden wij extra
veel aandacht aan de overdracht van rollen, taken en verantwoordelijkheden aan nieuwe
medewerkers. Zo is er een map waarin alle belangrijke beleidsdocumenten worden
verzameld. Nieuwkomers kunnen zich zo eenvoudig inlezen. Verder maken wij gebruik
van de volgende middelen om kwaliteit te borgen:
• Planmatig werken: Parnassys met bijbehorende analyses, handelingsplannen,
weekplanningen, meerjarenplanning, verbeterplannen m.b.v. het mode 1Onderwijsroute
• Gemeenschappelijke afspraken maken en elkaar daarop aanspreken;
• Schoolplan/verbeterplan;
• Beleidsplan van de Stichting;
• Jaarverslag;
• Handboek;
• Jaarkalender voor bestuur en leerkrachten;
• Toets-afspraken;
• Evalueren op basis van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act);

5.6 Beleidsvoornemens en –plannen
Speerpunten m.b.t. het kwaliteitsbeleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Kwaliteitscyclus verder
implementeren
Verder borgen van Parnassys als
onderdeel van de kwaliteitscyclus
Evaluatie Ontwikkelings/beoordelingsgesprekken
Cyclus Klassenbezoek en visitatie
Evalueren en optimaliseren
zorgstructuur
Kwaliteitscyclus monitoren

20202021
x
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x

20222023

20232024

x
x
x
x
x
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x

Hoofdstuk 6

Samenvattende
beleidsvoornemens 2020-2024

Op basis van de voorgaande hoofdstukken hebben we voor de komende vier jaar een
aantal beleidsvoornemens geformuleerd op het gebied van onderwijs, personeel,
financiën en overige terreinen. Deze zullen in de komende periode volgens de eerder
beschreven structuur worden uitgewerkt in verbeterplannen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Streefbeelden
Borging van vaardigheid leerkrachten m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen
en doorgronding schoolcultuur.
Inrichting van de organisatiestructuur gericht op groepsoverstijgende rollen en
verantwoordelijkheden.
Autonomie van teamleden en leerlingen vergroten
Ouderbetrokkenheid: van informeren naar samenwerken, waarbij er sprake is
van wederkerigheid.
Burgerschap als rode draad door het onderwijsaanbod waarbij gebruik wordt
gemaakt van het Raamleerplan Burgerschap.
Digitalisering en mediawijsheid.
Doorgaande lijn SO-VSO
Betrekken van de leefomgeving, aandacht voor netwerken

Speerpunten m.b.t. het onderwijskundig beleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Evalueren en
optimaliseren van Parnassys
Invoeren doelgroepen
model schoolbreed
OPP's (DGM) evalueren en
optimaliseren)
Analysestructuur
opbrengsten verder implementeren
Versterken klassenmanagement en
gedifferentieerde instructie m.b.v. het
EDI-model.
-Implementeren VSO
-Optimaliseren en monitoren SO
Alle methoden en materialen
inventariseren en ordenen op gebruik
Nieuwe methodes implementeren

20202021

20212022
x

20222023

x

x

20232024
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Doorgaande leerlijnen/methodieken
implementeren

x

x

x

Intensieve samenwerking tussen
clusters
Het onderwijsaanbod specifiek
afstemmen op talenten, niveaus en
interesses van individuele kinderen.
Vakonderwijs herstructureren
Loopbaan oriëntatie en stage
herdefiniëren
Aandacht voor relatie en aanpak
pedagogisch klimaat/gedrag van
leerlingen
Autonomie van leerlingen vergroten

x

x

x

x

x

x

kerndoelen en leerlijnen nadrukkelijk
borgen in aanbod
Vormgeven samenwerking SO/SBO
Onderzoek naar
haalbaarheid onderwijszorggroep
Vormgeven samenwerking
VSO/Sondervickcollege
Vormgeven en participeren binnen
project Sterk Techniek onderwijs
Burgerschap implementatie aspecten
multiculturele samenlevingà aspecten
uit het‘Raamleerplan Burgerschapen
Sociale Integratie’ kiezen en centraal
stellen in het onderwijsaanbod.
ZML ZIEN implementeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

ZML ZIEN borgen
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x

Speerpunten m.b.t. het ondersteunende beleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Optimaliseren mogelijkheden inzet
kinderboerderij
Professionalisering gericht op vergroten
van autonomie van medewerkers
Regionale samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs; continueren
van actieve participatie PO en VO

20202021
x

20212022

20222023
x

20232024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20212022
x

20222023

20232024

Inhoudelijke samenwerking SO/SBO
vergroten

Speerpunten m.b.t. het kwaliteitsbeleid
Speerpunten/Beleidsvoornemens
Kwaliteitscyclus verder implementeren

20202021
x

Verder borgen van Parnassys als
onderdeel van de kwaliteitscyclus
Evaluatie Ontwikkelings/beoordelingsgesprekken
Cyclus Klassenbezoek en visitatie

x
x
x

Evalueren en optimaliseren
zorgstructuur
Kwaliteitscyclus monitoren

x
x

x

20222023

20232024

-Speerpunten m.b.t. ouderparticipatie
Speerpunten/Beleidsvoornemens

20202021

Gesprekscyclus ouders herdefiniëren
Organiseren adequate informatieoverdra
cht m.b.t. vakonderwijs en stage
Onderzoek naar verhogen
ouderbetrokkenheid

20212022
x

x
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x

Speerpunten Wet en regelgeving
Speerpunten
Pestprotocol borgen.
Veiligheidsmonitor implementeren en
borgen
Handelen vanuit de richtlijnen m.b.t AVG.

20202021
x

20212022

x
x

20222023
x

20232024

x
x

x

x

De geïnventariseerde beleidsvoornemens, zijn activiteiten waar de school al meerdere
jaren aan werkt. Om de activiteiten goed te borgen, kiest de school er voor om per
schooljaar een beperkt aantal activiteiten, als speerpunten expliciet te plannen en uit te
voeren. Om elk speerpunt goed te plannen en uit te voeren kiest de school ervoor om te
werken conform de PDCA- cyclus in relatie tot de drie Veldvest-thema’s:
•
•
•

