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1 Inleiding  

 
Voor u ligt het schoolplan van Saenstroom opdc. Het schoolplan is een document dat zijn 
ontstaansgrond vindt in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
 

1.1 Functies van het schoolplan 

Het schoolplan wordt door Saenstroom opdc gezien als een belangrijk document dat richting 
en samenhang geeft aan de koers van de school. Saenstroom kent een specifieke 
doelgroep. Dat brengt met zich mee dat het onderwijsaanbod gericht is op het verder 
brengen van die doelgroep. Doel van dit schoolplan is om alle betrokkenen inzicht te geven 
in de belangrijkste beleidsvoornemens en ontwikkelingen in de schoolorganisatie voor de 
komende jaren. Daarbij wordt groot belang gehecht aan het creëren van draagvlak en 
betrokkenheid binnen de school bij medewerkers, ouders en leerlingen. 
 
De in het schoolplan vermelde ontwikkelpunten worden opgenomen in de 
beleidsvoornemens die bij de start van ieder schooljaar worden vastgesteld. Deze 
beleidsvoornemens worden twee maal per jaar met het bestuur geëvalueerd. Op deze wijze 
wordt het schoolplan als ontwikkelagenda voor de komende jaren ingezet. 
Beleidsvoornemens die tot afgerond beleid hebben geleid zullen worden opgenomen in de 
medewerkershandleiding van de school.  
 

1.2 Totstandkoming van dit schoolplan 

Een voorbereidingsgroep bestaande uit het managementteam, specialisten en 
onderwijsgevenden in de school en een medewerker P&O hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van de tekst. 
 

 In de hoofdstukken 2 en 3 vindt u de algemene feitelijke gegevens, de 
uitgangspunten van de school en de relatie met de ontwikkelingen in de regio. 

 In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de uitgangspunten vertaald in een visie op 
onderwijs en begeleiding en de bijbehorende ontwikkelpunten op het gebied van 
onderwijs en ondersteuning aan onze school. 

 De hoofdstukken 8, 9, 10 en 11 beschrijven de zaken waarmee de onderwijsvisie 
waargemaakt wordt, te weten personeelszorg, kwaliteitszorg, communicatie en 
financiën. 

 
De opbouw van de hoofdstukken is gelijk. Eerst wordt de kern van het bestaande beleid 
omschreven en worden geplande ontwikkelingen geschetst. Vervolgens worden de sterke 
punten en ontwikkelpunten in een schema samengevat. Hierdoor wordt snel duidelijk in 
welke richting het opdc zich de komende jaren zal ontwikkelen. 
 

1.3 Toelichting besluitvorming 

Het schoolplan van Saenstroom opdc is in december 2017 t/m maart 2018 voorbereid door 
bovengenoemde voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep heeft input vanuit het team 
en haar eigen input t.b.v. het schoolplan besproken, het managementteam (MT) heeft het 
schoolplan opgesteld, de Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemming gegeven en het 
bestuur heeft het op 9 juli 2018 vastgesteld. Medio 2018 zal het schoolplan aan het voltallige 
personeel worden gepresenteerd. 
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1.4 Relatie schoolplan met andere documenten 

De inhoud van dit schoolplan is mede gebaseerd op een aantal documenten waar diverse 
collega’s de afgelopen jaren een bijdrage aan hebben geleverd, onder andere het 
schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage). 
 
De samenstellers van dit schoolplan, 
 
H.A. van Benthem, directeur 
S. van Briemen, teamleider 
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2 Schoolgegevens 
 

2.1 Basisgegevens 

Vestiging:     Saenstroom opdc 
Directeur:    De heer H.A. van Benthem 
Bezoekadres:    Noorderstraat 3  

1521 KA Wormerveer 
Tel:    (075) 6213725 
Correspondentieadres: Postbus 41 
    1520 AA Wormerveer 
E-mail:    info@saenstroom.nl 
Website:    www.saenstroom.nl 
 

2.2 Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van Saenstroom opdc bestaat uit het bestuur van de  
Stichting Saenstroom, dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder van SVZ, het 
samenwerkingsverband vo van de Zaanstreek. 
De interne toezichthouder bestaat uit de drie leden van de Algemene Ledenvergadering van 
het samenwerkingsverband die het reguliere voortgezet onderwijs vertegenwoordigen. 
  
Gegevens bestuur 
Mevr. E. de Boer 
Bezoekadres:    Noorderstraat 3  

1521 KA Wormerveer 
Tel:    (075) 6213725 
Correspondentieadres: Postbus 451 
    1500 EL Zaandam 
 

2.3 Directie 

Saenstroom kent een managementteam, bestaande uit twee personen: 
 
Dhr. H.A. van Benthem directeur. 
Mevr. S. van Briemen, teamleider 
 

2.4 Positionering t.o.v. Zaanse scholen en samenwerkingsverband 

Saenstroom opdc is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal tussenvoorzieningen 
van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
wordt dit nader omschreven.  
De Stichting Saenstroom is verantwoordelijk voor het opdc. De beherende rechtspersoon 
van de Stichting Saenstroom is de directeur-bestuurder van SVZ. 
In onderstaand schema wordt de bestuurlijke situatie zichtbaar gemaakt:  

http://www.saenstroom.nl/
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De scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken, 
dat zij zich ontwikkelen tot een zogenaamde ‘begeleidingsschool’. Saenstroom opdc 
ontwikkelt zich als ‘dialoogschool’ (evenals de scholen voor praktijkonderwijs en het vso). 
Zie voor een uitwerking hiervan 4.1. 
 
De overheid stelt in het kader van Passend Onderwijs dat de leerlingen die onderwijs krijgen 
in een tussenvoorziening de verantwoordelijkheid blijven van de school van inschrijving.  
Leerlingen van Saenstroom vmbo worden vanaf 1-8-2017 ingeschreven bij de vmbo school 
van hun eerste voorkeur. Saenstroom opdc stelt het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
op. 
In 2018 gaat Saenstroom de wijze waarop het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen 
aan hun school van inschrijving wordt gerapporteerd uitwerken. 
 

2.5 De positie van de leerlingen van het opdc 

 Alle leerlingen zijn ingeschreven op een Zaanse reguliere school voor vmbo. De 
school is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling, het opdc voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 

 Voor alle leerlingen dient een ontwikkelingsperspectief (opp) te worden opgesteld. 
Hiervoor is de school van inschrijving verantwoordelijk. Het opdc stelt het opp op 
en koppelt dit terug naar de school.  

 Doel is terugkeer in het regulier onderwijs. 
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 Het opdc is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen die daar onderwijs volgen 
en hun ouder(s)/verzorger(s). In het geval er een klacht is hanteert Saenstroom 
een eigen klachtenprocedure. 

 De verblijfsduur op een tussenvoorziening is gemaximeerd op twee jaar, maar 
men mag daar beredeneerd van afwijken. Voor leerlingen die langer dan twee 
jaar nodig hebben dient bij het samenwerkingsverband een verlenging te worden 
aangevraagd.  
 

2.6 Ondersteunende diensten  

De schoolleiding van het opdc is belast met de voorbereiding en uitvoering binnen de 
vestiging van zaken als huisvesting, personeelszaken en financiën. De schoolleiding geeft 
leiding aan de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt de contacten met externe diensten. 
De ondersteuning op het gebied van financiën, personeel, huisvesting, onderhoud en digitale 
zaken is ondergebracht bij het Service- en Expertisecentrum van OVO-Zaanstad. 
 

2.7 Voorzieningen binnen het opdc 

Saenstroom vmbo: 
Schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden in combinatie met sociaal-
emotionele problematiek. 
De vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand in combinatie met een 
sociaal-emotioneel probleem. 
Het aantal leerlingen binnen Saenstroom vmbo fluctueert sinds 2010 tussen de 170 en 205. 
 
Saenstroom TOP: 
Saenstroom TOP is de Reboundvoorziening van Zaanstad. Leerlingen van vo-scholen in het 
Samenwerkingsverband die op de één of andere manier vastlopen in de eigen school, 
worden binnen TOP in een periode van 8 tot 12 weken (in uitzonderlijke gevallen is er 
daarna nog een mogelijkheid van verlenging) begeleid met het doel weer terug te keren naar 
het regulier onderwijs, bij voorkeur op de eigen school.  
Naast het Reboundtraject biedt Saenstroom TOP ook observatieplaatsen aan voor leerlingen 
die niet naar school gaan omdat de schoolgang door diverse oorzaken verstoord is, óf omdat 
de leerlingen van buiten (andere landen of andere regio’s) komen zonder dat duidelijk is wat 
een passende school zou moeten zijn.  
Voor allen geldt dat door middel van observatie en onderzoek wordt bepaald hoe zo snel 
mogelijk instroom op een passende plaats in het onderwijs kan worden bewerkstelligd. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie H7. 
Jaarlijks maken rond de 40 leerlingen gebruik van deze voorziening. 
 
Saenstroom BBZ:  
Saenstroom BBZ (Baanbegeleiding Zaanstad) is er voor leerlingen die niet (meer) 
gemotiveerd zijn om te leren, maar wel om te werken en die nog leerplichtig zijn. Deze 
leerlingen krijgen gedurende één dag per week theorielessen binnen het opdc en lopen de 
rest van de week stage. Het doel is om het onderwijs weer op te pakken en door te stromen 
naar het mbo (i.h.a. niveau 1).   
Voor een uitgebreide beschrijving zie H7. 
Jaarlijks maken rond de 12 leerlingen gebruik van deze voorziening. 
 
Saenstroom Dienstencentrum: 
Het opdc verleent een aantal ondersteunende diensten t.b.v. leerlingen van de Zaanse 
scholen voor voortgezet onderwijs zoals het afnemen van intelligentietests, het doen van 
psychodiagnostisch onderzoek, het geven van sociale vaardigheidstrainingen, 
faalangstreductietrainingen en ondersteuning van de Zorg Advies Teams van de scholen. 
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3 De opdracht van Saenstroom  

 

3.1 Het doel van Saenstroom 

Alle leerlingen hebben recht op gelijkwaardige kansen om optimaal aan de samenleving te 
kunnen deelnemen. Goed onderwijs is daarbij belangrijk, en extra ondersteuning in de vorm 
van maatwerk moet geleverd kunnen worden. Hoe meer ondersteuning een leerling nodig 
heeft, hoe meer specifieke deskundigheid dit vereist. Het is de wens van de Zaanse vmbo-
scholen om deskundigheid op één plek te versterken. Het Samenwerkingsverband heeft 
gekozen voor de inrichting van een orthopedagogisch en orthodidactisch centrum: 
Saenstroom opdc. 
 
Saenstroom vmbo stelt zich als doel de leerlingen zodanig te ondersteunen dat zij kunnen 
uitstromen naar de bovenbouw van het vmbo. 
De uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs moet onder de 4 % blijven, dit 
percentage moet jaarlijks worden vergeleken met landelijke trends. 

3.2 Opdracht en doelgroep Saenstroom vmbo 

De opdracht waarvoor Saenstroom vmbo verantwoordelijk  is, is leerlingen het volgende 
helpen realiseren: 

 het inlopen van leerachterstanden waarmee leerlingen binnenkomen; 

 het doorlopen van het onderbouwprogramma vmbo; 

 het leren van maatschappelijk gewenst gedrag, zodat de (school)loopbaan veilig 
kan worden vervolgd. 

 
Leerlingen kunnen deze doelen behalen via de schakelklas en/of via de vmbo onderbouw. 
 
Schakelleerlingen: dit zijn leerlingen met een zeer ernstige leerachterstand (m.n. op reken-
en/of taalgebied), dit in combinatie met ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel 
gebied. De ernst van de achterstanden moet worden gezien in relatie tot de mogelijkheden 
van het kind (IQ). De leerlingen moeten in principe een voldoende IQ (75-105) hebben om 
vmbo-onderwijs te volgen. De schakelperiode waarin zij de achterstand zoveel mogelijk 
wegwerken duurt maximaal 1 jaar. Daarna stromen deze leerlingen in principe door naar een 
eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. 
Doelstelling is de leerachterstand op het programma van de basisschool zo terug te brengen 
dat een leerling succesvol kan zijn in klas 1 vmbo. Saenstroom richt zich op de mogelijkheid 
om een leerling door te laten stromen naar het regulier onderwijs. 
 
Vmbo-leerlingen: deze leerlingen hebben te maken met leerachterstanden op reken- en/of 
taalgebied in combinatie met ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied. Zij 
volgen op Saenstroom het onderbouwprogramma van het vmbo en krijgen specifieke hulp 
om leerachterstanden weg te werken en om aan hun sociaal-emotionele probleem te 
werken. 
Saenstroom heeft de doelstelling geformuleerd om naast ontwikkeling van leerlingen op het 
gebied van leervorderingen, ook ontwikkeling op sociaal-emotioneel terrein te meten en zal 
op zoek gaan naar een betrouwbare methodiek. 
De leerlingen die voldoende ontwikkeling doormaken worden geplaatst in het derde leerjaar 
van het reguliere vmbo. De leerlingen die deze ontwikkeling niet doormaken worden veelal 
verwezen naar een vorm van (speciaal) onderwijs waarbinnen de leerling zich wel optimaal 
kan ontwikkelen. 
Tot het schooljaar 2017/2018 verbleven nagenoeg alle leerlingen twee jaar op Saenstroom 
vmbo; Saenstroom streeft naar een flexibeler model waarbinnen meer leerlingen na klas 1 
hun plek in de reguliere school krijgen. 
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De volgende factoren spelen mee in de bepaling van de keuze tussen plaatsing in de 
schakelklas of in de 1e klas vmbo: 

 leeftijd (een extra jaar op de basisschool is een contra-indicatie voor schakelen); 

 aanleg (hoe hoger de aanleg hoe groter de kans op inhalen van de achterstand); 

 feitelijke vorderingen (hoe groter de achterstand hoe kleiner de kans van slagen in 
een regulier vmbo traject); 

 relatieve vorderingen (snelle of juist trage vooruitgang in de laatste periode van de 
basisschool geven een prognose over een te verwachten verkleining van 
achterstand); 

 sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 advies en motivatie basisschool (+ eventueel de motivatie van de ouders). 
 

3.3 Uitgangspunten 

 Saenstroom opdc, als bovenschoolse onderwijsvoorziening, wil innoverend en 
deskundig zijn in het aanbod van ondersteuning. Dit aanbod moet een 
toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de deskundigheid die binnen de 
overige scholen voor vo in de regio aanwezig is. 

 Saenstroom wil zich onderscheiden van de overige scholen ten aanzien van de 
wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. Een leerling wordt zoveel mogelijk 
onderwezen op het niveau en tempo dat bij die leerling past. 

 Binnen Saenstroom geldt de handelingsgerichte aanpak: signaleren, analyseren, 
plannen, uitvoeren en evalueren, waarbij bijstelling van handelen volgt, waarna de 
cyclus opnieuw van start gaat.  

 De leerlingen groeien op in een samenleving die wordt gekenmerkt door 
cultuurverschillen en andere vormen van diversiteit. Dit betekent dat er met hen 
wordt gewerkt aan het bijbrengen van respect voor andere opvattingen en 
achtergronden.  

