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INLEIDING
Dit schoolplan van het Rotterdamcollege geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode
2014-2018 weer.
Anders geformuleerd: Waar staan we als school nu voor en hoe en waar willen we naartoe in de
periode tot 2018?
Er zijn de komende jaren enorme en ingrijpende ontwikkelingen waar het Rotterdamcollege mee te
maken krijgt. Vanuit de wet op de expertisecentra waar sprake was van een geheel met het SO, volgt
een aparte positionering van het Rotterdamcollege door de invoering van “passend onderwijs”, wat de
koppeling aan het samenwerkingsverband voor het regulier voortgezet onderwijs als gevolg heeft.
Bovendien hebben we te maken met de wet “kwaliteitsverbetering (V)SO, wat voor de inhoud van het
onderwijs grote gevolgen heeft.
Door dit te beschrijven in een plan willen we in samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid
bieden en leggen wij verantwoording af aan het bestuur van de Martinus Stichting, het bevoegd
gezag van de school.
Het managementteam, bestaande uit de directie en diverse collega’s hebben aan de totstandkoming
van dit plan gewerkt.
De medezeggenschapsraad is op de hoogte van het tot stand komen van dit plan en er is instemming
gevraagd met het eindresultaat.
Het doel is van het begin af geweest:
a.
b.
c.
d.
e.

we maken een plan dat schoolspecifiek is.
het plan moet door alle personeelsleden gedragen worden.
het plan moet leesbaar zijn.
jaarlijks moet geëvalueerd worden of de gestelde doelen zijn gehaald.
het plan moet klaar zijn voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Iedere schakel binnen het Rotterdamcollege is even belangrijk, van leerkracht tot conciërge, van
klassenassistent tot directie. Dit vormt de basis voor een werkbaar geheel.
We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en
vastgesteld. Ons beleidsplan is een onmisbaar document in de school. Het zal duidelijkheid bieden aan
iedereen.
Er was een aantal documenten beschikbaar dat als basis kon dienen voor dit plan. Denk hierbij aan de
evaluatiegegevens van de voorgaande schoolplannen, de verschillende inspectierapporten en het
daarbij horende plan van aanpak, het rapport van WMK (werken met kwaliteitskaarten) en de
oudertevredenheidsenquete.
Na de beschrijving van de school volgt de manier waarop het kwaliteitsbeleid gestalte krijgt. Daarna
wordt het onderwijskundige beleid beschreven, waarna de overige beleidsterreinen aan bod komen.
Drs. G.J.M. Reinalda,
Directeur.
L.C. Rijsdijk,
Locatiedirecteur Assendelfstraat
M. Radstake
Locatieleider Asserweg
A. van der Linde
Locatieleider Schaepmanstraat
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HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL.
Het Rotterdamcollege het VSO van de St. Mattheusschool, een school voor VSO-ZMLK/MG-F. Dit houdt
in dat het een VSO-ZMLK-school is met verbrede toelating.
De school richt zich op onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar.
Door de verbrede toelating kunnen er leerlingen worden geplaatst met een meervoudige handicap. Dit
zijn op het Rotterdamcollege veelal leerlingen die een meervoudige handicap hebben op grond van
hun gedrag of autisme. De school is niet ingericht om leerlingen met een lichamelijke handicap
onderwijs te kunnen bieden. Er wordt onderwijs geboden aan een brede groep leerlingen. De
ondersteuningsvraag van sommige leerlingen is zo specifiek dat zij onderwijs kunnen volgen binnen een
speciaal groepsarrangement. Zo zijn er naast de reguliere ZMLK-groepen speciale groepen voor
leerlingen met ASS, groepen voor leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben op grond van
hun gedrag en groepen voor leerlingen met een MG-indicatie.
1.1. Situering:
Het Rotterdamcollege heeft momenteel 3 onderwijslocaties:
!
!
!

Het VSO (ZMLK-MG) is gehuisvest aan de Assendelftstraat in Kralingen. Deze locatie is
goed bereikbaar met de metro, halte Gerdesiaweg. Hier zijn de meeste groepen
gehuisvest
De afdeling zorggroepen is gehuisvest aan het schoolgebouw aan de Asserweg, op
loopafstand van de locatie Larikslaan. Hier is 1 groep Rotterdamcollege gehuisvest
De afdeling intensieve begeleiding (2 groepen) is gehuisvest in het gebouw aan de
Schaepmanstraat in Spangen.

1.2. Gebouwen:
Het schoolgebouw aan de Assendelftstraat is tijdelijke huisvesting. In dit gebouw is een aantal
voorzieningen gerealiseerd om goed onderwijs te kunnen geven. Het gebouw is echter te beperkt,
zodat er veel gebruik wordt gemaakt van andere leslocaties, die met eigen busjes bereikt worden.
Het gebouw Schaepmanstraat is eveneens tijdelijke huisvesting met een aantal specifieke
voorzieningen.
In 2015 wordt de nieuwbouw aan de Aleyda van Raephorstlaan opgeleverd. Het wordt een centrum
voor onderwijs en zorg, waar met 2 partners een uniek centrum wordt gebouwd. Het Rotterdamcollege
krijgt veel voorzieningen om het onderwijs optimaal in te kunnen richten. Arbeidsparticipatie staat
hierbij centraal.
Het Rotterdamcollege is een Katholieke school, onder bestuur van de Martinusstichting voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs.
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1.3. Algemene gegevens:
Naam:

E-mail:
Telefoon:
Directeur:
Website

Rotterdamcollege,
onderdeel van de St. Mattheusschool voor SO/VSO-ZMLK
p/a/ Larikslaan 190
3053 LG Rotterdam
Mattheus@zmlk.nl
010-4223517
Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda
www.zmlk.nl
www.rotterdamcollege.nl

Locatie VSO:
Adres:
Postcode – plaats:
Telefoon:
Adj. directeur:
E-mail:

Rotterdamcollege
Assendelftstraat 7
3061 ZL Rotterdam
010-2185919
Mevr. Drs. L.C. Rijsdijk
lrijsdijk@rotterdamcollege.nl

Locatie autigroepen:
Adres:
Postcode – plaats:
Telefoon:
Locatieleiding:
Email:

Rotterdamcollege, afd. autigroepen
Asserweg 356
3052 AJ Rotterdam
010-4189950
Mevr. M. Radstake
mradstake@zmlk.nl

Locatie intensieve begeleiding:
Adres:
Postcode – plaats:
Telefoon:
Locatieleiding:
E-mail:

Rotterdamcollege afd. intensieve begeleiding
Schaepmanstraat 76
3027 CD Rotterdam
010-2623504
Dhr. A. van der Linde
avanderlinde@zmlk.nl

Bestuur:

Martinusstichting,
Postbus 1080
3000 BB Rotterdam
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1.4. Doelgroep en criteria:
Op het Rotterdamcollege wordt gespecialiseerd onderwijs geboden aan leerlingen die een
toeleidingsverklaring hebben van de toeleidingscommissie van een samenwerkingsverband VO.
Kenmerk van de leerlingen is dat ze zijn aangewezen op een orthodidactische en orthopedagogische
benadering. Het belangrijkste criterium voor toelating tot het onderwijs aan zeer moeilijk lerende
kinderen is dat een leerling een IQ < 55 moet hebben. Ook moet er sprake zijn van een
achtergebleven sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de in verband met passend onderwijs in te voeren systematiek worden vooralsnog de door de CVI
gehanteerde criteria voor ZMLk gehanteerd. In die systematiek wordt aangegeven dat als bovengrens
van toe te laten leerlingen een IQ van 55 aangehouden moet worden. Leerlingen met een IQ tussen 55
en 70 zijn toelaatbaar mits aangegeven kan worden dat de desbetreffende leerling op grond van
bijkomende problematiek is aangewezen op onderwijs op een school voor zmlk. Hierbij wordt gekeken
naar didactisch presteren en naar de vooruitgang die wordt geboekt. Daarnaast speelt de
ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociale redzaamheid bij die leerlingen vaak een
belangrijke rol. Door de bijkomende problematiek kunnen deze leerlingen zich ondanks hun relatief
hogere intelligentie niet handhaven binnen het SBO, PrO of ZMOK.
De ondergrens voor het onderwijs aan ZMLK is een IQ van 35. Leerlingen met een IQ tussen 20 en 35
zonder bijkomende (gedrags-) problemen zijn ook aangewezen op onderwijs aan ZMLK. Leerlingen
met een IQ tussen 20 en 35 met bijkomende problematiek krijgen een indicatie MG (meervoudig
gehandicapt). Ook voor deze groep heeft de school een passend onderwijsaanbod in de vorm van
groepsarrangementen.
Binnen de groep leerlingen die wordt geïndiceerd voor het onderwijs aan ZMLK is een aantal
specifieke doelgroepen te herkennen.
Op het Rotterdamcollege onderscheiden we de volgende doelgroepen:
1. ZMLK. De groep leerlingen die voldoet aan de criteria, maar geen meervoudig complex
gedrag laat zien.
2. MG. Deze groep kenmerkt zich door laag functioneren en meervoudig complexe problematiek.
3. ZMLK-Auti. Deze groep is veelal in een reguliere ZMLK-groep geplaatst, en kan met enige
aanpassingen het reguliere ZMLK-onderwijs volgen.
4. MG-AUTI. Leerlingen die op grond van hun autisme een MG-indicatie hebben gehad. Het
onderwijs wordt verzorgd in separate groepen.
5. IB/ZMOLK; Intensieve begeleiding. Deze leerlingen krijgen onderwijs binnen een
onderwijszorgarrangement. Bij deze leerlingen gaat het voornamelijk om leerlingen met
ernstige gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben een MG-indicatie.
Uitstroomprofielen VSO.
In de Wet “Kwaliteit (V)SO” wordt gesproken over 3 uitstroomprofielen voor het Voortgezet Speciaal
Onderwijs, te weten:
a. het profiel vervolgonderwijs.
b. het arbeidsmarktgerichte profiel.
c. het profiel dagbesteding.

Gezien de populatie en de mogelijkheden binnen het onderwijs aan ZMLK wordt het uitstroomprofiel
“vervolgonderwijs”, dat zich richt op diplomerend vervolgonderwijs op het Rotterdamcollege niet
toegepast en niet uitgewerkt. Er is voor gekozen om het uitstroomprofiel “arbeidsmarktgericht” onder
te verdelen in “begeleid werk” en “zelfstandig werk”.
Leerlingen die vanuit het onderwijs aan ZMLK naar vervolgvoorzieningen gaan hebben verschillende
mogelijkheden. Het komt erop neer dat ze naar een dagvoorziening kunnen waar niet productief wordt
gewerkt (“belevingsgericht”), naar een arbeidsmatig opgezette dagvoorziening of naar werk. Deze 3
uitstroommogelijkheden zijn daarom de basis voor de drie uitstroomprofielen op onze school.
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A. Uitstroom naar dagbesteding
Leerlingen die niet in staat zijn duurzaam op de arbeidsmarkt te participeren stromen door
naar dagbesteding. Hier worden zinvolle activiteiten gedaan die rechtdoen aan de ontwikkelde
competenties, rekening houdend met individuele voorkeuren.
Zij ontvangen een landelijk herkenbaar vso getuigschrift waarin ontwikkelde competenties en
vaardigheden zijn vastgelegd.
In het onderwijs wordt zoveel mogelijk gewerkt aan competenties op alle gebieden. De leerlingen
worden door praktijklessen en stages voorbereid op de naschoolse periode.
B. Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding
Leerlingen die niet in staat zijn duurzaam op de arbeidsmarkt te participeren binnen het vrije bedrijf
stromen door naar arbeidsmatige dagbesteding.
Ook zij ontvangen een vso- getuigschrift waarin ontwikkelde competenties en vaardigheden zijn
vastgelegd. De arbeidsmatige dagbesteding stelt eisen aan competenties en vaardigheden die voor
schoolverlaters zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om zaken als “het in opdracht kunnen werken”, “aan
het werk blijven onder begeleiding”, “het aanvaarden van gezag” ed. De leerling interpreteert of ziet
de plaatsing als het “krijgen van een baan” en gaat dan ook dagelijks naar “zijn of haar werk”.
C. Uitstroom naar arbeid.
Leerlingen die niet in staat zijn een regulier (= niet-zml) diploma te halen, maar wel duurzaam op de
arbeidsmarkt kunnen participeren, worden hiertoe door middel van o.a. praktijklessen en stages zo
goed mogelijk voorbereid. De leerlingen ontvangen een landelijk en (voor de arbeidsmarkt)
herkenbaar vso- getuigschrift waarin bereikte competenties, kennis en vaardigheden op terreinen als
Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde en sociale vaardigheden zijn opgenomen. Kerndoelen en
referentieniveaus vormen hiervoor de basis. Voor leerlingen waarvoor dit mogelijk is wordt dit
aangevuld met een branchecertificaat waarmee ze beter toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
Het betekent echter dat leerlingen niet in staat zijn om een volledige, erkende startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt te behalen. Zij komen (voor de arbeidsmarkt) “ongeschoold” (zonder diploma) van school.
Ze kunnen echter wel geregelde arbeid verrichten. Hierbij is sprake van begeleid werk en/of werk met
loonsuppletie/premiekorting, met inschakeling van een re-integratiebedrijf met toestemming van het
UWV.
In dit uitstroomprofiel is veelal sprake van werk met begeleiding van een jobcoach.
In de zorgstructuur van de school staat beschreven dat het van belang is om er door middel van een
geïndividualiseerde handelingsplanning naar te streven dat de leerling bij het schoolverlaten zo goed
presteert als dat je redelijkerwijze mag en kan verwachten.
Dit betekent in praktijk dat een leerling bij schoolverlaten alle doelstellingen behaald moet hebben die
voor deze leerling haalbaar zijn.
1.5. Toelatingsprocedure:
Leerlingen die uiteindelijk worden geplaatst in het Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen hebben diverse achtergronden. De grootste instroom is vanuit het Speciaal Onderwijs
aan ZMLK. Daarnaast is er een instroom uit diverse andere voorzieningen:
! basisonderwijs
! sbo
! andere VSO-ZMLK
! (V)SO-ZMOK
! pro
! verhuisleerlingen
In ieder van de bovenstaande situaties is er een moment waarop duidelijk is dat er sprake is van een
verwijzing naar het VSO-ZMLK-onderwijs. Op dat moment gaat de volgende procedure van start. (uit
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het Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO)
-

Het bevoegd gezag van een school kan bij het bestuur van het samenwerkingsverband voor
een leerling van die school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Hiervoor worden
aanvraagformulieren ter beschikking gesteld. In deze aanvraagformulieren zal duidelijk
worden gemaakt welke gegevens de school moet overleggen. Daaruit moet blijken dat de
school aantoonbaar de nodige inspanningen heeft verricht om binnen de school zelf denodige
extra ondersteuning te realiseren, waaronder het inschakelen van de consulenten van het
Koersloket. In verband met een snelle verwerking vindt het aanvragen en de verdere
verwerking van een toelaatbaarheidsverklaring zoveel mogelijk gedigitaliseerd plaats.

-

De Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) beoordeelt de aanvraag aan dehand
van de daarvoor vastgestelde criteria. Het spreekt voor zich dat het dossier volledig moet zijn
en aan de gestelde eisen moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden. De ABT
brengt zo spoedig mogelijk –maar in ieder geval binnen zes weken nadat
de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd- over de aanvraag een advies uit aan het
bestuur van het samenwerkingsverband. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van het
samenwerkingsverband deze termijn verlengen met ten hoogste zes weken. Van deze
verlenging wordt aan de partijen mededeling gedaan. Het advies wordt in afschrift aan de
ouders en de school toegestuurd.