Opbrengstgericht werken
Innovatie en ontwikkeling
Maatschappelijke oriëntatie

Schooljaar 2020-2021
Speerpunten met betrekking tot opbrengstgericht werken
• Invoering doelgroepenmodel schoolbreed
• Analysestructuur opbrengsten verder implementeren
• Borging/ monitoring 1-onderwijsroute
• Versterken klassenmanagement en gedifferentieerde instructie m.b.v. het EDImodel.
Implementeren VSO /optimaliseren en borgen SO
• Alle methodes en materialen inventariseren en ordenen op gebruik
• Alle methodes relateren aan Parnassys
• Schoolbibliotheek VSO herinrichten
• Leesonderwijs VSO-breed herdefiniëren en implementeren
• Werken met OPP’s evalueren en door-ontwikkelen
• Vakonderwijs en groepsonderwijs optimaler afstemmen
• Voorlichting aan ouders m.b.t. stage en vakken effectiever organiseren
Speerpunten met betrekking tot innovatie en ontwikkeling
• Kwaliteitscyclus verder implementeren
• Verder borgen van Parnassys als onderdeel van de kwaliteitscyclus
• Zorgstructuur optimaliseren
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet mogelijkheden kinderboerderij voor onderwijsdoeleinden,
optimaliseren
Intensieve samenwerking tussen clusters
Participeren binnen het landelijk project Sterk Techniek Onderwijs
Opstarten en Inrichten voorziening SO/SBO
Oriëntatie op onderwijsinhoudelijke samenwerking VSO/ Sondervickcollege
Oriëntatie op vormgeven onderwijszorggroep in samenwerking met Severinus
Participeren in Regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
Professionalisering gericht op vergroten van autonomie van medewerkers

Speerpunten met betrekking tot maatschappelijke oriëntatie
• Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van leerlingen
• ZIEN ZML implementeren
• Inventariseren activiteiten burgerschap
• Vakonderwijs herdefiniëren
• Loopbaan oriëntatie en stage herdefiniëren

Schooljaar 2021-2022
Speerpunten met betrekking tot Opbrengstgericht werken
• Borging doelgroepenmodel schoolbreed
• Analysestructuur opbrengsten verder implementeren
• Versterken klassenmanagement en gedifferentieerde instructie m.b.v. het EDI.model.
• Kerndoelen en leerlijnen nadrukkelijk borgen in aanbod
• ZML ZIEN implementeren
• Nieuwe methodes implementeren
• Doorgaande leerlijnen/methodieken implementeren
• Vakonderwijs en stage verder herstructureren
• Vakonderwijs en groepsonderwijs optimaler afstemmen.
Speerpunten met betrekking tot innovatie en ontwikkeling
• Kwaliteitscyclus verder implementeren
• Verder borgen van Parnassys als onderdeel van de kwaliteitscyclus
• Zorgstructuur optimaliseren
• Intensieve samenwerking tussen clusters
• Participeren binnen het landelijk project Sterk Techniek Onderwijs
• Borgen voorziening SO/SBO
• onderwijsinhoudelijke samenwerking VSO/ Sondervickcollege
• Participeren in Regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
• Professionalisering gericht op vergroten van autonomie van medewerkers
• Burgerschap implementatie aspecten multiculturele samenleving→ aspecten uit het
‘Raamleerplan Burgerschapen Sociale Integratie’ kiezen en centraal stellen in het
onderwijsaanbod.
Speerpunten met betrekking tot maatschappelijke oriëntatie
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•
•
•
•
•
•

Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van leerlingen
Autonomie van leerlingen vergroten
Inventariseren activiteiten burgerschap
Hervorming vakonderwijs en stage borgen
Loopbaan oriëntatie en transitie coaching verder vormgeven
Communicatie met ouders optimaliseren

Schooljaar 2022-2023
Speerpunten met betrekking tot Opbrengstgericht werken
• Evalueren doelgroepenmodel
• Analysestructuur borgen
• Borgen klassenmanagement m.b.v. EDI-model.
• Inzet ZML ZIEN verfijnen
• Gebruik methodes borgen
• Doorgaande leerlijnen/methodieken borgen
• Vakonderwijs en stage verder herstructureren
• Vakonderwijs en groepsonderwijs optimaler afstemmen.
•
Speerpunten met betrekking tot innovatie en ontwikkeling
• Kwaliteitscyclus borgen
• Intensieve samenwerking tussen clusters
• Participeren binnen het landelijk project Sterk Techniek Onderwijs
• Borgen voorziening SO/SBO
• Onderwijsinhoudelijke samenwerking VSO/ Sondervickcollege
• Participeren in Regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
• Professionalisering gericht op vergroten van autonomie van medewerkers
• Burgerschap implementatie aspecten multiculturele samenleving→ nieuwe aspecten uit
het ‘Raamleerplan Burgerschapen Sociale Integratie’ kiezen en centraal stellen in het
onderwijsaanbod.
Speerpunten met betrekking tot maatschappelijke oriëntatie
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van leerlingen
Autonomie van leerlingen vergroten
Activiteiten burgerschap verder vorm geven
Hervorming vakonderwijs en stage borgen
Loopbaan oriëntatie en transitie coaching verder vormgeven
Communicatie met ouders blijven optimaliseren

Schooljaar 2023-2024
Speerpunten met betrekking tot Opbrengstgericht werken
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•
•
•
•
•
•
•
•

Evalueren en bijstellen doelgroepenmodel
Analysestructuur borgen
Borgen klassenmanagement m.b.v. EDI-model.
Inzet ZML ZIEN borgen
gebruik methodes borgen en evalueren
Doorgaande leerlijnen/methodieken borgen
Vakonderwijs en stage evalueren en borgen
Vakonderwijs en groepsonderwijs evalueren en borgen

Speerpunten met betrekking tot innovatie en ontwikkeling
• Kwaliteitscyclus borgen
• Intensieve samenwerking tussen clusters evalueren en verfijnen
• landelijk project Sterk Techniek Onderwijs evalueren en borgen
• Borgen voorziening SO/SBO
• onderwijsinhoudelijke samenwerking VSO/ Sondervickcollege borgen
• Participeren in Regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
• Autonomie van medewerkers/leerlingen evalueren en verfijnen
• Burgerschap implementatie aspecten multiculturele samenleving→ nieuwe aspecten uit
het ‘Raamleerplan Burgerschapen Sociale Integratie’ kiezen en centraal stellen in het
onderwijsaanbod. Eerdere aspecten borgen in onderwijsaanbod
Speerpunten met betrekking tot maatschappelijke oriëntatie
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van leerlingen
Autonomie van leerlingen vergroten
Activiteiten burgerschap verder vorm geven
Hervorming vakonderwijs en stage borgen en evalueren
Loopbaan oriëntatie en transitie coaching verder vormgeven
Communicatie met ouders blijven optimaliseren

BIJLAGEN
Bijlage 1: Naar het wezen van ons onderwijskundig handelen (nov. 2013)
Bijlage 2: Structuur van ons onderwijsaanbod.
Bijlage 3: Notitie Inhoudelijke samenwerking SO-SBO, de SO/SBOgroep
Bijlage 4: Formulier instemming MR
Bijlage 5: Formulier vaststelling CvB

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

85

Bijlage 1
Naar het wezen van ons onderwijskundig handelen

van volgend naar sturend…
Het doel van ons onderwijskundig handelen ligt verankerd in onze missie: “Kinderen en
jongvolwassenen bewust inleiden in en voorbereiden op de wereld van de volwassenen”.
Daarbij raak je het heden, het verleden en de toekomst.
Die wereld bestaat uit een drietal leef- en denksferen; de wereld der dingen (fysieke
wereld), de sociaal-psychologische wereld (wereld van de mensen) en de wereld van de
concepten (de wereld van de kennis). Kinderen zullen deze werelden niet gescheiden
benaderen, zij zien veel meer de samenhang en zullen de wereld als “geheel”
beschouwen. Leerkrachten daarentegen moeten soms omwille van hun didactiek en
pedagogiek de wereld even “uit elkaar trekken”.
De wereld van de concepten

