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1. ALGEMEEN
1.1. Missie, visie en ambitie

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te
ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.
In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken
intensief samen met leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook met collega-scholen,
samenwerkingsverbanden, werkgevers en gemeenten om voor en met de leerlingen een resultaat te bereiken
dat past bij hun ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar
waar andere organisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke
onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de
mogelijkheden van leerlingen, naar hun leervoorwaarden en focussen niet op beperkingen en belemmeringen.
’s Heeren Loo Onderwijs wil in de komende schoolplanperiode haar onderwijs vanuit drie belangrijke pijlers
verder verdiepen:
Participatie
Wij willen ons onderwijs zo doorontwikkelen dat onze leerlingen optimaal kunnen participeren in de
maatschappij, door hen een goede toeleiding naar vervolgonderwijs of (een vorm van) arbeid aan te bieden. De
scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zullen de komende periode extra investeren in het kennis overdragen
vanuit onze expertise naar scholen (en of bedrijven) waar onze leerlingen naar doorstromen.
Onderzoek
Op basis van wetenschappelijk onderzoek door onze staffunctionaris R&D in combinatie met de Universiteit van
Amsterdam (UvA), willen wij de invloed van ouderlijke betrokkenheid bij de school en behandeling op de
leerresultaten van de leerling in kaart brengen en waar nodig de wijze van de samenwerking met de ouders
anders vormgeven zodat het de leerling ten goede komt.
Onderwijsvernieuwing
Vanuit de huidige stand van kennis en kunde willen wij de onderwijsvernieuwing met behulp van up-to-date
technologie toegankelijk maken voor onze leerlingen en daarmee het leren voor hen en het lesgeven voor de
docenten spannender en uitdagender vormgeven.

1.2. Goed bestuur

Wij realiseren goed onderwijsbestuur door transparant te zijn over onze beleidsvoornemens, de uitvoering en
het resultaat. Wij creëren ruimte voor de individuele professional om in gezamenlijkheid een veilig
onderwijsklimaat te scheppen en leggen graag verantwoording af over onze werkwijze.
De Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo Zorg, welke optreedt als het bevoegd gezag, draagt zorg voor:





Richting, ruimte, resultaten en rekenschap;
Transparantie en besluitvorming op basis van dialoog;
Een onderwijsklimaat waarin schooldirecties verantwoording (kunnen) dragen en rekenschap kunnen en
willen geven;
Openheid naar en samenwerking met Stakeholders.

1.3. Aansturing en rekenschap

De Raad van Bestuur heeft in haar visie document ´Samen op koers´ aangegeven hoe de organisatie terug gaat
naar de bedoeling, naar het centraal stellen van de cliënt.
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Dat doet ´s Heeren Loo door dit, in een driehoek, als volgt weer te geven:
 Goed leven voor cliënten, waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
 Mooi werk voor professionals, waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen
realiseren.
 Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te realiseren. Hiervoor
streven we naar een optimale effectiviteit en efficiency in onze bedrijfsvoering.
Aan ’s Heeren Loo Onderwijs stelt het bevoegd gezag de vraag deze kernpunten in de koers ook naar onderwijs
te vertalen en daarover rekenschap af te leggen.
Goed leven voor cliënten/leerlingen wordt door onderwijs als volgt ingevuld:
 Bij de ontwikkeling van nieuwe leerstof en introductie van nieuwe lesmethoden wordt de wijze waarop
leerlingen leren centraal gesteld.
 Voor het kunnen leren participeren in het maatschappelijk verkeer door de leerling worden goede
stagemogelijkheden en werkervaringsplaatsen met experimenteerruimte gezocht. Om daarin goed te
kunnen functioneren ontwikkelt ’s Heeren Loo Onderwijs samen met andere partijen nieuwe
programma’s, bijvoorbeeld voor het aanleren van werknemersvaardigheden.
 Voor het versterken van de relatie met het sociaal systeem van de leerling betrekt de school hen zoveel
als mogelijk bij het onderwijs en doet de school onderzoek naar het effect van die betrokkenheid op de
leerresultaten.
Mooi werk voor professionals.
’s Heeren Loo Onderwijs geeft langs twee dimensies inhoud aan de ontwikkeling van leerkrachten en daarmee
aan de mogelijkheid ook hun persoonlijke doelen naast de organisatiedoelen te verwezenlijken. Enerzijds is dat
door het planmatig toepassen van competentiemanagement en het persoonlijk ontwikkelingsprofiel, anderzijds
door het bieden van studiedagen en bijscholingen gericht op de nieuwe lesmethodes, methodieken en/of
nieuwe materialen en systemen.
Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te realiseren. Hiervoor streven
we naar een optimale effectiviteit en doelmatigheid in onze bedrijfsvoering.
’s Heeren Loo Onderwijs geeft hier naast de reguliere opdracht financieel gezond te zijn, ook inhoud aan door in
overleg te treden met de concerndiensten van ’s Heeren Loo en samen met hen te kijken naar aanvullende
specialismen en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