-

Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt –mede op basis van het advies van de ABTzo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken nadat het advies door de ABT is
uitgebracht, een besluit over het al dan niet verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring.
Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt, wordt aan die verklaring een
volgnummer toegekend.

-

Aan de ouders en de school wordt een afschrift gestuurd van het besluit dat het bestuur van
het samenwerkingsverband heeft genomen.

Vanaf 1 augustus 2014 kan een leerling alleen worden toegelaten tot het vso wanneer Koers VO voor
die leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt. De landelijke indicatiesystematiek wordt
afgeschaft en het is de bedoeling dat het bij steeds minder leerlingen nodig zal zijn tekortkomingen te
labelen en/of diagnoses te stellen. Er zal niet uitgegaan worden van de beperkingen van een leerling,
maar van de mogelijkheden die de leerling wel heeft. Het gaat met name om het vaststellen van wat
de leerling aan extra ondersteuning nodig heeft.
Toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
en/of een chronische ziekte (cluster 3) worden, afgezien van enkele tekstuele en inhoudelijk
wijzigingen, afgegeven conform de huidige landelijke criteria voor een indicatie voor het vso cluster 3.
Bij leerlingen die vallen in de categorie ernstig meervoudig beperktheid EMB) wordt, op verzoek van
de commissie van begeleiding van de school, een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor de hele
schoolcarrière.
1. De plaatsingsprocedure houdt in dat het dossier en de toelaatbaarheidsverklaring in de
vergadering van de commissie van begeleiding (CVB) besproken wordt. De CVB is een
schoolgebonden commissie die bestaat uit directeur, locatieleiding,
orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werkende, schoolarts, intern begeleider en
communicatie-deskundige. Deze commissie is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte
diagnostiek. De CVB maakt een afweging of deze specifieke leerling met deze specifieke
problemen het beste geholpen kan worden binnen het Rotterdamcollege.
2. Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van de leerling wordt de
leerling geplaatst. Dit gebeurt op 1 van de plaatsingsdagen in het schooljaar: 1e dag van het
schooljaar, 1e dag na de kerstvakantie of 1e dag na Pasen.
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1.6. Schoolorganisatie
Het Rotterdamcollege is georganiseerd in 3 afdelingen:
! De autizorggroep van het Rotterdamcollege (leerlingen met ASS) is gehuisvest in het gebouw
aan de Asserweg
! De afdeling VSO heeft een gebouw aan de Assendelftstraat.
! De afdeling intensieve begeleiding is gehuisvest aan de Schaepmanstraat.
Iedere afdeling heeft een locatieleiding. De locatieleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en de inhoudelijke aansturing van alles wat er in de locatie gebeurt.
Naast de locatieleiding heeft de interne begeleiding (IB) een belangrijke rol in de schoolorganisatie.
De IB is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerkrachten, voor de inhoudelijke
schoolontwikkeling, materialen en methodes. De interne begeleiding is verder verantwoordelijk voor de
coördinatie van alle zaken betreffende het gebruik en de inhoud van onze voortgangsregistratie, de
TOPP-LVS (het leerlingvolgsysteem). Verder zitten de handelingsplanning en nascholing in het
takenpakket van de IB.
Op de auti-afdeling is de locatieleiding verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, maar ook voor
de beschrijving- en uitvoering van de aanpak bij leerlingen met ASS en de begeleiding van het
personeel in de autigroepen op het gebied van methodieken, pedagogische en didactische problemen.
De locatieleiding zorgt voor continuïteit in de aanpak. Op de Schaepmanstraat is de locatieleiding ook
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, maar tevens voor de aansturing van de aanpak bij
leerlingen met gedragsproblemen en de begeleiding van het personeel in deze groepen op het
gebied van methodieken, pedagogische en didactische problemen. De locatieleiding zorgt ook hier
voor continuïteit in de aanpak.
Directie, locatieleiding en IB vormen samen het managementteam van de school. Het managementteam
heeft wekelijks overleg, waarin de interne schoolorganisatie aan de orde komt, naast zaken als beleid,
nieuwbouw en externe contacten. Waar nodig heeft de directie overleg. Dit betreft over het algemeen
formelere zaken als financiën of overleg met het bestuur van de school.
In iedere afdeling van het Rotterdamcollege wordt een organisatievorm gehanteerd waarbij de
directie veel taken heeft gedelegeerd naar collega’s. Hierdoor heeft het team veel eigen
verantwoordelijkheid. De leerkrachten en assistenten werken volgens hun jaartaak zowel aan les- als
nietlesgebonden taken en geven vorm aan diverse werkgroepen.
1.7. CVB; commissie van begeleiding
De commissie van begeleiding heeft een centrale rol in de zorgstructuur van de school.
Naast de wettelijke taken waaronder de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief van de
leerlingen is het tevens het ‘zorgteam’; de plek waar alle leerlingen besproken kunnen worden.
In de school is de CVB zo georganiseerd dat we spreken over “groot-CVB”, waar alle besluiten
geformaliseerd worden en “klein-CVB”, waar de locatie-specifieke zaken worden besproken en waar
besluiten worden voorbereid.
De gegevens uit de groepsbesprekingen worden meegenomen naar de vergadering van de commissie
van begeleiding (CVB).
Als er specifieke problemen worden geconstateerd, wordt hiervoor in de CVB een handelingsgericht
traject uitgezet, waarbinnen zo concreet mogelijke antwoorden worden gezocht. Vragen over
leerlingen met specifieke problemen kunnen zo direct worden neergelegd bij de schoolarts, de
orthopedagoog, de communicatie-deskundige, de cesartherapeut of het maatschappelijk werk.
Indien nodig wordt de hulp ingeschakeld van externe instanties zoals, MEE, AMK of Jeugdzorg.
Het ontwikkelingsperspectief wordt 2x per jaar geevalueerd en besproken met ouders. Indien nodig
wordt er eerder contact met de ouders opgenomen. Aan het eind van ieder schooljaar wordt er door
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de leerkracht een jaarverslag gemaakt. Hierin worden alle vorderingen en alle vakgebieden
beschreven. Dit rapport wordt met ouders doorgesproken in een persoonlijk gesprek.
Aan het eind van het jaar krijgt de leerling bovendien een certificaat. Dit certificaat is voor de leerling
een bewijs van deelname en een waardering voor het door hem of haar geleerde.
1.8. Klachtenregeling.
Volgens de wet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het
nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke
signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen
die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken.
Op het Rotterdamcollege wordt de klachtenregeling van de VKO gehanteerd. De Martinusstichting is
aangesloten bij de Klachtencommissie voor katholiek Onderwijs.
Het bestuur van de Martinusstichting heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. Op het
Rotterdamcollege zijn daarnaast de locatieleiders op iedere locatie contactpersoon. Deze kunnen
benaderd worden als er problemen van welke aard dan ook zijn. Deze contactpersonen coördineren
de programma’s die in de school uitgevoerd worden rond seksuele opvoeding en intimidatie.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien
dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.
Gegevens m.b.t. de klachtenregeling:
Adres klachtencommissie:

Vertrouwenspersoon:

Klachtencommissie voor Katholiek
Onderwijs
Regio Noord
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3568114
Dhr. H. Donkers
P/a Martinusstichting,
Postbus 1080
3000 BB Rotterdam
010-2245000 (via kantoor Dyade)
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HOOFDSTUK 2: VISIE
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt vormgegeven. De “missie”
van de school wordt beschreven, aangegeven wordt op welke manier de kwaliteit wordt bewaakt en
vervolgens welke aandachtspunten er zijn en hoe die aangepakt gaan worden.
2.1. Algemeen:
Het Rotterdamcollege is een Katholieke school. De school staat open voor iedereen met respect voor
ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
Ieder teamlid én de school als geheel hebben bepaalde kwaliteiten. Als je samen ten aanzien van alles
wat er gebeurt afspreekt en vastlegt waarom, waarmee, hoe, door wie en wanneer het gebeurt, kun je
aan de hand van deze afspraken zicht krijgen op de kwaliteit, en een uitspraak doen óver de kwaliteit
en de kwaliteit behouden dan wel verbeteren.
Er wordt op het Rotterdamcollege niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling van de
leerling, maar vooral ook aan de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling, evenals de
communicatie. Voor iedere leerling wordt een eigen leertraject uitgezet met individuele doelen. Het
lesmateriaal, de lesmethoden en activiteiten worden daarop aangepast en de benodigde
deskundigheid en ondersteuning worden ingezet. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling en
voortgang gedurende de hele schoolperiode van de leerling. Ouders hebben een belangrijke rol in het
opstellen van leerdoelen en zijn medeondertekenaar van het ontwikkelingsperspectief.
2.2. De missie en visie van het Rotterdamcollege.
Het Rotterdamcollege nodigt verstandelijk beperkte kinderen uit om in onze leef - leer- en
werkomgeving hun competentie – autonomie en relaties te ontwikkelen.
Het Rotterdamcollege is een Katholieke school. De school draagt haar identiteit uit. De school is
toegankelijk voor kinderen van alle gezindten en vraagt van ouders en leerlingen respect voor die
identiteit en deelname aan activiteiten die de identiteit vorm geven.
Een voorwaarde voor goed onderwijs aan ZMLK – leerlingen is een veilige omgeving.
Uitgangspunten van onze school zijn:
• Het kind staat op onze school centraal.
• Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een
positief pedagogisch klimaat, waarin wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van
ieder kind.
• Er wordt naar gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel en praktisch
gebied zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
• Het Rotterdamcollege is een brede school, waarin ouders en team elkaar stimuleren en
motiveren om de individuele mogelijkheden van het kind te benutten.
• De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de
maatschappij.
• Integratie in al zijn facetten is noodzaak om de leerlingen optimale mogelijkheden te
garanderen.
• Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende
godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in onze school de principiële gelijkwaardigheid
van opvattingen wordt gegarandeerd.
• Algemene toegankelijkheid: er worden geen leerlingen op grond van ras of overtuiging
geweigerd.
Kenmerken van onze visie zijn:
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1. Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders, vormt de
basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen!
2. Iedere leerling is onderdeel van de school als geheel. Hierdoor is het voor ieder teamlid
noodzakelijk om groepsoverstijgend te denken.
3. Het werken in het Rotterdamcollege staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden
met elkaar.
4. Door de gehanteerde afspraken, de structuur, sfeer en duidelijkheid in de school heerst er een
klimaat waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan.
5. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel
hebben optimaal te kunnen functioneren.
6. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het
steeds zelfstandiger worden met een steeds grotere zelfredzaamheid. Het samen leren,
samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
7. Vanuit duidelijkheid, voorspelbaarheid, geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden
aangeleerd op diverse gebieden:
! sociaal
(ik en de ander),
! emotioneel
(ik en gevoel),
! motorisch
(ik en bewegen),
! cognitief
(ik en het leren),
! creatief
(ik en vindingrijkheid),
! praktisch
(ik en mijn toekomst),
! zelfredzaamheid (ik en mezelf en wat ik kan) en
! vrijetijd (ik en mijn vrije tijd), met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zo
zelfstandig mogelijk en positief kritisch denkend mens.
8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen
nauwlettend gevolgd en worden er steeds nieuwe te behalen doelen gesteld om zorg op maat te
geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom heeft
de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel.
2.3. De praktische uitwerking.

Het onderwijs op het Rotterdamcollege specifiek is ingericht op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen. Er wordt een omgeving gecreëerd waarbinnen de leerlingen optimaal in staat worden
gesteld om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen. Eerst in school en
later buiten school.
In het Rotterdamcollege krijgt het onderwijs een ander accent naar mate de leerlingen ouder worden.
In de eerste fase, tot 15 jaar, leren de leerlingen nog veel fragmentarische kennis en vaardigheden.
De brugfase van het VSO is nog “schools” ingericht, gebaseerd op hoe de organisatie in het SO is
opgebouwd. We zien wel de eerste praktijkvakken in de roosters. Het programma binnen de
praktijkvakken is voornamelijk gericht op het aanleren van verschillende handelingen en vaardigheden.
Wat aanbod, programma en lokaal betreft wordt dezelfde structuur en voorspelbaarheid als in het
SO toegepast, met een groepslokaal waar een groot deel van de tijd de lessen worden gegeven. Er
ontstaan meer en langere uitstapjes naar praktijklokalen, maar de dag start en eindigt altijd in het
eigen lokaal en bij de eigen leerkracht.
In de midden- en eindfase van het onderwijs zien we een grote verandering. Waar in de brugfase de
verhouding tussen theorielessen en praktijklessen 2:1 is, draait dat om in de middengroepen naar een
verhouding van 1:2: 1 theorie tegenover 2 praktijk. In de middengroepen is het onderwijs principieel
anders dan in de bruggroepen. We zien dat er grote stappen worden gemaakt in het generaliseren
van vaardigheden en in het praktisch gaan toepassen van aangeleerde kennis en handelingen. Er
wordt meer nadrukt gelegd op het toepassen van gecombineerde vaardigheden. Cognitieve
vaardigheden worden functioneel toegepast. Veel activiteiten zijn nog gericht op de zelfverzorging.
De eerste stap in het generaliseren van vaardigheden is om te leren dat voor jezelf te doen.
In de middengroepen worden de eerste stagevormen aangeboden. In het kader van het hiervoor
genoemde zijn stages een logisch vervolg: leerlingen moeten leren om allerlei vaardigheden te gaan
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toepassen in vreemde situaties. Bij de stages gaat het vooral om wat wij noemen
“werknemersvaardigheden”, die alles te maken hebben met werkhouding en motivatie. “LOL-stages”
zijn groepsstages die bij een externe partner worden georganiseerd (Leren Op Locatie). Zo kan een
groep van 6 leerlingen naar een supermarkt gaan om daar getraind te worden in het werken in een
bedrijf met collega’s en ‘werkregels’ onder leiding van een leerkracht.
In de eindgroepen zien we een logisch vervolg op wat er in de middengroepen is gebeurd. De
verhouding theorie-praktijk wordt weer anders; er is bijna sprake van 100% praktijk. Er wordt nog wel
aan cognitieve vaardigheden gewerkt, maar alles staat ten dienste van het aanleren van instrumentele
vaardigheden, wat in feite de gegeneraliseerde individuele vaardigheden en kennis uit het SO en de
brugfase bevatten.
Er wordt dus bijvoorbeeld niet meer gelezen om te leren lezen maar er wordt gelezen om een menu te
kunnen begrijpen of om in de winkel de juiste boodschappen te kunnen vinden.
In deze fase van ons onderwijs zien we een gerichtheid “de klas uit”. Er wordt in de school en buiten de
school gezocht naar zoveel mogelijk realistische werk/stageplekken waar onze leerlingen voorbereid
kunnen worden op de periode na school. Voor het gebouw betekent dit dat we iedere “werkplek”
binnen het gebouw waar we de mogelijkheid hebben of kunnen hebben om onze leerlingen te trainen
in het werken, op welk gebied dan ook, herkenbaar willen maken. We willen geen “toevallige”
werkplekken, maar juist WERKplekken, die zo zijn ingericht dat we er eisen kunnen stellen aan het
presteren van de leerlingen.
Er staan diverse praktijkruimtes ter beschikking:
• Technieklokaal,
• Grote keuken
• Kleine keuken
• Horeca op de Larikslaan
• Was- en droogstraat
• Fietswerkplaats
• Oriëntatie arbeid (ZEDEMO)
• Tuin larikslaan
• Huishouden Larikslaan
Er ontstaat hierdoor dagelijks een ‘stofwolk’ van activiteiten. In de school en buiten de school worden
op meer en minder beschutte plekken activiteiten aangeboden die aansluiten bij de (on)mogelijkheden
van de leerlingen en hun specifieke ontwikkelingslijn. In de klas wordt gewerkt, de gang wordt
gedweild, het plein wordt geveegd, in de keuken wordt gekookt, in een spreekkamer wordt geoefend,
boodschappen worden gedaan, een groep gaat naar gym, aan het computereiland wordt een
powerpoint gemaakt, een leerling gaat naar logopedie of therapie, er wordt muziek gemaakt.
Afwisselend klassikaal, in een groepje of individueel afgestemd in een eigen dagprogramma.
De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten; zijn
concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht.
We doen er alles aan om de leerlingen te leren om zoveel mogelijk van hun kennis en vaardigheden te
combineren en te generaliseren tot gedrag dat nodig is om het in de periode na school, binnen hun
mogelijkheden, te kunnen redden. De omslag is ook dat het niet meer primair om zelfzorg gaat maar
om “werken voor een ander”.
Omdat dit gepland gebeurt, laten we ook in de midden- en eindgroepen een deel van de structuur en
voorspelbaarheid los die het onderwijs tot die tijd zo kenmerkt. We zien een terugtrekkende beweging
van de leerkrachten waar het “het aan de hand nemen” van de leerling betreft.
Het gaat in de eindfase om zelfstandigheid, werkhouding, motivatie en aanpakgedrag
Binnen het VSO zien we de specifieke doelgroepen: Auti, MG en ZMOLK
“ZMOLK” staat voor een combinatie van zeer moeilijk lerend (ZML) en zeer moeilijk opvoedbaar
(ZMOK). Dit zijn leerlingen die qua ontwikkelings- en functioneringsniveau horen bij de ZMLK-populatie,
maar die dusdanig ernstig probleemgedrag vertonen dat ze het in geen enkele andere school of
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setting redden. We zien zowel internaliserende problematiek maar vooral externaliserende. Deze
leerlingen krijgen onderwijs in een aparte setting, de “ZMOLK-afdeling”.
Binnen deze afdeling wordt individueel gekeken in welke mate structuur nodig is. Op basis van een
onderwijszorgarrangement wordt een individuele aanpak voor iedere leerling gedefinieerd. De
activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten; zijn concreet,
uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. Er worden didactische
structuren aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en klassikale activiteiten elkaar
afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding ontvangen van één van de begeleiders.
2.3.