De wereld van de mensen

De wereld der dingen
Grofweg hebben we voor het voorbereiden op en inleiden in de leef- en denksferen (we
noemen dit bewuste proces ook wel onderwijs) een drietal min of meer abstracte
invalshoeken, te weten:
• Competentie, kennisoverdracht bijv. instrumentele vaardigheden, feiten,
wetenswaardigheden.
• Autonomie, leren zelfstandig en autonoom te handelen bijv. keuzes maken,
kritisch leren zijn, reflectie, overtuigingen hebben.
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•

Relatie, leren sociaal te interacteren, waardenoriëntatie en normbesef, sociaal
geweten

Model Adaptief Onderwijs (L. Stevens)

Professor Luc Stevens heeft deze drie invalshoeken uitgebreid beschreven en vertaald
naar een meer onderwijskundige benadering in het concept van “Adaptief onderwijs”.
Als leerkracht heb je dus drie dimensies die je kunt “inzetten” of “aanboren” om
kinderen en jong volwassenen vertrouwd te maken met de wereld om hen heen. Je kunt
ook de drie dimensies koppelen aan een leer-theoretisch benadering en aan
bijbehorende rollen, we hebben deze oefening al eens eerder gedaan bij het ontwerpen
van de kijkwijzers:
1. Competentie empiristische leertheorie (kennisoverdracht) de
didacticus
2. Autonomie constructivistische leertheorie (leren leren, construeren)
coach 3. Relatie sociaal culturele leertheorie (waardenoriëntatie)
pedagoog
Om de dimensies helder in beeld te krijgen en scherp te kunnen duiden, zijn de
dimensies gesepareerd. In werkelijkheid is er sprake van overlap en interferentie, maar
dat hadden we reeds geconstateerd.
Bij de eerste dimensie is er sprake van kennisoverdracht. Je maakt kinderen bekend
met de “instrumenten” en vaardigheden die nodig zijn de wereld te verstaan en
zichzelf verstaanbaar te maken. In de school wordt dit vaak door professionals als
“corebusiness” beschouwd. Leerkrachten kunnen hier dan ook in uitblinken en
excelleren.
Uit onderzoek blijkt dat didactische modellen uiterst effectief ingezet kunnen worden
in dit proces. Het DI-model is zo’n voorbeeld uit de moderne doos. Het didactisch
model van v. Gelder (de PA-studenten onder ons kennen dat model nog wel) was een
“beproefd” model uit de jaren 70. Ook blijkt uit onderzoek dat in modern
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klassenmanagement een leerkracht maximaal drie niveaus kan hanteren als er sprake
is van differentiatievormen (zowel divergent en convergent). Wanneer je als
professional op de hoogte bent van o.a. deze kennis, kun je met behulp van deze
kennis bewust je klasse-organisatie en je didactiek inzetten. Kennis van methoden en
methodieken, leerlijnen, kerndoelen, leerstrategieën etc. kunnen je als leerkracht
prima helpen om de content (leerstof, lesaanbod) op het juiste moment in te zetten.
Didactiek, methoden (methodiek) en lescontent zijn drie verschillende “grootheden”
die elkaar uiteraard wel beïnvloeden. Bij een goede les die gebaseerd is op
kennisoverdracht zijn deze grootheden uiteraard adequaat op elkaar afgestemd.
Bij de tweede dimensie leer je bewust je leerlingen vaardigheden en een attitude aan,
waarbij zij steeds beter in staat gesteld worden om zelf de wereld te leren ontdekken
en te leren construeren.
Een adequate didactische werkvorm en methodische werkwijze hierbij is bijvoorbeeld
het “probleemgestuurd” onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om op hun niveau
problemen te beschouwen, te analyseren en “op te lossen”. Het aanleren van een
kritische houding met bijbehorende reflectie, bevordert de mate van participatie van
toekomstige volwassenen in de wereld en stimuleert dat zij daarin zelf, autonoom regie
in kunnen en durven nemen.
Bij de derde dimensie ondersteun je leerlingen in hun vaardigheden om relaties te
kunnen begrijpen en te kunnen leggen. Waarden en normen zijn daarin een
belangrijk onderdeel. Een adequate didactische werkvorm is o.a. is de pedagogische
gespreksvoering, relflectiegesprekken, spel, gaming. Om deze dimensie te kunnen
aanbieden moeten kinderen wel op enig abstract niveau kunnen denken. De
ontwikkelingspsychologie kan je als professional behulpzaam zijn bij het aanbieden
van het juiste aanbod in relatie tot een bepaalde levens- en ontwikkelingsfase.
Samengevat hebben we het doel van ons professioneel handelen voor ogen en
onderkennen we dat er drie belangrijke ontwikkelgebieden of dimensies zijn, die elk
een relatie hebben met de drie werelden, de drie leer-theoretische benaderingen en
de drie daarbij behorende rollen. Daarnaast is er een selectie in effectieve didactische
(werk)vormen, methodieken en het klassenmanagement. Dit alles uiteraard grofmazig
gekaderd.