 

3.4 Kernwaarden 

Saenstroom opdc verzorgt onderwijs aan een gevarieerde doelgroep. Tweejaarlijkse 
kwaliteitsonderzoeken wijzen uit dat leerlingen, ouders, schoolleiding en medewerkers van 
Saenstroom zeer tevreden zijn over de school. Door diverse maatregelen, een goede 
communicatie met de buitenwacht over de opbrengsten en het op de agenda houden van 
kwaliteit van onderwijs en ondersteuning vindt op vele punten nog verbetering plaats.  
Voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht van Saenstroom staan onderstaande 
kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn in overleg met het hele team, de ouderraad en 
de leerlingenraad begin 2018, bij de start van de formulering van het nieuwe schoolplan, 
vastgesteld. 
 
De kernwaarden zijn: 

 Veiligheid 

 Erkenning/waardering 

 Deskundigheid 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Plezier  
 

Opvallend was dat de leerlingen zowel in klas 1 en 2 “respect”, met als uitleg het elkaar in de 
waarde laten, het hoogst scoorden. De erkenning hiervan is geborgd binnen de kernwaarden 
“veiligheid” en “erkenning/waardering”. In beide groepen werd een hoge waardering gegeven 
voor plezier, ontspanning, humor en vrijheid. Duidelijk is het belang van een plezierige 
schooltijd waarin er regelmatig vrijheid van keuze is. 
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Veiligheid 
Veiligheid is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Saenstroom opdc maakt de 
leeromgeving zo veilig mogelijk door te werken met duidelijke en eenduidige regels en 
grenzen die zorgen voor voorspelbaarheid en rust. 
Belangrijk is dat de leerling zich thuis voelt en het prettig vindt om op school te zijn. Dit 
laatste brengt met zich mee dat er wordt zorg gedragen voor een goede sfeer, dat pesten en 
geweld structureel worden aangepakt en dat onderling respect, acceptatie en tolerantie 
worden bevorderd. 
Het gebouw van Saenstroom heeft een structuur die toezicht en overzicht mogelijk maakt, 
het is licht en straalt warmte uit. De kleinschaligheid en overzichtelijkheid van het opdc als 
geheel en de kleine klassen van in principe maximaal 15 leerlingen maken dat elke leerling 
zich gezien weet. 
Zelfs op dit essentiële gebied is nog winst te halen. Ieder jaar wordt het KiVa  onderzoek om 
de sociale veiligheid te meten bij de leerlingen gedaan (KiVa is een Fins woord voor leuk of 
fijn). Begin 2017/2018 bleken de pauzes op het schoolplein de meeste gevoelens van 
onveiligheid te geven. Lokalen zijn beduidend minder veilig als er even geen toezicht is en 
pestgedrag vraagt continu aandacht en goede afhandeling. Dit thema levert een aantal 
ontwikkelpunten voor de korte termijn op. 
 
Erkenning/waardering 
Binnen Saenstroom weet iedere leerling, ieder personeelslid en iedere ouder zich gezien en 
gewaardeerd. Het contact met leerlingen is intensief en de contacten met de ouders zijn 
frequent. 
Voor medewerkers is er een goede gesprekscyclus, is er aandacht voor elkaar op de 
momenten dat er iets niet lukt, is er ruimte voor ontwikkeling. 
Voor leerlingen is er ruimte en tolerantie, je mag zijn wie je bent en wordt daarin 
ondersteund. Door pedagogisch/didactisch maatwerk wordt de leerling in zijn/haar kracht 
gezet. 
De sterke kanten van leerlingen kunnen in de toekomst nog beter benut worden.  
 
Deskundigheid 
Medewerkers van Saenstroom hebben zeer veel deskundigheid in huis, zowel op didactisch 
als pedagogisch gebied.  
De uitwisseling van deskundigheid binnen het team kan een nog structurelere plek krijgen in 
de jaaragenda van de school. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
De leerling wordt zo veel mogelijk op maat verder geholpen in zijn/haar ontwikkeling. De 
ondersteuning/training/begeleiding wordt geboden door een team van deskundigen. 
Het helpt de leerling dat hij/zij in een kleine klas zit, een vaste mentor heeft die veel lessen 
aan de klas geeft en dat de klas een eigen lokaal heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief en voor elke klas is er een plan. 
 
Plezier 
Veel leerlingen die bij Saenstroom kennis maken met het voortgezet onderwijs hebben tot 
dat moment weinig plezier in het onderwijs gehad en daarmee een belangrijke factor om tot 
succes te komen gemist. Kwaliteitsonderzoek laat zien dat leerlingen van Saenstroom 
duidelijk bovengemiddeld plezier hebben in het schoolleven. 
Toch ziet het team van Saenstroom ook hier nog duidelijk mogelijkheden voor ontwikkeling: 
werkplezier van leerlingen kan binnen de lessen vergroot worden door meer flexibiliteit van 
werkvormen. Ook buiten de lessen moet er in de loop van het schooljaar een aantrekkelijk 
programma zijn.  
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3.5 Aanmelding en toelating van leerlingen 

3.5.1 Aanmeldingen vanuit het primair onderwijs  

Om te kunnen beoordelen of een leerling geplaatst kan worden op Saenstroom opdc dienen 
de volgende gegevens verplicht in het dossier aanwezig te zijn: 
 

 aanmeldingsformulier vanuit de basisschool; 

 aanbevelingsbrief met motivatie vanuit de basisschool en eventueel van ouders; 

 recent capaciteitenonderzoek (niet ouder dan 2 jaar); 

 evt. aanvullende rapportage vanuit de hulpverlening. 
 

Voor wat betreft het niveau van de leerling is het advies van de basisschool bepalend. 
 
Leerlingen worden ingeschreven op de school van hun eerste voorkeur. Dossiers van 
leerlingen met een aanbeveling opdc worden doorverwezen naar de Commissie voor 
Toewijzing en Advies (zie 3.5.2). De commissie gaat daarbij na: 

 Is er voldoende perspectief op doorstroom naar regulier vmbo? 

 Is er sprake van een discrepantie tussen capaciteiten en didactische gegevens?  

 Is er sprake van belemmeringen in de onderwijsontwikkeling als gevolg van 
psychosociale factoren? 

 Sluit de ondersteuning die Saenstroom opdc kan bieden aan bij de geschetste  
ondersteuningsbehoeften van de leerling? 

 
Op basis van een positief advies en onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder 
van het samenwerkingsverband worden de leerlingen vervolgens geplaatst op Saenstroom 
opdc.  

3.5.2 Aanmeldingen vanuit het voortgezet onderwijs 

De vo-scholen hebben de beschikking over een budget om binnen de eigen school één of 
meer arrangementen voor extra ondersteuning in te richten voor leerlingen die op de school 
zijn ingeschreven. De scholen beslissen zelf in overleg met ouders en leerling, welke 
leerlingen zij aan deze arrangementen laten deelnemen. Indien de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling de mogelijkheden van de school te boven gaat, gaat de school in overleg met 
de ouders op zoek naar een passende plek buiten de eigen school. Indien deze gevonden 
wordt in één van de tussenvoorzieningen van het samenwerkingsverband, dient een 
aanvraag voor toelating te worden gedaan. 
 
Een aanvraag voor de plaatsing op een tussenvoorziening of de aanvraag van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (TLV) wordt gedaan bij de Commissie 
voor Toewijzing en Advies (CTA). 
 
De CTA bestaat uit 2 permanente leden (waaronder een gedragswetenschapper) en 3 leden 
die worden betrokken uit een poule van 12. De poule van 12 personen bestaat uit 
leidinggevenden, docenten en zorgcoördinatoren van de verschillende onderwijssoorten 
binnen het samenwerkingsverband.  
De permanente leden adviseren de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband 
over toelating tot kortdurende tussenvoorzieningen: Saenstroom TOP, BBZ en de bij het 
Altra College geplaatste Diagnostische klas.  
Voor de overige tussenvoorzieningen (schakelklas en vmbo op Saenstroom opdc) en een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het vso zal een volledige CTA van 5 personen worden 
ingezet die de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband adviseert. 
 
Als een leerling is toegelaten, dan is de afgesproken verblijfsduur van de 
tussenvoorzieningen als volgt: 
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• Saenstroom schakelklas:   1 jaar 
• Saenstroom vmbo:    1 of 2 jaar 
• Combinatie schakel en vmbo: 3 jaar  
(na het schakeljaar wordt een nieuwe tlv aangevraagd voor het vmbo) 
• Saenstroom TOP    2 à 4 maanden  
• Saenstroom BBZ:    1 jaar 
 
Als een langer verblijf noodzakelijk is, dient hiervoor een verlenging te worden gevraagd aan 
de CTA. 

3.5.3 Adviesfunctie CTA  

De CTA heeft ook een adviesfunctie naar de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband. Deze adviezen worden gegeven door de permanente leden van de 
CTA. Zij zullen zich, indien nodig, versterken met één of meer deskundigen vanuit het opdc. 
 

3.6 Aandachtspunten bij tussentijdse toelating 

Saenstroom vmbo tracht gedurende het schooljaar leerlingen een plaats te geven die in 
verband met een verhuizing een beroep op het opdc doen en afkomstig zijn uit een 
vergelijkbare voorziening. Incidenteel wordt een beroep gedaan op het opdc als een leerling 
op een reguliere school vastloopt door problematiek. 
Zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats voorafgaand aan de bespreking. Ook wordt 
onderzocht of er nog ruimte is voor de betreffende leerling. Draagkracht van bestaande 
klassen speelt hierin een rol, ook de geschiktheid van het instroommoment in het schooljaar 
wordt beoordeeld. 
De toegelaten leerling kan starten met een goed opgebouwd dossier en een 
ontwikkelingsperspectief. 
Intern hanteert het opdc een stappenplan voor de toelating van een zij-instromer. De kern 
hiervan is dat de nieuwe leerling, zijn/haar nieuwe klas en docenten voldoende voorbereid 
zijn om de overstap naar het opdc succesvol te laten zijn. 
 

3.7 Sterke punten en ontwikkelpunten t.a.v. de opdracht van Saenstroom 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Saenstroom heeft een duidelijke 
opdracht 
 

 Veiligheid: doorontwikkeling van 
toezicht schoolplein en afhandeling 
van pestgedrag in 2018 

 Onderlinge uitwisseling van 
deskundigheid in 18/19 

 Aandacht voor werkplezier van 
leerlingen  

 In 18/19 een methodiek bepalen om 
de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerling in kaart te brengen  

 Uitwerken rapportage aan scholen 
van inschrijving in 2018  

 Meer flexibiliteit in uitstroom vanaf 
17/18: uitstroom vanuit klas 1 wordt 
een reguliere mogelijkheid. 
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4 Passend onderwijs 

 
Voor de start van Passend Onderwijs is binnen het Zaanse voortgezet onderwijs onder 
leiding van het samenwerkingsverband een traject ingezet om de 
schoolondersteuningsprofielen van de scholen te beschrijven. 
Uitgangspunt was een model dat vier profielen met een toenemende mate van 
ondersteuningsmogelijkheden omschrijft: 
 

 de netwerkschool; 

 de begeleidingsschool; 

 de dialoogschool; 

 de integratieschool. 
 
De scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken, 
dat zij zich ontwikkelen tot een zogenaamde ‘begeleidingsschool’. De begeleidingsschool 
begeleidt leerlingen in hun onderwijsproces en heeft daartoe een aantal middelen in huis. De 
ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwgezet gevolgd en er is een goed intern overleg 
daarover. Er is een scala aan ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en er zijn 
goede werkrelaties met externe deskundigen. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk 
afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling. De school zal bij 
ingewikkelde problematiek een beroep moeten doen op het vso en/of de andere 
onderwijsvoorzieningen die in de regio worden aangeboden. 
 
Saenstroom heeft er voor gekozen zich te ontwikkelen tot ‘dialoogschool’ (zie 4.1). 
Het profiel is in januari 2018 geëvalueerd en wordt bijgesteld in de periode vóór 1 juli 2018. 
Inmiddels kan worden gesteld dat Saenstroom binnen het profiel van dialoogschool past. 
Het opdc onderscheidt zich hierin duidelijk van de scholen voor vmbo. 
 
Het Onderzoekskader 2017 voor het Toezicht op het Voortgezet Onderwijs is van toepassing 
op het opdc. Saenstroom heeft al vele jaren geen bezoek van de inspectie gehad. Het team 
van Saenstroom dient op de hoogte te worden gehouden van zaken betreffende het 
onderzoekskader. 
Zie ook het onderdeel “Kwaliteitszorg” van dit schoolplan. 
 

4.1 Het schoolondersteuningsprofiel; Saenstroom als dialoogschool 

Saenstroom opdc past zoals boven gesteld in het profiel ‘dialoogschool’ (dit geldt ook voor 
het pro en het vso). 
De dialoogschool draagt zorg voor een maximale en voortdurende dialoog over de speciale 
onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel intern (mentor-leerling bijvoorbeeld) als naar 
buiten met ouders en deskundigen. Alleen bij ernstige problematiek worden leerlingen 
doorverwezen naar het vso. De ondersteuningsstructuur van de school is zodanig dat aan de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen recht wordt gedaan. De school heeft ook extra expertise 
beschikbaar op het gebied van onderzoek en diagnostiek, docenten hebben afgesproken 
hoe met leerlingen wordt omgegaan en lessen worden zo nodig aangepast aan 
omstandigheden en kenmerken van de leerlingen, zoals intelligentie, leerstijl en fysieke 
beperkingen. De school beschikt over aanvullende programma’s, trainingen en interne 
voorzieningen. Als de leerling uitstroomt wordt een advies meegegeven én, indien nodig, 
zorgt de school na de uitstroom voor continuïteit in de ondersteuning. Binnen de scholen 
voor vmbo was de vraag naar deze ondersteuning verdwenen, maar komt in 2017/2018 weer 
nadrukkelijk naar voren, dit vraagt om ontwikkeling. 
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Om Saenstroom verder te ontwikkelen moet in de periode 2018/2022 een aantal zaken 
worden versterkt: 
 

 De rol van het interventieteam dat wordt ingezet als in een klas zware 
problematiek wordt geconstateerd waardoor die klas niet goed functioneert (zie 
4.3) kan steviger worden neergezet. 

 Gedifferentieerd en opbrengstgericht werken blijft een permanent punt van 
aandacht en ontwikkeling. Volledig gepersonaliseerd werken is lang niet altijd 
mogelijk, maar Saenstroom wil de leerlingen uitdagen op die terreinen waar zij 
zich kunnen en moeten ontwikkelen. 

 Er is veel expertise in het team. Van belang is die expertise te expliciteren en uit 
te wisselen, zodat men profiteert van de deskundigheid van de ander én het 
inzicht in de vraag “wat maakt ons een goede school” verdere ontwikkeling 
stimuleert (zie 6.7). 