1.4. Rekenschap

´s Heeren Loo Onderwijs heeft dit vertaald naar haar missie en in de kernwaarden voor de uitvoering van
kwalitatief Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de kwetsbare doelgroep van leerlingen/jongeren, die hun eigen
kwaliteiten moeten leren ontdekken om daarmee een passend toekomstperspectief te kunnen ontwikkelen.
De elementen van de `driehoek` vormen daarom de invalshoeken voor het afleggen van rekenschap door de
bestuursmanager en het directieteam van onderwijs aan de Raad van Bestuur in haar rol van Bevoegd Gezag.
´s Heeren Loo Onderwijs wil daarom rekenschap af leggen over:
1. Goed onderwijs voor de leerling;
2. Goed werk voor de docenten;
3. Gezonde schoolorganisatie.
De rekenschap wordt door middel van de reguliere jaarplancyclus vormgegeven en inhoudelijk opgebouwd uit
informatie over onderstaande onderwerpen, die verzameld wordt door gebruik te maken van methoden en
systemen die daarin worden genoemd.
Ad 1 Goed onderwijs
´s Heeren Loo Onderwijs toetst haar onderwijs aan onderzoek d.m.v. interne en externe
referentiekaders. Intern is dat het jaarplan met de vertaling vanuit het schoolplan en de actualiteit in
combinatie met de kwaliteitscyclus. Vertaling van externe referenties vindt plaats door audits vanuit het
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samenwerkingsverband en certificering van CIIO almede de feedback van de inspectie vanuit
haar toetsende rol. De resultaten worden door audits vanuit collegae scholen gemeten,
geobjectiveerd en bespreekbaar gemaakt. Daarnaast wordt de tevredenheid en veiligheidsbeleving gemeten en wordt het leerresultaat in leerlingvolgsysteem bijgehouden.
Ad 2 Goed werk voor de docenten
Het lesgeven aan onze doelgroep komt vaker voort uit een betrokkenheid en binding met de doelgroep dan vanuit een andere meer zakelijke reden. Dat brengt mee dat ´s Heeren Loo Onderwijs
zorg heeft voor de persoon van de docent, zijn werksfeer, de balans tussen werk en privé en zijn
ontwikkelingsmogelijkheden, naast zakelijke en inhoudelijke aspecten als kwaliteit van lesgeven, mentoraat,
bijscholing en taakuren inzet. ´s Heeren Loo Onderwijs gebruikt hier de gesprekscyclus in combinatie met
competentiemanagement voor en geeft interne begeleiding zowel naar klassenmanagement als naar individuele
leerlingaandacht in de klassensituatie. De al genoemde veiligheidsbeleving, het medewerker
tevredenheidsonderzoek en de terugkoppeling van audits geven hiervoor gespreksstof.
Ad 3 Gezonde schoolorganisatie
´s Heeren Loo Onderwijs is een kleine, qua leerlingaantal licht groeiende schoolorganisatie, die nauw
samenwerkt met samenwerkingsverbanden binnen Passend Onderwijs, scholen in de directe regio´s en
behandelinstituten of zorgaanbieders voor onderwijszorgarrangementen.
De leerlingen van ´s Heeren Loo Onderwijs komen niet allemaal uit de directe schoolomgeving, waardoor het
contact met ouders en/of verzorgers soms moeizaam verloopt. De leerlingen kennen meerdere
uitstroomprofielen wat vraagt om een groot netwerk van scholen, bedrijven en dagbestedingsmogelijkheden
om hen voor stage en/of werk te kunnen plaatsen. Dit betekent dat ´s Heeren Loo Onderwijs meerdere
samenwerkingsovereenkomsten en verschillende financiële vergoedingen per leerling kent.
´s Heeren Loo Onderwijs toont haar duurzaamheid door participatie onder meer aan veilige scholen, door
middel van rookvrije terreinen en natuurlijk door gezond financieel beleid.

1.5. Kernwaarden ’s Heeren Loo Onderwijs

Respect
Respect ontvangen we door respect te geven.
Respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen.
Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in anders-zijn.
Duidelijk
Wij zijn voorspelbaar in ons handelen en doen wat we beloven.
Wij hebben afspraken en regels op de scholen.
Daarbij geven wij elkaar feedback en leren we als collega’s van elkaar.
Betrokken
Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.
We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving en ons werk.
De contacten tussen school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn essentieel.
Gezamenlijk
Wij werken samen.
Open en geïnteresseerd staan we in verbinding met elkaar en de maatschappij.
Wij geloven erin dat we sámen meer bereiken.
Ontwikkeling
Ontwikkeling betekent voor ons beweging, groei en nieuwe ervaringen opdoen.
Het uitgangspunt is dat iedereen kan leren.
Daarbij stellen wij realistische doelen.
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Raad van Toezicht
's Heeren Loo Zorggroep

Raad van Bestuur
's Heeren Loo Onderwijs

Directiebureau
1. algemeen dir.bestuurder
2. directeur Bedrijfsvoering
3. Staf ICT Expertise
4. staf WO, staf kwaliteit

GMR
afgevaardigden MR's

Emaus College
1. locatiedirecteur
2. OP
3. OOP
4. MR

1.6. Managementstructuur

de Lasenberg
1. locatiedirecteur
2. OP
3. OOP
4. MR

de Rietschans
1. locatiedirecteur
2. OP
3. OOP
4. MR

Voorthuysenschool
1. locatiedirecteur
2. OP
3. OOP
4. MR
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2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

Vanuit onze missie om leerlingen hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te ontwikkelen om zo een goed en
passend toekomstperspectief te bieden, wordt onze onderwijskundige vormgeving ondersteund door de 3
belangrijke pijlers genoemd bij onze ambitie. Door in ons onderwijs toe te werken naar een zo optimaal
mogelijke participatie in de maatschappij van onze leerlingen na hun schoolperiode, door betrokkenheid van de
ouders bij school (en mogelijke behandeling) wetenschappelijk te laten onderzoeken met als doel de
leerresultaten van onze leerlingen te verhogen en door onze onderwijsvernieuwing te laten ondersteunen door
up-to-date technologie.
Dit leidt tot een onderwijskundige vormgeving waarbij we bij alles wat we doen in ons onderwijsaanbod de
relevantie voor de toekomstige participatie in de samenleving meenemen. Concreet betekent dit dat we ons
telkens afvragen wat ons aanbod bijdraagt aan de toekomstige domeinen van wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap. Dit kan het toeleiden naar een diploma zijn om de vervolgstap naar mbo te maken en daardoor
met een startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden, maar ook het aanbieden van een onderwijsprogramma
dat ondersteunt in de directe toeleiding naar betaalde arbeid. Dit betekent dat we ons in ons onderwijsaanbod
ook richten op de voorbereiding op een zinvolle invulling van vrije tijd en zo zelfstandig mogelijk wonen om te
komen tot een evenwichtig toekomstperspectief waarbij de domeinen elkaar ondersteunen in plaats van
hinderen. Immers, bij een oud-leerling die moeite heeft met wonen zal dit ook (negatieve) effecten hebben op
zijn werk.
Ten tweede zal ons onderwijsaanbod ondersteund gaan worden door eigen wetenschappelijk onderzoek,
waarbij met name de invloed van ouderlijke betrokkenheid op de schoolloopbaan (en eventuele behandeling)
onderzocht zal worden en waarbij aanbevelingen zullen worden gedaan om deze betrokkenheid (anders) vorm
te geven om de schoolresultaten (en dus een succesvolle participatie in onze samenleving) van onze leerlingen
te verbeteren.
Tenslotte zullen we door gebruik van moderne technologieën het onderwijs voor onze leerlingen uitdagender
en actiever maken. Door het gebruik van deze technologieën zal niet alleen het onderwijs verder verbeteren,
maar zal ook de aansluiting op de samenleving verder vergroot worden. Om leerlingen voor te bereiden op de
21e eeuw zullen we ook die 21e eeuw-technologieën moeten gaan gebruiken.