En dan nu de leerlijnen en leerroutes en
OPP’s
Elk van de drie dimensies kun je vullen met
vakken en gerichte ontwikkelingsdomeinen (activiteitengericht). Zo zit bijv. bij de
dimensie competenties de vakken; taalontwikkeling, rekenen en kennis van de natuur.
Bij autonomie zit het ontwikkelingsdomein zelfstandig werken, probleemoplossend
vermogen. Bij relatie bijv. relaties met leeftijdsgenoten aangaan of sociale vaardigheden,
uiten van emoties.
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Aan elk domein kan een leerlijn “gekoppeld” worden. Waarbij een leerlijn niets anders is
dan een opeenvolging van leerstadia. Een leerlijn lezen is in te delen in verschillende
stadia die een volgorde hebben. Zo gaat bijvoorbeeld de fase van” klankherkenning”
vooraf aan de fase van “klank-teken koppeling” en die gaat weer vooraf aan de fase van
“analyseren”. We hebben het hier dan wel over het “opbouw-model” een methodiek die
bij het aanvankelijk lezen uitgaat van een fase-gerichte opbouw. De methodiek die
uitgaat van bijvoorbeeld de globaal methode, kent weer een andere uitgangspunt en
andere leerprincipes.
In de komende periode willen we als schoolorganisatie de leerlijnen en beheersingsgraad
(niveau van minimale beheersing), koppelen aan de vakken en ontwikkelingsdomeinen.
Een voorbeeld:
Bij het domein competenties onderkennen we het vak technisch lezen.
Het vak technisch lezen rollen we uit van “ontluikende geletterdheid tot technisch lezen
corresponderend met eind groep 6 (cito E6 beheerst). We noemen dit de leerlijn.
Aan elk vak (gekoppeld aan een van de drie domeinen) “hangt dus een leerlijn. Aan de
leerlijn kan een methodiek (aanpakwijze) en een lesmethode gekoppeld worden.
Ben je als leerkracht in de praktijk bezig met een deel van de leerlijn, “verpakt” in
een methode of les, dan kies je daarbij zelf de passende didactiek en
organisatievorm, zodat je een inspirerend, betekenisvolle en uitdagende les hebt
voor jouw leerlingen . Je meesterschap komt hier in de praktijk tot uiting.
Doorgrond je het hele systeem van hoofddoel (inleiden en de wereld van
volwassenen), de drie onderhavige dimensies(competentie, autonomie en relatie),
de daaraan gekoppelde leerlijn (fasering in ontwikkeling en vakken) en de daarvan
afgeleide les (inclusief de juiste didactische werkvorm en klassenorganisatie) dan is
je meesterschap ook in abstractere zin, op orde.
Je kunt doelgericht handelen en hebt het grotere geheel in beeld, je bent dan bijna
een excellente professional….
Wat ontbreekt er dan nog?
Om als excellente professional te kunnen handelen is niet alleen doel- en
opbrengstgerichtheid en het grotere geheel van belang maar dient het handelen ook
een gepland, planmatig karakter te hebben. Onderwijs is een bewust gestuurd
proces. Een planmatige en geplande benadering maken het onderwijsleerproces juist
tot dit bewust gestuurd proces
Om die planmatigheid te versterken hanteren we in ons onderwijs
Ontwikkelingsperspectieven. Dit zijn feitelijk niets anders dan eindstations van
verschillend niveau waaraan ontwikkelingsniveaus of einddoelen gerelateerd zijn. We
spreken ook wel eens in dit kader van kerndoelen of streefdoelen.
We hanteren binnen de schoolorganisatie 5 eindprofielen of OPP’s. Elk OPP behelst de
drie eerder genoemde dimensies (competentie, autonomie en relatie) en aan elk
dimensie “hangen” we een leerlijn. We maken daarbij bewust een onderverdeling.
Nemen we de OPP 1 t/m 5 voor ogen en pakken we het onderdeel technisch lezen
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weer, dan heeft elk OPP een eigen leerlijn met een eigen eindniveau. Voor OPP 5 kan
bijvoorbeeld cito E6 het eindniveau zijn. Voor het eindniveau voor OPP 4 bijvoorbeeld
is dit cito E4 of bijvoorbeeld AVi 5. Voor OPP 2 hanteren we niet de geldende
leesmethodiek van het opbouwmodel, maar kiezen we voor de methodiek van
bijvoorbeeld “beeldlezen”. Voor OPP 2 geldt dan een fasering en een eindniveau van
deze methodiek. Het is de bedoeling dat we deze vulling zelf (laten) aanbrengen.
Op deze wijze ontstaat er een overzicht van 5 OPP’s met eindniveaus en daaraan
gekoppeld leerlijnen.
Eén zo’n OPP met eindniveaus op de drie dimensies en het heel scala van leerlijnen, noemen we
een leerroute. We kennen dus in totaal 5 leerroutes. Aan het einde van elke leerroute hangt
een uitstroomperspectief dat samenhangend aangeeft welke aard van werk of dagbesteding,
welke aard van wonen en vrijetijd en de mate van participatie in de maatschappij, mogelijk is.
Voor alle helderheid; de OPP’s zijn klaar voor wat betreft de grove eindniveaus, de leerroute
moet nog gevuld en gefaseerd worden met leerlijnen. Het CED (onderwijsbegeleidingsdienst uit
Rotterdam) kan hierbij ondersteunend zijn.

Schematisch ziet het er als volgt uit (van visie tot les)
W
E

Competentie -> vak – leerlijnen -- les

R

> vak – leerlijnen

E

> vak

L
D

etc.
Autonomie -> vak /vaardigheden –leerlijnen -- les
> vak /vaardigheden –leerlijnen -

L

etc.

E
R

Relatie

-> vak /attitude – leerlijnen--les

E
N

> vak /attitude –leerlijnen etc.
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Het bovenstaand grafische model (schema) kan gerelateerd worden aan de
Ontwikkelingsperspectieven die wij in de organisatie hanteren. Bijvoorbeeld bij OPP 3
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De schematische opbouw van OPP 3 ziet er als volgt uit:
•

competenties: verdeeld in diverse vakken: elk vak kent eindniveau (einddoel) en
een leerlijn (b.v. CED)
• autonomie: verdeeld in diverse vakken: elk vak kent eindniveau (einddoel) en
een leerlijn (b.v. CED)
• relatie: verdeeld in diverse vakken: elk vak kent eindniveau (einddoel) en een
leerlijn (b.v. CED)
Nb. Elke leerlijn kent ook een aanvangsniveau, maar dit kan bij de start per leerling verschillend
zijn.
Het geheel aan eindniveaus, einddoelen, vakken en leerlijnen is de leerroute (OPP) 3. In
bewoording noemen we dit de leerroute “arbeidsmatige dagbesteding”
De leerroute is daarbij de planmatige benadering. Elke leerling start in een leerroute met een
bepaald startniveau. Naar verwachting gaat de betreffende leerling het einddoel (perspectief)
ook halen. Dit einddoel is enerzijds realistisch en anderzijds ambitieus gesteld.
Om het eindniveau te halen, doorloopt de leerling de leerroute die verdeeld is over een aantal
leerjaren. In de opeenvolgende schooljaren volgen we de ontwikkeling van de leerlingen; gaat
hij vooruit, ligt hij op koers en is het eindniveau nog steeds haalbaar? Moeten we versnellen of
extra investeren? Daarbij kunnen we aan de hand van de fasering in de leerlijn de volgende
stap/fase in
het onderwijsaanbod doelbewust bepalen. Op deze wijze evalueren én plannen we het verloop
in de leerroute en sturen we meer dan voorheen op het leerproces.
Op deze wijze ben je als leerkracht naast doelgericht, met zicht op het geheel, ook planmatig
bezig. Deze doorgronding en duiding aangevuld met adequate didactische vaardigheden, een
goed klassenmanagement en een (leer)theoretische onderbouwing, maakt je uiteindelijk tot de
(nagenoeg) excellente leerkracht waar elke organisatie naar op zoek is.
Van volgend naar sturend!