 
Een professionaliseringstraject ten behoeve van bovenstaande punten is noodzakelijk. 
De ontwikkeling van de orthopedagogische en orthodidactische kwaliteiten van mentoren en 
docenten wordt ter hand genomen. Docenten zullen in toenemende mate lessen bij elkaar 
bezoeken en elkaar feedback geven op het gebied van pedagogiek en didactiek. 
 

4.2 De Trajectgroep 

Via de trajectgroep wordt extra begeleiding geboden aan leerlingen die meer behoefte aan  
ondersteuning hebben dan het opdc als basis biedt. Leerlingen met gedrags- of 
ontwikkelingsproblemen kunnen door deze begeleiding binnen het reguliere onderwijs 
blijven. De leerlingen krijgen tijdens de schooldag hun lessen in de gewone mentorklas. De 
trajectgroepbegeleider voert met iedere leerling van de groep regelmatig gesprekken. Een 
aantal leerlingen maakt in de ruimte van de trajectgroep de start van de dag en wordt daar in 
de goede stand van de lesdag gezet (spullen mee, huiswerk klaar, individuele afspraken op 
orde, spelen er bijzonderheden enz.). 
In de loop van de dag kan een leerling die een terugval heeft, of een incident meemaakt, 
teruggaan naar het trajectlokaal. Het effect is dat een leerling begeleid wordt en niet 
doorlopend met sancties geconfronteerd wordt.  
Aan het eind van de dag kan de afsluiting van de leerlingen in de trajectgroep plaatsvinden 
met een terugblik op de lesdag en een blik op huiswerk, nieuwe afspraken enz. 
De trajectgroepbegeleider doet observaties in de mentorklas, geeft adviezen aan de mentor, 
stelt het begeleidingsplan op en deelt dit met de mentor als aanvulling op het 
handelingsplan. 
Voor Saenstroom vmbo is een trajectgroep van groot belang, want naast het feit dat het opdc 
een sterk docententeam heeft, is de realiteit ook dat de leerlingen door de lesdag heen te 
maken hebben met verschillende docenten. Dit in combinatie met het feit dat een aantal 
leerlingen gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen heeft, maakt dat deze leerlingen 
regelmatig botsen met de schoolse praktijk.  
 
Deze vorm van begeleiding maakt het mogelijk om leerlingen voor wie de ondersteuning die 
wordt geboden in de klassensituatie nu in feite te kort schiet binnen Saenstroom de 
onderbouw te laten voltooien.  
 

4.3 Interventieteam 

Het interventieteam treedt op als er signalen zijn dat in een klassensituatie extra 
ondersteuning nodig is, bijv. door interactie tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen 
en docent. Dit kan zich bijv. uiten in een slechte werkhouding in de klas, een groepscultuur 
waarbinnen leerlingen veelvuldig negatief op elkaar reageren, zich slecht laten aansturen 
door een docent enz. enz.  
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Bij de inzet van het interventieteam is sprake van een bundeling van expertise en de gerichte 
inzet daarvan. Het team bestaat uit de coördinator ondersteuning en begeleiding, de 
psycholoog, de orthopedagoog, de trajectgroepbegeleider, een docentbegeleider, een 
leidinggevende en de betrokken mentor. Het interventieteam bespreekt de problematiek met 
betrokkenen, maakt een analyse en biedt specifieke ondersteuning. 
 

4.4 Inzet specialisten 

De inzet van de specialisten binnen het opdc is de afgelopen jaren versterkt. Systematisch 
worden lesobservaties in alle klassen gedaan door de orthopedagoog en krijgt de mentor 
feedback vanuit deze observaties. Veel begeleidingsgesprekken worden gevoerd door de 
psycholoog en de schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders in de opvoeding. 
De frequentie van trainingen die worden verzorgd door specialisten (weerbaarheid, sova, 
faalangstreductie) kan nog worden verhoogd, daar is duidelijk behoefte aan. De coördinator 
ondersteuning en begeleiding heeft zicht op de ondersteuning die leerlingen intern krijgen.  
 
 

4.5 Sterke punten en ontwikkelpunten t.a.v. passend onderwijs 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Saenstroom vmbo voldoet aan profiel 
dialoogschool 

 Goed functionerende trajectgroep 
 

 

 Steviger positioneren interventieteam 

 Continuïteit in ondersteuning lln. na 
uitstroom: 2018 

 Doorontwikkeling gedifferentieerd 
werken 2018/2019 
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5 Onderwijsprogramma Saenstroom, algemeen 

 

5.1 Ondersteuningsstructuur en - programma 

 
In het “Ondersteuningsplan Saenstroom” (in ontwikkeling, juni 2018 gereed) wordt de 
ondersteuning die Saenstroom biedt uitvoerig beschreven.  
Om de doelgroep (omschrijving 3.2) voldoende ondersteuning te kunnen bieden zijn de 
klassen klein (maximaal 15 leerlingen). De leerlingen hebben een vast lokaal en zoveel 
mogelijk les van hun mentor. Deze punten zorgen voor rust en overzicht in de school. Voor 
leerlingen met concentratieproblemen is dit gegeven, samen met de beperkte omvang van 
de school, de eerste belangrijke aanpassing aan hun behoeften. 
 
De mentor is de docent die, naast het lesgeven, de speciale taak heeft om voor de leerlingen 
te zorgen. De mentor heeft vijf uur per week beschikbaar om de mentortaken rondom 
zijn/haar klas uit te voeren en kent de leerlingen goed, onder andere door het grote aantal 
lessen dat hij/zij aan de eigen klas geeft. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste 
aanspreekpunt.  
 
De belangrijkste vraagbaak voor de mentor ten aanzien van ondersteuning van leerlingen is 
de coördinator ondersteuning en begeleiding (cob). Mentor en cob worden hierin bijgestaan 
door een team van specialisten: de orthopedagoog, de psycholoog, de 
schoolmaatschappelijk werker en de coördinator orthodidactiek.  
 
Vier keer per jaar worden de leerlingen van een klas, onder leiding van de cob, door de 
mentor en de orthopedagoog besproken.  
In die bespreking komen alle punten van de leerlingen aan bod die vragen om begeleiding.  
 
Het ontwikkelingsperspectief 
Voor iedere leerling is voor de start op Saenstroom een ontwikkelingsperspectief (opp) 
opgesteld door de orthopedagoog. Leerdoelen en handelingsadviezen worden in het opp 
geformuleerd. Tot het schooljaar 18/19 wordt het opp alleen bij de start en het einde van het 
schooljaar met de ouders besproken. De rol die het opp speelt wordt m.i.v. het schooljaar 
18/19 in de schakelklas en in klas 1 groter: het wordt drie keer per jaar bijgesteld en met de 
ouders besproken. De wat complexere bijstellingen worden geformuleerd in bovengenoemde 
leerlingbespreking. Individuele handelingsplannen zijn hierdoor niet meer noodzakelijk. 
M.i.v. het schooljaar 19/20 wordt dit ook de procedure in klas 2. 
 
Intern Ondersteuningsteam en Extern Adviesteam 
Een leerling kan besproken worden in het Intern Ondersteuningsteam. Daarin zitten alleen 
medewerkers van Saenstroom: de cob, de mentor, de schoolmaatschappelijk werker, de 
psycholoog en de orthopedagoog. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan dan 
worden bijgesteld en er kunnen adviezen gegeven worden over de te volgen leerroute. In dit 
overleg kan besloten worden dat de leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding op 
didactisch of op sociaal-emotioneel gebied.  
 
Zes keer per jaar is er een bijeenkomst van het Extern Adviesteam. 
Hierbij worden ook externe instanties betrokken zoals: leerplichtambtenaar, jeugdarts, 
Jeugdteam en politie. Voordat bespreking in dit team plaatsvindt, wordt de ouders gevraagd 
schriftelijke toestemming voor bespreking te geven. 
De komende jaren zal er in toenemende mate worden gewerkt met Multidisciplinair Overleg 
(MDO) als aanvulling op de bijeenkomsten van het Extern Adviesteam. 
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Teamleider  
De teamleider heeft een coachende rol in de begeleiding van docenten en mentoren. Per 
team (schakelklas + klas 1 / klas 2) vindt 10 keer per jaar o.l.v. de teamleider de 
teamvergadering plaats waarbinnen de bespreking van leerlingen een punt op de agenda 
kan zijn.  
De teamleider werkt nauw samen met de cob. 
Enkele malen per jaar vinden rapportvergaderingen plaats onder leiding van de teamleider in 
het bijzijn van alle docenten die aan een klas lesgeven, de orthopedagoog, de coördinator 
orthodidactiek en de cob. Een adviesvergadering in de loop van het jaar heeft als doel 
gezamenlijk tot een goed advies over de vervolgroute van de leerling te komen. 
 
Groepsgewijs worden sociale vaardigheids- en faalangstreductietrainingen aangeboden, 
evenals individuele sessies met de psycholoog. Daarbij zijn er ook extra programma’s die 
aan kleine groepen geselecteerde leerlingen worden gegeven. Denk in dit verband aan o.a. 
een korte cursus paardrijden voor leerlingen die weerbaar moeten worden. 
De zorg is geordend rondom de mentor en zijn klas en wordt bewaakt door de teamleider en 
de cob. 
 

5.2 Orthopedagogiek binnen het opdc  

Binnen het samenwerkingsverband is het opdc het kenniscentrum waar ortho-kennis (zowel 
pedagogisch als didactisch) voorhanden is en waar deze kennis ook in de praktijk wordt 
toegepast.  
De pedagogiek staat voorop, is bepalend voor de omgang met leerlingen en moet de 
voorwaarde scheppen voor het vruchtbaar volgen van onderwijs. 
Van iedere leerkracht die werkzaam is op Saenstroom wordt daarom verwacht dat hij/zij 
(ortho)pedagogisch bekwaam is, inzicht heeft in de verschillende typen hulpvragen en weet 
welke aanpak adequaat is. Het team zal steeds verder geprofessionaliseerd worden. 
Dagelijks de ervaringen vastleggen in het leerlingvolgsysteem, elkaar bevragen als hulp 
nodig is, geen solist zijn in het klaslokaal, maar deel uitmaken van een onderling vastgesteld 
en uit te dragen regelsysteem: het zijn alle facetten van het orthopedagogisch schoolklimaat. 
Een klimaat waar de leerling zich met zijn faalangst of leerprobleem begrepen en veilig voelt, 
maar waar de leerling met gedragsproblemen duidelijk wordt gecorrigeerd. 
 

5.3 Executieve functies  

De BRIEF is een vragenlijst die inzicht geeft in (mogelijke problemen op het gebied van) 
executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor 
doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.  
 
Alle nieuwe leerlingen van Saenstroom opdc, hun ouders en hun leerkracht, vullen in 
april/mei van groep 8 de papieren versie van BRIEF in. De uitslag wordt verwerkt in het 
ontwikkelingsperspectief. Daarna vullen de leerlingen tijdens hun periode op Saenstroom elk 
jaar in de maand maart de digitale versie van de BRIEF in. 
 
Per leerling wordt een rapportage aangemaakt, die de zorgcoördinator, teamleider en 
orthopedagoog met de mentor bespreken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
huidige afname en resultaten uit voorgaande schooljaren. Er wordt gemonitord op welke 
gebieden de leerling vooruit gaat en of er gebieden zijn die extra aandacht behoeven. Indien 
nodig, kunnen op basis hiervan extra interventies worden ingezet, door de mentor of 
bijvoorbeeld in de trajectgroep. Met leerlingen en ouders wordt het gesprek gevoerd over de 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van de executieve functies.  
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Er is grote winst in de ontwikkeling van leerlingen te behalen als docenten een 
instrumentarium verkrijgen op het terrein van versterken van de executieve functies. 
Saenstroom zal in 2018/2019 een ontwikkeltraject inzetten. De zelfredzaamheid, de 
zelfsturing en het zelfvertrouwen van leerlingen zullen dan toenemen. 
 

5.4 Sociale veiligheid 

Het sociaal functioneren van de leerlingen binnen de groepsdynamiek wordt gevolgd. Dit 
gebeurt met de KiVa-monitor, een digitale vragenlijst met vragen over welbevinden, sociale 
veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Dit wordt gecoördineerd door de 
orthopedagoog, tevens coördinator sociale veiligheid. Hiermee voldoet Saenstroom opdc 
aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren door 
middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. 
Op Saenstroom opdc vullen alle leerlingen tweemaal per jaar de KiVa-monitor in: in oktober 
en in maart.  
Per klas wordt er een rapportage aangemaakt, die de zorgcoördinator, teamleider en 
orthopedagoog met de mentor bespreken. Indien de rapportage hiertoe aanleiding geeft, 
kunnen interventies op leerling- of op groepsniveau worden ingezet. Mentoren bespreken in 
brede zin (zonder hierbij leerlingen te noemen) de resultaten van de rapportage met hun 
groep. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen om met een aantal individuele leerlingen te 
bespreken wat hun positie in de groep is.  
Uiteraard dragen in de dagelijkse gang van zaken de pleinwacht voor schooltijd en in de 
pauzes, het cameratoezicht en programma’s als Rots & Water bij aan het gevoel van 
veiligheid van leerlingen. Desondanks is er op dit gebied nog winst te behalen. 
Verbeteren van de methodiek om sociale veiligheid te bevorderen en om te gaan met 
pestgedrag is een ontwikkelpunt. 
 

5.5 Orthodidactiek binnen het opdc  

De orthodidactiek is de tweede speciale taak van een opdc. De orthodidactische kennis 
wordt sterk ingezet op de vier gebieden (instrumentele vaardigheden) die het belangrijkst 
worden geacht voor het volgen van het voortgezet onderwijs: technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. 
Orthodidactiek is niet alleen het didactisch omgaan met leerlingen met een specifiek 
leerprobleem, maar ook het verminderen van achterstanden die leerlingen hebben 
opgelopen.  
Vooral begrijpend lezen is zó bepalend voor een succesvolle schoolcarrière dat het van groot 
belang is goed in beeld te hebben welke leerlingen hier nog een slag kunnen maken. Een 
flinke progressie op het gebied van begrijpend lezen is niet voor alle leerlingen mogelijk. Als 
de verbale intelligentie van een leerling beperkt is, is de ruimte om te groeien dat ook.  
 
Het hebben van dyslexie en/of dyscalculie kan mede invloed hebben op de vorderingen die 
gemaakt worden. De coördinator orthodidactiek screent in samenwerking met de psycholoog 
en orthopedagoog alle leerlingen op dyslexie en dyscalculie en coördineert de begeleiding. 
Na een periode remediale hulp van een half tot ¾ jaar en daarna een vervolgonderzoek kan 
een dyslexie- of dyscalculieverklaring worden afgegeven en krijgt de leerling een individuele 
dyslexie- of dyscalculiekaart. Als ondersteuning kan een leerling gebruik maken van digitaal 
aangeleverde proefwerken, al of niet voorgelezen door de docent of door een programma als 
Claro Read of de Lex-app. 
 