Het pedagogische klimaat:

Voor iedereen in de school zal steeds herkenbaar moeten zijn, dat we de leerling centraal stellen. De
betekenis hiervan is, dat geen leerling geïsoleerd mag opgroeien maar zoveel mogelijk binnen een
voor alle leerlingen toegankelijke context zijn talenten moet kunnen ontwikkelen. Binnen die context
staat de groei naar een voor de leerling maximaal haalbare vorm van zelfstandigheid en de hierbij
passende eigen verantwoordelijkheid centraal. Om dit te bereiken werkt het Rotterdamcollege met
kleine groepen waardoor iedere leerling voldoende individuele begeleiding krijgt om het individuele
ontwikkelingsplan te realiseren.
Je veilig voelen is de basis om je zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en je talenten te ontdekken
en er op leren te vertrouwen. Ook voor onze school geldt dat zelfbewustzijn en zelfstandigheid
kwaliteiten zijn die leerlingen altijd en overal nodig hebben om in de maatschappij te kunnen
functioneren. Met plezier naar school gaan, elkaar met respect behandelen en uitgedaagd worden om
dingen te leren en competenties op te doen vormen de basis van het pedagogische klimaat. Sociale
veiligheid betekent ook, dat leerlingen zich veilig voelen in de wetenschap, dat er goed met hun
problemen en mogelijkheden omgegaan wordt.
Veiligheid op school geldt ook voor leerkrachten en ouders. Leerkrachten moeten zich gesteund weten
door de directie en het bestuur en getraind worden om te kunnen gaan met de bijzondere
omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd. Ook ouders moeten de zekerheid voelen, dat ze
altijd welkom zijn en dat hun kinderen in goede handen zijn.
2.4.

Identiteit:

Het Rotterdamcollege is een katholieke school die hecht aan de normen en waarden die onze identiteit
met zich meebrengt.
Daarnaast respecteert de school andere levensbeschouwelijke stromingen mits deze niet in tegenspraak
zijn met onze identiteit. Dat houdt in dat deelname aan het totale onderwijsprogramma verplicht is,
zodat de voortgang van het onderwijsleerproces niet wordt belemmerd.
Het Rotterdamcollege is een school, waarin ouders en team met elkaar in gesprek blijven om elkaar te
begrijpen, stimuleren en motiveren zodat de individuele mogelijkheden van de leerling worden benut.
De identiteit krijgt mede gestalte in het vak “levensbeschouwelijke vorming”.
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HOOFDSTUK 3: KWALITEITSBELEID.
3.1. De externe analyse
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bewaken is het van belang om een analyse te maken van
de factoren die hier invloed op kunnen hebben.
Vanuit verschillende niveaus komen er ontwikkelingen en trends op ons af, die we zullen moeten
vertalen en concretiseren in de dagelijkse schoolsituatie.
Verschillende factoren zullen in verschillende termijnen invloed hebben en dus in verschillende termijnen
behandeld moeten worden.
!
!
!
!
!
!
!

Wet passend onderwijs
Wet “kwaliteit (V)SO”
Opbrengstgericht werken
Ontwikkelingsperspectieven
Uitstroomprofielen
Inperking taken ambulante begeleiding
Nieuwbouw (?)

3.2. De wet kwaliteit (V)SO
Op 1 augustus 2013 wordt de “Wet kwaliteit (V)SO” ingevoerd.
Deze wet beoogt om de kwaliteit van het speciaal onderwijs ingrijpend te verbeteren. Deze wet heeft
veel te maken met de wet “passend onderwijs”, die een jaar later ingevoerd wordt.
De kern van de wet kwaliteit (V)SO wordt gevormd door de termen “ontwikkelingsperspectief” en
“uitstroomprofiel”.
Voor iedere leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs moet vanaf 1 augustus 2013 een
ontwikkelingsperspectief worden geformuleerd. In dit ontwikkelingsperspectief geeft de school aan,
welke ontwikkeling voor iedere individuele leerling wordt voorzien.
In het uitstroomprofiel wordt aangegeven, welke uitstroom voor een leerling wordt voorzien aan het
einde van de schoolperiode.
3.3.

Uitstroomprofielen VSO.

In de wet “kwaliteit (V)SO” wordt gesproken over 3 uitstroomprofielen voor het speciaal onderwijs, te
weten:
!
!
!

dagbesteding
werk
diplomering

Het vaststellen van deze uitstroomprofielen vindt plaats binnen het VSO. In het uitstroomprofiel wordt
aangegeven wat het perspectief van de leerling is aan het einde van de schoolperiode in het VSO. Het
uitstroomprofiel wordt besproken en vastgesteld in overleg met ouders en leerling.
Uitstroomprofiel 1: VSO-ZMLK/DB
In het VSO-ZMLK/DB wordt de leerling voorbereid op plaatsing in een dagcentrum. De nadruk ligt op
persoonlijke redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Uitstroomprofiel 2: VSO-ZMLK/BW
Dit uitstroomprofiel is gericht op een uitstroom uit het VSO van begeleid werk. Dit zijn veelal
werkprojecten op dagcentra, waarvoor een zekere mate van zelfstandigheid, communicatie en
werkhouding wordt gevraagd.
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Uitstroomprofiel 3: VSO-ZMLK/ZW
Dit uitstroomprofiel is gericht op de leerling die zelfstandig functioneert, sociaal-emotioneel sterk is en
waarvoor zelfstandig werk gezien zijn/haar mogelijkheden een optie is.
In de zorgstructuur van de school staat beschreven dat het van belang is om er door middel van een
geïndividualiseerde handelingsplanning naar te streven dat de leerling bij het VSO-schoolverlaten zo
goed presteert als dat je redelijkerwijze mag en kan verwachten.
Dit betekent in praktijk dat een leerling bij schoolverlaten alle doelstellingen behaald moet hebben die
voor deze leerling haalbaar zijn, zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief.
3.4. Kwaliteitsbeleid
Directie en team van het Rotterdamcollege hebben de kwaliteitszorg binnen de school als volgt
gedefinieerd.
Het beleidsdoel luidt:
“Het Rotterdamcollege besteedt op systematische wijze aandacht aan de zorg voor kwaliteit en
beschikt over een herkenbaar kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het stellen van doelen,
het meten en weten van de resultaten, het evalueren van de resultaten en het bijstellen van de doelen.
Over het gevoerde beleid wordt rekening en verantwoording afgelegd aan ouders, leerlingen en
personeel. Alle communicatie over het kwaliteitsbeleid heeft een open karakter.”
De maatregel die dit zou moeten bewerkstelligen:
“Het ontwikkelen en/of aanreiken van instrumenten om kwaliteitsbeleid te ondersteunen en in stand
houden”.
Op basis van inventarisatie en onderzoek worden in dit stuk beschreven:
− Achtergrond
− Definitie kwaliteit
− Kwaliteitsinstrument
− Implementatie kwaliteitsbeleid
Achtergrond
De eigen verantwoordelijkheid van de school is de afgelopen jaren m.b.t. het kwaliteitsbeleid steeds
groter geworden. De WPO verplicht scholen een kwaliteitsbeleid te voeren en dit in het schoolplan te
beschrijven.
De inspectie van het Onderwijs oefent toezicht uit op het primair onderwijs aan de hand van wettelijke
voorschriften en aan de hand van een aantal kwaliteitsaspecten ten aanzien van de opbrengsten van
het onderwijs en de inrichting van het onderwijsleerproces.
Bij haar onderzoek gaat de Inspectie uit van de uitkomsten van de zelfevaluatie van de school.
De school kan dus door een eigen kwaliteitsbeleid (systeem voor kwaliteitszorg) de bemoeienis van de
Inspectie verminderen.
De uitkomsten van de zelfevaluatie worden door de inspectie meegenomen voor zover:
− ze betrekking hebben op (onderdelen van) de kwaliteitsaspecten uit het waarderingskader,
− de uitkomsten van de evaluatie voldoende betrouwbaar zijn,
− de kwaliteitsdoelen die de school zich heeft gesteld van voldoende niveau zijn.
3.5. Definitie kwaliteit
Wat verstaan we onder kwaliteit?
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Onder kwaliteit verstaan we bij ons op school het verbeteren van afstemming tussen de verschillende
werkprocessen in en rondom de school. De uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct, de
leerlingprestaties, vloeit voort uit de kwaliteit van de verschillende werkprocessen. Met andere
woorden, het gaat om de manier waarop de school al haar taken vervult om de leerlingen tot goede
resultaten te brengen. Bij kwaliteitsbeleid gaat het om zowel proces- als productkwaliteit.
Een definitie van kwaliteitszorg op de school kan zijn: het voortdurend bepalen, bewaken en
verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante beleidsterreinen.
Kwaliteitszorg richt zich op drie processen binnen de school:
• Het primaire proces: het onderwijsleerproces, waaronder lesgeven, registratie, methodiek,
pedagogische omvang.
• Het secundaire proces: de processen die het primaire proces ondersteunen, waaronder:,
personeelsbeleid, financieel beleid, huisvesting, in- en externe contacten,
ouderbetrokkenheid en nascholing.
• Het tertiaire proces: het kwaliteitssysteem zelf, te weten alle middelen, methoden en
technieken waarmee bepaald kan worden in hoeverre de kwaliteitseisen zijn
gerealiseerd.
Kwaliteitszorgsysteem
De kwaliteit van de school wordt gemeten, vastgesteld, aangepast en ontwikkeld aan de hand van een
vastgesteld kwaliteitszorgbeleid.
Dit beleid stelt de teamleden in staat om op een planmatige en cyclische wijze het geboden
kwaliteitsniveau te peilen, wat verworven is te borgen en wat ontbreekt aan te vullen of te verbeteren.
In dit beleid is vastgelegd dat in een cyclisch model een aantal zaken wordt uitgevoerd, met het
schoolplan als uitgangspunt.
! Jaarlijks worden de ontwikkelingsdoelen uit het schoolplan m.b.t. de kwaliteitsverbetering
geëvalueerd. Vastgesteld wordt, in welke mate de doelen zijn bereikt en in welke mate deze
geoperationaliseerde doelen daadwerkelijk de aandachtspunten dekken die het onderwerp
beschrijven van het gebied waar kwaliteitsverbetering nodig is.
! Tweejaarlijks worden onderdelen uit de kwaliteitskaarten door alle teamleden beoordeeld. Hieruit
blijkt of er vooruitgang is geboekt op de punten die als onvoldoende worden beoordeeld.
! Het schoolplan wordt op basis van deze gegevens jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de
kwaliteit. Het schoolplan wordt daardoor opgenomen in de jaarlijkse cyclus i.p.v. in de zoals nu
gebruikelijke 4-jaarlijkse cyclus. Hierdoor ontstaat ieder jaar een nieuw schoolplan dat voor 4 jaar
geldig is.
Het kwaliteitszorgsysteem binnen het Rotterdamcollege is in feite niets anders dan een reeks
samenhangende acties, verantwoordelijkheden, methodieken, instrumenten, procedures en afspraken
over de werkwijzen en middelen om de doelstellingen van de school te bepalen, te bewaken en te
verbeteren.
De werkwijzen en middelen worden in 4 categorieën opgesplitst:
1.
2.
3.
4.

de procedures (schoolgids, schoolplan)
de onderzoeksmiddelen die de school ter beschikking staan (enquetes, school-diagnoseinstrumenten, etc.)
de overleg en besluitvormingsmiddelen (teamvergadering, directie-overleg en directieberaad,
MR etc.)
De verbeteringsmiddelen (klassenconsultatie, begeleidingsgesprek, functioneringsgesprek,
professionalisering etc)

3.6. De kwaliteitscyclus
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Kwaliteitszorg betreft een samenhangende cyclus van activiteiten waarbij geldt dat de voorgaande
fase een noodzakelijke voorwaarde is voor de kwaliteit van de volgende fase.
A:

Kwaliteit bepalen

Instrumenten die binnen de schoolorganisatie worden gebruikt bij zowel het bepalen, het borgen en
verbeteren van de kwaliteit:
• Toetsing. Door middel van het leerlingvolgsysteem worden leerlingen zeer strikt en geobjectiveerd
gevolgd. Om het LVS (TOPP) goed in te kunnen vullen worden de leerlingen in de periode aprilmei getoetst.
• De IB coördineert de interne schoolontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van de leerlijnen.
Tevens voert de IB begeleidingsgesprekken met alle leerkrachten, is verantwoordelijk voor het
leerlingvolgsysteem (TOPP) en de gebruikte methodieken.
• Functioneringsgesprekken. De directie houdt met ieder teamlid jaarlijks een functioneringsgesprek.
Op verzoek van een van de 2 partijen kan er een tweede gesprek plaatsvinden. In dit gesprek
komt het algehele functioneren aan de orde. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt dat in het
personeelsdossier wordt bewaard.
• Klassenbezoeken. De intern begeleiders doen regelmatig klassenbezoeken. Soms wordt een
bezoek vooraf aangekondigd, soms wordt er om gevraagd en soms gebeurt het onaangekondigd.
Directieleden doen incidenteel klassenbezoeken. Er wordt door de directie gekeken aan de hand
van een observatielijst, waarop leerkrachtengedrag beoordeeld kan worden.
• Gesprekken met ouders door directie en/of leerkrachten, waarin zaken besproken worden die het
onderwijs van individuele leerlingen aangaan.
• Ouderavonden waar inhoudelijke thema’s worden besproken.
• Teamvergaderingen waar thema’s aan de orde worden gesteld.
• Het jaarlijks meten van de kwaliteit door toetsing van de kwaliteitskaarten.
Ter ondersteuning van het bepalen van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van “Werken met
kwaliteitskaarten (WMK-EC)”.
B:
Kwaliteit verbeteren
De verbetering van de kwaliteit wordt ter hand genomen aan de hand van duidelijk geformuleerde
beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens worden geformuleerd aan de hand van de diverse
instrumenten (zie hierboven) die worden gebruikt bij het vaststellen van de kwaliteit van de school.
De geformuleerde beleidsvoornemens worden als concreet geoperationaliseerde doelstellingen
geformuleerd en uitgezet in een meerjarenplanning. De geformuleerde doelstellingen zijn
richtinggevend voor de ontwikkeling van de school.
C:
Kwaliteit bewaken
De kwaliteit van onderwijs op diverse manieren bewaakt. Er worden diverse activiteiten ondernomen
die zijn gericht op werkklimaat, niveau van didactisch werken en aanpak binnen de school, maar ook
betreffende individuele aanpak van leerlingen, handelingsplannen ed. Door de vragenlijsten van WMK
regelmatig terug te laten komen en de vragenlijsten begeleidings- functionerings- en
beoordelingsgesprekken regelmatig te hanteren wordt bereikt dat de kwaliteit die wordt nagestreefd
ook wordt behaald.
D: Kwaliteit borgen
Het borgen van kwaliteit op onderdelen waarvan we hebben geconstateerd dat de kwaliteit als erg
goed wordt ervaren is van belang. Dit gebeurt onder meer door de resultaten in de schoolgids te
vermelden, te documenteren in het schoolplan, en op te nemen in het jaarverslag. Het is echter zaak om
nooit genoegen te nemen met een status quo, zodat het zaak is om deze zaken ook altijd op te nemen
in het verbeterplan.
3.7. WMK

18"
"

Met het systematisch en structureel werken aan kwaliteitsbeleid met behulp van het instrument WMK,
staan ons de volgende doelstellingen voor ogen:
1.
2.
3.
4.
5.

het uiteindelijk realiseren van hogere opbrengsten van het onderwijs in de school, in alle groepen
en in alle afdelingen,
minder bemoeienis van de Inspectie,
relaties aanbrengen tussen de verschillende processen binnen de school,
bewustwording van het cyclisch werken,
draagvlak en betrokkenheid creëren binnen het schoolteam.

Het instrument WMK biedt ondersteuning bij het bepalen, bewaken en verbeteren van de
doelstellingen van de school. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school te beschrijven en
zichtbaar te maken.
WMK biedt specifiek:
−
een instrument voor een nauwkeurige schooldiagnose op basis van IST en PKO;
−
de digitale Quick-Scan, om de sterke en zwakke kanten van de school snel in kaart te brengen;
−
vragenlijsten en beoordelingslijsten;
−
een analyse van de door de teamleden ingegeven gegevens.
Deze hulpmiddelen leiden tot verbeterdoelen die worden gerealiseerd en geëvalueerd. Met het
systeem WMK-PO beschikt de school dan over een totaal systeem voor interne kwaliteitszorg.
Het instrument verzamelt gegevens via (digitale) vragenlijsten die worden voorgelegd aan de
schooldirectie, locatieleiders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.
Op basis van de visie van de school op een bepaald onderwerp zijn doelen (indicatoren) en de
bijbehorende kernkwaliteiten geformuleerd. De doelen bij een bepaald onderwerp worden door een
respondentgroep beoordeeld en online ingevoerd in het programma, waarna de scores worden
geïnterpreteerd. De scores hebben we vervolgens geanalyseerd.
Op basis van de scores en de uitslagen is er een verbeterplan opgesteld. WMK is een
kwaliteitszorgsysteem en niet alleen een instrument voor schooldiagnose. We besteden hierdoor veel
aandacht aan het beschrijven van onze kwaliteit. We beschrijven dus eerst wat we ‘beloven’, voordat
we (laten) beoordelen of we doen wat we beloven.
3.8. De interne sterkte/zwakte analyse.
De online versie van WMK-EC wordt gebruikt. Dit programma speelt specifiek in op onze
onderwijssituatie en op de inhoud van ons onderwijs.
Er is voor wat betreft het personeel een selectie gemaakt uit de lijsten die het programma bevat.
En de wijze waarop gescoord is, is de volgende:
1:
2:
3:
4:

niet of in zeer geringe mate van toepassing (negatieve score --)
in onvoldoende mate van toepassing (negatieve score -)
in voldoende mate van toepassing (positieve score +)
in hoge mate van toepassing (positieve score ++)

analyse gegevens:
In het kader van het zelfbeoordelende onderzoek ten behoeve van de verbetering van de
schoolkwaliteit, is de WMK-EC afgenomen. Na verwerking van de ingevulde quickscans zijn de
volgende overzichten en analyses tot stand gekomen.

19"
"

20"
"

Uit de analyse van het zelfonderzoek komt naar voren dat er sprake is van een diversiteit in scores.
Vragenlijsten die handelen over het werken met de leerlingen laten, op een incidenteel aandachtspunt
na, goede scores zien. Didactisch handelen, afstemming, functionele handelingsplanning en
kwaliteitszorg scoren goede gemiddelden. Ook de leerstof, pedagogisch handelen en de opbrengsten
worden positief beoordeeld.
Organisatorische zaken als de rol van de schoolleiding, contacten met ouders en de beroepshouding
van het personeel geven ook een positief beeld.
Er is echter een aantal inhoudelijke aandachtspunten te melden waar het gaat om de komende jaren.
Bij een aantal lijsten zien we gemiddelde lijstscore die onder de door ons gesteld norm van 3.0 valt.
-

ICT is nog te weinig ingebed in de organisatie, zowel wat apparatuur betreft als inhoudelijk.
De mate van professionalisering van het team wordt als onvoldoende beoordeeld
De beroepshouding, daarbij valt te denken aan uitvoeren van genomen besluiten en
samenwerking, komt naar voren als een ontwikkelpunt
De interne communicatie wordt als onvoldoende beschouwd

In het rapport zijn ook individuele scores te vinden die onder het gemiddelde scoren. Deze scores
resulteren niet in een gemiddeld onvoldoende cijfer voor de hele lijst, maar vragen wel aandacht.
De items die aandacht vragen zijn:
-

de school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie
de communicatie van teamleden is afgestemd op de kenmerken van communicatie van de
leerlingen
de leertijd komt overeen met de afspraken in de documenten voor handelingsplanning
de scholleiding ontwikkelt zich aan de hand van persoonlijke ontwikkelplannen
de school beschikt over beleid voor de introductie voor nieuw personeel
het aanbod in de diverse groepen vertoont samenhang
in het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en actuele thema’s
de teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd
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3.9.

de leerlingen functioneren naar verwachting in de naschoolse periode in bv werk,
dagbesteding of het vervolgonderwijs
de school realiseert een zorgvuldige evaluatie van de stages
de school zorgt voor een effectieve interne afstemming
Oudertevredenheid

Er heeft in het voorjaar van 2014 heeft wederom een oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.
In dit onderzoek is de centrale vraag aan ouders geweest; “Hoe vindt u dat de school dit doet?”
Resultaten ouderenquête.
Onderstaande oudervragenlijst is gestuurd naar de ouders van alle leerlingen van het VSO aan de
Assendelftstraat.
Hieronder staan de resultaten van de vragenlijst weergegeven. Na de vragenlijst volgt een analyse
van de resultaten en een lijst met aandachtspunten. Deze zijn als volgt gescoord:
Slecht

Redelijk

Goed

Zeer goed

Geen
mening

Bij het verwerken van de gegevens hebben we voor “slecht” een 1 gescoord, voor “redelijk” en 2,
“goed “ een 3 en “zeer goed” een 4. Als er “geen mening” is ingevuld wordt er niets gescoord, en telt
de score ook niet mee voor het gemiddelde.
De laagst mogelijke score is daardoor gemiddeld een 1 en de hoogste score gemiddeld een 4.

De ouders
De school informeert de ouders door nieuwsbrieven e.d.
De schoolgids geeft een reëel beeld van de school
De school maakt waar wat er wordt beloofd
De leerkrachten houden de ouders op de hoogte over de kinderen.
Ouders kunnen gemakkelijk met vragen terecht bij de directie
Ouders kunnen gemakkelijk met vragen terecht bij de leerkrachten
De school heeft een actieve ouderraad
De ouderraad organiseert zinvolle activiteiten
Klachten van ouders worden serieus behandeld
Er zijn zinvolle contacten tussen ouders en school
Ouders voelen zich betrokken bij de school
Het onderwijs
Uw kind krijgt gespecialiseerd onderwijs
De overgang van de ene naar de andere groep verloopt probleemloos
Er is voor uw kind een duidelijk handelingsplan
Het is duidelijk wat er gebeurt in de groep
U wordt duidelijk geïnformeerd over uw kind
De ziektevervanging is duidelijk geregeld
Pedagogisch klimaat
Mijn kind voelt zich veilig op school
Mijn kind gaat graag naar school
In de klas van mijn kind hangt een prettige sfeer
Mijn kind wordt op school positief benaderd.
De school heeft een sfeer van orde en regelmaat
Het team
De leerkrachten staan open voor de ouders
De leerkrachten staan open voor de kinderen
De leerkrachten bieden genoeg gelegenheid voor een gesprek
Leerkrachten kunnen met problemen omgaan
Gebouw en omgeving
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VSO
3,2
3,4
3,2
3,2
3,3
3,4
3,5
3,0
3,0
3,1
3,3
3,0
3,1
3,3
3,0
3,3
3,1
3,1
3,3
3,3
3,5
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,3
3,2
3,3
2,9

De school heeft aandacht voor veiligheid
De inrichting van de school is aantrekkelijk
De school is netjes en schoon
Het klaslokaal is netjes en schoon
De speelplaats is aantrekkelijk voor de kinderen
Het sanitair is netjes en schoon
Algemeen
De school is telefonisch goed bereikbaar
Ik word netjes te woord gestaan
Afspraken worden nagekomen
Schoolverlaten
De school informeert de ouders over de naschoolse voorzieningen
Ouders worden geïnformeerd over de stappen die bij het schoolverlaten moeten
worden genomen
De school bereidt de leerlingen voor op het schoolverlaten
Leerlingen worden toegerust voor de periode na school

3,2
2,7
2,9
3,0
2,5
2,8
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,1
3,3

IK GEEF DE SCHOOL DIT CIJFER

8,3

3,3
3,3

De ouders zijn over het algemeen uiterst tevreden over de school en over de manier waarop er met
hun zoon/dochter wordt gewerkt.
Er zijn ook aandachtspunten voor specifiek deze locatie. Deze liggen op het gebied van betrokkenheid
van ouders op een aantal gebieden en de stand van zaken rond het gebouw. Het zou heel goed
kunnen zijn dat het verder verbeteren van de communicatie tussen school en ouders een deel van deze
problemen kan oplossen.
Ouders zijn overwegend positief en tevreden over de school en over het onderwijs dat wordt geboden.
Het oordeel over het onderwijs en de informatie die vanuit school wordt verstrekt eveneens. Verder zijn
ouders van mening dat afspraken goed worden nagekomen en de leerkrachten er alles aan doen om
een positief klimaat te creëren. Wat extra opvalt is dat de vragen die gaan over de eindfase en het
afronden van het onderwijs een zeer goede score krijgen. Wat ouders betreft zijn er geen
aandachtspunten die opgenomen moeten worden in het schoolplan.
De ouders hebben in de enquête de mogelijkheid om de school een totaal-eindcijfer te geven op een
schaal van 1 tot 10. Het Rotterdamcollege krijgt van de ouders een oordeel van 8,3. Dit is een score
waar we uiterst tevreden mee zijn.
De analyses van de vragenlijsten vindt u als bijlage.
3.10.

Prioritering van beleidsvoornemens

Algemeen
Aan de hand van bovenstaande gegevens zijn we gekomen tot een lijst met aandachtspunten voor de
inhoudelijke ontwikkeling voor de komende periode.
Uit zowel de zelfevaluatie van het team als de vragenlijst van de ouders is naar voren gekomen dat
de ouderbetrokkenheid een belangrijk aandachtspunt is.
Uit WMK werd duidelijk dat zowel de leerstof als de leertijd aandacht moeten hebben. De interne
communicatie is ook een punt van aandacht. Dit is de communicatie tussen teamleden onderling maar
ook tussen school en ouders. Tenslotte komt op diverse plekken de behoefte aan een professionelere
cultuur en een grotere planmatigheid naar voren.
TUSSENEVALUATIE
Hier onder de voor het afgelopen schooljaar geformuleerde doelstellingen met de op dit gebied
ondernomen activiteiten weergegeven.
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In het schema wordt weergegeven of de doelstellingen voor het komende schooljaar worden
geformuleerd of dat ze worden aangepast en/of geactualiseerd.
Te realiseren doelstellingen
Iedere leraar is op de hoogte van- en kan
omgaan met de beschikbare software.
Iedere groep heeft een smartboard en 2 goed
werkende computers.
De directie schrijft een meerjarenbeleidsplan,
gebaseerd op het schoolplan waarin
communicatie, duidelijkheid en planvorming
centraal staan.
Door middel van externe ondersteuning wordt het
beleids- en communicatieplan geïmplementeerd in
de school
Er zijn concrete activiteiten ontwikkeld om ouders
meer bij de school te betrekken.
De ouders ontvangen recente en adequate
informatie over het onderwijs en
vervolgvoorzieningen
De school is schoon, verzorgd, opgeruimd en
aantrekkelijk voor ouders, team en leerlingen
De interne communicatie is open, helder en
regelmatig; Er is een intern email-systeem
gerealiseerd; op alle locaties wordt een aantal
visuele hulpmiddelen gerealiseerd: in/uit,
mededelingen ed.
Het onderdeel met de zelfde naam uit het
handboek IPB wordt in de praktijk toegepast
Het geformuleerde tijdbeleid wordt in de
groepen structureel toegepast.
Structureel toepassen van de in het handboek IPB
vastgelegde procedures.
Begeleiding in de groepen is gericht op
afstemming en rol van de leerling
Voor iedere leerling is een individueel
ontwikkelingsperspectief geformuleerd
Voor iedere leerling is een uitstroomprofiel
geformuleerd.
Door middel van een 2 jarig traject zal het
gehele team een ontwikkeltraject ingaan waarin
we groeien naar een professionele cultuur en
professionele beroepshouding
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Er zijn diverse cursussen en scholingsmomenten
georganiseerd; blijft wel aandachtspunt.
Gerealiseerd, evenals een ipad voor iedere
groep.
In ontwikkeling