Doelgericht, opbrengstgericht, gepland en gericht op het

persp
ectief
Met de introductie van het OVM hebben we ons vooral gericht op het VOLGEN van de leerling in
zijn/haar ontwikkeling. Met de introductie van leerroutes is het de bedoeling om meer dan
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voorheen te STUREN op de ontwikkeling, de overheid verwacht dit overigens ook van ons
onderwijs.
Kortom, met behulp van de leerroute weet je als leerkracht welke doelen en bijbehorende
opbrengsten behaald moeten worden om de het eindniveau te behalen. Met behulp van toetsen
en observaties houd je de ontwikkelkoers en ontwikkeltempo in de gaten en weet je welke
volgende stappen gezet moeten worden door de leerling. In dit proces gaan we meer dan in het
oude systeem van OVM vooruit kijken, plannen en ons richten op de toekomstige doelstellingen
en opbrengsten. De leerlingbespreking en oudergesprekken zullen dan ook meer dan voorheen
opbrengst- en toekomstgericht zijn.
De centrale vraag die daarbij aan de orden is luidt als volgt: “Ontwikkelt de leerling zich naar
verwachting, afgezet tegen het te verwachte eindniveau en de nog resterende leertijd, en welke
doelen op de leerlijnen van de leerroute staan voor de komende periode gepland voor deze
leerling? “
De vraag is dus niet meer alleen hoe de leerling zich ontwikkelt maar veel meer of de leerling
zich naar verwachting ontwikkelt binnen de geplande leerroute.
Tijdens de oudergesprekken en leerling-besprekingen staat de informatie, afgeleid van deze
vraag centraal.
…Op eigen wijze je leren ontwikkelen, maar dan binnen een geplande leerroute!

November 2013, Peter Schutte (n.a.v. de vso-vergadering d.d. 6 november 2013)
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Bijlage 2
Structuur van ons onderwijsaanbod.
Hoofdstuk 1: Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

“Een ontwikkelingsperspectief is te omschrijven als ‘de inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde langere
periode’ en leidt tot een prognose van het uiteindelijke uitstroomniveau van
een leerling.”
De wet kwaliteit (V)SO, die 1 augustus 2013 in werking trad, verplicht (V)SOscholen om voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast te stellen.
Hierin staat wat het te verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen
een leerling zal kunnen halen/welke leerroute een leerling volgt. Het
ontwikkelingsperspectief biedt de leerkracht een handvat om het onderwijs
planmatig en doelgericht vorm te geven. Tevens is het een geschikt instrument
voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling. Het
ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks met de ouders, dan wel, indien de
leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd.
Bij aanvang op school wordt binnen 6 weken een OPP vastgesteld, hieraan
wordt een leerroute gekoppeld. Ouders (en eventueel leerling) tekenen voor
kennisgeving van de uitstroomverwachting en voor overeenstemming van de
doelen.
Naast de leerkracht(en) en Commissie van Begeleiding (CvB) zijn specialisten
zoals logopedist(e) en fysiotherapeut(e) betrokken bij het opstellen van het
ontwikkelingsperspectief.
Op de Prins Willem-Alexanderschool hebben we vijf
ontwikkelingsperspectieven.
Profiel voor SO (einde SO-afdeling)
1. uitstroom in VSO/MG gericht op belevingsgerichte dagbesteding
2. uitstroom in VSO MG/ZML gericht op activiteitengerichte dagbesteding in
beschermde omgeving en kleine groep met veel begeleiding
3. uitstroom in VSO ZML gericht op dagbesteding in groepen
4. uitstroom in VSO ZML arbeidsmarktgericht (Participatiewet, beschut werk of
werken met loonkostensubsidie)
5. uitstroom in Praktijkonderwijs of LWOO of regulier VO + ondersteuning
Profiel voor VSO (einde vso-afdeling of instroom in mbo)
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1.Belevingsgerichte dagbesteding in beschermde omgeving
2.Activiteitengerichte dagbesteding in beschermde omgeving en in kleine groep
3.Dagbesteding in groepen (duurzaam geen mogelijkheid om tot betaald werken te
komen door handicap, Wajong uitkeringsgerechtigd)
4.Arbeidsmarktgericht (Participatiewet, beschut werk of werken met
loonkostensubsidie)
5.Werken op loonwaarde (zonder ondersteuning in het reguliere bedrijfsleven, of
regulier vervolgonderwijs (bijv. ROC)
De nieuwe wetgeving voor het voortgezet speciaal onderwijs houdt onder meer in dat
het onderwijs landelijk wordt ingericht in drie uitstroomprofielen, namelijk
vervolgonderwijs (profiel A), arbeidsmarktgericht (profiel B) en dagbesteding (profiel C).
OPP 5 van de PWA-school correspondeert met het landelijk profiel A. vervolgonderwijs.
OPP 4 correspondeert met het landelijk profiel B. arbeidsmarkgericht (met
ondersteuning). OPP 1, 2 en 3 correspondeert met het landelijk profiel C. dagbesteding.

Hoofdstuk 2: De leerroutes

“Bij aanvang op school wordt een leerling (n.a.v. het opgestelde OPP) geplaatst
in een leerroute. Een leerroute is een pakket met doelen, die verdeeld zijn in
beheersingsniveaus. Hierdoor wordt helder wat een leerling dit schooljaar én
aan het einde van de schoolperiode moet beheersen om door te kunnen
stromen naar de bestemming die we met deze leerling denken te kunnen
bereiken.”
Direct aan het ontwikkelingsperspectief is de leerroute van een leerling
gekoppeld (OPP 1 = leerroute 1, OPP 2 = leerroute 2 enz.). Door het
instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden, ontstaat een
prognose of ontwikkelingslijn voor alle leerlingen. Op basis hiervan is de
leerroute voor de leerling met bijbehorend leerstofaanbod bepaald. De
leerlijnen van het CED (Centrum Educatieve Dienstverlening), bestemt voor het
ZML, en de door ons zelf ontwikkelde leerlijnen op gebied van praktijkvakken,
zijn hierin het aanbod. Een leerroute is dus een bundeling van leerlijnen.
Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de
overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen
moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen en subdoelen
per beheersingsniveau, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.
Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per leerjaar en ook wat behandeld
moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet.
Elke leerroute kent zijn eigen tempo en niveau van leren. Daarbij wordt een
doorgaande lijn van SO naar VSO gehanteerd: het uitstroomniveau SO is het
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instroomniveau VSO. De leerroutes van het SO sluiten aan op die van het VSO.
De leerroute biedt de leerkracht ook een handvat om het onderwijs planmatig
en doelgericht vorm te geven en is het een geschikt instrument voor
afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.
Leerkrachten en vakdocenten volgen de leerling op zijn/haar leerroute binnen
het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
Hoofdstuk 3: De onderwijskwaliteitscyclus

Het systeem van kwaliteitszorg m.b.t. onderwijsaanbod wordt gemonitord door
de systematiek van de PDCA-cyclus. Het uiteindelijke doel is dat de algehele
resultaten van een leerling verbeteren. Dit gebeurt door systematisch en
cyclisch te werken:
1.Plan; doelen formuleren op basis van verzamelde gegevens (uit observaties,
toetsen en evaluaties);
2.Do; uitvoeren; je doet wat je hebt gepland;
3.Check; waarnemen en begrijpen wat het aanbod voor effect heeft op de
leerling, evalueren en analyseren van (toets)resultaten. Welke aspecten gaan
goed? Waar heeft de leerling moeite mee? Waarom heeft de leerling moeite
met bepaalde taken/doelen?;
4. Act; bijstellen en borgen.