Om de vooruitgang in orthodidactische zin te meten worden de leerlingen gedurende de 
periode die ze op Saenstroom vmbo doorbrengen met regelmaat getest. Tot en met het 
schooljaar 2017/2018 werd bij nieuwe leerlingen de drempeltoets afgenomen, o.a. 
noodzakelijk voor de aanvraag lwoo. 
Vanaf de start van het schooljaar 2018/2019 wordt bij alle leerlingen een hiatenonderzoek op 
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het gebied van taal en rekenen gedaan (dit zal de aanzet moeten zijn tot een gedifferentieerd 
aanbod van leerstof). Verder wordt in het eerste leerjaar Cito volgtoets 0 en 1 afgenomen en 
in het tweede leerjaar Cito volgtoets 2. Zo kan de ontwikkeling van de leerling in kaart 
worden gebracht, gemeten aan: 

 het beoogde eindniveau (referentiekader Meyerink); 

 de scores van andere leerlingen in Nederland. 
 

Deze voortgang wordt met de ouders besproken. Door het inzetten van de Cito volgtoetsen  
voldoet Saenstroom aan een wens van de omringende scholen én Saenstroom heeft een 
gelijksoortig instrument om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. 
 
Saenstroom vmbo gebruikt naast de Citotoets ook methode-toetsen en tussentijdse toetsen 
volgend op de remediëring. Zo nodig wordt het ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld; 
daarin wordt omschreven welk materiaal aan de leerling wordt aangeboden, afhankelijk van 
de hiaten die weggewerkt moeten worden. Dit is de kern van de orthodidactiek die het opdc 
naast de orthopedagogiek onderscheidt van het regulier onderwijs. Er is een veelheid aan 
orthodidactisch materiaal aanwezig op het opdc. 
 
In elke klas is behoefte aan uitgebreide adaptatie en remediëring van leerproblemen in brede 
zin. Onder adaptatie wordt verstaan “alle maatregelen die nodig zijn om een leerling met een 
leerprobleem zodanig te laten functioneren dat de beperkingen die dit leerprobleem oplevert 
worden gecompenseerd”. Hierbij moet bijv. gedacht worden aan de inzet van hulpmiddelen 
als een rekenmachine of een computer. Hiertegenover staat de strategie van remediëren. Dit 
betekent het zodanig extra instrueren van leerlingen dat leerachterstanden worden 
ingelopen, of door het aanbod van andere leerstrategieën, leerbelemmeringen kunnen 
worden omzeild. 
Het volgen van en inspringen op de ontwikkeling van digitale middelen op het gebied van 
orthodidactiek is een belangrijk aandachtspunt. 
   

5.6 Determinatie  

Onder determinatie op Saenstroom vmbo wordt verstaan het proces van het bepalen van de 
passende plek voor leerlingen binnen de verschillende schooltypes, nadat de leerling het 
programma op het opdc heeft doorlopen. Voor leerlingen in de schakelklas duurt dat proces  
een jaar, in de vmbo klassen twee jaar.  
 
In de schakelklas wordt vóór 1 maart voor iedere leerling de balans opgemaakt en de leerling 
wordt besproken door de Commissie voor Toewijzing en Advies. De didactische en sociaal-
emotionele ontwikkeling vormen het uitgangspunt voor het verwijzingsadvies. Dit advies kan 
zijn: een doorstroomadvies naar een 1e klas vmbo binnen het opdc of een reguliere school. 
In uitzonderingsgevallen stromen leerlingen uit naar havo, pro of vso. 
 
In de vmbo klassen van Saenstroom zijn er verschillende tests die samen met de 
schoolresultaten de nodige informatie moeten geven. Met behulp van de CITO 0, de CITO 
eind klas 1 en eind klas 2 worden de didactische vorderingen vastgesteld. De aanlegfactoren 
van een aantal leerlingen in de 2e klas vmbo worden indien nodig met behulp van een 
intelligentieonderzoek nogmaals in kaart gebracht. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen wordt in beeld gebracht als belangrijke factor in de voorspelling van een 
succesvol vervolgtraject. De ontwikkelingsperspectieven worden geëvalueerd, er zijn 
leerlingenbesprekingen en de resultaten van de cijferrapporten van de leerlingen zijn 
zwaarwegend.  
 
Na de voorjaarsvakantie wordt voor iedere leerling in klas 2 de balans opgemaakt door 
mentor, teamleider, docenten en specialisten. Het verwijzingsadvies bestaat uit een advies 
over het niveau van de leerweg. Sommige leerlingen die uitstromen zijn aangewezen op het 
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voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze leerlingen hebben ernstige problemen in hun 
persoonlijke ontwikkeling. Ook psychiatrische problematiek (bijv. autisme) kan zó 
belemmerend werken dat alleen nog begeleiding in een zeer specifiek klimaat voor deze 
leerling uitzicht kan bieden op een passende werkplek in de toekomst. Wanneer blijkt dat 
leerlingen met een beperkte leercapaciteit een reguliere vmbo-aansluiting zeker niet zullen 
kunnen realiseren, volgt een verwijzing naar het praktijkonderwijs. Daar kan een succesvolle 
uitstroom naar een baan of een vakgerichte opleiding verwacht worden. Indien noodzakelijk 
moet verwijzing naar pro in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden.  
 

5.7 Aansluiting met de bovenbouw van het vmbo 

Om de aansluiting tussen Saenstroom vmbo en de bovenbouw van het regulier vmbo te 
optimaliseren heeft de schoolleiding van Saenstroom in de periode van het vorige schoolplan 
input uit een audit Passend Onderwijs, interviews met directeuren en zorgcoördinatoren en 
lesbezoeken binnen het opdc gebruikt. Jaarlijks wordt naast een warme overdracht voor de 
overstap van klas 2 naar 3 een intensieve “pre-warme overdracht” gedaan voor leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. Er is een start gemaakt met een vakinhoudelijk overleg 
met het vmbo. 
Leerlingen die uitstromen uit klas 2 worden ruim twee jaar gevolgd. Jaarlijks wordt een 
analyse gemaakt van de gegevens die dit oplevert. Van de leerlingen die uitstromen naar het 
regulier onderwijs haalt 85% onvertraagd het vmbo diploma.  
 
Verantwoordelijkheid school van inschrijving 
In de huidige situatie van Saenstroom vmbo kent de school van inschrijving de leerling niet. 
De leerling staat ingeschreven op de vmbo school van hun eerste voorkeur en komt i.h.a. 
rechtstreeks vanuit groep 8 naar het opdc.  
Dat betekent dat nu op een zinvolle manier de verantwoordelijkheid van de vmbo school voor 
de eigen “opdc leerlingen” kan worden uitgewerkt. Een belangrijk ontwikkelpunt voor de 
komende periode. Een van de eerste zaken die Saenstroom te doen staat is het rapporteren 
van het opp aan de school van inschrijving. 
 
Er is behoefte binnen Saenstroom om het programma rond de aansluiting met de 
bovenbouw te intensiveren. 

- De voorlichting over de inrichting van de bovenbouw die afdelingsleiders vmbo 
aan de ouders van klas 2 van het opdc geven wordt gecontinueerd en moet ook 
aan de leerlingen worden gegeven. 

- Er moet een intensiever programma van gewenningsaanbod komen. 
- De (pre) warme overdracht moet worden voortgezet. 
- Als de leerlingen 5 á 6 weken in klas 3 zitten moet een medewerker van het opdc 

in gesprek gaan met een medewerker van de vmbo-school om het functioneren 
van die leerlingen in beeld te krijgen. Via deze gesprekken kan de behoefte aan 
ondersteuning vanuit het opdc worden onderzocht. 

- Er zal jaarlijks vakgroep overleg met één van de vmbo scholen worden 
georganiseerd voor in ieder geval Engels, Nederlands en wiskunde. 
Het vakjaarplan en de toetsing en normering zullen op de agenda staan.  
In het voorjaar van 2018 waren die gesprekken met het Saenredam College, in 
het najaar zullen ze plaatsvinden met een andere vmbo school. 

 

5.8 Toetsing, rapportage en becijfering 

Er zijn 4 rapporten per jaar. Het rapport bestaat uit een rapportcijfer per vak met daarbij de 
mogelijkheid een opmerking te maken. Tevens wordt er per periode per vak een waardering 
gegeven voor huiswerk en werkhouding.  
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In de schakelklassen bestaat de mogelijkheid om een pedagogisch cijfer te geven. Voor de 
vmbo-klassen worden realistische cijfers gegeven. Tot de herfstvakantie is er een 
gewenningsperiode waarbij leerlingen altijd de mogelijkheid tot herkansing van een toets 
wordt geboden.  
Op het rapport komen geen cijfers lager dan een 4. In het rapport kan worden aangegeven of 
er voor bepaalde vakken is afgeweken van het standaard klassenniveau.  
Als er twijfel bestaat over het te geven advies, wordt er naast becijfering voor leerling een 
vaardighedenlijst ingevuld. Elk rapport wordt met de ouders besproken, evenals het per 
periode aangepaste ontwikkelingsperspectief. De ouders tekenen deze documenten. Als een 
ouder het opp niet zou willen tekenen, gaat het opdc de ondersteuning aan de leerling 
bieden op terreinen waar school en ouders elkaar wel vinden. Het opdc blijft met die ouders 
in gesprek. 
In klas 2 wordt er gewerkt met een portfolio van leerlingen.  
 
De werkwijze bij toetsing en overgangsrichtlijnen is vastgelegd in het beleidsstuk “Toetsing, 
beoordeling en overgangsrichtlijnen”.  
Afspraken over het aanbod van stof en toetsing per vak zijn opgenomen in de 
vakjaarplannen (zie 6.1). Een handicap is dat het aantal vakken dat door de mentor wordt 
gegeven groot is. Dit betekent dat er per vakgebied tot nu relatief weinig overleg plaatsvindt 
om het toetsen, normering en onderwijsaanbod te vergelijken en daarmee de kwaliteit te 
verhogen. Dit is een ontwikkelpunt voor het schooljaar 2018/2019. 
 

5.9 Dossiervorming 

Het is van groot belang dat de dossiervorming bij Saenstroom optimaal is. Immers, alle 
leerlingen komen binnen met een hulpvraag. Ze krijgen allen specifieke hulp en ze moeten 
uitstromen met een dossier waarmee in beeld is gebracht hoe ze er voor staan en wat ze in 
het vervolgonderwijs nodig hebben om succesvol te zijn. Tevens is dossiervorming van 
belang voor overdracht van gegevens binnen de school zelf. 
Saenstroom vmbo gebruikt, naast een goed gestroomlijnd papieren dossier, het lvs 
(leerlingvolgsysteem) in Magister. Dit systeem biedt de mogelijkheid om veel 
begeleidingsgegevens op te slaan en inzichtelijk te maken. Het lvs helpt bij het integreren 
van de leerlingbegeleiding in het onderwijs. Het biedt vakdocenten, mentoren, teamleider en 
begeleidingsfunctionarissen op een gemakkelijke manier toegang tot de gegevens van de 
leerling en geeft hen de mogelijkheid om zelf gegevens toe te voegen. Daarnaast biedt het 
lvs de mogelijkheid om het rendement en effect te meten van de begeleiding en kan het 
veranderingen bij leerlingen signaleren. Ook ouders hebben de mogelijkheid om de vinger 
aan de pols te houden m.b.t. de schoolvorderingen van hun kind. Het lvs is voor de school 
tevens een instrument bij het managen van de leerlingbegeleiding. 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden, 
deze heeft gevolgen voor dossiervorming die moeten worden uitgewerkt in 2018 (zie H 10). 
 

5.10 Basisgroepsplan 

In schooljaar 2015-2016 is gestart met het opstellen van een groepsplan t.b.v. de hele klas. 
In de jaren daarvoor is gewerkt met individuele handelingsplannen. Men kwam destijds tot de 
conclusie dat een aantal van deze handelingsplannen vergelijkbaar was op het gebied van 
ontwikkelpunten en dat het wellicht beter was om deze plannen te bundelen in een 
groepsplan per klas.  
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het groepsplan dit schooljaar is opgegaan in 
een basisgroepsplan.”. In dit basisgroepsplan staan verschillende onderdelen per leerjaar 
uitgewerkt.  
In deel 1 van het basisgroepsplan “Leren” staat beschreven wat onze uitgangspunten en 
richtlijnen zijn voor wat betreft de onderdelen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, 
Rekenen, Dyslexie en Dyscalculie.  
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In deel 2 staan de doelen die te maken hebben met “Huiswerk- en leerhouding”.  
In deel 3 wordt aandacht besteed aan de onderdelen “Gedrag en sociaal-emotioneel leren”.  
 
Aan het begin van het schooljaar stelt de orthopedagoog van alle nieuwe leerlingen een 
ontwikkelingsperspectief (opp) op, die worden gelezen door mentoren. De mentor vult aan 
de hand van de gegevens uit de opp’s van de leerlingen een turflijst in. In één blik is te zien 
op welke gebieden er veel leerlingen ondersteuning nodig hebben in een klas. 
In de loop van het schooljaar wordt informatie uit KiVa, BRIEF, informatie van 
vakleerkrachten en zelfevaluatie van de leerlingen verwerkt. 
 

5.11 Digitale leeromgeving 

Binnen Saenstroom zijn grote stappen gezet op het gebied van de digitale leeromgeving. 
Leerlingen kunnen via magister huiswerk, toetsdata en andere afspraken vinden. Ook voor 
ouders zijn de resultaten van hun kind te zien. 
Tevens wordt door de uitgeverijen aangeboden digitale lesmateriaal in de ELO van Magister 
gezet.  
Elk lokaal beschikt sinds 2017 over C-touch screens, interactieve beamers, mede bedoeld 
om het digitaal beschikbare materiaal te kunnen presenteren en ermee te laten werken. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een ruime variëteit aan digitale tools. 
De komende jaren zal deze digitale ontwikkeling zich voortzetten. Speciale speerpunten zijn 
dan:  

 interactief onderwijs; 

 differentiatie; 

 het positief leren omgaan met multimedia (een ontwikkelpunt voor klas 2) 
 

5.12 Sterke punten en ontwikkelpunten onderwijs algemeen 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Sterke orthopedagogiek en – 
didactiek 

 Goed opgebouwd leerlingdossier 
 

 Versterking rol opp (18/20) 

 Ontwikkeltraject executieve functies 
18/20 

 Verbeteren methodiek bevorderen 
sociale veiligheid, omgaan met 
pestgedrag 18/19 

 Uitwerking verantwoordelijkheid 
vmbo school van inschrijving voor 
leerlingen voor 1-8-2019 

 Rapportage van het opp aan de 
school van inschrijving 

 Aansluiting met de bovenbouw van 
het vmbo 18/19 

 Voortzetting gebruik digitale 
hulpmiddelen in het onderwijs  

 Van Extern Adviesteam naar meer 
MDO’s 18/20 

 Hiatenonderzoek taal/rekenen + 
aanpassing leerstofaanbod 18/19  

 Uitwerking vakgroepoverleg 18/19 
- Vakjaarplan 
- Vakinhoud 
- Toetsing/normering  

 Omgaan met multimedia klas 2 18/19 
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6 Vmbo-programma, invulling lesprogramma  

 
Er staan 35 lessen per week op de tabel voor alle klassen.  
Uiteraard is er aandacht voor de drie hoofdvakken: Nederlands, wiskunde en Engels en de 
overige vakken die thuishoren in de lessentabel van de vmbo-onderbouw. Daarnaast ligt de 
nadruk op taal en rekenen (zie 6.2), Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (zie 6.3) en 
burgerschapsvorming en sociale vaardigheid (zie 6.4). 
Binnen de klas vindt differentiatie in de reguliere vakken waar mogelijk plaats. Er wordt 
gedifferentieerd in niveau en tempo, hier en daar is er ook aandacht voor leerstijlen. 
Zelfstandig leren in Veiligheid (zie 6.6) bevordert het differentiëren in belangrijke mate. De 
zelfstandigheid van leerlingen (met name in het tweede leerjaar) wordt verder bevorderd 
door de leerlingen de verwerking van de lesstof te leren plannen. De planning is individueel 
en leidt dus ook tot differentiatie.  
 