In ontwikkeling; inschool is actief
Gerealiseerd: thema-avonden, ouderavonden.
We hebben het stagebureau opgezet, wordt
gerealiseerd
Aandachtspunt
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Gerealiseerd
Gerealiseerd
In ontwikkeling

Prioritering van beleidsvoornemens
Beleidsvoornemens algemeen

Te realiseren doelstellingen

ICT inhoudelijk inbedden in de school

Iedere leraar is op de hoogte van- en kan
omgaan met de beschikbare software.
ICT hardware
Iedere groep heeft een smartboard en 2 goed
werkende computers.
Duidelijkheid over inzet van middelen,
De directie schrijft een meerjarenbeleidsplan,
communicatiebeleid, interne communicatie
gebaseerd op het schoolplan waarin
communicatie, duidelijkheid en planvorming
centraal staan.
Invoering beleidsplan
Door middel van externe ondersteuning wordt het
beleids- en communicatieplan geïmplementeerd in
de school
Ouders moeten meer betrokken worden bij de
Er zijn concrete activiteiten ontwikkeld om ouders
school.
meer bij de school te betrekken.
De informatievoorziening aan de ouders wordt
De ouders ontvangen recente en adequate
verbeterd
informatie over het onderwijs en
vervolgvoorzieningen
De school biedt een verzorgde indruk en is
De school is schoon, verzorgd, opgeruimd en
uitnodigend voor de leerlingen
aantrekkelijk voor ouders, team en leerlingen
De interne communicatie wordt verbeterd.
De interne communicatie is open, helder en
regelmatig; Er is een intern email-systeem
gerealiseerd; op alle locaties wordt een aantal
visuele hulpmiddelen gerealiseerd: in/uit,
mededelingen ed.
De school beschikt over beleid voor de introductie Het onderdeel met de zelfde naam uit het
voor nieuw personeel
handboek IPB wordt in de praktijk toegepast
De leertijd komt overeen met de afspraken in de Het geformuleerde tijdbeleid wordt in de
documenten voor handelingsplanning
groepen structureel toegepast.
De leraren ontwikkelen zich aan de hand van
Structureel toepassen van de in het handboek IPB
persoonlijke ontwikkelingsplannen,
vastgelegde procedures.
Effectieve interne afstemming en een aanbod in
Begeleiding in de groepen is gericht op
samenhang, actieve rol van de leerling
afstemming en rol van de leerling
Invoering ontwikkelingsperspectieven
Voor iedere leerling is een individueel
ontwikkelingsperspectief geformuleerd
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Invoering uitstroomprofielen
Professionalisering van het team, werken aan
verbeteractiviteiten, professionele cultuur,
beroepshouding

Voor iedere leerling is een uitstroomprofiel
geformuleerd.
Door middel van een 2 jarig traject zal het
gehele team een ontwikkeltraject ingaan waarin
we groeien naar een professionele cultuur en
professionele beroepshouding
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Borging
In de kwaliteitscyclus neemt borging een belangrijke plaats in. Bij borging wordt de vraag
gesteld: “wat doen we goed en hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft gaan”.
De stappen die bij borging genomen moeten worden:
! Bestendigen van wat bereikt is
! Uitvoeren zelfevaluatie
! Ontwikkelen nieuw beleid dat past bij volgend stadium van de schoolontwikkeling
Borging is een systeemgerichte activiteit die structureel is ingebed in de organisatie. De
borging van zaken die goed gaan gebeurt voornamelijk door ze bespreekbaar te maken in
alle niveaus binnen de organisatie: begeleidingsgesprekken, functioneringsgesprekken,
teamvergaderingen, bouwvergaderingen, vergadering commissie van begeleiding enz.
Voor borging komen vooral de zaken in aanmerking waarvan binnen het kwaliteitssysteem is
gebleken dat er een uiterst positief oordeel over wordt gegeven.
-

Didactisch handelen
Pedagogisch handelen
Handelingsplanning
kwaliteitszorg
leerstofaanbod
uitstraling team naar ouders
informatie ouders door school
serieus nemen van ouders door school
veiligheid van kinderen

Door deze onderwerpen planmatig en structureel aan de orde te stellen wordt gegarandeerd
dat de lat hoog blijft liggen.
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Hoofdstuk 4 Arrangementen
De toelating tot een school voor zmlk houdt in dat een leerling een specifieke
onderwijshulpvraag heeft.
Het is aan de school om aan deze hulpvraag tegemoet te komen. Dit gebeurt door voor
iedere leerling een “arrangement” te organiseren. Dit geldt voor alle leerlingen waar de
school verantwoordelijkheid voor heeft.
Een “arrangement” is de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd, rekening
houdend met de specifieke hulpvraag van de leerling.
Op verschillende manieren komt dit terug in de organisatie en in het onderwijs.
We streven ernaar om binnen onze school een integrale leerlingenzorg te bieden. Om de zorg
binnen de school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld.
Daar kunnen de leerkrachten en assistenten terecht met hun vragen over alle leerlingen in de
groep, met of zonder problemen ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van
kennis en vaardigheden. Ook kunnen vragen gesteld worden aan de psycholoog of aan de
communicatiedeskundige, al naar gelang de aard van het probleem.
De commissie van begeleiding (CVB) heeft een belangrijke taak in het begeleiden van
leerlingen met meervoudig complexe problematiek. De leden van de CVB constateren,
onderzoeken en adviseren, ieder op hun eigen terrein. Zo zal de arts onderzoeken of er
sprake is van medische problemen terwijl de orthopedagoog didaktische- en/of
pedagogische adviezen geeft.
Een arrangement wordt altijd aan een leerling toegewezen door de commissie van
begeleiding (CVB). Er wordt een keuze gemaakt voor een specifiek arrangement op basis van
de beschikbare gegevens bij aanmelding of op basis van de gegevens uit de
groepsbesprekingen nadat er een periode met een leerling is gewerkt.
De beschikbare arrangementen binnen het Rotterdamcollege zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basisarrangement ZMLK.
Arrangement autigroep. (Leerlingen met ASS)
Arrangement auti-zorggroep (onderwijszorgarrangement)
Arrangement IB (intensieve begeleiding-ZMOLK)
Arrangement EB (extra begeleiding-MG)
Arrangement Ambulante begeleiding PRO (praktijkonderwijs)
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4.1. Basisarrangement VSO-ZMLK.
Algemeen
Het basisarrangement ZMLK is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is
gebaseerd op hun niveau. Er zijn geen motorische- psychiatrische- of gedragsproblemen die
invloed hebben op de hulpvraag.
Doelgroep
Leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, een IQ<55.
Onderwijsaanbod
De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten;
zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. Er
worden didactische structuren aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding
ontvangen van één van de twee begeleiders.
In de bruggroepen wordt er nog veel tijd besteed aan de cognitieve ontwikkeling. De
leerlijnen uit het SO worden doorgezet, maar er wordt een eerste begin gemaakt met de
praktische zelfredzaamheid door middel van praktijkvakken.
In de middengroepen besteden de leerlingen een substantieel deel van de lestijd aan de
praktijkvakken. De inzet is hierbij vooral de zelfredzaamheid op alle voorkomende gebieden
die te maken hebben met wonen, werken en recreëren.
In de eindfase van het onderwijs ligt de nadruk voluit op zowel de praktijkvakken als stages,
zowel intern als extern. Het doel van stages is om de leerlingen in zo echt mogelijke
praktijksituatie te leren om zijn/haar werknemersvaardigheden zo goed mogelijk toe te
passen.
Uitstroomprofielen
Voor het basisarrangement gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn:
1. dagbesteding
2. begeleid werk
3. zelfstandig werk
Ontwikkelingsperspectief.
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
In de groepen wordt de communicatie aangepast aan de leerling, zodat deze makkelijker kan
begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt. In de groepen wordt er gebruik gemaakt
van Totale Communicatie.
Het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen heeft alles te maken met het
uitstroomprofiel. Vanaf de eerste dag als een leerling op het Rotterdamcollege is toegelaten
kunnen we laten zien hoe onze voorspelling is over hoe de ontwikkeling van een leerling zal
zijn als hij/zij de school aan het einde van de schoolperiode verlaat. Door middel van
“kritische succesfactoren” maken we inzichtelijk of een leerling presteert binnen zijn/haar
ontwikkelingsperspectief en of de doelen die ‘kritisch’ zijn voor het vastgestelde
uitstroomperspectief zijn behaald.
4.2. Arrangement autigroep. (Leerlingen met ASS)
Algemeen.
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Het Rotterdamcollege heeft het onderwijs voor leerlingen met een autismespectrum stoornis
(ASS) georganiseerd in autigroepen. De naam “autigroepen” is gebaseerd op “AUTIsme”, de
stoornis die de meeste leerlingen in deze groepen hebben.
In deze groepen worden leerlingen geplaatst met een indicatie ZMLK of ZMLK/MG, en een
diagnose ASS. Er wordt een leeromgeving aangeboden die zo veel mogelijk aansluit bij de
behoeften van de leerling met autisme.
Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Wij
gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en zullen waar nodig en mogelijk zijn/haar
omgeving aan te passen aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften. Wij spreken de leerling in
eerste instantie aan op het autisme. Daarnaast komen wij tegemoet aan de verstandelijke
handicap.
Wij willen tegemoet komen aan de specifieke leerproblemen en leermogelijkheden, door het
verduidelijken van de communicatie, ruimte, tijd en activiteit, opdat de leerlingen zo
zelfstandig en ontspannen mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.
Doelgroep
!
!
!

Leerlingen:
vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, een IQ<55.
Een diagnose ASS
Een arrangement “autigroep” op basis van een beschreven hulpvraag.

Onderwijsaanbod
Leerlingen met een onderwijsbehoefte die aansluit bij wat er in de autigroepen wordt
aangeboden starten in de bruggroep. In deze fase in de bruggroep wordt er nog veel tijd
besteed aan de cognitieve ontwikkeling. De leerlijnen uit het SO worden doorgezet, maar er
wordt een eerste begin gemaakt met de praktische zelfredzaamheid door middel van
praktijkvakken. Het valt op dat in de autigroepen ”de manier waarop” de inhoud voorafgaat.
Het aanleren van een werkhouding en de leerling leren omgaan met zijn/haar beperking is
een belangrijk onderdeel van het programma.
In de middengroepen besteden de leerlingen een substantieel deel van de lestijd aan de
praktijkvakken. De inzet is hierbij vooral de zelfredzaamheid op alle voorkomende gebieden
die te maken hebben met wonen, werken en recreëren. De leerling in de autigroep krijgt
binnen een gestructureerde setting individuele vaardigheden, kennis en kunde aangeleerd.
Waar mogelijk wordt de structuur verminderd en worden er activiteiten in een heterogene
setting georganiseerd.
In de eindfase van het onderwijs ligt de nadruk voluit op zowel de praktijkvakken als stages,
zowel intern als extern. Het doel van stages is om de leerlingen in zo echt mogelijke
praktijksituatie te leren om zijn/haar werknemersvaardigheden zo goed mogelijk toe te
passen. Er zijn 2 mogelijke arrangementen voor de auti-leerling in de eindfase. Leerlingen van
wie de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte dit toelaat gaan naar de heterogene
eindgroep. Daar zijn ze in staat om onderwijs te ontvangen in een situatie die ze voorbereidt
op de periode na school. Voor leerlingen die een grotere structuurbehoefte houden blijft ook
in de eindfase onderwijs in een autigroep mogelijk.
•
•
•
•

Een groep met maximaal 8 leerlingen.
Een groep waaraan een leerkracht en klassenassistent zijn verbonden.
Een groep waarbij zorgarrangementen /inzet van zorggelden mogelijk en soms
noodzakelijk zijn in samenwerking met stichting Pameijer. De zorgmedewerkers
werken nauw samen met het klassenpersoneel.
De leeromgeving is zo aangepast dat er voor de leerling zoveel mogelijk
duidelijkheid en structuur is, waardoor de leerling in staat is zich te ontwikkelen.
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•
•
•
•

Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid, voorspelbaarheid, intraining, inoefening en
herhaling noodzakelijk.
Er wordt gewerkt met individuele ontwikkelingsperspectieven
Samen waar mogelijk, individueel waar nodig.
Het onderwijs is geïnspireerd door TEACCH

Uitstroomprofielen
Voor het arrangement “autigroep” gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn:
1. dagbesteding
2. begeleid werk
3. zelfstandig werk
Ontwikkelingsperspectief
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
In de groepen wordt de communicatie aangepast aan de leerling, zodat deze makkelijker kan
begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt. Leerlingen met autisme hebben behoefte aan
een programma waarin het dagverloop zichtbaar en voorspelbaar wordt gemaakt. Daarom
werken wij met individuele dagprogramma’s. Er wordt gewerkt vanuit de principes van totale
communicatie. In het lokaal worden afleidende prikkels beperkt. Voor verschillende activiteiten
is er een vaste plek. Iedere leerling heeft ook een eigen werkplek, waar hij zelfstandig en
individueel zijn taken kan uitvoeren. Regels worden door middel van vaste routines en
verschillende visualisaties zoveel mogelijk duidelijk gemaakt. Er is veel aandacht voor de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Hierbij houden we veel rekening met
de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.
Voor de leerlingen in de autigroepen hanteren we binnen TOPP de
ontwikkelingsperspectieven met een “A”; 1A, 1AN, 2A, 2AN, 3A, 3AN.
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4.3. Arrangement auti-zorggroep (onderwijszorgarrangement)
Algemeen.
In deze groepen worden leerlingen geplaatst met een indicatie ZML- MG, en een diagnose
ASS. Er wordt een leeromgeving aangeboden die zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften
van de leerling met een meervoudige beperking.
Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Wij
gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en zullen waar nodig en mogelijk zijn/haar
omgeving aan te passen aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften. Wij spreken de leerling in
eerste instantie aan op het autisme. Daarnaast komen wij tegemoet aan de verstandelijke
handicap.
Wij willen tegemoet komen aan de specifieke leerproblemen en leermogelijkheden, door het
verduidelijken van de communicatie, ruimte, tijd en activiteit, opdat de leerlingen zo
zelfstandig en ontspannen mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.
De leerling die in de auti-zorggroep wordt geplaatst heeft over het algemeen een diepe
verstandelijke beperking en een diagnose autisme. Hierdoor is er naast de
onderwijscomponent een structurele zorgcomponent aanwezig.
Doelgroep
!
!
!

Leerlingen:
vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, een IQ<35.
Een diagnose ASS
Een arrangement “auti-zorggroep” op basis van een beschreven hulpvraag.