AD 1 PLAN:
- Plannen maken en doelstellingen formuleren;
- De leerkracht stelt aan de hand van de verzamelde gegevens (observaties, toetsen en
evaluaties) een plan op, om het onderwijs aan te passen aan de behoeften van
leerlingen, met het oog op het realiseren van doelen en subdoelen. De wijze waarop
schrijft de leerkracht uit in organisatie, methode, werkvormen, leerstrategieën etc.
AD 2 DO:
- Plannen uitvoeren en registreren;
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-

Oktober (1e kenningsmakingsgesprek), februari en juni: Parnassysgesprekken met
ouders (door leerkracht);
Alle noodzakelijke notities worden in Parnassys gedaan, door de diverse disciplines
en binnen de eigen verantwoordelijkheid.

AD 3 CHECK:
Resultaten vergelijken met het doel door:
-

-

-

-

De leerkracht checkt/evalueert gedurende de dag of beoogde doelen (zie leerroute
Parnassys) behaald zijn;
De leerkracht analyseert en begrijpt de opbrengsten op zowel leerling- als
groepsniveau op de verschillende domeinen (cognitief, redzaamheid, zelfstandigheid,
werkhouding, sociaal-emotioneel) d.m.v. methode- en niet methode gebonden
toetsen (momenten volgens de toetskalender), observaties en vragenlijsten (nader te
bepalen);
Eén keer per jaar wordt met de CvB, MT en PPD het OPP vastgesteld (zie hoofdstuk
1);
Twee keer per jaar (november/december en april/mei) vinden er
kwaliteitsmonitorgesprekken plaats met leerkracht, MT en PPD (en eventueel
logopedie en/of fysiotherapie) gericht op de opbrengsten op zowel leerling- als
groepsniveau. Tijdens deze gesprekken wordt doelgericht gesproken over de
voortgang/stagnaties. Gevraagd wordt o.a.: zijn er opvallende zaken gekomen uit de
analyse van de toetsen? Is de hulp die we het kind bieden effectief? Zijn de gestelde
doelen behaald? Is ons onderwijskundig handelen juist geweest? Lig je op koers wat
betreft het gestelde OPP? Als blijkt dat een gekozen ontwikkelingsperspectief en de
leerroute niet meer passend zijn, wordt de aanpassing vastgesteld binnen het CvB;
Eén keer per jaar transfergesprekken VSO (februari) (registratie door leerkracht
conform format);
Op schoolniveau (2x per jaar na de toetsmomenten) worden de opbrengsten (DATA)
geduid (DUIDEN) en vergeleken met de schoolstandaard (nog te ontwikkelen).
Vervolgens worden nieuwe doelen (DOELEN) op schoolniveau gesteld en uitgevoerd
(DOEN).
AD 4 ACT:
Plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen naar aanleiding van de Check;
Borgen van het resultaat; notities van analyses in Parnassys.