Voor een aantal vakken wordt de les verzorgd door vakdocenten, zoals biologie, 
natuur/scheikunde, Engels, lichamelijke opvoeding, techniek en koken. In principe heeft 
iedere klas één of meer praktijkvakken per dag. Vanuit pedagogisch oogpunt is het belangrijk 
dat de mentor veel lesuren aan de eigen klas geeft, vooral in de schakelklas en in het eerste 
leerjaar vmbo. In de tweede klas vmbo is dat aantal uren teruggebracht, opdat de leerlingen 
worden voorbereid op het regulier onderwijs, waar de mentor vaak één van de vakdocenten 
is. Het gewenste aantal lessen dat de mentor aan zijn/haar klas geeft is voor de schakelklas 
gesteld op 24, voor vmbo klas 1 op 18 en voor vmbo klas 2 op 12 lesuren per week.  
 
Het gedurende de lesweek aanbieden van vrij veel uren in de praktijkvakken is van groot 
belang. 

 Leerlingen worden zo voorbereid op de meer praktische profielen in de 
bovenbouw van het vmbo. 

 Praktijklessen verhogen voor veel leerlingen het plezier dat ze in school hebben, 
het leren uit de praktijk slaat als leerstijl goed aan bij de doelgroep. 

 
Naast kennis worden in een veranderende maatschappij ook andere vaardigheden van 
leerlingen verlangd zoals: samenwerken, communiceren, flexibel zijn, bedenken van 
creatieve oplossingen, zelfstandig plannen. Doordat Saenstroom verschillende werkvormen 
aanbiedt, kunnen leerlingen oefenen met deze vaardigheden. 
Gerichte persoonlijke feedback helpt leerlingen in hun ontwikkeling. 
 

6.1 Vakjaarplannen  

Docenten werken met een vast format voor vakjaarplannen, dat een goed overzicht geeft 
van de stof die in een bepaald vakgebied in een leerjaar wordt aangeboden (in relatie tot de 
kerndoelen van de vmbo onderbouw) en een overzicht biedt van toetsing en weging. Het 
vakjaarplan wordt ieder jaar up-to-date gehouden. 
Een punt van aandacht is het in gesprek brengen/houden van docenten over het aanbod e.d. 
in een vakgebied. Mentoren geven diverse vakken en het is niet eenvoudig een goede focus 
op ieder vak te houden. 
 

6.2 Taal en Rekenen       

In het kader van de wet ‘Referentieniveaus taal en rekenen’ wordt per onderwijssoort, of 
opleidingsniveau beschreven aan welke taal- en rekeneisen een leerling moet voldoen. De 
leerlingen die onderwijs volgen binnen Saenstroom vmbo hebben nagenoeg allemaal een 
flinke achterstand op het gebied van taal en/of rekenen.  
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Het taal- en rekenprogramma van het opdc is tegen het licht van het referentiekader 
gehouden. Het is duidelijk dat het materiaal dat Saenstroom aanbiedt een goede 
ontwikkeling voor de leerling mogelijk maakt. Toch is aanvulling van het materiaal en 
methodiek zinvol (zie 5.3). 

6.2.1 Taal 

Om de leerlingen op weg te helpen om in klas 4 van het vmbo te voldoen aan de eisen van 
het referentiekader worden naast het vak Nederlands, lessen taal gegeven waarin 
remediërend wordt gewerkt. 
In de 1e klassen wordt gewerkt met de methode Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en met 
Slagwerk. 
In de 2e klassen wordt gewerkt met Nieuwsbegrip begrijpend lezen. 
 
Er worden drie leesmomenten per week ingebouwd in de lessen die de leerlingen krijgen van 
de mentor. Het maken van “leesmeters”, goed voor alle leerlingen en zeer belangrijk voor de 
dyslecten, wordt hiermee bevorderd. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze 
in de taallessen het vakjaarplan taal. 
 

6.2.2 Rekenen  

De commissie Meijerink heeft in het rapport ‘Doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ per 
referentieniveau geformuleerd aan welke rekeneisen een leerling moet voldoen ten aanzien 
van de vier domeinen: 

 Getallen. 

 Verhoudingen. 

 Meten & meetkunde. 

 Verbanden. 
 

Leerlingen die het vmbo verlaten, moeten in principe niveau 2F hebben bereikt. 
In de praktijk blijkt dat een zeer groot aantal leerlingen bij de instroom in het vmbo niet 
binnen alle geformuleerde domeinen rekenvaardig is op 1F-niveau (niveau eind 
basisschool). Dat geldt zeker voor veel leerlingen op het opdc, die immers geplaatst worden 
op grond van achterstanden. 
Voor deze leerlingen is het moeilijk het vereiste eindniveau vmbo (2F) te behalen. Extra 
training met goed materiaal is noodzakelijk, ook voor degenen die op niveau zijn. 
Binnen het opdc is bij de lessen rekenen gekozen voor de methode Startrekenen.  
Zie voor een beschrijving van de werkwijze het vakjaarplan rekenen. 
 

6.3 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 

In de 2e klas van Saenstroom vmbo wordt een uitgebreid LOB-programma aangeboden. In 
vier lesuren per week maken leerlingen kennis met de profielen zoals die in de bovenbouw 
worden aangeboden. Ook de profielkeuze komt in deze lessen uitgebreid aan bod. 
Een deel van de lessen wordt ingevuld met excursies en workshops buiten school. 
Gastsprekers verlevendigen de lessen binnen school. Ook een aantal culturele activiteiten 
en excursies vormen een onderdeel van het LOB programma. 
Nadat de leerlingen in maart de keuze hebben gemaakt voor een bepaald profiel, volgt een 
stageperiode van 8 á 10 woensdagen. De stage wordt met behulp van een stage-contract, 
dat ondertekend wordt door de leerling, de ouders, het leerbedrijf en door Saenstroom, 
formeel bevestigd. 
Iedere stage wordt afgesloten met een stageverslag. Dit verslag moet door de 
stagebegeleider als voldoende worden beoordeeld voordat het kan worden toegevoegd aan 
het portfolio van de leerling.  
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In klas 1 heeft LOB nog geen plek gekregen. Een ontwikkelpunt voor de komende jaren is 
om hier een bescheiden start mee te maken in klas 1. 

6.4 Burgerschapsvorming en sociale vaardigheid 

Op het gebied van burgerschapsvorming/sociale vaardigheid wordt een aantal activiteiten 
ondernomen. 
 

schakelklas 1e jaar vmbo 2e jaar vmbo 

Opstellen pestprotocol 
 
Faalangstreductietraining 
(FRT) waar nodig 
 
Leefstijl 
 
 
Sova-training 
 
 
Voorlichting Halt  
 
 

Opstellen pestprotocol 
 
FRT waar nodig 
 
 
Leefstijl 
Rots en Water 
 
Lessen COC 
Loverboyproject 
 
Voorlichting Halt  
 
Niemand buitenspel (leren 
over betekenis visuele 
beperking) 

Opstellen pestprotocol 
 
FRT waar nodig 
Elementen van Leefstijl 
 
Leefstijl 
Rots en Water 
 
 
Loverboyproject 
 
Excursie naar 
oorlogsmonument + 
voorbereiding 
 
School on Wheels (leren over 
betekenis fysieke handicap) 

 
 
Het werken aan de sociale vaardigheden van leerlingen heeft continu de aandacht van alle 
medewerkers van Saenstroom. 
Diverse mentoren hebben een training “Leefstijl” en/of “Rots en Water” gevolgd. Jaarlijks 
wordt er bijgeschoold voor deze trainingen. De docenten lichamelijke opvoeding geven 
standaard lessen “Rots en Water” in iedere klas. 
Voor leerlingen die veel te winnen hebben op het gebied van zelfvertrouwen is er een korte 
paardrijdcursus en er zijn naschoolse activiteiten als judo en boksen (zie ook “Sociale 
veiligheid” 5.4). 
Er gebeurt veel op het gebied van burgerschap, maar een explicitering van de visie en het 
creëren van een duidelijk samenhangend onderwijsaanbod zullen ontwikkeld worden in 
2018/2019. 
 

6.5 Zelfstandig werken 

De docenten van Saenstroom vmbo werken in de lessen met “Zelfstandig leren in 
Veiligheid”. Deze methodiek zorgt ervoor dat er een uniforme en dus voor leerlingen 
herkenbare werkwijze is om het zelfstandig werken te bevorderen. De ervaring leert dat de 
docenten hierdoor meer tijd krijgen voor individuele ondersteuning en dus kunnen 
differentiëren in de begeleiding van de leerlingen. 
Een van de docenten houdt als coördinator zelfstandig werken op de agenda. De 
docentenbegeleider heeft als taak de nieuwe docent wegwijs te maken met dit onderdeel van 
het klassenmanagement.  
Het is zaak “zelfstandig leren in veiligheid” op de agenda te houden. Er is immers jaarlijks 
wisseling van docenten én men moet voor veel zaken aandacht hebben. 
De systematiek van zelfstandig werken is opgenomen in de Medewerkershandleiding en is 
onderdeel van het functioneringsgesprek.  
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6.6 Pedagogische cultuur en rituelen 

De stelling die veel geopperd wordt door docenten: “pedagogiek gaat voor didactiek” was 
enkele jaren geleden een goed uitgangspunt om te komen tot een beschrijving van wat dit 
betekent voor de docent voor de klas. Vanuit dat gesprek is een set “pedagogische rituelen” 
vastgesteld. Dit zijn zaken als: 

- Een hand geven aan het begin en het einde van de lesdag. 
- Een vooruitblik en terugblik op de les en de lesdag. 
- Corrigeren op gedrag, niet op de persoon. 

 
Net als voor zelfstandig werken is er voor dit onderwerp een coördinator die het onderwerp 
op de agenda houdt.  
 

6.7 Opbrengstgericht werken  

Opbrengstgericht werken, het systematisch, doelgericht werken aan het maximaliseren van 
prestaties, is al enkele jaren een belangrijk begrip in het onderwijs. 
Belangrijke elementen van opbrengstgericht werken zijn sterk aanwezig binnen Saenstroom: 

 Doelen stellen voor een les, een lessencyclus, een leerjaar. 

 Controleren of de doelen behaald zijn. 

 Feedback geven aan leerlingen. 

 Nieuwe doelen stellen. 

 Resultaten schoolbreed onder de loep nemen, waar nodig bijstellen van beleid. 
 
 

 

6.8 Sterke punten en ontwikkelpunten invulling lesprogramma 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Evenwichtige lessentabel 

 Remediëring in Lessen 
Taal/Rekenen 

 Sterk LOB-programma klas 2 

 Veel aandacht voor sociale 
vaardigheden 

 
 

 Op de agenda houden: 
- Zelfstandig leren in veiligheid 
- Pedagogische rituelen 

 Start LOB klas 1  18/20 

 Burgerschapsprogramma 18/19 
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7 Beleid Saenstroom TOP en Saenstroom BBZ 

 

7.1 Saenstroom TOP 

Saenstroom verzorgt, naast het vmbo onderwijs, een aantal andere bovenschoolse 
voorzieningen. De meest omvangrijke daarvan is Saenstroom TOP.  
Saenstroom TOP voert de volgende trajecten uit:  

 Reboundtraject. 

 Observatieplekken voor leerlingen bij wie het niet direct duidelijk is wat een  
        passende onderwijsplek is en leerlingen die thuis zitten.  

 
Aanmelding  
Aanmelding voor Saenstroom TOP gebeurt via de Commissie van Toewijzing en Advies 
(CTA). Bij de voorbereiding van de aanvraag speelt het Extern Adviesteam van de school 
een belangrijke rol. 
 
Het programma  
Het verblijf van leerlingen bij TOP in het Reboundtraject duurt 8 weken met een mogelijkheid 
van verlenging tot 12 weken. Het doel is terug te keren naar het regulier onderwijs, bij 
voorkeur op de eigen school. 
Een reboundtraject bevat naast het onderwijsprogramma (via de methodes van de eigen 
school van de leerling) een aantal vaste activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, 
sociale vaardigheden en samenwerken. Ook wordt aandacht besteed aan het welbevinden 
en bewust gewerkt aan de terugkeer naar de eigen school. Knelpunt voor TOP blijft de 
aanvoer van les- en toetsmateriaal. Ondanks een sterk verbeterde inzet vanuit de 
participerende scholen, blijkt de didactische aansturing van een leerling op afstand een 
lastige zaak. Dit speelt bovengemiddeld bij leerlingen uit de bovenbouw beroepsgericht van 
het vmbo. Saenstroom zal onderzoeken of er in samenwerking met één van de vmbo 
scholen een beroepsgericht programma kan worden ontwikkeld.  
Structurele maatregelen of routinematige uitvoering blijven uit, omdat er op de meeste 
scholen slechts sporadisch gebruik wordt gemaakt van TOP.  
Voor de leerlingen die op een observatieplek zitten is het programma een kwestie van 
maatwerk. In het algemeen heeft voor hen het opbouwen van een schoolroutine prioriteit.  
 
Sociaal-emotionele methodiek 
In de afgelopen jaren is stevig ingezet op de methodische aanpak van de sociaal emotionele 
problematiek. De methode TOPs! (enigszins aangepast aan de steeds wisselende 
samenstelling van de groep bij TOP) staat drie keer in de week op het programma. De 
methode past goed bij de doelgroep en de jongeren ervaren de aangeleerde vaardigheden 
als zinvol.  
 