Onderwijsaanbod
Voor leerlingen met een meervoudige beperking in de combinatie van een IQ<35 en autisme
is een onderwijsaanbod ontwikkeld dat volstrekt persoonlijk wordt ingevuld. Er wordt op basis
van mogelijkheden en onmogelijkheden een programma samengesteld dat rechtdoet aan het
feit dat we een “school” zijn, maar ook recht doet aan begeleiding op het gebied van
zelfredzaamheid en aan de behoefte aan zorg.
Vanaf het moment dat een leerling in de auti-zorggroep in het VSO wordt toegelaten wordt
een eerste begin gemaakt met de praktische zelfredzaamheid door middel van
praktijkvakken. Het valt op dat ook in de auti-zorggroepen ”de manier waarop” de inhoud
voorafgaat.
Zelfredzaamheid gericht op eigen gedrag en zelfverzorging blijven echter de hele
schoolperiode van groot belang.
Als de leerling 15-16 wordt, wordt een substantieel deel van de lestijd besteed aan de
praktijkvakken. Dit gebeurt op zeer basaal niveau, voornamelijk gericht op de
zelfredzaamheid. De inzet is hierbij vooral de zelfredzaamheid op alle voorkomende
gebieden die te maken hebben met wonen en recreëren. De leerling in de autizorggroep
krijgt binnen een gestructureerde setting individuele vaardigheden, kennis en kunde
aangeleerd.
•
•
•
•

Een groep met maximaal 6 leerlingen.
Een groep waaraan een leerkracht of leerkrachtondersteuner, een klassenassistent en
een zorgmedewerker zijn verbonden.
Een groep waarbij zorgarrangementen /inzet van zorggelden mogelijk en soms
noodzakelijk zijn in samenwerking met stichting Pameijer. De zorgmedewerkers
werken nauw samen met het klassenpersoneel.
De leeromgeving is zo aangepast dat er voor de leerling zoveel mogelijk
duidelijkheid en structuur is, waardoor de leerling in staat is zich te ontwikkelen.
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•
•
•
•

Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid, voorspelbaarheid, intraining, inoefening en
herhaling noodzakelijk.
Er wordt gewerkt met individuele ontwikkelingsperspectieven
Samen waar mogelijk, individueel waar nodig.
Het onderwijs is geïnspireerd door TEACCH

Uitstroomprofielen
Voor het arrangement autizorggroepen geldt het uitstroomprofiel “dagbesteding”. afhankelijk
van hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van de “kritische succesfactoren” kan een
enkeling op basis van zijn/haar functioneren een uitstroomprofiel “begeleid werk” toegekend
krijgen.
Ontwikkelingsperspectief.
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
In de groepen wordt de communicatie aangepast aan de leerling, zodat deze makkelijker kan
begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt. Er wordt gebruik gemaakt van Totale
Communicatie. Leerlingen met autisme hebben behoefte aan een programma waarin het
dagverloop zichtbaar en voorspelbaar wordt gemaakt. Daarom werken wij met individuele
dagprogramma’s. In het lokaal worden afleidende prikkels beperkt. Voor verschillende
activiteiten is er een vaste plek. Iedere leerling heeft ook een eigen werkplek, waar hij
zelfstandig en individueel zijn taken kan uitvoeren. Regels worden door middel van vaste
routines en verschillende visualisaties zoveel mogelijk duidelijk gemaakt. Er is veel aandacht
voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Hierbij houden we veel
rekening met de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.
Voor de leerlingen in de auti-zorggroepen hanteren we binnen TOPP de
ontwikkelingsperspectieven 1A of 1AN (in geval van problemen in de communicatie)
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4.4. Arrangement IB (intensieve begeleiding-ZMOLK)
Algemeen
Het onderwijs aan leerlingen met een intensieve begeleidingsvraag is een aparte afdeling
waar het onderwijs wordt georganiseerd in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement.
Het is een afdeling waar Zeer Moeilijk Lerende Kinderen met ernstige gedragsproblematiek
worden geplaatst die zich niet of nauwelijks kunnen handhaven binnen het huidige (speciaal)
onderwijsaanbod.
De krachten op didactisch en orthopedagogisch gebied, vanuit onderwijs en zorg, worden
gebundeld om zo leerlingen met zowel leer- als gedraghulpvragen speciaal onderwijs te
kunnen bieden, zodat deze leerlingen niet thuis zitten of in een zorginstelling geplaatst
worden.
Doelgroep
!
!
!
!

Leerlingen:
vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK(MG), veelal met een IQ tussen 50-70
meervoudig complexe problematiek
ernstige gedragsproblemen
indicatie zorg

Onderwijsaanbod
De leerlingen werken in kleine groepen van 7/8 leerlingen en worden intensief begeleid en
ondersteund door:
!
vanuit onderwijs: een leerkracht,
!
vanuit de zorg: twee begeleiders.
Doelstelling is dat de leerlingen in een veilige, krachtige, rijke leeromgeving hun
zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfredzaamheid en positieve gedrag vergroten.
Gedrag is communicatie. Wij gaan er van uit dat een leerling er niet bewust voor kiest om
vervelend, brutaal of agressief te zijn. Het gedrag geeft de onmacht van de leerling aan om
zich adequaat te uiten in bepaalde situaties. Ongewenst gedrag wordt verminderd, door aan
te sluiten bij de behoeftes van de leerling.
De nadruk ligt op het bekrachtigen van positief gedrag. Iedere ordeverstoring biedt een
ontwikkelingskans. (H)erkennen van de behoeftes en samen zoeken naar oplossingen, maken
het mogelijk aan te sluiten bij de leerling en helpen het handelingsrepertoire van de leerling te
ontwikkelen. Het bouwen aan zelfbewustzijn en het vormgeven van sociale interactie vormen
een belangrijk onderdeel van het programma.
De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten;
zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. Er
worden didactische structuren aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding
ontvangen van één van de drie begeleiders.
Bij jongere leerlingen wordt er nog veel tijd besteed aan de cognitieve ontwikkeling. De
leerlijnen uit het SO worden doorgezet, maar er wordt een eerste begin gemaakt met de
praktische zelfredzaamheid door middel van praktijkvakken.
Oudere leerlingen besteden een substantieel deel van de lestijd aan de praktijkvakken. De
inzet is hierbij vooral de zelfredzaamheid op alle voorkomende gebieden die te maken
hebben met wonen, werken en recreëren.
In de eindfase van het onderwijs ligt de nadruk voluit op zowel de praktijkvakken als stages,
zowel intern als extern. Het doel van stages is om de leerlingen in zo echt mogelijke
praktijksituatie te leren om zijn/haar werknemersvaardigheden zo goed mogelijk toe te
passen.
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Uitstroomprofielen
Voor dit arrangement gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn:
1. dagbesteding
2. begeleid werk
3. zelfstandig werk
De meeste leerlingen zitten op basis van hun intelligentie in profiel 3, 3S, 4 of 4S en hebben
daarmee uistroomprofiel BW of ZW. De sociale redzaamheid is echter vaak laag. Veel
leerlingen hebben moeite met de omgang met regels en afspraken, omgang met gezag en/of
kritiek, waardoor het vinden en behouden van werk een uitdaging is. Goede uitstroom is
gewenst, maar niet vanzelfsprekend.
Ontwikkelingsperspectief.
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
Het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen heeft alles te maken met het
uitstroomprofiel. Door middel van “kritische succesfactoren” maken we inzichtelijk of een
leerling presteert binnen zijn/haar ontwikkelingsperspectief. Vanaf de eerste dag als een
leerling op het Rotterdamcollege is toegelaten kunnen we laten zien hoe onze voorspelling is
over hoe de ontwikkeling van een leerling zal zijn als hij/zij de school aan het einde van de
schoolperiode verlaat.
Samenwerking met zorg
Jongeren binnen dit onderwijszorgarrangement kunnen zich niet handhaven binnen onderwijs
zonder extra begeleiding vanuit de zorg. Binnen dit arrangement wordt gewerkt met
individuele begeleiding vanuit Pameijer. Professionele zorgmedewerkers stellen in
samenwerking met ouders en leerling een ondersteuningsplan op, waamee gewerkt worden
aan doelen die ondersteunend zijn aan het onderwijsleerproces en het
ontwikkelingsperspectief.
Voor veel leerlingen is het noodzakelijk dat samengewerkt wordt met externe instanties zoals,
MEE, AMK, WSG, Jeugdzorg, ASVZ, Yulius, Flexus Jeugdplein.
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4.5. Arrangement EB (extra begeleiding-MG)
Algemeen
In de Extra begeleidingsgroepen zitten leerlingen die, zoals het woord al zegt, extra
begeleiding nodig hebben. Alle leerlingen die in deze groepen zitten hebben gedurende de
dag geregeld momenten dat ze intensief begeleid worden. Dit vraagt vaak één op één
begeleiding. De oorzaak van deze begeleidingsbehoeften zijn verschillend van aard.
Zo zijn er leerlingen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking (IQ<35) die
gedurende de gehele dag begeleiding nodig hebben. Dit om tegemoet te komen aan de bij
het ontwikkelingsniveau behorende behoefte van nabijheid van een volwassene (om het
gevoel van veiligheid te waarborgen), de zelfverzorging en het cognitief stimuleren van de
leerlingen.
Daarnaast zijn er leerlingen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Door deze leerlingen
in een kleinere groep te plaatsen en meer begeleiding te geven, kan beter tegemoet
gekomen worden aan de begeleiding die de leerling vraagt (duidelijkheid, structuur en
veiligheid).
Doelgroep
!

Leerlingen:
vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK/MG, IQ<35

Onderwijsaanbod
De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten;
zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. Er
worden didactische structuren aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding
ontvangen van één van de twee of soms drie begeleiders.
Door het lage niveau is er een aanbod, gebaseerd op het aanbod voor leerlingen met een
meervoudige beperking.
In de bruggroepen wordt er nog veel tijd besteed aan de algemene, zelfredzaamheids- en
sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlijnen uit het SO worden doorgezet, maar er wordt
een eerste begin gemaakt met de praktische zelfredzaamheid door middel van
praktijkvakken.
In de middengroepen besteden de leerlingen een substantieel deel van de lestijd aan de
praktijkvakken. De inzet is hierbij vooral de zelfredzaamheid op alle voorkomende gebieden
die te maken hebben met wonen en recreëren.
In de eindfase van het onderwijs ligt de nadruk voluit op zowel de praktijkvakken. Ook is er
sprake van oriënterende stages. doel van stages is om de leerlingen de echte situatie te leren
hoe het er aan toe gaat in vervolgvoorzieningen.
Uitstroomprofielen
Voor het arrangement EB-groepen geldt het uitstroomprofiel “dagbesteding”. Een enkeling
kan, op basis van zijn/haar functioneren een uitstroomprofiel “begeleid werk” toegekend
krijgen, afhankelijk van hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van de “kritische
succesfactoren”.
Ontwikkelingsperspectief.
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
In de groepen wordt de communicatie aangepast aan de leerling, zodat deze makkelijker kan
begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt. In de groepen wordt er gebruik gemaakt
van Totale Communicatie.
Deze leerlingen hebben in de termen van TOPP een ontwikkelingsperspectief 1.
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4.6. Arrangement Ambulante begeleiding PRO (praktijkonderwijs)
Algemeen.
Er zijn leerlingen met een ZMLK-indicatie die in het regulier voortgezet onderwijs worden
geplaatst. Het praktijkonderwijs is de vorm van onderwijs die ZMLK-leerlingen deze
mogelijkheid biedt.
Op basis van “het rugzakje” kan een praktijkschool bij de inschrijving van een leerling met een
ZMLK-indicatie ambulante begeleiding aanvragen. Deze ambulante begeleiding kan, na
toekenning door DUO, door het Rotterdamcollege worden verzorgd.
Doelgroep
Leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, een IQ<55.
Aanbod
De ambulant begeleider biedt “systeembegeleiding”. Dit houdt in dat de ambulant
begeleider niet naast de leerling gaat zitten om hem/haar persoonlijk te begeleiden in het
ontwikkelingsproces. De ambulant begeleider begeleidt de leerkracht om het onderwijs voor
de leerling te optimaliseren.
De ambulant begeleider is adviseur, begeleider en vraagbaak ineen. De ambulant
begeleider helpt ook met het ontwikkelingsperspectief.
Uitstroomprofielen
Voor het basisarrangement gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn:
1. dagbesteding
2. begeleid werk
3. zelfstandig werk
Ontwikkelingsperspectief.
De leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit vertaalt zich in specifieke,
individueel vastgestelde doelen voor iedere leerling.
In de groepen wordt de communicatie aangepast aan de leerling, zodat deze makkelijker kan
begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt. In de groepen wordt er gebruik gemaakt
van Totale Communicatie.
Het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen heeft alles te maken met het
uitstroomprofiel. Door middel van “kritische succesfactoren” maken we inzichtelijk of een
leerling presteert binnen zijn/haar ontwikkelingsperspectief. Vanaf de eerste dag als een
leerling op het Rotterdamcollege is toegelaten kunnen we laten zien hoe onze voorspelling is
over hoe de ontwikkeling van een leerling zal zijn als hij/zij de school aan het einde van de
schoolperiode verlaat.
Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs
Het Rotterdamcollege biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen, met zeer
uiteenlopende hulpvragen. Voor iedere hulpvraag zal in overleg tussen de
toeleidingscommissie, de verwijzende school en de commissie van begeleiding, bekeken
worden of er een passend arrangement binnen of buiten het Rotterdamcollege te vinden is.
Er kunnen ook contra-indicaties zijn: zaken die ervoor zorgen dat een leerling te weinig of
geen profijt kan hebben van de op het Rotterdamcollege aangeboden arrangementen.
Contra-indicaties kunnen zijn:
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•
•
•
•
•
•

extreem internaliserend of juist
externaliserend gedrag,
zelfverwonding of
agressie naar leerkrachten, zichzelf en/of mede-leerlingen.
Medische problemen of
Lichamelijke beperkingen (kinderen in een rolstoel)

Bij leerlingen met een laag niveau zal altijd de leerbaarheid van belang blijven. We zijn een
school, en dat is terug te zien in het programma.

38#
#

HOOFDSTUK 5: DE ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING VAN HET ONDERWIJS
5.1 De inhoud van het onderwijs.
De beschrijving van ons onderwijs voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel
13 en 14 van de WEC.
In het VSO wordt onderwijs gegeven in de volgende vakken:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9
10

Nederlandse taal
kennisgebieden
rekenen en wiskunde
bevordering sociale redzaamheid
muziek
tekenen
handvaardigheid
lichamelijke oefening
2 of meer vakken uit VBO/AVO/VWO
godsdienstonderwijs

De invulling van de hierboven beschreven vakken gebeurt binnen het Rotterdamcollege door
het hanteren van de doelen voor het ZMLK-onderwijs die ontwikkeld zijn door de SLO.
(verder: “SLO-doelen”).
De SLO-doelen zijn dekkend voor de vakken die hierboven zijn beschreven.
Rotterdamcollege wil bereiken dat iedere leerling via een ononderbroken leer- en
ontwikkelingsproces, zoveel als mogelijk kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig
heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele
samenleving.
Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. We zetten ons in op
het versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat.
De in gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijsleerpakketten waarborgen het
bovengenoemde leerproces.
Op het Rotterdamcollege komen alle verschillende bovenstaande vakgebieden aan de orde.
Er wordt gewerkt aan een zo breed mogelijke ontwikkeling. Er wordt niet gestreefd naar
piekvaardigheden, dit wil zeggen dat leerlingen op een bepaald gebied heel erg sterk zijn
(bv. heel goed kunnen lezen) en op veel andere gebieden juist behoorlijk zwak. Het doel is de
leerlingen een gevarieerd aanbod te bieden in ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij in hun
vaardigheden een zeker evenwicht bereiken zonder pieken en dalen.
Om dit te bereiken is op het Rotterdamcollege het door de overheid voorgeschreven
vakkenpakket voor scholen voor ZMLK vertaald naar de praktijk met waar nodig voor ons
waardevolle aanpassingen en toevoegingen. Het is belangrijk te melden dat we bij het
werken op de verschillende vakgebieden uiteindelijk streven naar kennis die toe te passen is in
de dagelijkse praktijk. Alleen theoretische kennis, zonder vertaling naar de dagelijkse praktijk
van de werkelijkheid, is niet het doel.