Hoofdstuk 4: De logistiek
Aanmelding, intake en plaatsing
Wanneer wordt overwogen om aan te melden worden ouders/verzorgers uitgenodigd
voor een eerste kennismakingsgesprek met de locatieleider. Tijdens dit gesprek worden
gegevens betreffende de leerling uitgewisseld, ouders krijgen informatie over ons
onderwijs en er wordt een rondleiding gegeven op de betreffende locatie. Aan een
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plaatsing gaat de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het
samenwerkingsverband vooraf. De school waar de eerste aanmelding plaats heeft
gevonden, heeft hierbij de zorgplicht. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het
aanleveren van relevante gegevens. Als de aanvraag gedaan is, ontvangen
ouders/verzorgers binnen 6 weken een besluit. Wanneer het samenwerkingsverband de
TLV afgeeft, wordt overgegaan tot plaatsing. Wanneer er geen TLV wordt afgegeven, kan
er geen plaatsing op de Prins Willem-Alexanderschool gerealiseerd worden. Er wordt dan
een advies geformuleerd over welke vorm van onderwijs passend is.
Bij plaatsing kijkt de CvB welke leeromgeving (leerzone) het best past bij de
onderwijsbehoefte van de leerling. Hierbij spelen o.a. ontwikkelingsniveau,
ontwikkeltempo, leeftijd, zelfredzaamheid en belevingswereld een rol. Voorafgaand
vindt soms ook een observatie/oriënterende fase of gewenning plaats.
Leerroute, OPP en niveaubepaling
Binnen 6 weken na plaatsing, wordt een concept OPP vastgesteld, waarbij een schatting
wordt gedaan van het hoogst haalbare niveau. Er wordt een start gemaakt met het
invullen van de leerlijnen in Parnassys door de leerkracht(en). Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van gegevens van logopedist, fysiotherapeut en toets- en testgegevens om het
totaalbeeld van de leerling vorm te geven. Het totaalbeeld wordt uiteindelijk door de
CvB weergegeven in het OPP, dat door ouders ondertekend dient te worden. De
leerroute is gekoppeld aan het OPP.
Monitoring van opbrengsten, vorderingen/stagnaties en ontwikkeling
De leerling wordt intensief gevolgd door middel van de toetskalender, observaties en
registraties van vorderingen binnen Parnassys. Zo wordt gecontroleerd of de leerroute
nog correspondeert met de ontwikkelingen van de leerling. De leerkracht is
verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Twee keer per schooljaar wordt hierover
een monitorgesprek met leerkracht, de CvB, het MT en de PPD gevoerd. Daarnaast
worden ouders/verzorgers vier keer per jaar uitgenodigd op school. In september vindt
er een informatie-avond plaats, hier wordt de dagelijkse gang van zaken in de leerzone
besproken. In oktober volgt een kindgesprek, waarin het kind centraal staat. In januari en
juni volgen de Parnassysgesprekken, waarin o.a. de leerroute van het kind wordt
besproken. Op basis van deze gesprekken kan er een bijstelling van het OPP (en
leerroute) plaatsvinden.
Binnen het SO worden structureel onder- en bovenbouw overleggen gevoerd tussen
leerkrachten, afdelingsleider, PPD en eventueel logopedist.
Binnen het VSO vinden er jaarlijks transfergesprekken per leerzone plaats tussen
leerkracht(en), vakdocenten, stage coördinator en de CvB. Daarbij worden de doelen en
de verbinding met de vakken en de stage of toeleiding afgestemd.
Stage en toeleiding arbeid of dagbesteding
Als voorbereiding op schoolverlating, kan een VSO leerling stage lopen. De
stagecoördinator zoekt in het netwerk een passende stageplaats. Omdat stage onder het
lesaanbod valt, is de leerkracht verantwoordelijk voor het volgen, registreren en
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evalueren. De duur van de stage is afhankelijk van factoren die met een (zorg)indicatie
(Wet Langdurige Zorg/ZZP/Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verband houden en
met de uitslag van de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) (UWV m.b.t.
Wajong). Als bekend wordt waar de leerling naar uitstroomt, is er sprake van toeleiding
naar de toekomstige werkplek of dagbestedingsplek.
Overgang SO van VSO
Wanneer een leerling de overstap van het SO naar het VSO gaat maken, dient er door de
Prins Willem-Alexanderschool een nieuwe TLV te worden aangevraagd. Richtlijn hierbij is
dat op het moment dat de nieuwe TLV ingaat, de leerling 12 jaar of ouder is.
De overdracht vindt plaats op leerkrachtniveau. Het OPP wordt opnieuw vastgesteld
door de CvB. Uitgangspunt is een doorgaande lijn wat betreft de leerroute.
Uitstroom en nazorg
Van uitstroom is sprake wanneer een leerling de overstap maakt van het SO naar het
VSO (zoals hierboven beschreven) of wanneer een leerling de school definitief verlaat.
Als er een eindbestemming in zicht is, spreken we van toeleiding (vervolgonderwijs,
arbeidsmatig of dagbesteding). Dit is de laatste fase voor de schoolverlating. Er vindt een
multidisciplinair overleg met de ouders plaats waarin gesproken wordt over de
mogelijkheden in relatie tot de directe omgevingsfactoren zoals gemeente, UWV, WLZ
indicatie, Wajong etc.. Hierbij sluiten de CvB, de leerkracht en stage coördinator aan. De
stage coördinator maakt een transitieplan dat het traject van onderwijs naar
eindbestemming concreet beschrijft.
Een eindverslag wordt bij schoolverlating door de leerkracht i.s.m. de CvB gemaakt en
opgeslagen in het Parnassys dossier van de leerling. Het eindverslag is ook bedoeld voor
de
overdacht naar de werkplek of dagbesteding en voor ouders.
Het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet onderwijs heeft gevolgd,
adviseert in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling die school heeft
verlaten, de leerling, de werkgever of vervolgonderwijs op diens verzoek over het
aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt en het
functioneren in een vorm van dagbesteding (bron: Artikel 45 Wet Kwaliteit VSO betreft
Nazorg).
In het kader van kwaliteitsverbetering en een stuk nazorg, wordt nagegaan of de oudleerling een duurzame werkplek of dagbestedingsplek heeft na de schoolverlating. Dit
gebeurt tot twee jaar na schoolverlating. Het doel is om na te lopen of het
onderwijsaanbod passend is geweest in relatie tot de plaats waar de oud-leerling dan
werkzaam is. Daarbij beperken wij ons in eerste instantie tot een telefonische check en
een korte enquête om te informeren of de oud-leerling nog op de plek zit waar hij naar
uitgestroomd is en hoe het met hem gaat.
Indien er nog school-gerelateerde vragen zijn, kunnen we, waar nodig, adviseren of
ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan doorverwijzen naar andere instanties
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waar we veel contact mee hebben (bv. Severinus, Lunetzorg, UWV, werkbedrijf,
gemeente).
De analyse van de antwoorden van de korte enquête geeft ons de mogelijkheid om het
onderwijsaanbod te verbeteren of eventueel aan te passen. De check geeft ook aan of
het ontwikkelingsperspectief is uitgekomen en duurzaam is.
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Bijlage 3
Notitie samenwerking SO en SBO in de vorm van het opstarten van een
nieuwe groep SO/SBO
Aanleiding
In het schooljaar 2015-2016 is er een onderwijsvoorziening voor de leerlingen in de
leeftijd 4-7 jaar met ontwikkelingsproblemen in regio Veldhoven gestart in de vorm van
een observatiegroep SBO, locatie SBO de Verrekijker. Hierdoor is er in de regio voorzien
in de vraag naar een jonge groep leerlingen met ontwikkelingsproblematiek. Dit heeft
tevens geleid tot het onderzoek naar een passend onderwijsaanbod in de breedste zin
voor deze doelgroep. Er is geconstateerd dat de ontwikkelingspotentie niet voldoende
uitgekristalliseerd is om kinderen aan de voorkant goed te indiceren voor SO of SBO.
Tevens is geconcludeerd dat een aantal leerlingen niet voldoende kunnen aanhaken bij
het onderwijsaanbod van de observatiegroep. De ontwikkeling van deze leerlingen
verloopt vertraagd, waardoor aansluiting bij groep 3 niveau onvoldoende gerealiseerd
kan worden. Tegelijkertijd signaleert de SO afdeling van de PWA-school een groei in het
aantal van leerlingen met een hogere ontwikkelingspotentie. Door deze ontwikkelingen
is de onderlinge samenwerking tussen SBO de Verrekijker en het SO van de PWA-school
intensiever geworden om samen te kijken naar een organisatievorm die het
ontwikkelingspotentieel voor deze leerlingen goed in beeld brengt.

Doelstelling en doelgroep
Doelgroep:
Kinderen tussen 4 en 7 jaar die onvoldoende profiteren van een onderwijsleeromgeving
en daardoor kwetsbaar zijn bij de entree van de basisschool. De voortgang van hun
ontwikkeling wordt belemmerd door factoren in de omgeving (gezin/situationeel) in het
kind zelf ontwikkelingsproblemen/stoornissen) of in een combinatie van beiden
(Leenders, Y. & Aalsvoort, D., van der, 2004,“Handelingsgericht werken met jonge
risicokinderen”(uit: de wereld van het jonge kind).
Deze doelgroep is in onze situatie te onderscheiden in twee categorieën:
• Groep A: leerlingen die passen binnen het SBO profiel (4-7 jaar) instroom met de
potentie om na de kleuterperiode te kunnen aanhaken bij de leerstof van groep 3
(huidige observatiegroep).
• Groep B: leerlingen die passen binnen het SO profiel (4-7 jaar) waarbij het
kansrijk wordt geacht dat deze leerlingen op termijn zouden kunnen opstromen
naar het SBO.
Gezamenlijke doelstelling:
Bij een gewenste situatie wordt er een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en
vormingsaanbod verzorgd voor leerlingen vanaf 4 jaar, dat hen in staat stelt rond het
twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs, dat
past bij aanleg en motivatie, waarbij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de
basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd (missie Veldvest).
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Concrete doelen
• Leerlingen in de leeftijd van 4-7 jaar stromen niet uit naar omliggende SBO en SO
scholen;
• Er is sprake van inhoudelijke samenwerking en verbinding school en voorschoolse
jeugdzorg (MKD/ODC);
• Er is sprake van inhoudelijke samenwerking en expertiseoverdracht tussen SO, SBO en
betrokken externe partners (gemeente, MKD, ODC, Kentalis, eerste en tweedelijns
zorgpartners);
• Inzet van specialistische expertise binnen de school vanuit zowel het SBO als het SO;
• Er is een adequaat leerlingvolgsysteem beschikbaar;
• Elke leerling binnen de SBO/SO groep beschikt over een OPP, waarin wordt uitgegaan
van de onderwijsbehoefte van de leerling en doelen zijn gesteld passend bij de
doelstelling waarop de TLV is afgegeven;
• Verrijken van didactisch aanbod en pedagogisch aanbod;
• Passend onderwijs (brede voorziening) t.b.v. de regio Veldhoven met een preventief
karakter.