Jeugdhulp 
Er is een intensieve samenwerking met Spirit! jeugdhulpverlening. Zij leveren een vaste 
medewerker die werkelijk deel uitmaakt van het team van Saenstroom TOP. Spirit! is 
nagenoeg standaard bij elke aanmelding betrokken. Ook al zijn leerlingen regelmatig bij 
binnenkomst al aangemeld bij jeugdhulpverlening, dan is het meestal zo dat de werkelijke 
hulpverlening nog niet gestart is of dat het traject niet goed verloopt. De verbinding tussen 
hulpverlening en onderwijs kan goed gemaakt worden door de Spirit! medewerker. 
Bij de aanmelding voor TOP is vaak sprake van psychiatrische problemen. De TOP 
medewerkers hebben beperkte expertise op dit terrein. Dat wordt deels ondervangen door 
scholing én er is een sterk verbeterde samenwerking met de GGZ.  
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De deelname  
Bij de deelname aan Saenstroom TOP valt op dat het beroep dat op TOP wordt gedaan door 
het havo/vwo zeer gering is. Wel is duidelijk dat van de vmbo leerlingen een relatief groot 
percentage is gestart in het havo/vwo, is afgestroomd en de afstroom als traumatisch en 
demotiverend heeft ervaren.  
Thuiszitters die via TOP de weg binnen het onderwijs weer vinden maken een toenemend 
deel van de groep uit. 
Gezien de verschillende initiatieven die binnen het vmbo zijn ontwikkeld op het gebied van 
begeleiding van leerlingen (bijv. trajectgroepen) was de afgelopen jaren de verwachting dat 
de deelname aan Saenstroom TOP zou verminderen. Toch is dat in de aantallen 
aangemelde leerlingen nog niet te merken. 
 

7.2 Sterke punten en ontwikkelpunten TOP 

Sterke punten TOP Ontwikkelpunten TOP 

 Positief werkend programma 

 Goede werkrelatie met de scholen 

 Goede samenwerking met Spirit! 
 

 

 Scholing op het gebied van 
gedragsproblematiek 

 Onderzoeken of beroepsgericht 
programma i.s.m. een vmbo school 
mogelijk is 

 Monitoren ontwikkeling deelname  

 
 
 

7.3 Saenstroom BBZ 

Baanbegeleiding Zaanstreek is een werkervaringsproject voor leerlingen in het Voortgezet 
Onderwijs die niet meer gemotiveerd zijn om te leren, maar wel om te werken. De doelgroep 
bestaat uit leerlingen van 15 of 16 jaar die door verschillende omstandigheden de motivatie 
voor het onderwijs volledig kwijt zijn. Een gebrek aan motivatie dat in veel gevallen gepaard 
gaat met gedragsproblematiek, psychische problemen of problemen in de omgeving.  
 
Aanmelding  
Aanmelding voor Saenstroom BBZ gebeurt via de Commissie voor Toewijzing en Advies 
(CTA). Bij de voorbereiding van de aanvraag speelt het extern advies team van de school 
van inschrijving een belangrijke rol en er moet toestemming zijn van leerplicht. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van BBZ is om genoemde leerlingen weer gemotiveerd op weg te helpen 
richting het mbo, werkervaring op te laten doen en die te gebruiken om uiteindelijk een juiste 
keuze in het mbo te kunnen maken. “BBZ als wegwijzer tussen vo en mbo”. 
 
Om een juiste keuze te kunnen maken in het mbo en de motivatie voor onderwijs weer terug 
te krijgen zijn de volgende factoren in het programma van BBZ van belang: 

 Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en het opdoen van werkervaring om 
een beroepsbeeld te krijgen. 

 Een onderwijsprogramma dat gericht is op het op peil houden van de belangrijkste 
vakken voor de aansluiting in het mbo. 

 Loopbaanleren. Op dit punt is nog ontwikkeling mogelijk. 
 

BBZ is een geslaagde interventie als leerlingen de mbo opleiding uiteindelijk met succes 
afronden en daarmee een startkwalificatie halen. Om dit vast te stellen blijft BBZ na 
verwijzing de leerlingen monitoren tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. 
 



 29 

Inzet middelen 
BBZ wordt voor een groot deel bekostigd vanuit de middelen voor voortijdig schoolverlaten 
die via het samenwerkingsverband worden toegekend. 
 
Deze gelden worden ingezet voor: 
 

 De vaste personeelskosten van BBZ: lesdag en stagebegeleiding. 

 Indien nodig het doen van een persoonlijkheidsonderzoek om de aard van de 
problematiek en de onderwijszorgbehoeften beter in beeld te krijgen. 

 De contacten tussen BBZ en de jeugdteams. 
 
Scholen betalen jaarlijks een vast bedrag per aangemelde leerling. 
 

7.4 Sterke punten en ontwikkelpunten BBZ 

Sterke punten BBZ Ontwikkelpunten BBZ 

 Leerlingen motiveren om de weg in 
het mbo te vervolgen  

 

 LOB programma 
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8 Personeelsbeleid 

 

8.1 Visie personeelsbeleid  

Het personeelsbeleid staat ten dienste van de doelen van Saenstroom. Door middel van het 
personeelsbeleid beoogt de schoolleiding een sfeer te scheppen waarin het personeel zich 
gewaardeerd voelt en tot verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt. 
 
Integraal personeelsbeleid (IPB) is gericht op het regelmatig en systematisch afstemmen van 
de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers met de inhoudelijke en 
organisatorische doelen van de organisatie. Met afstemmen wordt bedoeld dat de 
doelstellingen van de organisatie de gewenste kwaliteiten van het personeel bepalen en dat 
omgekeerd de kwaliteiten van het personeel invulling geven aan diezelfde doelstelling. Deze 
wisselwerking tussen het organisatorische en het individuele belang moet leiden tot een 
versterking van beiden, en voor wat het personeel betreft een bijdrage leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van het werk, de werkomstandigheden en het 
loopbaanperspectief.  
 
In samenwerking met OVO staan op personeelsgebied de komende tijd de thema’s 
leiderschapsontwikkeling, bijstelling van de gesprekkencyclus en actualisering van het 
ziekteverzuimbeleid centraal.  
Binnen Saenstroom speelt verder de evaluatie van het beleid m.b.t. de functiemix.  
 

8.2 Functiebouwwerk  

Saenstroom opdc heeft een helder functiebouwwerk wat betreft onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel. Het leiding geven aan het docententeam en de 
coördinatie van de ondersteuning van leerlingen zijn gescheiden. Saenstroom heeft een 
hoger percentage OOP dan bij scholen gebruikelijk is, dit wordt veroorzaakt door specialisten 
die leerlingen ondersteunen én door werkzaamheden die door hen worden verricht voor de 
scholen binnen het samenwerkingsverband. Voor alle specialisten is een functiebeschrijving 
en –waardering vastgesteld, hun taken zijn helder beschreven. 
 

8.3 Bekwaamheidsdossier 

De competenties en de daarbij behorende gedragscriteria van docenten en 
onderwijsondersteunend personeel zijn vastgesteld. 
Bij docenten is dit gebeurd conform de competenties zoals die zijn genoemd in de Wet BIO 
(en in lijn met de herziene bekwaamheidseisen 2017). 
 
Bij de functie docent is een aantal competenties en bijbehorende gedragscriteria binnen 
Saenstroom opdc specifiek van belang: 

 De pedagogische competentie, waarbinnen een docent sterk moet zijn in het 
signaleren van en het omgaan met gedragsproblematiek, het (gebrek aan) 
zelfvertrouwen van leerlingen, het stellen van realistische eisen. 

 De interpersoonlijke competentie, waarbinnen een docent gewenst gedrag 
stimuleert, de leerlingen helpt als dat nodig is en goed met een groep kan 
omgaan waarin veel sociaal-emotionele problematiek manifest is. 

 De didactische competentie, waarbinnen leerinhouden worden afgestemd op 
leerlingen en rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. 
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Het personeelsdossier bevindt zich op een centrale plaats: bij de P&O afdeling van OVO-
Zaanstad. Op de schoollocatie bevindt zich het bekwaamheidsdossier, dat een onderdeel 
vormt van het personeelsdossier. Gevolgde opleidingen en cursussen worden hierin 
bijgehouden. In het bekwaamheidsdossier van een medewerker worden ook 
gespreksverslagen, feedbackinstrumenten en lesobservaties opgeslagen.  
In de nabije toekomst wordt in samenwerking met P&O het bekwaamheidsdossier 
gedigitaliseerd, waardoor schoolleiding én medewerker gemakkelijker toegang hebben tot 
dezelfde gegevens. 
 

8.4 Gesprekkencyclus      

In de notitie “Gesprekkencyclus Saenstroom opdc” wordt gesproken over de belangrijke 
formele gesprekken gericht op de ontwikkeling van de medewerker. 
Op basis van de bij 8.3 genoemde competenties zijn een feedbackinstrument, een formulier 
t.b.v. lesobservaties, een leerlingenenquête en een formulier deskundigheidsbevordering 
ontwikkeld. Deze instrumenten worden structureel ingezet bij de voorbereiding van de 
gesprekken. 
 
In de notitie worden drie soorten gesprekken beschreven: 

 Het planningsgesprek waarbij de betrokkene het persoonlijk ontwikkelingsplan 
formuleert.  

 Het functionerings- en ontwikkelingsgesprek. In dit gesprek is veel aandacht voor 
de groei van de medewerker in de werkzaamheden behorend bij de functie, dit in 
de context van de ontwikkelingen van de school. 

 Het beoordelingsgesprek.  
 

Het managementteam bespreekt jaarlijks trends die worden waargenomen in de gesprekken. 
Als daar aanleiding toe is worden trends ook besproken met de medezeggenschapsraad. 
 
In het schooljaar 2018/2019 zal Saenstroom zich richten op het digitaliseren van de 
gesprekscyclus. Mogelijk wordt de cyclus ook verkort. 
 

8.5 Werving en selectie  

Saenstroom opdc wil ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met gestapelde 
problematiek en heeft daarmee een belangrijke orthopedagogische en orthodidactische taak. 
Bij de werving en selectie van nieuw personeel wordt sterk rekening gehouden met de 
competenties die hierbij gevraagd worden, zoals ook beschreven in 8.3.  
Een vertegenwoordiger van het personeel en (bij leidinggevende functies) een lid van de 
medezeggenschapsraad worden bij de sollicitatieprocedures betrokken door de 
schoolleiding. 
Werving en selectie worden uitgevoerd in overleg met en gedeeltelijk door de P&O afdeling. 
Zij ondersteunen in het opstellen van vacatureteksten, het uitzetten van de vacatures en in 
de communicatie met sollicitanten. Ook voert de P&O adviseur het  
arbeidsvoorwaardengesprek met een gekozen kandidaat en zorgt voor een correcte vulling 
van het personeelsdossier. 
 

8.6 Opleiding en ontwikkeling 

Tijdens de formele gesprekken worden de individuele opleidingswensen besproken. Met 
docenten die nog onbevoegd zijn worden scholingsafspraken gemaakt en die worden 
schriftelijk bevestigd. 
Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld. Daarin worden door de individuele medewerker 
én door de schoolleiding gewenste individuele en groepsgerichte scholingstrajecten 
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beschreven. Van jaar tot jaar verschillen de speerpunten, zij worden bepaald vanuit de 
ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om het best mogelijke onderwijs te bieden. 
 
Een verslag van een onderzoek van de GGD onder de leerlingen van klas 2 in het voorjaar 
van 2018 geeft aanleiding om aandacht te besteden aan problematiek van gameverslaving 
bij leerlingen en aan suïcidale/ depressieve gevoelens en gedachten. 
 
De ICT-ontwikkelingen vragen jaarlijks aandacht en scholing. Hier wordt de nodige 
ondersteuning op maat gezocht. Docenten krijgen minimaal eenmaal per jaar bijscholing op 
het gebied van werken met digitale leermiddelen. De administratie wordt waar nodig 
geschoold op het gebied van nieuwe elementen in Magister. BHV’ers worden jaarlijks 
bijgeschoold. 
 
Medewerkers van Saenstroom profiteren van het scala van scholingsmogelijkheden dat 
OVO-Zaanstad biedt via de zogenaamde “OVO-academie”. Ook doet Saenstroom mee in de 
OVO denktank “de 8e school” de trekkersgroep van deze denktank brengt regelmatig 
mensen van de scholen bij elkaar om ervaringen met onderwijsontwikkelingen te delen. Ook 
participeert Saenstroom in intervisie voor leidinggevenden en in een opleiding voor potentiële 
leidinggevenden in 2018/2019. 
 

8.7 De vijf rollen van de leraar 

In 2017 heeft Saenstroom ondersteund door het CPS enkele studiedagdelen rond “de vijf 
rollen van de leraar” georganiseerd. Een methode die op zich niet vernieuwend is, maar wel 
goede handvatten geeft voor een goed functionerende docent. 
Dit onderwerp op de agenda houden is een taak van de schoolleiding. 
 

8.8 Taakbeleid 

Het “Taakbeleid Onderwijzend Personeel”, geformuleerd door de Werkgroep Taakbeleid in 
2016/2017 en met 100 % instemming van het onderwijzend personeel vastgesteld, zorgt 
voor een duidelijke verdeling van taken onder de personeelsleden en voor een realistische 
vergoeding in tijd. De schoolleiding heeft naast facilitering van les- en voorbereidingstijd en 
deskundigheidsbevordering ingezet op een goede facilitering van het mentoraat, begeleiding 
van nieuwe docenten, werkplekbegeleiding van stagiaires, kwaliteitszorg, verdere ICT-
ontwikkeling en de coördinatie van LOB- en stage-activiteiten. 
 

8.9 Functiemix 

In het kader van de functiemix is in het schooljaar 2016/2017, door het sinds 2009 
benoemen van 50% van de docenten in een LC-functie, de zogenaamde functiewaarde van 
50 bereikt. Dit is ook de streefwaarde van Saenstroom. Saenstroom kiest ervoor om geen 
docenten te benoemen in een LD-schaal. 
De benoemingscriteria voor een LC-functie zijn regelmatig onderwerp van gesprek geweest 
binnen Saenstroom, met name het criterium “extra relevante opleiding naast de 
bevoegdheid”. 
In 2018/2019 worden de criteria en de procedure functiemix n.a.v. het gesprek met team en 
MR herzien. 
 

8.10 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

De leeftijd van het personeel speelt op een aantal manieren een rol in de school. 
Er wordt zorg besteed aan de vraagstukken die de leeftijdsopbouw van het personeel met 
zich mee kan brengen: bij de inroostering en het taakbeleid wordt rekening gehouden met de 
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levensfase van medewerkers. Collega’s met jonge kinderen worden door gunstige roostering 
in staat gesteld werk en verzorging te combineren.  
In 2018/2019 zal het zogenaamde “generatiepact” worden uitgewerkt. Er zal zo veel mogelijk 
worden toegewerkt naar duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen. 
 

8.11 Scholing, begeleiding en beoordeling nieuwe docenten 

De school heeft jaarlijks te maken met nieuwe docenten: het gaat hierbij om beginnende en 
ervaren docenten. Nieuwe docenten krijgen een begeleider vanuit het team, een opgeleide 
docentbegeleider coördineert de begeleiding. 
De functionerings- en beoordelingsgesprekken van nieuwe docenten en andere nieuwe 
medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Medewerkers 
worden beoordeeld op de wijze waarop de functie wordt vervuld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de inwerktijd die ten aanzien van de functie in redelijkheid in acht moet 
worden genomen. De directie beslist vervolgens over het aanstellen in een vaste of tijdelijke 
benoeming. De begeleiding en beoordeling van docenten is gerelateerd aan de 
bekwaamheden die beschreven zijn in de Wet BIO, waarbij de nadruk ligt op competenties 
die specifiek in het opdc gevraagd worden (zie 8.3). 
 