5.2. Het volgen van de leerlingen.
Het ontwikkelingsperspectief.
Wij volgen de vorderingen van leerlingen op verschillende manieren.
1. Met methodegebonden toetsen.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Testen CITO
Toetsen AVI
Via de TOPP (Leerlingvolgsysteem)
Via observaties.
Via toets- en checkmomenten.
Via onderzoeken door leden van de commissie van onderzoek.

De toetsen die horen bij de methoden worden op klassenoverzichten bijgehouden. Bij de lijsten
van de TOPP worden de resultaten zowel op individuele lijsten als op klassenoverzichten
genoteerd. De klassenoverzichten worden in een toetsmap bewaard; de individuele lijsten
komen in een afgesloten leerlingendossier.
De TOPP is schoolspecifiek; onze eigen leerlijnen en notatielijsten zijn in het systeem
opgenomen en de TOPP is volledig SLO-dekkend gemaakt: alle SLO-doelen komen in de
TOPP aan bod.
De TOPP is de basis voor zowel de groeps- als individuele handelingsplanning. Doordat het
functioneren van een leerling inzichtelijk wordt gemaakt in de TOPP ontstaat er een zeer
praktisch overzicht van de mogelijkheden van de leerlingen.
Hieronder een voorbeeld van een TOPP-overzicht.

Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld welk “ontwikkelingsperspectief” (verder
“OPP”) voor een leerling geldt.
Een “OPP” bestaat feitelijk uit een verzameling van doelstellingen waarvan vastgesteld is dat
ze haalbaar zijn voor een leerling met deze kenmerken.
Zo’n OPP is voor de school een handvat dat gebruikt wordt bij verdere planning van het
onderwijs en voor het bepalen van een toekomstperspectief.
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Aan een leerling wordt bij toelating op basis van de eerder genoemde stabiele
leerlingkenmerken een OOP toegewezen. Het toegewezen profiel heeft consequenties voor
het onderwijsaanbod.
In het OPP, dat wordt gedefinieerd in de termen van de TOPP, is te zien welke doelstellingen
voor deze leerling op basis van de ons ter beschikking staande gegevens minimaal haalbaar
moeten zijn.
De einddoelen van het onderwijs blijven dus onveranderlijk voor iedereen hetzelfde: door een
OPP te hanteren wordt de ontwikkeling en de vooruitgang van een leerling afgezet tegen de
bij de start van het onderwijs uitgesproken verwachtingen.
Wanneer tijdens de schoolperiode aan de hand van de TOPP blijkt dat een leerling meer of
misschien minder doelen kan behalen dan in het toegewezen OPP wordt weergegeven, zullen
er in het handelingsplan individuele bij de prestaties van de leerling passende doelen worden
geformuleerd. Het presteren of de ontwikkeling van een leerling
kan ook aanleiding zijn voor de CVB om het OPP aan te passen aan de ontwikkeling van de
leerling.
Dit gebeurt aan de hand van de leerling- en groepsbesprekingen die 2 x per jaar worden
gehouden.
Het OPP is ook het instrument om bij het verlaten van de school het eindniveau af te zetten
tegen de, door middel van het OPP, uitgesproken verwachtingen m.b.t. het functioneren van
de leerling. Als een leerling beter of slechter heeft gepresteerd wordt daar in het eindrapport
een verklaring voor gezocht.
Beschrijving profielen:

#
IQ:
Autisme:
SRZ:
NAVC:

Het intelligentiequotient zoals het is vastgesteld door een psycholoog. Het
onderzoek moet zijn uitgevoerd met een daartoe erkende test.
Een autisme spectrum stoornis of een andere gediagnosticeerde stoornis die
gelijksoortige problemen oplevert (fragiele X, Cornelia de Lange, enz)
De score op de SRZ-schaal, de sociale redzaamheids-schaal. De vragenlijst is
ingevuld door ouder of leerkracht.
Het gegeven of een leerling wel of niet spreekt. Dit is geoperationaliseerd in
de vraag of een leerling wel of niet adequaat verbaal communiceert (NAVC)

5.3. Het ontwikkelingsperspectief.
Met het ingaan van de wet “kwaliteit (V)SO verdwijnt het handelingsplan. We hebben
daarom nu te maken met het “ontwikkelingsperspectief”.
Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit een aantal elementen. Het geeft natuurlijk de
ontwikkeling aan zoals de school verwacht bij de leerling. Dit ontwikkelingsperspectief is
verwoord in termen van de TOPP.
Daarnaast is er een onderdeel van het OPP dat veel lijkt op het vroegere “handelingsplan”. In
dit onderdeel van het OPP wordt aangegeven, op welke manier de school denkt de
voorspelde doelen te gaan bereiken. Dit alles natuurlijk op basis van de beginsituatie van de
leerling.
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De TOPP en de leerlijnen zijn één geheel. De leerlijnen zijn integraal onderdeel van de TOPP
omdat de doelen uit de leerlijnen de tussendoelen tussen de TOPP-doelen zijn. De doelen in
de leerlijnen worden als het ware door de TOPPlijsten heengevlochten om op die manier zo
werkbaar mogelijk te zijn.
Het ontwikkelingsperspectief is de basis voor alles wat er met de leerlingen gebeurt. De
ontwikkelingsperspectieven worden geformuleerd op basis van de TOPP. In de TOPP wordt
geregistreerd welke doelen de leerlingen hebben bereikt, en welke vervolgdoelen
nagestreefd moeten gaan worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn onder te verdelen in:
Groepsperspectief:
Door alle individuele lijsten naast elkaar te leggen van leerlingen uit één groep wordt
zichtbaar welke doelen voor de desbetreffende groep actueel zijn en daardoor welke
leerstof aangeboden moet gaan worden.
Al die doelen van de lijsten samen vormen het groepsperspectief. Het groepsperspectief
bevat dus alle doelen waar in dat jaar groepsgericht aan gewerkt gaat worden.
Of die doelen ook behaald worden wordt aan het eind van het jaar afgecheckt aan de hand
van de TOPP.
Individueel OPP:
Er zijn leerlingen voor wie de groepsdoelen niet op alle gebieden een adequate afspiegeling
zijn van hetgeen ze aangeboden moet gaan worden.
Voor alle lijsten en/of vakgebieden waar de doelen op basis van de TOPP voor de leerling
BUITEN het groepsperspectief valt worden individuele doelen vastgesteld. Deze doelen samen
vormen het individuele OPP.
De doelen van het individuele OPP worden op basis van de TOPP-leerlijnen zodanig
vastgesteld (klein gemaakt) dat ze binnen een half jaar haalbaar zijn.
De individuele ontwikkelingsperspectieven worden 2x per jaar geëvalueerd en aangepast.
Deze evaluatie wordt besproken in een groepsbespreking waarbij iedereen aanwezig is die
met groep te maken heeft.
Zoals in de wet voorgeschreven wordt er voor iedere leerling die van buitenaf wordt
toegelaten tot het Rotterdamcollege binnen 6 weken na de datum van plaatsing een
ontwikkelingsperspectief gemaakt. Het is een volledig OPP dat voldoet aan alle voorwaarden
die aan een OPP gesteld mogen worden. Het is echter een ontwikkelingsperspectief dat is
gebaseerd op dossiers en observatie, en niet op eigen waarneming van kennen en kunnen.
Zo snel mogelijk zal de TOPP bij een nieuwe leerling worden afgenomen. Bij leerlingen die
nieuw worden geplaatst na de zomervakantie is de TOPPweek de eerste week na de
herfstvakantie. Voor leerlingen die instromen in het jaar is de TOPPweek de week die voor de
hele school geldt.
5.4. Groeps- en leerlingbespreking
Twee maal per jaar wordt er een groepsbespreking gehouden. In deze bespreking worden
1. algemene zaken besproken die de groep aangaan. Het kan hier gaan over
roosterzaken, personele zaken, materiele zaken, maar vooral zaken die leerlingen
aangaan. Er wordt een formulier gehanteerd waarbij voor iedere leerling wordt
aangegeven wat de aandachtspunten zijn.
2. de handelingsplannen geëvalueerd. Voor iedere groepsbesprekingen wordt van iedere
leerling bekeken welke van de geformuleerde doelen zijn behaald, welke doelen in
ontwikkeling zijn en welke mislukt. Dat wordt aangegeven op een formulier wat wordt
besproken.
Er zijn soms leerlingen die bijzonder opvallen of extra problemen geven. Die worden
besproken in de vergadering van de commissie van begeleiding.
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5.5. De communicatiedeskundige
Op het Rotterdam College wordt gewerkt vanuit de principes van Totale Communicatie (TC
=het tegelijkertijd en meer bewust gebruiken van alle benodigde communicatiemiddelen in
een interactie). Een vorm van communiceren dus waarbij gebruik wordt gemaakt van alle
mogelijke middelen (zoals bijv. voorwerpen, foto’s, pictogrammen, tekeningen, gebaren,
geschreven taal, mimiek, houding) die ertoe kunnen bijdragen om de communicatie te laten
slagen.
In een omgeving waar voornamelijk gesproken taal gehanteerd wordt voelen onze leerlingen
zich al snel onbegrepen hetgeen kan leiden tot frustratie (agressie) of berusting (terugtrekken).
Bovendien kan een informatieachterstand door problemen met begrijpen van gesproken (en
geschreven) taal tot gevolg hebben dat:
a. de leerling niet zelf kan beslissen
b. de grip op het eigen leven minder wordt
c. de leerling (nog) meer afhankelijk van anderen is
TC is dus een basishouding in de omgang met onze leerlingen en een manier om de
communicatie te verbeteren hetgeen weer bijdraagt aan een goede kwaliteit van bestaan.
De communicatiedeskundige op het RC heeft als taak om het team te scholen (d.m.v.
bijvoorbeeld workshops, begeleiding en coaching) in het werken vanuit de TC en het team zo
handvatten te bieden voor passende communicatie (passend onderwijs vereist passende
communicatie) zodat er een veilig klimaat ontstaat waarin er op ieder moment alles aan
wordt gedaan om de leerling te begrijpen en om zelf begrepen te worden. Ook draagt de
communicatiedeskundige zorg voor de digitale pictobibliotheek en de bewegwijzering in het
gebouw.
Denkstimulerende GespreksMethodieken (DGM)
DGM is ontwikkeld (door de Amerikaanse psychologe Marion Blank) voor leerlingen die taal
niet of onvoldoende begrijpen en gebruiken voor situaties buiten het hier en nu èn voor
leerlingen die onvoldoende in staat zijn orde en structuur te scheppen in gebeurtenissen. DGM
sluit zodoende prima aan bij onze leerlingen en bij de TC.
DGM vindt plaats in de vorm van een denkgesprek.
De rode draad door zo’n denkgesprek bestaat uit:
1.taalaanbod (het stellen van vragen in 4 abstractieniveaus),
2.taalruimte (de leerling de kans geven of stimuleren om te reageren en het antwoord
beoordelen
3. feedback (inspelen op het antwoord van de leerling)
goed antwoord >>moeilijker maken
fout antwoord >>makkelijker maken
Er wordt bij DGM uitgegaan van onderwijsprincipes als:
uitgaan van de belevingswereld van de leerling
gebruik maken van concreet materiaal
het uitvoeren van een handeling naast erover praten
het gebruik maken van contrast
Door het werken met DGM kunnen teamleden een beter inzicht krijgen in wat de leerling
begrijpt van vragen die dagelijks worden gesteld. Ze krijgen handvatten om de vraagstelling
waar nodig aan te passen. De leerling kan op zijn/haar beurt meer grip krijgen op de
omgeving, meer veiligheid ervaren en daardoor durven onderzoeken en leren vertrouwen in
de eigen waarneming.
Net als bij de TC is het de taak van de communicatiedeskundige om het team te scholen m.b.t.
het werken met DGM.
Testen:
Bij leerlingen die nieuw zijn op het RC (van het SO of van buitenaf ) worden 5 onderdelen van
de TAK (Taaltest voor Alle leerlingen) afgenomen en de VLDP (VragenLijst DenkProcessen).
De resultaten van deze testen worden in schema gezet voor de leerkrachten om een beter
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inzicht krijgen in het communicatieniveau van de leerlingen. Herhaling vindt plaats na 2 à 3
jaar of eerder wanneer gewenst.
Sociaal (communicatieve) Vaardigheden (SOVA)
Omdat de communicatieontwikkeling op het RC gericht is op de uitstroom werkt de
communicatiedeskundige op het RC ook aan de praktische communicatie van de leerlingen. In
(evt. klasoverstijgende) groepen van verschillend formaat worden in de echte of nagebootste
situatie sociale- en communicatieve vaardigheden geoefend. Verschillende drama-activiteiten
kunnen worden ingezet (o.a. rollenspellen) omdat het ervaringsleren een veel groter
leerrendement heeft dan alleen praten.
5.6.

De gedragsdeskundige

De school heeft een gedragsdeskundige in dienst die lid is van de commissie van begeleiding.
De gedragsdeskundige onderzoekt leerlingen in het kader van de indicatiestelling, maar ook
bij specifieke vragen van ouders of leerkrachten.
Verder adviseert gedragsdeskundige leerkrachten op het gebied van gedragsvraagstukken.
5.7.