Observatiegroepen
Groep A:
Welke doelen zijn te onderscheiden binnen deze setting?
• Het bieden van een onderwijsprogramma aan leerlingen, welke ogenschijnlijk passen
binnen het “SBO profiel”.
• Het bieden van een onderwijsprogramma aan leerlingen, welke uitstromen uit een
vroegschoolse behandelcontext (Kentalis, MKD, Lunet, Libra), maar voorbereid dienen te
worden op een overstap naar het regulier dan wel speciaal basisonderwijs. Er wordt
gericht getraind op het vergroten van kennis en vaardigheden bij de jonge kinderen
welke voorwaardelijk zijn om de overstap naar een reguliere (dan wel SBO) setting te
bewerkstelligen.
• Naast het bieden van een onderwijsprogramma aan kleuters die via de reguliere weg
instromen, biedt SBO De Verrekijker de mogelijkheid om de onderwijsbehoefte van
kinderen van 4-7 jaar verder in kaart te brengen waarbij de huidige school/instantie
onvoldoende in staat is deze onderwijsbehoefte te bepalen. Vervolgens zal het
ondersteuningsteam van SBO De Verrekijker na het observatiejaar/met uitloop tot twee
jaar een advies geven m.b.t. de onderwijssetting welke het best tegemoet kan komen
aan de onderwijsbehoefte. Dit zou het SBO, dan wel SO, dan wel regulier kunnen zijn. Dit
advies wordt behandeld binnen de “Commissie Jonge Kind (CJK)” en vervolgens in de
CvIT van Veldvest dan wel CCT PO de Kempen getoetst.
Groep B:
Welke doelen zijn te onderscheiden binnen deze setting?
• Het bieden van een onderwijsprogramma aan leerlingen, waarvan onduidelijk is of de
leerling, op termijn, past bij het “SBO profiel” dan wel “SO profiel”.
• Observatie als zodanig, staat centraal (denk aan diagnostiek, observatie, didactiek,
orthopedagogiek).
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•

•

Het bieden van de mogelijkheid om de onderwijsbehoefte van kinderen van 4-7 jaar
verder in kaart te brengen waarbij de huidige school/instantie onvoldoende in staat is
deze onderwijsbehoefte te bepalen.
Het explicieter realiseren van een “leren-van-elkaar” context passend bij het tempo,
aansluitingsniveau en ontwikkelingspotentie van deze leerlingen waarbij intensiever aan
onderwijsdoelen wordt gewerkt.

Kansen voor geïntegreerd aanbod voor de komende 2 jaar
• Meer mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeente, samenwerkingsverband en
onderwijs om gezamenlijk de doelstelling te vertalen naar onderwijspraktijk.
• Om te komen tot een gezamenlijk beleid in visie, doelstelling en communicatie naar
ouders.
• Er is sprake van een gedeeld beschreven uitgangspunt: het realiseren van zoveel
mogelijk geïntegreerd en thuisnabij adequaat onderwijsaanbod voor alle kinderen.
Mogelijkheden en werkwijze groep
Groep A:
Binnen SBO De Verrekijker is een groep geformeerd van maximaal 14 kinderen, in de
leeftijd van 4-7 jaar, die een achterstand laten zien in hun ontwikkeling ten opzichte van
hun leeftijdsgenootjes en waarbij de onderwijsbehoefte nog niet volledig is
uitgekristalliseerd. Deze groep wordt bemenst door personeel vanuit het SBO.
Groep B:
Op locatie MFA Midden wordt een groep opgestart van maximaal 8 leerlingen, in de
leeftijd van 4-7 jaar, die een achterstand laten zien in hun ontwikkeling t.o.v. hun
leeftijdsgenootjes waarbij het accent naast de leerontwikkeling met name ook ligt op de
sociaal-emotionele ontwikkeling en waarbij de onderwijsbehoefte nog niet voldoende is
uitgekristalliseerd. Er is/ lijkt geen sprake van complexe psychiatrische problematiek.
Deze groep wordt bemenst door personeel vanuit het SO.
Aanmeldingsprocedure
Jonge kinderen (vanaf 3 jaar) kunnen direct vanuit het voorschoolse traject of
basisschool aangemeld worden bij de CvIT van Veldvest of het SO van de PWA-school.
Alle jonge kinderen tussen de 3 en 7 jaar worden besproken in de CJK. In deze commissie
wordt gezamenlijk bekeken welke groep de meest geschikte setting is om aan de
onderwijsbehoefte van het kind tegemoet te komen dan wel in beeld te brengen.
Deze aanvraag wordt gedaan door de ouders/verzorgers van deze kinderen, daarbij
ondersteund door zowel deskundigen uit de gemeentelijke zorgstructuur (basisteams),
medewerkers van het MKD, dan wel ODC, als door orthopedagogen vanuit het
samenwerkingsverband. Het gegeven advies vanuit de voorschoolse, dan wel schoolse
setting waar het kind vandaan komt wordt meegenomen en gewogen door de CJK bij
het uitbrengen van een advies.
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De CJK komt voor iedere schoolvakantie bij elkaar om de aangemelde dossiers te
behandelen. De CJK bestaat uit de directeur van het SBO, de directeur van het SO en
VSO, de locatieleider SO, de schoolpsycholoog SO en de orthopedagoog SBO.
Kinderen in groep A krijgen vooralsnog een SBO beschikking voorzien van een
arrangement zware zorg.
Kinderen die geplaatst worden in groep B krijgen een SO beschikking (categorie laag)
waarin duidelijk wordt aangegeven dat na één of twee jaar (afhankelijk van de leeftijd
van het kind) duidelijk moet zijn welke onderwijssetting het beste aansluit bij de
onderwijsbehoefte van het kind.
Professionaliseringsinspanningen
• Aanvullende observatie/diagnostiek om een ontwikkelingsperspectief vorm en inhoud te
geven met tussendoelen voor een half en een jaar, passend bij de mogelijkheden van de
individuele leerlingen;
• De ontwikkelingen en doelstellingen monitoren middels het doelgroepenmodel,
aangevuld met diagnostiek om kind kenmerken en rand-voorwaardelijke contexten in
beeld te brengen. Daarnaast kunnen systeem-kenmerken meegenomen worden,
waardoor zorg en onderwijs elkaar vroegtijdig vinden en complementair zijn;
• Uitwisseling van inhoudelijke expertise tussen SO en SBO, bemensing door leerkrachten
vanuit SO en SBO
• Gerichte feedback organiseren van onderwijsteam en ondersteuning
(orthopedagoog/schoolpsycholoog en locatieleider) om werkwijze bij te stellen en te
evalueren.
Startdatum
Na zomervakantie 2020
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Bijlage 4
Akkoordverklaringen College van Bestuur
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Bijlage 4
Akkoordverklaringen Medezeggenschapsraad

-

Schoolplan 2020 – 2024 Prins Willem-Alexanderschool

105