2.1. Pedagogische vormgeving

Een goed pedagogisch klimaat staat bij alle locaties van ’s Heeren Loo Onderwijs voorop. Wij willen onze
leerlingen een plek bieden waar ze met plezier naar school gaan, waar ze zich prettig voelen en waar open
gecommuniceerd wordt. Er is veel aandacht voor de omgang met elkaar en hoe we ervoor kunnen zorgen dat
het plezierig op school blijft. Onze docenten spelen hierin een cruciale rol. Zij creëren een veilig en
gestructureerd klimaat waarin de leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Daarbij worden
duidelijke regels gehanteerd, waar we elkaar ook op mogen aanspreken.
Op alle locaties streven we naar een klassenmanagement gericht op nabijheid, voor-structureren en een vaste
dagindeling. Er wordt iedere morgen gestart met een mentormoment om de leerlingen te laten “landen”. De
schooldag wordt ook gezamenlijk in de groep met de mentor afgesloten. De wijze waarop hier vorm aan wordt
gegeven, verschilt per locatie.

2.2. Didactische vormgeving

Binnen alle locaties van ’s Heeren Loo Onderwijs wordt gewerkt met een vast weekrooster. Afhankelijk van het
uitstroomprofiel en de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt, wordt daar invulling aan gegeven. Er
wordt veelal op individueel niveau lesgegeven en waar mogelijk op groepsniveau. In de lessen die op
groepsniveau worden gegeven, wordt instructie gegeven volgens het (A)DI model. Hierbij ligt de nadruk o.a. op
het ophalen van voorkennis en de samenhang met de nieuwe leerstof en het doelgericht lesgeven, waarbij het
stellen van doelen en het evalueren van de les heel belangrijk is.
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2.3. Uitstroomprofielen

’s Heeren Loo Onderwijs biedt binnen haar locaties de volgende uitstroomprofielen aan:
 Arbeid in beschutte omgeving (arbeidsmatige dagbesteding)
 Arbeid met of zonder kwalificering
 Vervolgonderwijs (Entree 1, mbo, doorstroom naar regulier onderwijs op vmbo-havoniveau).

2.4 Leergebiedoverstijgende kerndoelen

Voor alle uitstroomprofielen gelden leergebiedoverstijgende kerndoelen, die op alle locaties van ’s Heeren Loo
Onderwijs worden aangeboden.
Deze doelen worden uitgewerkt binnen de volgende thema’s:
 Leren leren;
 Leren een taak uitoefenen;
 Leren functioneren in verschillende sociale situaties;
 Ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelingsperspectief.
Omdat onze leerlingen vaak uitvallen op deze thema’s, vinden wij het belangrijk om hier binnen alle vakken
aandacht aan te besteden. De thema’s worden daarnaast specifiek vormgegeven binnen de vakken Leren,
Loopbaan en Burgerschap, Zelfredzaamheid en Vrijetijdsbesteding. Per locatie wordt hier een eigen invulling
aan gegeven.
De specifieke uitwerkingen van de leergebiedoverstijgende kerndoelen, evenals de overige vakkenpakketten zijn
per locatie terug te lezen in de schoolgids en op de website.

2.5 Handelings- en opbrengstgericht werken

Het onderwijs wordt op alle locaties handelingsgericht vormgegeven. Hierbij stellen we doelen, kijken we naar
de resultaten en leren daarvan (PDCA-cyclus). Doordat wij handelingsgericht werken, kunnen wij opbrengsten
meetbaar maken.
Wat beschouwen wij als opbrengsten?
 De mate waarin referentieniveaus worden behaald (meetbaar door middel van toetsing);
 De mate waarin het ontwikkelingsperspectief wordt gerealiseerd;
 De tevredenheid van ouders en leerlingen (indirecte opbrengst);
 De mate van sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen;
 De ervaren veiligheid binnen de scholen.
Om de opbrengsten te meten, gebruiken wij het OPP, het Leerlingvolgsysteem, leerling- en
oudertevredenheidsonderzoeken en de nazorg (wij volgen de leerling tot twee jaar na het verlaten van de
school). Iedere locatie heeft haar eigen LVS dat het beste aansluit bij de werkwijze van de school. Om de mate
van veiligheid binnen de scholen te meten, worden alle incidenten geregistreerd en worden hierop maandelijks
metingen en analyses gemaakt.
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na. We achten
het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden
tot een passend uitstroomperspectief.

2.6 OPP

Er wordt binnen alle locaties gewerkt met Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). Dit is een op
maat gemaakt ontwikkelingsplan voor een individuele leerling. Het eerste OPP wordt gebaseerd op
gegevens van de verwijzende school, instantie of instelling. Na zes weken wordt het OPP definitief gemaakt.
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Twee keer per jaar vindt een bespreking plaats over de vorderingen van de leerling, hierbij worden
ouders/verzorgers en leerling zelf betrokken. Aan het einde van het schooljaar wordt het OPP
geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

2.7 Onderwijstijd

Op jaarbasis wordt er minimaal 1000 uur onderwijstijd geprogrammeerd. De duur en de inhoud die besteed
wordt aan de verschillende vakken en/of stage is afhankelijk van het uitstroomperspectief en van de
ontwikkelingsfase waarin een leerling zich bevindt.
Wij beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom
verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen
te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding.

2.8 Zorg en begeleiding

Uit onze missie en visie vloeit logisch voort dat wij een gedegen zorg voor onze leerlingen essentieel achten.
Binnen de verschillende locaties van ’s Heeren Loo Onderwijs wordt onderwijs aangeboden aan jongeren met
gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. De aanwezigheid van deze problematiek maakt het
noodzakelijk om de leerling niet alleen op didactisch vlak, maar ook op pedagogisch vlak te begeleiden. Om dit
te kunnen realiseren streven we naar de uitvoering van een systematisch aangeboden leerlingenzorg. Hierbij
zijn o.a. de leerkracht en de Commissie van Begeleiding nauw betrokken. Met de leerlingenzorg beogen wij de
ontwikkeling van onze leerlingen op alle gebieden zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De zorg heeft de volgende kenmerken:
 De zorg is breed
Wij rekenen de pedagogische en didactische begeleiding van de leerlingen tot kerntaken. Vanuit het
besef dat de leefwereld van onze leerlingen groter is dan alleen de school, streven we ernaar de
leerlingen te ondersteunen bij hun functioneren binnen het gezin en bij hun vrijetijdsbesteding. De
voortgang van de leerling wordt regelmatig besproken middels leerling besprekingen. Hier worden ook
de overige milieus waarin de leerling zich begeeft doorgesproken. Door het onderhouden van
regelmatige contacten met ouders/verzorgers, worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van
de vorderingen van hun kind. Is het nodig om overige zorginstanties in te schakelen of zijn deze al
betrokken, dan wordt dit besproken met de ouders/verzorgers.
 Eenheid van handelen
Wij streven naar zoveel mogelijk eenheid van handelen, zowel in onze pedagogische benadering als in
onze manier van lesgeven. Dit realiseren wij door het creëren van een pedagogisch basisklimaat en de
naleving van de duidelijk gestelde regels binnen de school. Iedere betrokkene binnen de organisatie
werkt vanuit de missie en visie van ’s Heeren Loo Onderwijs en is op de hoogte van de afspraken en
regels op school en leeft ze na.
 De zorg wordt systematisch aangeboden
We streven als organisatie naar het systematisch laten plaatsvinden van de zorg voor de leerlingen. De
leerlingenzorg maakt deel uit van een gesystematiseerd proces, dat begint bij de eerste aanmelding en
middels nazorg doorloopt tot na het verlaten van de school.
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2.9 Beleidsvoornemens en ambities
Onderwijskundige vormgeving