De begeleidende docent is gefaciliteerd om wekelijks gesprekken te voeren, praktische tips 
te geven, lessen te bezoeken en deze na te bespreken.  
 
Indien er een groepje nieuwe docenten is wordt er voor het einde van de zomervakantie een 
bijeenkomst gehouden met de nieuw aangenomen docenten, hun begeleiders en de 
schoolleiding waarbij behalve de kennismaking ook gelegenheid is om zaken te bespreken 
om goed te kunnen starten.   
 
Vier keer per jaar zijn er intervisiebijeenkomsten waarbij de groep nieuwkomers ondersteund 
worden bij vragen en problemen. 
 
Een gedetailleerde beschrijving van de organisatie van docentenbegeleiding en -beoordeling 
is opgenomen in het beleidsstuk “begeleiding en beoordeling nieuwe docenten” dat alle 
nieuwe medewerkers ontvangen. 
 

8.12 Bevoegdheden 

Van de onderwijsgevenden binnen Saenstroom heeft 69 % een 1e of 2e graads bevoegdheid. 
24 % is bevoegd omdat deze docenten een opleiding PA of een Pabo opleiding vóór 1 
augustus 2006 hebben afgerond, zij behielden hun bevoegdheid toen de Wet Bio vanaf die 
datum in werking trad. Twee docenten studeren en werken er zodoende aan om hun 
bevoegdheid te behalen. 
Voor ieder vak dat gegeven wordt binnen Saenstroom is een bevoegdheid in het team 
aanwezig.  
 

8.13 Arbo- en verzuimbeleid  

Doel van het ziekteverzuimbeleidsplan is het terugdringen van het ziekteverzuim als geheel, 
en het voorkomen van uitval van medewerkers. Streven is verzuim altijd onder de 5% te 
houden. Het verzuimbeleidsplan is begin 2018 geactualiseerd. De afhandeling van zaken 
m.b.t. verzuim is in 2018 gedigitaliseerd en ondergebracht in het systeem “Afas”. 
 
De direct leidinggevende houdt gesprekken met medewerkers die een patroon van frequent 
verzuim laten zien en er is regelmatig overleg tussen directie, P&O en wanneer nodig met de 
bedrijfsarts. 
Het verzuimpercentage binnen Saenstroom is doorgaans laag. Dit geldt altijd voor 
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kortdurend verzuim (doorgaans onder de 1%, waar de norm 2% is). Langdurig verzuim is wel 
eens hoger dan de norm geweest, door het relatief kleine team van Saenstroom kan één 
langdurig zieke een grote impact op het verzuimpercentage hebben. 
 
De afspraken binnen Saenstroom over het omgaan met verzuim werken goed:  

 Afmelden bij de leidinggevenden. 

 Vervangende lessen die docenten geven, worden indien er geen ruimte meer is in 
de taaktoedeling aan het einde van het schooljaar verrekend. 

 Contact met bedrijfsarts. 

 Advisering door P&O. 

 Verzuimgesprekken door de direct leidinggevende. 
 
Saenstroom heeft een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een risico-inventarisatie en -
evaluatie (RI&E) ontwikkeld. Het Arbobeleidsplan Saenstroom opdc wordt in 2018/2019 
geactualiseerd. Hierin worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid van 
de organisatie beschreven. Het is belangrijk om risico’s voor veiligheid en gezondheid zo 
veel mogelijk te voorkomen.  
Daarnaast staat in het beleidsplan wie verantwoordelijk is voor de taken op het gebied van 
arbo op het niveau van OVO-Zaanstad maar ook binnen de school. 
 
De rol van de Preventiemedewerker en diens positionering binnen de school worden in 2018 
aangepast aan de in 2017 gewijzigde Arbo wetgeving. 
 

8.14 Sterke punten en ontwikkelpunten personeelsbeleid  

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Gesprekscyclus   

 Werving & selectie (ondersteuning 
P&O) 

 Docentenbegeleiding 

 Duidelijk taaktoedeling 

 Formatieve werkgroep OVO + 
Saenstroom 

 Jaarlijks scholingsplan 

 Digitalisering gesprekscyclus 18/19 

 Scholing: aandacht voor gamen en 
depressie bij leerlingen 

 “De 5 rollen van de leraar” actueel 
houden 18/19 

 Digitalisering bekwaamheidsdossier 
18/19 

 Herzien procedure functiemix 18/19 

 Uitwerken generatiepact 18/19 

 Actualiseren Arbobeleidsplan 2018 

 Ziekteverzuim onder de 5% houden 

 Herzien rol preventiemedewerker 
2018 
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9 Kwaliteitszorg  

 

9.1 Kwaliteitszorg  

 
De algemene opdracht van Saenstroom is het succesvol laten instromen van haar leerlingen 
in het regulier voortgezet onderwijs. Daarbinnen zijn de doelen van de school die zo goed 
mogelijk gerealiseerd moeten worden: 

 Het inlopen van de leerachterstanden waarmee leerlingen binnenkomen. 

 Het doorlopen van de onderbouw vmbo. 

 Het leren van maatschappelijk gewenst gedrag, zodat de (school)loopbaan veilig 
kan worden vervolgd. 

 
Saenstroom opdc ziet kwaliteitszorg als een geheel van activiteiten dat er op gericht is om de 
kwaliteit van het onderwijs (zoals verwoord in de algemene opdracht en de doelen van de 
school) te verbeteren. Dit betekent dat de kwaliteit wordt bepaald, wordt onderzocht, wordt 
ontwikkeld, wordt geborgd en dat hierover verantwoording wordt afgelegd.  
Het bestuur van Saenstroom ontvangt van de directeur twee keer per jaar een rapportage op 
het gebied van financiën en personeel en twee keer per jaar een voortgangsrapportage 
waarin op alle beleidsterreinen wordt gerapporteerd en vastgesteld of geplande activiteiten 
en ontwikkelingen op schema liggen. Het jaarverslag rapporteert hoe het hele boekjaar is 
verlopen. 
Een keer per twee jaar vindt er een uitgebreid tevredenheidsonderzoek plaats. 
 
De school doorloopt de cyclus van de PDCA-cirkel: plan-do-check-act. In het schoolplan 
wordt vastgesteld wat de school belooft en op welke wijze dat uitgevoerd gaat worden. Het 
MT starten jaarlijks met het vaststellen van de uit het schoolplan afgeleide 
beleidsvoornemens (het zogenaamde verkeerslichtmodel), die worden uitgevoerd, 
geëvalueerd en vertaald in verbeterpunten.  
 
Deze cirkelgang van kwaliteitszorg bestaat eigenlijk uit het stelselmatig herhalen van de 
volgende vijf stappen (naar het INK-model, van het Instituut Nederlandse Kwaliteit): 
 

 Beslissen wat je belooft (kwaliteitsbepaling). 

 Opschrijven wat je moet doen om wat je belooft ook waar te maken 
(kwaliteitsplanning). 

 Doen wat je hebt opgeschreven (kwaliteitsbeheersing). 

 Nagaan of het gelukt is je belofte waar te maken (kwaliteitsbewaking). 

 Verantwoording afleggen over wat je beloofd hebt en daarbij als input voor de 
volgende cirkelgang tevens de leerpunten in beeld brengen (kwaliteitsrapportage). 

 
Binnen Saenstroom functioneren de coördinator en de werkgroep kwaliteitszorg, zij zorgen 
er in samenwerking met de directeur voor dat werkzaamheden die nodig zijn om de 
kwaliteitszorg op een goed niveau te houden plaatsvinden. Een van de werkzaamheden van 
de werkgroep is het jaarlijks maken van de kwaliteitskalender waarin alle activiteiten die 
ondernomen worden vermeld staan.  
De informatie die systematisch in kaart wordt gebracht en beoordeeld is onder andere: 

 Hiaten taal/rekenen (m.i.v. schooljaar 18/19). 

 Didactische ontwikkeling van leerlingen. 

 Verzuim medewerkers. 

 Verbeterpunten medewerkers, ouders en leerlingen vanuit 
tevredenheidsonderzoek. 

 De bekendheid van Saenstroom bij het (speciaal) basisonderwijs. 

 Registratie veiligheidsincidenten. 
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 De beleving van veiligheid (d.m.v. de KIVA vragenlijst). 

 Geprogrammeerde onderwijstijd. 

 Gerealiseerde onderwijstijd. 

 Leerlingaantallen. 

 Verzuim leerlingen en ontwikkelingen daarbinnen. 

 Gegevens in-, door- en uitstroom. 

 De onderwijsroute van leerlingen na uitstroom. 
 

Een ontwikkelpunt is het in kaart brengen van de mate van tevredenheid van de scholen van 
vmbo over de geboden ondersteuning door het opdc. 
 
Saenstroom gaat op zoek naar een betrouwbare methode om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen te meten (zie 3.2). 
 
De school hanteert een breed scala aan scans en enquêtes om te meten of de gestelde 
kwaliteit m.b.t. bovengenoemde thema’s ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er wordt o.a. 
gebruik gemaakt van: 

 Enquête onder ex-leerlingen en hun ouders. 

 Enquêtes onder het team. 

 Enquête onder ouders en leerlingen. 

 Feedback van de toeleverende PO-scholen. 

 Gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

 Vastgestelde trends uit de gesprekkencyclus. 
 
Het tweejaarlijks door B&T georganiseerde tevredenheidsonderzoek laat in feite altijd een 
uitzonderlijk positieve score zien (uitspraak B&T en zichtbaar in de benchmark). In maart 
2018 was dat ook weer het geval. 
Mogelijke verbeterpunten vanuit de afname 2018 en waar geborgd in schoolplan: 
Vanuit de leerlingen:   meer inzet digitale middelen (5.11) 
   werken aan de sfeer in de school (3.4) 
   werken aan de omgang met medeleerlingen (5.4) 
Vanuit de schoolleiding: geef docenten de gelegenheid van elkaar te leren (8.6,  
                                              scholingsprogramma) 
Allen:    geef leerlingen meer keuzemogelijkheden, 
   meer ruimte voor eigen voorkeuren (3.4) 
 

9.2 Toezicht inspectie 

Het Onderzoekskader 2017 voor het Toezicht op het Voortgezet Onderwijs is van toepassing 
op het opdc. Het MT van Saenstroom zal het team vóór 1-6-2018 op de hoogte brengen van 
de inhoud van het onderzoekskader. Aan de hand van het onderzoekskader doet 
Saenstroom in de eerste helft van 2018 een uitgebreide zelfevaluatie. Behalve het bepalen 
van de basiskwaliteit zullen ook de eigen aspecten van kwaliteit worden omschreven.  
 

9.3 Sterke punten en ontwikkelpunten kwaliteitszorg 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Actueel schoolplan 

 Coördinator en werkgroep 
kwaliteitszorg 

 Tevredenheidsonderzoek 
medewerkers, ouders en leerlingen 

 In 2018 bepaling van kwaliteit a.d.h.v. 
Onderzoekskader vo 2017 

 De ontwikkelpunten vanuit het 
tevredenheidsonderzoek 18/19 

 Meten van de tevredenheid van het 
vmbo over het opdc 
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10 Communicatie, PR 

 
Communicatie en Public Relations zijn onderwerpen die binnen Saenstroom opdc de nodige 
aandacht krijgen.  
Het aantal wisselingen binnen het basisonderwijs van leerkrachten in groep 8 en IB’ers is 
jaarlijks aanzienlijk. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat per basisschool jaarlijks 
hooguit enkele leerlingen een “Aanbeveling opdc” krijgen, maakt dat het risico van 
“onbekend maakt onbemind” groter is dan voor de reguliere scholen voor vmbo.  
Jaarlijks organiseert Saenstroom daarom een informatiebijeenkomst voor het basisonderwijs 
in oktober. 
  
De komende jaren zal ook op andere wijze gewerkt worden aan goede communicatie binnen 
de organisatie en naar buiten toe. Gestreefd wordt naar een heldere communicatiestructuur. 
Hierdoor krijgen interne en externe partijen een goed beeld van de beschikbare en 
geëigende kanalen voor informatie en overleg.   
Onder interne partijen wordt verstaan: leerlingen, ouders, personeel, management en 
bestuur. Ook de vmbo scholen vallen onder deze partijen. Onder externe partijen vallen: 
primair onderwijs, inspectie, (ouders van) toekomstige leerlingen, pers, diensten, 
leveranciers en omwonenden. 
 
Naar de bestaande communicatiemiddelen en het doel moet altijd kritisch worden gekeken. 
De doelgroep, maker, verantwoordelijke persoon en de effectiviteit moeten duidelijk zijn.  
Die communicatiemiddelen zijn:  

 Website. 

 Schoolgids. 

 Schoolplan. 

 Ondersteuningsplan/ondersteuningsprofiel. 

 Jaarlijkse ontvangst basisscholen. 

 Warme overdracht met PO. 

 Contacten (o.a. warme overdracht) met het VO. 

 Nieuwsbrief voor Ouders (standaard vier keer per jaar). 

 Wisselstroom, het wekelijkse informatiebulletin voor medewerkers. 

 Informatieavond voor de ouders van groep 8. 

 Open huis. 

 Medewerkershandleiding. 

 Overleg met de Ouderraad. 
 
Regelgeving rond privacy 
Op 25-5-2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. 
Saenstroom zal een beleidsplan schrijven waarin wordt vastgesteld welke stappen moeten 
worden gezet om te voldoen aan de regelgeving. 
Toestemming m.b.t. gebruik van foto’s moet worden aangescherpt. 
Met diverse organisaties moeten verwerkersovereenkomsten worden afgesloten. 
Datalekken moeten worden voorkomen/opgelost. 
Interne procedures rond de omgang met dossiers moeten worden herijkt. 
 

10.1 Sterke punten en ontwikkelpunten communicatie/PR 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Goede schoolgids, website, 
nieuwsbrieven en andere 
communicatiemiddelen 

 Beleidsplan t.a.v. privacy wetgeving 
2018 

 Uitwerken zaken rond IBP 18/20 
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11 Financiën 

 
Als boekjaar voor het financiële proces wordt bij de stichting Saenstroom het kalenderjaar 
gebruikt. Het schoolplan en de meerjarenbegroting geven de lange termijnontwikkeling aan. 
Voorafgaand aan het boekjaar verschijnt een begroting en na afloop vindt verantwoording 
plaats door middel van een jaarverslag. In de loop van het kalenderjaar verschijnen er twee 
kwartaalrapportages en 2 uitgebreidere halfjaarlijkse perioderapportages. In de begroting 
vindt men de jaarlijkse beleidsplannen, gekoppeld aan de beschikbare financiën. 
In dat cyclische proces wordt bij Saenstroom niet uitsluitend gefocust op de financiële 
situatie, maar wordt ook aandacht besteed aan kwaliteitszorg, het onderwijs en de 
verschillende terreinen van de bedrijfsvoering. Daarbij behoort het beleid de begroting te 
sturen en in het jaarverslag wordt achteraf bezien of de beoogde resultaten zijn behaald.  
 