1

2

1

Resultaat
Onderwijs is toegespitst op
duurzame en passende
uitstroombestemmingen.

Onderwijsvernieuwing sluit
goed aan bij veranderingen
in de maatschappij.

Resultaat
Onderwijs bieden met
behulp van up-to-date
technologie.

Schooljaar 2018-2020
Actie
Tijdpad
- Het verder uitwerken van 2018-2020
arbeidsparticipatie
(uitstroomprofiel
Arbeid).
- Uitwerken van de
aansluiting op en
samenwerking met
andere scholen
(uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs).
- Contacten met
gemeentes over het
toeleiden naar adequate
dagbesteding
(uitstroomprofiel
Dagbesteding).
- Kennisnemen van
2018-2020
vernieuwing en
ontwikkeling in de
maatschappij, met
name op het gebied
van gemeentes en
onderwijs en deze
verandering/
vernieuwing
verankeren in ons
onderwijs.
- vanuit onze expertise
actief deelnemen aan
regionale en landelijke
kennisnetwerken.
Schooljaar 2018-2022
Actie
Tijdpad
- 21e eeuwse skills een plek
2018-2022
geven binnen het
onderwijs.
- Aansluiten bij
technologische
ontwikkelingen binnen het
onderwijs en het
toepassen van up-to-date
technologie op de wijze
van lesgeven.

Uitvoerder(s)
locatiedirecteuren

Evaluatie
Verantwoording in
jaarplan

locatiedirecteuren

Verantwoording in
jaarplan

Uitvoerder(s)
Staffunctionaris,
locatiedirecteuren

Evaluatie
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3. PERSONEELSBELEID
Binnen ’s Heeren Loo Onderwijs geldt dat de missie en de visie met de uitwerking in de kerndoelen onverkort de
basis en het uitgangspunt is voor de vormgeving van het integraal personeelsbeleid1 (IPB). De instrumenten,
uitgewerkt in beleidsplannen, moeten op een zodanige manier met elkaar verweven zijn, dat professionaliteit
van de werknemer, de kwaliteit van het onderwijs, het welbevinden en de veiligheid van leerling en
werknemers, wederzijds respect, een gedragen grondhouding en de individuele ontwikkeling leiden tot een
gedragen en eenduidige onderwijscultuur.

3.1. Schema IPB

Verticale afstemming

Visie & Missie

Strategische & organisatorische doelstellingen

IPB-beleid

Personeelsbeheer
Personeelszorg

Organisatiebeleid

Kwalificaties
Schoolleiders

Personeelsinstrumenten

Horizontale afstemming

Voor de volledige uitwerking van het Integraal Personeelsbeleid wordt verwezen naar het document IPB ’s
Heeren Loo Onderwijs op SharePoint.

3.2. Personeelsbeleid in relatie tot kwaliteit
Het management zorgt voor de juiste inzet van medewerkers en het sturen op gedrag en resultaat, vanuit het
perspectief van de doelstellingen. In de gesprekscyclus is zowel aandacht voor competenties van de
medewerker en zijn talenten als voor de doelstelling van de organisatie. De verbinding van organisatiedoel en
persoonlijke doelen in combinatie met de aanwezige en noodzakelijke competenties draagt bij aan de borging
van kwaliteit.

3.3. Medezeggenschap
´s Heeren Loo Onderwijs kent een getrapte overlegstructuur met betrekking tot de medezeggenschap. Iedere locatie heeft een medezeggenschapsraad, die qua bevoegdheden gekoppeld is
aan het mandaat van de locatiedirecteur. Het overleg tussen de locatiedirecteur en de medezeggenschapsraad
1

Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers
op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de
onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die
gericht zijn op de individuele ontwikkeling van medewerkers.
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betreft alle locatiegebonden onderwerpen evenals de uitwerking van de bovenschoolse
beleidsafspraken. Dit betreft het algemene beleid en de onderwijskundige visie, de personele,
financiële en infrastructurele randvoorwaarden, naast specifieke zaken als de keuze voor
kwaliteitsbeleid, leerlingvolgsystemen en externe certificering. Deze bovenschoolse onderwerpen
worden geagendeerd in het overleg tussen de algemeen directeur bestuursmanager en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad met vertegenwoordigers vanuit de locatie MR-en.

3.4. Formatiebeleid en functiemix.
Jaarlijks wordt vóór 1 mei het meerjaren-formatieplan vastgesteld door het bestuur. Het gaat hier om een
periode van vier jaar, geconcretiseerd naar het betreffende schooljaar. Per locatie wordt vastgesteld hoeveel
formatie er voor het schooljaar beschikbaar is. Hierbij is het uitgangspunt dat er gestreefd wordt naar
continuïteit voor iedere afdeling binnen de locatie maar ook voor iedere individuele medewerker.
’s Heeren Loo Onderwijs heeft de uitgangspunten en promotiecriteria ten behoeve van de functiemix vastgelegd
en geïmplementeerd.

3.5. Taakbeleid
Met goed taakbeleid wordt beoogd te komen tot een optimale afstemming van enerzijds het takenpakket van
de school en anderzijds de capaciteiten en de beschikbare tijd van het personeel. Het management gebruikt het
taakbeleid conform de afspraak met de medezeggenschap om de omvang en zwaarte van de taken in relatie tot
de capaciteiten en de inzetbaarheid van medewerkers evenredig te kunnen verdelen. ’s Heeren Loo Onderwijs
voert jaarlijks de Normjaartaakgesprekken vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar. In februari van het
lopende schooljaar kunnen medewerkers hun wensen voor het volgende schooljaar schriftelijk opgeven.
Jaarlijks ontvangen de medewerkers, ter ondertekening, een uitgewerkte Normjaartaak-overeenkomst. Voor de
invoering van het taakurenbeleid is met instemming van de GMR per januari 2018 opnieuw voor 3 jaren
gekozen voor het overlegmodel.
De volgende documenten zijn hiermee samenhangend vastgesteld:
 Werktijdenregeling (in samenwerking met arbeidstijden);
 De werktijdfactor (WTF) en het aantal dagen en dagdelen;
 Inventarisatie en categorisering van de taken van de leerkracht;
 Aanwezigheidsafspraken.

3.6. Competentiemanagement en gesprekscyclus
Voor de goede invulling van bovengenoemde gesprekken hanteert ´s Heeren Loo Onderwijs twee elkaar
ondersteunende personele instrumenten, te weten competentiemanagement en een tweejarige
gesprekscyclus. De gesprekscyclus omvat de reguliere onderwerpen als planning- , voortgang-, functionering- en
beoordelingsgesprek2. Competentiemanagement gebruiken wij om zowel naar de leerlingen toe maar ook naar
onze medewerkers toe, tot een optimale inzet te kunnen komen. Voor leerlingen omdat dat aangeeft welke
competenties zij van de docent vragen om tot leren te kunnen komen, voor de docenten omdat wij daarmee
hun eigen professionele ontwikkeling zichtbaar kunnen maken en dat mede de inzet is voor toewijzing en
invulling van taakuren en personeel.
Ter ondersteuning, voorbereiding en verslaglegging van de gesprekscyclus zijn duidelijke protocollen en
standaardformulieren vastgesteld. Tijdens de gesprekken komt ook het bekwaamheidsdossier aan de orde.

3.7. Deskundigheidsbevordering
‘s Heeren Loo Onderwijs ziet het als haar taak om zowel de organisatie als de individuele medewerker zodanig
toe te rusten dat kan worden voldaan aan de eisen die aan hen gesteld worden. Dit houdt in dat er aan
2

Voor de inhoudelijke toelichting zie het onderwerp Gesprekscyclus ’s Heeren Loo Onderwijs op SharePoint.
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medewerkers voldoende ruimte geboden wordt voor persoonlijke en teamgerichte ontwikkeling.
Dit leidt tot een meerjarenplan en een jaarlijks scholingsplan, waarbij de doelen SMART (Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd worden.

3.8. Gezond werkklimaat en ziekteverzuimbeleid
Een gezond werkklimaat wordt mede bepaald door het arbobeleid (arbeidsomstandigheid), het
ziekteverzuimbeleid en een evenwichtig doelgroepenbeleid, zie IPB Protocol Ziekteverzuim ’s Heeren Loo
Onderwijs.
’s Heeren Loo Onderwijs geeft invulling aan beleid gericht op het welzijn van de medewerkers in relatie tot de
doelgroep van leerlingen. Daarom is het samenspel tussen de direct leidinggevende, de medewerker en bij
verzuim de bedrijfsarts en indien nodig een verzuim coach vanuit het perspectief van het bestuur van wezenlijk
belang. Voor onze leerlingen is continuïteit en voorspelbaarheid immers een belangrijke voorwaarde.
Wijzigingen in het rooster en vervanging van leerkrachten betekenen het doorbreken van structuur en leiden bij
hen tot verminderde leerprestaties en interne onrust.
Het ziekteverzuimbeleidsplan is gebaseerd op wettelijke bepalingen, waaronder WIA, de Arbowet en de Wet
Verbeterde Poortwachter. Bij de uitvoering laten de scholen zich ondersteunen door een gecertificeerde
arbodienst.

3.9. Sociaal Statuut
Het werkgelegenheidsbeleid is vastgesteld voor alle medewerkers van de scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs.
Daarin is opgenomen dat het bestuur zorg draagt voor een Sociaal Statuut3 indien dat qua ontwikkeling van de
werkgelegenheid noodzakelijk is.
Het doel van het Sociaal Statuut is om, naast het waarborgen van zorgvuldigheid bij het behandelen van de
gevolgen van reorganisatie voor de medewerkers, gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen. Een
Sociaal Statuut zorgt ervoor dat het proces zo zorgvuldig mogelijk verloopt en dat onzekerheden voor het
personeel tot een minimum beperkt worden. Het Sociaal Statuut moet duidelijkheid scheppen over wat de
werkgever en de werknemer van elkaar mogen verwachten.
Wanneer reorganisatie uitmondt in een voornemen werknemers aan te wijzen voor ontslag, zal door het
bestuur van ’s Heeren Loo Onderwijs en de GMR een Sociaal Plan worden opgesteld. Hierin worden
maatregelen en procedures op maat uitgewerkt.

3.10. Arbeidsvoorwaardenbeleid
De kaders hiervoor zijn gevormd door de CAO-PO 2016.
3.11. Algemene Verordening Gegevensbescherming 4
In mei 2018 wordt de WBP aangevuld door Europese wetgeving: de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG). ’s Heeren Loo Onderwijs is in samenwerking met ’s Heeren Loo Zorggroep (als
Bevoegd Gezag) een traject gestart om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.
Privacy visie 's Heeren Loo
In het verlengde van de missie van 's Heeren Loo hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid
richting deze driehoek en de overige belanghebbenden. ’s Heeren Loo Onderwijs zet zich dan ook in om de
persoonlijke levenssfeer en privacy van onze leerlingen, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen
te beschermen.
3

Een Sociaal Statuut kan gezien worden als een totaal van beleidsinstrumenten, dat ingezet kan worden om op termijn dreigende negatieve
werkgelegenheidseffecten op te kunnen vangen.
4

Voor een uitgebreide toelichting op het gebied van AVG, verwijzen wij u naar de privacy statement op SharePoint en op de Website van
’s Heeren Loo Onderwijs.
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3.12. Beleidsvoornemens en ambities
Personeelsbeleid

1

2

3

Resultaat
- ’s HL Onderwijs beschikt
over passend aantoonbaar
bekwaam personeel.
- ’s HL Onderwijs beschikt
over een passend
instrument dat de
bekwaamheid van
medewerkers adequaat in
beeld brengt
(Bekwaamheidsdossier).