Het opdc wordt grotendeels bekostigd via de leerlingen, de school waar zij zijn ingeschreven 
hevelt de volledige vergoeding per leerling over naar het opdc. Voor alle leerlingen geldt dat 
Saenstroom behalve de basisvergoeding via het samenwerkingsverband ook de vergoeding 
voor lichte ondersteuning krijgt. 
 
Saenstroom krijgt naast bovenstaande bekostiging jaarlijks middelen van het 
samenwerkingsverband voor: 

 De trajectgroep. 

 Het Interventieteam. 

 Het dienstencentrum. 

 BBZ (vanuit Plusmiddelen). 

 TOP. 

 Schoolmaatschappelijk werk. 

 Inzet specialisten. 

 Aanvullende middelen voor lichte ondersteuning leerlingen. 
 

Vanuit de vmbo scholen worden projectgelden die naar het regulier onderwijs gaan, zoals 
kwaliteitsgelden, toegekend aan het opdc. 
 
De begroting die jaarlijks wordt opgesteld is financieel sluitend. Structureel zijn de uitgaven in 
het materiële deel van de begroting van het opdc hoog.  
 
Er is een aantal verschilpunten met het reguliere vmbo als het gaat om de beschikbare 
middelen en de noodzakelijke uitgaven van het opdc. 
 

 Het opdc biedt onderwijs aan leerlingen in de onderbouw van het vmbo. Alle 
leerlingen in het opdc zijn in een kleine groep geplaatst. Dit geldt niet voor alle 
leerlingen in de onderbouw van een reguliere vmbo school. 

 Doordat alle leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, heeft de school veel en 
actueel remediërend materiaal nodig. Ook zijn er relatief veel leerlingen met 
dyslexie die voorzien moeten worden van extra leermiddelen. Hiervoor is geen 
aanvullend budget beschikbaar. 

 Het opdc heeft praktijklokalen en de daarbij behorende materialen nodig in het 
kader van LOB en andere praktijklessen, maar ontvangt geen bekostiging die 
vergelijkbaar is met die in de bovenbouw van het vmbo. 

 Extra budget vanuit het samenwerkingsverband wordt besteed aan uitgaven die 
Saenstroom doet om een orthopedagoog, psycholoog en schoolmaatschappelijk 
werker te bekostigen, die allen in dienst zijn van het opdc en totaal een formatie 
van 1,4 fte vervullen. De opslag is onvoldoende om de loonkosten te dekken. 

Saenstroom opdc wil deze verschillen zichtbaar maken om de grenzen te kunnen aangeven 
van de mogelijkheden om de voorziening kwalitatief op peil te houden.  
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Het is Saenstroom desondanks gelukt om al jarenlang een gezonde begroting en een 
gunstig jaarverslag op te stellen. 
 
Financiële risico’s 
De komende jaren is er een aantal risico’s voor Saenstroom op financieel gebied. 

 Landelijke verdeling lwoo middelen: het is te verwachten dat er de komende jaren 
voor het samenwerkingsverband beduidend minder middelen ter beschikking 
komen t.b.v. lichte ondersteuning voor vmbo leerlingen. Dit kan ook zeker ook 
voor de situatie van Saenstroom gevolgen hebben 

 Vereenvoudiging bekostiging: de verwachte invoeringsdatum voor een 
vereenvoudiging van de bekostiging vo is nog niet duidelijk, invoering zal 
vermoedelijk plaatsvinden met een overgangsregeling van vier jaar. Deze 
vereenvoudiging kan grote gevolgen hebben voor Saenstroom door het wegvallen 
van de vaste voet vso. 

 Daling aantal leerlingen in het vmbo. 
 

Met betrekking tot deze ontwikkelingen geldt dat binnen het samenwerkingsverband 
afspraken zullen moeten worden gemaakt om de tussenvoorzieningen die Saenstroom biedt 
in stand te houden. Saenstroom heeft hier een belangrijke taak de komende jaren. 
 

11.1 Sterke punten en ontwikkelpunten financiën 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Sluitende begroting 

 Perioderapportage 

 Beleid ontwikkelen m.b.t. financiële 
risico’s 18/19 
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Bijlage: schoolondersteuningsprofiel (compacte versie) 

    
 
 

Schoolgegevens 

 
Saenstroom opdc  
Noorderstraat 3 
1521 KA Wormerveer 
Schakelklas en klas 1 en 2 vmbo 
170 leerlingen  
 

Ondersteuning begeleidingsschool 

 
Inleiding 
Reguliere vo-scholen in de Zaanstreek zijn zogeheten ‘begeleidingsscholen’: deze scholen 
volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet, hebben een sterke interne 
ondersteuningsstructuur, bieden verschillende ondersteuningsmogelijkheden en 
hulpmaterialen en onderhouden actief werkrelaties met externe deskundigen.  
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften 
van de leerling en waar nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling 
geschonken. Basisondersteuning is altijd voor alle leerlingen beschikbaar. 
Alle scholen bieden ook een of meer arrangementen voor extra ondersteuning. Deze zijn 
beschikbaar voor door het Interne Ondersteunings Team aangewezen leerlingen. 
 
De dialoogschool - dit geldt dus voor Saenstroom opdc - draagt zorg voor een maximale en 
voortdurende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel intern 
(bijvoorbeeld mentor-leerling) als naar buiten met ouders en deskundigen. Alleen bij 
ernstige problematiek worden leerlingen doorverwezen naar het vso.  
 
De ondersteuningsstructuur van de school is zodanig dat aansluiting op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt gewaarborgd.  
De dialoogschool heeft ook extra expertise beschikbaar op het gebied van diagnose en 
onderzoek, docenten hebben afgesproken hoe met leerlingen wordt omgegaan en lessen 
worden zo nodig aangepast aan omstandigheden en/of aan kenmerken van de leerlingen, 
zoals intelligentie,  leerstijl en fysieke beperkingen.  
De dialoogschool beschikt ook over aanvullende programma’s en trainingen en als de 
leerling uitstroomt, wordt een advies meegegeven en er is sprake van nazorg.  
Een dialoogschool biedt basisondersteuning voor alle leerlingen en extra ondersteuning 
voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
 
 

Aanbod basisondersteuning Saenstroom opdc (dialoogschool) 

 
Saenstroom opdc biedt de volgende basisondersteuning aan: 
 

1. Nauwgezet signaleren, bespreken, registreren en onderzoeken van onderwijsbehoeften 

 In kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen naar aanleiding van de informatie 
bij aanmelding en de overdrachtsgegevens. 

 Invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem van de school: basisvaardigheden, 
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referentieniveaus en sociaal emotionele ontwikkeling. 

 Vier keer per jaar een bespreking van de leerlingen en analyse van de opbrengsten  

 Indien nodig inschakelen van diagnostische expertise. 
 

2. De school heeft een veilig schoolklimaat 

 De school heeft een verzuimprotocol, pestprotocol en interne contactpersoon. 

 De school hanteert het convenant ‘Veilige School’, de ‘Meldcode Kindermishandeling en 
huiselijk geweld’ en heeft gemeenschappelijke afspraken/gedragscodes. 

  
3. Er is veel aandacht voor differentiatie: aansluiten bij wat de individuele leerling nodig heeft 

 Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (opp). 

 Aanpassingen in de lessen aan niveauverschillen en de leerstijl van leerlingen. 

 Protocollen voor dyslexie en dyscalculie. 

 Een protocol voor medische handelingen. 

 Aanpassingen voor leerlingen met een fysieke beperking. 

 Programma’s voor training sociale vaardigheden, faalangstreductie, introductie zij-
instromers, studievaardigheden en huiswerkbegeleiding. 

  
4. Extra aandacht en tijd voor de leerling indien nodig 

 Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 

  
5. Samenwerking met externe deskundigen en betrokkenen 

 Schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, Jeugdteam (Centrum Jong) GGZ, 
leerplichtambtenaar. 

  
 

Extra ondersteuning 

 
Saenstroom opdc biedt de volgende extra ondersteuning aan: 
 

1. Trajectgroep 
Via de Trajectgroep wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen, die meer behoefte 
aan ondersteuning hebben dan dat het opdc als basisondersteuning biedt. Deze leerlingen 
zitten in een gewone mentorklas. Zij kunnen van 08.00 tot 16.00 uur een beroep doen op de 
faciliteiten van de Trajectgroep. 
De ondersteuning die zij krijgen is van grote betekenis voor de leerlingen, het maakt dat hun 
schoolcarrière binnen Saenstroom aanmerkelijk  soepeler verloopt dan zonder deze 
ondersteuning het geval zou zijn. 
De trajectgroep biedt de leerlingen: 
 

 Een vaste plek en een vaste persoon (de hele week) om naar toe te gaan voor 
begeleiding. 

 Als er een gesprek of een time-out nodig is, kan de leerling naar de Trajectruimte. 

 Een rustige plek om huiswerk te maken. 

 De dag beginnen en/of afsluiten (plannen van het schoolwerk en agendabeheer). 

 Een plek waar gesprekken met de trajectgroepbegeleider worden gevoerd.  
       
De betekenis van de trajectgroep voor de ouders: 

 Een vaste plek en een vaste persoon op school, goed bereikbaar. 

 Uitwisselen van informatie en met elkaar komen tot een plan van aanpak. 

 Logistiek gemak met betrekking tot het bijsturen en evalueren van het 
ontwikkelingsperspectiefplan en het afstemmen met alle betrokkenen. 
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2. Inzet specialisten opdc 

 De orthopedagoog schrijft de dossieranalyse en geeft gedurende het jaar 
handelingsadviezen aan docenten, ondersteunt leerlingen via observaties. 
Hij/zij komt met voorstellen voor een gedragsaanpak en ondersteunt het opstellen van het 
uitstroomadvies. 

 De psycholoog doet persoonlijkheids- en capaciteitenonderzoek, adviseert mentoren, 
begeleidt leerlingen individueel via gesprekken en stelt een plan van aanpak op. 

 De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de ouders die met vragen zitten rond de 
opvoedingssituatie thuis. 
 

3. Interventieteam 
Het interventieteam biedt tijdelijke intensieve aandacht als er in een klas een zwaardere 
problematiek wordt geconstateerd, bijvoorbeeld door interactie tussen leerlingen onderling 
of tussen leerlingen en docent.  
Daarbij is sprake van een bundeling van expertise en een gerichte inzet daarvan. 
Het team bestaat uit de coördinator ondersteuning en begeleiding, de psycholoog, de 
orthopedagoog, de trajectgroepbegeleider, een docentbegeleider, een leidinggevende, een 
aantal vakdocenten  en de betrokken mentor.  
Het interventieteam bespreekt de problematiek met alle betrokkenen, maakt een analyse en 
biedt specifieke ondersteuning. 
 

4. Individuele trajecten 
Voor een aantal leerlingen met heel specifieke ondersteuningsbehoefte worden individuele 
trajecten/arrangementen ingericht.  
Hier kan gedacht worden aan aanpassingen in het onderwijsprogramma, aanpassingen aan 
het gebouw, het inzetten van speciale hulpmiddelen en individuele coaching.     
Ouders, leerling en school hebben overleg om samen tot een specifiek traject te komen. 
 

 
Voor meer informatie:  

Zie ook het schoolondersteuningsprofiel op www.saenstroom.nl 
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Bijlage: schema ontwikkelpunten 
 

 2018 18/19 19/22 

Opdracht 
Saenstroom 

 Percentage uitstroom vso 
onder 4% houden 

 Meer flexibiliteit in 
uitstroom vanaf 17/18: 
uitstroom vanuit klas 1 
wordt een reguliere 
mogelijkheid 

 Veiligheid: 
doorontwikkeling van 
toezicht schoolplein en 
afhandeling van 
pestgedrag 

 Aandacht voor werkplezier 
van leerlingen 

 Percentage uitstroom vso 
onder 4% houden 

 Onderlinge uitwisseling 
van deskundigheid 

 Een methodiek bepalen 
om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de 
leerling in kaart te 
brengen 

 Percentage uitstroom vso 
onder 4% houden 

 

Passend 
Onderwijs 

 Continuïteit in 
ondersteuning lln. na 
uitstroom 

 Doorontwikkeling 
gedifferentieerd werken  

 Uitbreiding trainingen 
door specialisten 

 Steviger positioneren 
interventieteam 

 Continuïteit in 
ondersteuning lln. na 
uitstroom: 2018 

 Doorontwikkeling 
gedifferentieerd werken  

Onderwijs- 
programma 
algemeen 

  Versterking rol opp 
schakel, klas 1 

 Ontwikkeltraject 
executieve functies 

 Verbeteren methodiek 
bevorderen sociale 
veiligheid, omgaan met 
pestgedrag  

 Uitwerking 
verantwoordelijkheid 
vmbo school van 
inschrijving voor leerlingen 
voor 1-8-2019 

 Rapportage van het opp 
aan de school van 
inschrijving 

 Aansluiting met de 
bovenbouw van het vmbo 
(zie 5.7) 18/19 

 Voortzetting gebruik 
digitale hulpmiddelen in 
het onderwijs  

 Meer MDO’s 18/20 

 Hiatenonderzoek 
taal/rekenen + aanpassing 
leerstofaanbod 18/19  

 Uitwerking 
vakgroepoverleg 18/19 

 Versterking rol opp klas 2 

 Ontwikkeltraject 
executieve functies 
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 2018 18/19 19/22 
- Vakjaarplan 
- Vakinhoud 
- Toetsing/normering  

 Omgaan met multimedia 
klas 2 (18/19) 

Vmbo 
programma 
invulling lessen 

  Op agenda houden: 
- Zelfst. leren  
- Pedagogische rituelen 

 Start LOB klas 1 (18/20) 

 Burgerschapsprogramma 
(18/19) 

 LOB klas 1 (18/20) 
 

TOP / BBZ  Scholing op het gebied van 
gedragsproblematiek TOP 

 Monitoren ontwikkeling 
deelname TOP 

 LOB programma BBZ 

 Onderzoeken of 
beroepsgericht 
programma i.s.m. een 
vmbo school mogelijk is 

 

 

Personeels-
beleid 

 Ziekteverzuim onder de 
5% houden 

 Herzien rol 
preventiemedewerker 

 Ziekteverzuim onder de 
5% houden 

 Herzien procedure 
functiemix 

 Uitwerken generatiepact 

 Scholing: aandacht voor 
gamen en depressie bij 
leerlingen 

 De 5 rollen van de leraar 
actueel houden 

 Digitalisering 
gesprekscyclus 

 Digitalisering 
bekwaamheidsdossier 

 Actualiseren 
Arbobeleidsplan  

 Ziekteverzuim onder de 
5% houden 

 

Kwaliteitszorg  Bepaling van kwaliteit 
a.d.h.v. Onderzoekskader 
VO 2017  

 Ontwikkelpunten vanuit  
tevredenheidsonderzoek  

 Meten van de 
tevredenheid van het 
vmbo over het opdc 

 

Communicatie + 
PR 

 Beleidsplan t.a.v. privacy 
wetgeving (IBP) 

 Uitwerken zaken rond IBP  Uitwerken zaken rond IBP 

Financiën   Beleid ontwikkelen m.b.t. 
financiële risico’s 18/19 

 

 

 