Binnen ’s HL Onderwijs heerst
een feedback cultuur.
Alle medewerkers binnen
’s HL Onderwijs kennen de
feedback principes.
Directiestructuur: taken en
verantwoordelijkheden op de
verschillende portefeuilles zijn
belegd.

Schooljaar 2018-2019
Actie
Tijdpad
- Op directieniveau
2018-2019
wordt bepaald waar
een
bekwaamheidsdossier
aan moet voldoen.
- Huidig instrument
vervalt per 1-1-2019.
Actie: opnieuw
inventariseren van
aanvullende eisen en
keuze maken voor de
komende vier jaar.
- Ter kennisneming/
advisering bij GMR
Medewerkers hebben
meerdere momenten
per jaar gericht
geoefend met de
feedback principes.
- Portefeuilles worden
verdeeld onder de
locatiedirecteuren.

Uitvoerder(s)
directieoverleg

Evaluatie

2018-2022

2018-2019

Locatiedirecteuren
als
portefeuillehouders.
Locatiedirecteuren
en medewerkers.
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4. KWALITEITSMANAGEMENT
Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs kwalitatief van een hoog niveau is. Dit houdt in dat we
altijd een stapje verder gaan dan de standaard. Dit doen we door met regelmaat de opbrengsten te
toetsen en te analyseren en vervolgens de consequenties ervan te verwerken. We hebben een overkoepelend
en sterk ingericht kwaliteitssysteem.
In onze ambitie om kwalitatief goed onderwijs te bieden, beogen wij dat al onze medewerkers doordrongen zijn
van het kwaliteitsdenken, dit goed kunnen delen met elkaar en het op een adequate manier extern kunnen
profileren. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is een belangrijk middel hiertoe.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem houdt in dat we onszelf scherp in de gaten houden door de volgende vragen
te stellen:
 Doen de scholen de goede dingen?
 Doen de scholen die dingen ook goed?
 Hoe weten de scholen dat zij de dingen goed doen?
 Weten of vinden anderen dat ook?
 Wat doen de scholen met die kennis?
Dit zijn allemaal vragen waar antwoord op gegeven dient te worden, want met die kennis kan de school zijn
werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft.

4.1. Borging Kwaliteit
‘s Heeren Loo Onderwijs kent een vaste borgingsystematiek binnen het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
Wanneer er een nieuw ontwikkelpunt wordt vastgesteld, dan wordt dit geagendeerd in de stuurgroep Kwaliteit.
Daar vindt de eerste beoordeling plaats ten aanzien van de vraag of het ontwikkelpunt een locatie betreft of dat
het op meerdere locaties van toepassing is. Daar wordt ook vastgesteld wie de verantwoording voor het
onderwerp op zich neemt.
Als het onderwerp in uitvoering wordt genomen, wordt het vertaald naar de locaties en daar in acties
uitgewerkt. De resultaten daarvan worden in de lokale managementteams besproken en zo nodig
geïmplementeerd.
De terugkoppeling vindt plaats in het directieoverleg en daar worden ook de eventuele acties voor de overige
locaties vastgesteld.
In het directiereview wordt vervolgens de implementatie gemonitord en wordt besproken of de consequenties
van de actie voldoende zijn geborgd of ook in het jaarplan moeten worden opgenomen.

4.2. Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs
Binnen ’s Heeren Loo Onderwijs wordt er gewerkt volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Of wij aan
deze norm (blijven) voldoen, wordt ieder schooljaar gecontroleerd door middel van interne en externe audits.
Dit schooljaar hebben wij aangetoond dat we aan de landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs voldoen en
daarmee hebben wij ons gecertificeerd (CIIO). Deze certificering en het vasthouden ervan, helpt ons in onze
ambitie om onszelf continu te blijven verbeteren.

4.3. Kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg kenmerkt zich door de volgende punten:
1. De kwaliteitszorg is integraal: gericht op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen;
2. De kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch en staat in een meerjarenperspectief;
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3. Er vinden zelfevaluaties en externe audits plaats, op het geheel of op deelgebieden;
4. Deskundigen en/of “critical friends” reflecteren op de resultaten van de zelfevaluaties en de

audits;
5. Het gaat steeds om de vraag wat de school ermee doet: resultaten leiden tot een keuze en/of

actie binnen de kwaliteitszorg;
6. ’s Heeren Loo Onderwijs hecht er waarde aan om deel te nemen aan externe audits om te leren

van en met elkaar.
Kwaliteitszorg, zelfevaluatie en externe audits zijn zichtbaar met de kwaliteitscyclus van de school: het
schoolplan, de schoolgids en het schoolondersteuningsplan. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een
overzicht van de activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden van de school voor de samenwerkingsverbanden,
de partners en alle betrokkenen van de school.

4.4. Jaarlijks kwaliteitsplanning
’s Heeren Loo Onderwijs werkt met een jaarlijkse kwaliteitsplanning. De stuurgroep Kwaliteitszorg bewaakt de
kwaliteit en adviseert de aandachtspunten aan het directieoverleg. Deze planning wordt opgesteld op basis van
de aandachtspunten, maar ook de ontwikkelpunten die vanuit de (zelf)evaluaties naar voren komen. Vanuit de
locatiedirecteuren wordt dit vertaald naar de verschillende locaties en vindt de sturing op locatie plaats door
het locatiemanagement. De locaties plannen hun eigen acties, ook op basis van hun eigen ontwikkelagenda en
hun eigen verbeterpunten voortkomend uit de (zelf)evaluaties.

4.5. Instrumenten kwaliteitsonderzoek
’s Heeren Loo Onderwijs heeft gekozen voor Qschool (voorheen: Kwaliteitsvragenlijsten) van B&T als instrument
voor kwaliteitsonderzoek binnen onze scholen.
We hebben voor Qschool gekozen vanwege de uitgebreide mogelijkheden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat
er gebruik gemaakt wordt van een automatisch gegenereerde benchmark waarmee wij onze resultaten kunnen
vergelijken met andere, vergelijkbare scholen in Nederland.
Voor het tevredenheidsonderzoek voor leerlingen hebben we, naast de reguliere B&T-vragenlijst, voor de
specifieke doelgroep (Voorthuysenschool, zmlk) gekozen voor een nieuw instrument van B&T. Met de
Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ kunnen we ook inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen met een
ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar, doordat de vraagstelling volledig is afgestemd op het taalbegrip en
abstractievermogen van deze specifieke doelgroep. Bovendien kunnen we met het instrument ook de
standaardvragen van Vensters voor Verantwoording, inclusief de vragen met betrekking tot sociale veiligheid, bij
deze leerlingen afnemen.
Voor de EMB-leerlingen is landelijk nog geen geschikt instrument beschikbaar. Vanaf juni 2018 gaan wij
deelnemen aan een pilot van CITO voor de ontwikkeling van een instrument voor deze doelgroep.
4.6. Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitsmanagementsysteem van ‘s Heeren Loo Onderwijs is vastgelegd in een handboek kwaliteit. In het
handboek zijn de procedures nader omschreven. De doorwerking van kwaliteit welke ondersteund wordt door
de procedures zoals beschreven in het handboek vindt plaats door openbaarstelling van het handboek op het
netwerk, via overleg en via opleiding en instructie.
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4.7. Beleidsvoornemens en ambities

Kwaliteitsmanagement

1

Resultaat
’s Heeren Loo Onderwijs
streeft na dat alle
medewerkers eigenaar
worden van kwaliteit met
betrekking tot hun
onderdeel, taak of functie.

Schooljaar 2018-2019
Actie
Tijdpad
- Aanstellen van een interne
2018-2022
kwaliteitsfunctionaris
- Het bieden van instructie en
training ten behoeve van
eigenaarschap.

Uitvoerder(s)
Alle
medewerkers

Evaluatie
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5. ORGANISATIE, SAMENWERKING MET KETENPARTNERS EN HUISVESTING
5.1. Organisatie
´s Heeren Loo Onderwijs is een organisatorische eenheid binnen ´s Heeren Loo Zorg. De Raad van Toezicht
van ´s Heeren Loo is daarom tevens Raad van Toezicht voor Onderwijs. In de dagelijkse praktijk vervult de Raad
van Bestuur, die formeel het bevoegd gezag is, de toezichthoudende rol en is de aangestelde en gemandateerde
algemeen directeur/bestuursmanager belast met de rol van bevoegd gezag.
De algemeen directeur-bestuursmanager legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur door toepassing van
een jaarplancyclus, met documenten als het jaarplan inclusief begroting en jaarverslag en ondersteunt door een
formele gesprekcyclus en door informeel bilateraal overleg.
De formele financiële verantwoording van Onderwijs maakt deel uit van de financiële rapportage van geheel ´s
Heeren Loo. Daarnaast brengt ´s Heeren Loo Onderwijs een zelfstandig jaarverslag uit in relatie tot de eisen van
OCW en de onderwijsinspectie.
De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd en nodigt daarnaast, wanneer zij dat
wenst, in overleg met de Raad van Bestuur de bestuursmanager uit voor toelichting op een door een hen
gewenst onderwerp, in schooljaar 2016/2017 financiële audit en in 2017/2018 algemeen
ontwikkelingsperspectief onderwijs.
Onderwijs kent een nauwe samenwerking met de concerndirectie van ´s Heeren Loo welke primair gericht is op
zorg maar een specifieke deskundigheid heeft die door Onderwijs wordt ingezet op terreinen waar zij dat zelf
niet of onvoldoende heeft.
Dit betreft onder andere ondersteuning op het gebied van huisvesting en vastgoed, preventie privacywetgeving,
aanstelling van een aandachtsfunctionaris op de gebieden van AVG en risico’s van mogelijke data-lekken. Ook
specifieke kennis met betrekking tot ICT-platform, inkoop, marketing en communicatie of facilitaire
deskundigheid wordt in samenwerking tot stand gebracht.
´s Heeren Loo Onderwijs is een kleine lean-georganiseerde eenheid. Naast de algemeen directeur/
bestuursmanager bestaat de aansturing uit een directeur Bedrijfsvoering en vier locatiedirecteuren,
ondersteund door een vakspecialist ICT, een parttime onderzoeker en een functionaris voor algemene
beleidsondersteuning. De locatiedirecteuren zijn tevens belast met een locatie-overstijgende
beleidsportefeuille, zoals Personeel, Kwaliteit, Onderwijsinnovatie en Ketenpartners.

5.2. Samenwerking met Ketenpartners
Om de leerlingen in staat te stellen hun mogelijkheden te ontwikkelen en hun toekomstperspectief te kunnen
realiseren, stopt de ondersteuning van ’s Heeren Loo Onderwijs niet bij het lesgeven i.c. het specialistisch
onderwijs, maar werken wij ook in nauwe samenwerking met onze ketenpartners, in het bijzonder de
werkgevers waar de leerlingen stage lopen en/of werken aan de begeleiding en ondersteuning in deze fase van
het leerproces.
’s Heeren Loo Onderwijs zoekt vooral samenwerkingsmogelijkheden vanuit de missie en visie op onderwijs, in
combinatie met leermogelijkheden binnen het bedrijf of werkplek. Daarbij treedt zij voorafgaand aan een
plaatsing in overleg met de werkgever over zijn/haar visie en de voor de leerling te bereiken doelstelling. De
kernwaarden van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn daarbij vertrekpunt voor het gesprek. Naast het startgesprek
levert ’s Heeren Loo Onderwijs gecertificeerde coaches voor de feitelijke ondersteuning tijdens het stage lopen
of werken en voor bemiddeling bij vragen en/of kwesties.
Naast het gesprek over de kernwaarden stelt ’s Heeren Loo Onderwijs zich ten doel in de komende periode in
gezamenlijkheid met de ketenpartners afspraken te maken over de criteria voor toetsing van resultaten en de
wijze van evalueren van de samenwerking.
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5.3. Huisvesting
´s Heeren Loo Onderwijs hanteert de onderwijsbehoefte van haar leerlingen als uitgangspunt voor
het schoolgebouw. Deze onderwijsbehoefte wordt naast de persoonskenmerken en leerroute ook beïnvloed
door de bijkomende gedrags- en/of andere problematiek. Daarbij gaat het om zowel internaliserende als
externaliserende problematiek, om aanwezige of bijkomende psychische problematiek en om cognitieve
capaciteiten. Dit geheel leidt ertoe dat de scholen veelal opgebouwd worden in compartimenten zodat leerling
stromen elkaar niet negatief beïnvloeden en de school een natuurlijke rustgevendheid uitstraalt.
Deze visie op het gebouw proberen wij, ondersteund door de directie Vastgoed, in overleg met gemeentes en
externe bouwkundigen te realiseren tijdens het ontwerpproces voor een nieuw schoolgebouw.
Sinds 2016 loopt de bouwfase van de nieuwbouw voor de Van Voorthuysenschool, waarbij zij met hun collegaonderwijsinstelling voor SO per maart 2019 een gezamenlijk gebouw zullen betrekken. Bijkomend voordeel voor
de leerlingen is de herkenbaarheid ten aanzien van het gebouw en medewerkers bij doorstroom van primair
(SO) naar vervolg-(VSO)onderwijs.
Voor 2021 zal ook voor het Rietschans College een nieuwbouwproces doorlopen moeten worden omdat de
school dan het huidige huurpand zal moeten verlaten. Het gesprek met de gemeente Ermelo over een
vervangende nieuwbouw is al gestart.
Voor het Emaus College, dat nauw samenwerkt met het behandelinstituut Groot Emaus, zal in de
komende periode opnieuw naar de huisvesting van alle nevenlocaties van onderwijs en
arbeidstoeleiding gekeken worden. Deels vanwege de veranderende doelgroep en deels vanwege
de feitelijke stand van de huidige gebouwen. Het overleg met de directie vastgoed van ´s Heeren Loo,
eigenaar van de huidige gebouwen, is geopend.
Voor het behandelinstituut naast de Lasenberg in Soest ligt een aanvraag voor uitbreiding van de
onderwijsmogelijkheden voor een jongere groep leerlingen met de leeftijd 8-12 jaar. Hierover is ´s Heeren Loo
Onderwijs samen met collegae van stichting de Meerkring in gesprek met de gemeente Soest. Indien deze
mogelijkheid gerealiseerd wordt, zal dat ook een herindeling van het huidige schoolgebouw impliceren.

5.4. Voornemens en ambities
Samenwerking met Ketenpartners en Huisvesting

1

2

Resultaat
In het kader van
transparantie ontwikkelen
wij gemeenschappelijk
normen voor onze
ketenpartners en maken we
zichtbaar wat onze
ketenpartners van ons
kunnen verwachten.
Onze ambitie is een goede
huisvesting voor het leren
leren van onze leerlingen
zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.

Schooljaar 2018-2019
Actie
Tijdpad
- Vaststellen van normen
2018-2019
- Herzien van alle afspraken in
en verder
relatie tot onze normen
- Afspraken communiceren met
ketenpartners

- Voor twee van onze locaties
vinden wij dat wij niet voldoen
aan onze ambitie.
Van Voorthuysenschool:
nieuwbouw is van start gegaan.

2019
gereed

Rietschans: gesprekken gaande
met de gemeente

2021
gereed

Uitvoerder(s)
Directieoverleg

Evaluatie

Directieoverleg
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6. SOCIALE VEILIGHEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN
6.1. Sociale veiligheid
De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn van mening dat een leerling zich pas echt goed kan
ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school
gaan en dat alle leerlingen tot hun recht komen. Dat geldt ook voor alle medewerkers. De school moet een plek
zijn waar leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zich veilig voelen en waar alle betrokkenen respectvol met
elkaar omgaan.
In dit licht streven wij naar een zo veilig mogelijk leer- en werkklimaat binnen de scholen. De doelgroep bestaat
uit kwetsbare leerlingen, die vanwege hun problematiek geen onderwijs kunnen volgen binnen het regulier VO
of daar zijn uitgevallen. Wij vinden dat wij moeten zorgen dat de school een plek is waar rust heerst en waar
leerlingen met een veilig gevoel naartoe komen. Dit proberen we te bereiken door regels te stellen en deze met
elkaar na te komen. Bewustwording van je eigen handelen en de gevolgen daarvan is een onderwerp waar vaak
aandacht aan besteed wordt, zowel in de klas als bij medewerkers onderling. Via observaties houden wij de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in het oog. Zodra wij merken dat een leerling zich niet veilig
en vertrouwd voelt, ondernemen wij in overleg met de ouders/verzorgers actie. Omdat het gedrag op school en
thuis een wisselwerking betreft, verwachten wij van ouders/verzorgers hetzelfde.
Om binnen de scholen vorm te geven aan de sociale veiligheid, werken we in eerste instantie preventief door
binnen en buiten de lessen aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Binnen de verschillende scholen wordt
hier aan de hand van eigen methodieken aan gewerkt en heeft iedere school een schoolveiligheidsplan en een
gedragscode voor de medewerkers. Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers zijn op de hoogte van het
veiligheidsplan waarin afspraken, regels, normen en procedures zijn vastgelegd. De veiligheidscoördinator
bewaakt de sociale veiligheid samen met de veiligheidscommissie. Dit vindt plaats op basis van de
incidentenregistratie, het nabespreken van de incidenten met de betrokken medewerkers, leerlingen en
ouders/verzorgers en het aanleveren van de wekelijkse analyse op de incidentenregistratie aan de Commissie
van Begeleiding evenals maandelijks aan het Locatie MT.
Daarnaast draagt de veiligheidscommissie zorg voor professionalisering op het gebied van veiligheid.
De Arbocommissie binnen de verschillende scholen draagt zorg voor de uitvoering van het Arbobeleid en
bewaakt daarmee de algemene (fysieke en sociale) veiligheid. De commissie rapporteert aan en adviseert de
directie.
Het veiligheidsbeleid wordt binnen de kwaliteitszorg planmatig vormgegeven met de PDCA-cyclus.
Het opstellen van jaarplannen met betrekking tot het arbobeleid en de sociale veiligheid vinden op
locatieniveau plaats.

6.2. Beleidsvoornemens en ambities
Sociale veiligheid

1

2

Resultaat
’s Heeren Loo Onderwijs voert
een gezamenlijk beleid op
schoolveiligheid

de mate van
veiligheidsbeleving op het
aspect sociale veiligheid neemt
jaarlijks toe

Schooljaar 2018-2022
Actie
Tijdpad
Wordt uitgewerkt in 2018-2020
het veiligheidsplan
en vertaald naar de
verschillende
locaties.
Jaarlijkse enquête
2018-2022
wordt afgenomen

Uitvoerder(s)
Veiligheidscoördinatoren,
locatiedirecteuren

Evaluatie

Veiligheidscoördinatoren,
locatiedirecteuren
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7. ONDERTEKENING

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van ’s Heeren Loo Onderwijs heeft instemming verleend aan
het schoolplan 2018-2022.

Datum:
Ermelo, …………………………. 2018

Namens de scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs:

………………………………………………………………….
G.J. van Egmond
Algemeen directeur ’s Heeren Loo Onderwijs

Namens de GMR van ’s Heeren Loo Onderwijs:

………………………………………………………………….
Dick Marissen
Voorzitter GMR ’s Heeren Loo Onderwijs
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