De cesartherapeut

Aan de school is een praktijk verbonden voor “oefentherapie Cesar”. Dit is een vorm van
motorische therapie. Leerlingen worden door de huisarts verwezen en de therapie wordt
vergoed via de basisverzekering. De therapie vindt plaats onder schooltijd.
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Hoofdstuk 6. Stage en arbeidstoeleiding
Stage en schoolverlaten
In het toekomstperspectief van de leerling speelt arbeid steeds vaker een belangrijke rol.
Vroeger kregen alleen leerlingen die naar een sociale werkvoorziening gingen, te maken met
arbeid. Nu bestaat ook de keuze voor een dagbestedingsproject en/of het vrije bedrijf.
Deze mogelijkheden komen tot uitdrukking in de drie uitstroomprofielen die de school hanteert:
dagbesteding, begeleid werk of zelfstandig werk.
Het is mogelijk dat een leerling uitstroomt naar het vrije bedrijf zoals bijvoorbeeld een winkel
of een horecagelegenheid. Dit zijn lang niet altijd (volledig) betaalde banen. In overleg met
de werkplek (evt. UWV werkbedrijf) en ouders wordt gekeken hoeveel er gewerkt kan
worden, wat de (on)mogelijkheden zijn voor (on)betaald werk en wat er nodig is aan
begeleiding en ondersteuning. Ons doel is dat elke leerling een veilige, goede werkplek heeft
gevonden, voordat hij de school verlaat. Mede daarom vinden wij het van groot belang dat
de leerling buiten de school werkervaring opdoet. Door middel van verschillende externe
stageplaatsen maakt hij/zij kennis met de maatschappij.
Het stagebureau
Het Rotterdamcollege heeft een stagebureau dat verantwoordelijk is voor de acquisitie,
begeleiding en evaluatie van alle interne- lol- en externe stagetrajecten.
Het stagebureau wordt gevormd door een directielid en een aantal stagebegeleiders. Het
directielid is eindverantwoordelijk voor de activiteiten.
Activiteiten van het stagebureau:
!
Het vormt een centraal aanspreekpunt m.b.t. stages voor ouders, leerlingen en
collega’s.
!
Het verzorgt activiteiten in het kader van het opzetten en coördineren van het beleid
van de arbeidstoeleiding binnen het VSO.
!
Binnen het stageproces van intake, acquisitie, matchen, begeleiden en plaatsen, het
verzorgt het stagebureau:
1. de intake
2. acquisitie van interne stageplaatsen, externe stageplaatsen en lol-activiteiten.
3. het matchen
Het stagebureau heeft een initiërende, coördinerende en ondersteunende taak met betrekking
tot de arbeidstoeleiding op het Rotterdam College. Dit betreft zowel het VSO aan de
Assendelftraat als de Schaepmanstraat.
Initiërend:
1.
Gericht op de acquisitie van stageplaatsen met het doel enerzijds om te komen tot de
opzet van een stagebank van bedrijven en instellingen, die bereid zijn op stages aan te
bieden en anderzijds binnen het netwerk van bedrijven en instellingen het op de hoogte
stellen van de arbeidsmogelijkheden van de leerlingen met een zml achtergrond.
2.
Acquisitie van bedrijven en instellingen die bereid zijn om “lolstages” aan te bieden
zodat meer leerlingen in de middenbouwgroepen deel kunnen nemen aan genoemde
lolstages.
3.
Het opzetten en verder uitbouwen en onderhouden van het netwerk dat ondersteunend
zal zijn voor de arbeidstoeleiding van de leerlingen. Te denken valt aan
brancheorganisaties, zorgorganisaties, UWV, jobcoachorganisaties en arbeidsbureaus
enz.
4.
Aanzet geven tot vernieuwingen in het onderwijsleerproces waardoor de
arbeidstoeleiding een meer centrale plaats krijgt binnen het onderwijs van het
Rotterdam College.
Dit krijgt gestalte door:
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!
!
!
5.
6.

het ontwikkelen en beschrijven van de arbeidstoeleiding op het Rotterdam College
welke bestaat uit praktijkvakken, lolstages en stages.
het ontwikkelen en introduceren van methodieken die deel uitmaken van de
arbeidstoeleiding.
het ontwikkelen van observatie- en notatiesysteem welke gericht is op het in kaart
brengen van de kritische succesfactoren binnen de arbeidstoeleiding van de leerling.
Het opzetten van een nieuw systeem van snuffelstages , oriënterend van aard, voor alle
leerlingen in de eindgroepen.
Het opzetten van stages voor de MG leerlingen.

Coördinerend:
1.
Informatievoorziening naar ouders, leerlingen en stagebiedende organisaties. (centraal
aanspreekpunt)
2.
Het vervoer naar stagebiedende organisaties zowel intern als extern georganiseerd.
3.
Het inrichten van stages en lolaktiviteiten voor elke leerling die de leeftijd van 16 jaar
heeft bereikt.
4.
De arbeidstoeleiding binnen het Rotterdamcollege.
5.
Snuffelstages, arbeidsoriënterende stages en plaatsingsstages gericht op het
schoolverlaten en een bestemming na het onderwijs op het Rotterdam College.
6.
Het proces van arbeidstoeleiding binnen de middenbouwgroepen en de eindgroepen.
7.
Proces van aanvragen van Wajong-uitkering en tegemoetkoming scholieren 18+.
Ondersteunend:
1.
Naar ouders en leerlingen m.b.t. ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel ten
aanzien van het opstellen van een individueel trajectplan gericht op de
arbeidstoeleiding.
2.
Naar de groepsleerkrachten en stagebegeleiders bij het opzetten van de individuele
traject- plannen van leerlingen 16+
3.
Naar de locatieleider t.a.v. het rooster van de middenbouwgroepen en eindgroepen.
4.
Naar bedrijven t.a.v. jobcoaching, regelingen en subsidies UWV en nazorg.
5.
Mbt tot de individuele stagetrajecten van leerlingen wat betreft de intake, assessment,
acquisitie en matchen.
6.
Uitvoering, organisatie en administratie van het ESF project.
7.
CIZ-indicaties voor stageondersteuning, CIZ-indicaties voor dvo, wajongaanvragen en
tegemoetkoming scholieren 18+
Stage (of beroepspraktijkvorming) is het onderdeel van het programma waarin een leerling
de praktijk leert. De theorie en de vaardigheden die de leerling op school heeft geleerd,
worden in de praktijk geoefend en toegepast. De praktijk wordt gevormd door echte of
levensechte situaties.
We zien op het Rotterdamcollege diverse vormen van stage.
1. LOL-activiteiten. LOL staat voor “leren op locatie”. Dit is de allereerste vorm van
stage waar leerlingen mee worden geconfronteerd. Als ze in de praktijklessen
vaardigheden hebben geleerd is het zaak om deze te gaan generaliseren. Dat
betekent “toepassen in andere situaties”.
Tijdens de LOL-activiteiten gaat een groep van 5 a 6 leerlingen met een leerkracht
naar een werksituatie om daar te gaan toepassen wat op school is geleerd. Denk
hierbij aan een supermarkt of een zorginstelling. De leerkracht begeleidt de
leerlingen bij activiteiten die werknemers in het desbetreffende bedrijf ook uit moeten
voeren. De leerkracht besteedt veel aandacht aan zaken als concentratie,
werkhouding en werknemersvaardigheden. Door de fysieke aanwezigheid is de
leerkracht in staat om direct te begeleiden, aan te sturen en eventueel te corrigeren.
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2. De interne stage. Een interne stage is een individuele stage waarbij een leerling een
stageplek heeft binnen de schoolorganisatie. De leerling wordt daardoor geplaatst
isn een beschermde en veilige situatie waarin er wel wordt gewerkt aan de
werknemersvaardigheden, zelfstandigheid en werkhouding. De interne stage kan
plaatsvinden op een van de andere locaties van de school of in het schoolgebouw
zelf. De leerkracht is wat meer op afstand, maar wel in staat om snel te schakelen of
begeleiding te bieden.
3. Externe stages:
a. De externe stage in een bedrijf. Dit is de vorm van stage waarbij de leerling
alleen in een bedrijf of instelling buiten de school in staat wordt gesteld om al
het geleerde toe te passen in de praktijk. In deze stage staan ook de
werknemersvaardigheden centraal en wordt er vooral gekeken, welke
vaardigheden nog getraind moeten worden om de leerling in de periode na
school optimaal te laten functioneren.
b. Externe oriënterende stage op dagcentrum. Voor de leerlingen die niet een
uitstroomprofiel “begeleid werk” of “zelfstandig werk” hebben, wordt een
stage gerealiseerd op een dagcentrum. Ook hier wordt hen geleerd om
datgene wat ze op school hebben geleerd, toe te passen in een voor hen
vreemde situatie.
Enkele voorbeelden van externe stage: een winkel, restaurant, zorgboerderij,
dagbestedingsprojecten van o.a. Pameijer, IPSE-de Bruggen of de ASVZ.
Van school en dan? Het kan zijn dat er een indicatie aangevraagd moet worden bij het CIZ
(Centrum Indicatie Zorg) voor een werkplek binnen dagbesteding. Of het aanvragen van een
indicatie nodig is voor de toekomstige werkplek van uw kind kunt u navragen bij de
stagebegeleiding van school. Hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u krijgen van MEE.
Op de dag dat een leerling twintig jaar wordt, moet hij uitgeschreven worden als leerling van
onze school. Ons streven is rond de 18e verjaardag de ideale werkplek(ken) gevonden te
hebben, waardoor een leerling al met regelmaat eerder de school verlaat.
Arbeidstoeleiding
Arbeidstoeleiding gericht op een passende arbeidsplaats is één van de centrale opdrachten
van het vso. Dit wordt gerealiseerd door:
!
!
!
!
!
!
!

De leerling centraal te stellen;
Onderwijs op maat te realiseren;
Gericht te zijn op competentieontwikkeling;
Arbeid, wonen, vrije tijd en actief burgerschap als ontwikkelingsdomeinen te nemen;
De school de spil te laten zijn binnen functionele netwerken;
Geïntegreerd onderwijs;
Een integrale aanpak.

Passende arbeidsplaats
Een zo zelfstandige positie in de samenleving voor iedere leerling in het vso is het
uitgangspunt in de opdracht van dit onderwijs op de domeinen arbeid, wonen, vrije tijd en
burgerschap. De doelgroep kenmerkt zich echter door een grote mate aan diversiteit,
waardoor dit streven niet in alle gevallen in een zelfde mate gerealiseerd kan worden.
Wanneer we spreken over arbeid is het streven gericht op een arbeidsplaats blijkend uit een
arbeidsovereenkomst of een aanstellingsbesluit. Maar voor een aanzienlijke groep binnen het
vso zal dit niet altijd haalbaar zijn. Vandaar dat de term ‘passende arbeidsplaats’ dekkend
kan zijn als we spreken over arbeid voor de totale populatie leerlingen binnen het vso. Daar
waar wordt gesproken over ‘arbeid’ wordt daarom het begrip ‘passende arbeid’ bedoeld,
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waaronder ook alle vormen van arbeidsmatige activiteiten van dagcentra vallen.
‘Passende arbeid’ sluit in die zin aan op de competenties en mogelijkheden van iedere
individuele leerling. De leerling staat immers centraal. Het onderwijs (en de leerstof) volgt de
leerling. Maar omgekeerd dient de leerling ook ‘te passen’ binnen de arbeid.
In ons onderwijs staat de leerling centraal. Afhankelijk van zijn of haar uitstroomprofiel en de
kritische succesfactoren wordt hij of zij in drie stappen naar een passende baan geleid:
- loopbaanoriëntatie;
- passende competenties;
- vinden en houden van werkplek.
Loopbaanoriëntatie
De zoektocht van de school met een jongere naar zijn op haar plek op de arbeidsmarkt
begint met oriëntering op beroepen. Ook belangrijk is dat de school met de leerling in kaart
brengt wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn. Dit doen ze met de hulpmiddelen die
hiervoor beschikbaar zijn in de school. Als een leerling weet wat zijn mogelijkheden zijn, wordt
er op school met de leerling informatie over de inhoud van beroepen verzameld. Daarna kan
hij in de praktijk bekijken wat het beroep inhoudt tijdens een snuffelstage of via gastlessen op
scholen. Ook wordt de leerling via diverse stages in de gelegenheid gesteld om te
ondervinden welk werkgebied hem/haar aanspreekt, of welk werkgebied goed bij hem of
haar past.
Passende competenties
In het leerlingvolgsysteem TOPP zijn “kritische succesfactoren” opgenomen. Na oriëntatie bij
verschillende bedrijven en instellingen waar de VSO-leerlingen na hun schoolperiode terecht
kunnen komen is er een overzicht gemaakt van de door de vervolgvoorzieningen gewenste
competenties en voorwaardelijke competenties. Anders gezegd is vastgesteld, wat leerlingen
absoluut moeten kunnen en kennen om te slagen in de desbetreffende situatie.
Deze competenties zijn geoperationaliseerd naar de doelen uit de TOPP. Daardoor weten we
welke doelstellingen uit het onderwijs absoluut behaald moeten worden, wil een leerling
slagen in de situatie die voor hem/haar gewenst is.
Zo zijn er kritische succesfactoren voor de drie uitstroomprofielen:
!
!
!

dagbesteding
begeleid werk
zelfstandig werk.

De genoemde competenties blijken allemaal competenties te zijn op het gebied van
persoonlijke redzaamheid. Werkhouding en motivatie. Het zijn veelal doelen in het LVS die
tamelijk hoog op de lijsten staan. Anders gezegd: veel van die doelen zijn voor ZMLleerlingen moeilijk te halen.
Voorbeelden van gewenste succesfactoren voor uitstroomprofiel dagcentrum:
De leerling staat open voor nieuwe activiteiten.
De leerling werkt met begeleiding zorgvuldig.
De leerling vraagt om hulp als hij/ zij niet verder kan.
Voorbeelden van kritische succesfactoren voor begeleid werk:
De leerling is in staat kritiek te incasseren.
De leerling accepteert opdrachten.
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De leerling is coöperatief.
Voorbeelden van kritische succesfactoren voor zelfstandig werk:
De leerling kan het vereiste werktempo aan.
De leerling toont inzet/ is gemotiveerd.
De leerling blijft aan het werk.
De school heeft daarom de passende competenties voor de diverse uitstroomprofielen
duidelijk in kaart gebracht. In de TOPP is in een oogopslag te zien hoe een leerling er voor
staan m.b.t. de verwerving van deze competenties. Als wordt ingezet op het realiseren van
een uitstroom “werk”, is het duidelijk dat er gestreefd moet worden om deze competenties te
verwerven.
Praktische vorming
De voorbereiding op alle vormen van stages gebeurt vanaf het moment dat een leerling het
VSO binnenkomt binnen de praktische vorming binnen de praktijkvakken.
Praktijkvakken zijn de vakken die worden aangeboden die een appel doen op competenties
die op een ander gebied liggen dan bijvoorbeeld binnen de cognitieve vakken.
De praktijkvakken worden op verschillende niveaus aangeboden.
Als ze in de bruggroepen voor het eerst worden aangeboden, zijn de activiteiten vooral
gericht op de zelfredzaamheid. In de verschillende praktijkvakken komt dat tot uiting doordat
de activiteiten worden ingevuld als “koken voor jezelf”, “wassen voor jezelf” ; kortweg:
“werken voor jezelf”
Later zien we een omslag naar “werken voor een ander”. Dan gaat het niet meer om de
zelfredzaamheid, maar gaat het vooral om het aanleren van (algemene)
werknemersvaardigheden, van het trainen van motorische vaardigheden, motivatie en
werkhouding.
In de praktijk is deze omslag ook te zien in lessen en activiteiten. Denk aan leren koken voor
jezelf, wat een omslag maakt naar komen voor een ander in de horeca.
Praktijkvakken die op het Rotterdamcollege worden gegeven:
!
!
!
!
!
!
!

koken-horeca
huishoudelijke dienstverlening
wassen-strijken
dierverzorging
tuinverzorging
techniek
fietsonderhoud

Leren in de praktijk
Een deel van de opleiding zal de leerling in de praktijk volgen. Het stagebureau zoekt een
passend leerbedrijf voor een leerling en ondersteunt dit bedrijf bij de begeleiding van de
leerling. Dit doen zij samen met de school. Het uiteindelijke doel is dat de leerling op zijn plek
is in het leerbedrijf en daar zijn werk als volleerd werknemer kan voortzetten. Omdat zijn
opleiding wordt afgesloten met een diploma of een certificaat, kan hij ook aan volgende
werkgevers laten zien welke kennis hij in huis heeft.
Competenties verwerven
Op het Rotterdamcollege worden alle leerlingen getraind op het gebied van
arbeidstoeleiding. Een van de vormen is het trainen met het Zedemo. De naam Zedemo is een
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afkorting van ‘ZEs DEelnemers Mobiel’. Het werkstation bevat 6 werkkisten en een lopende
band systeem. De 6 werkkisten bevatten de onderdelen: sorteren, de-monteren, inpakken en
wegen, electra, een lopende band en een kist met allerlei onderdelen waarbij het aankomt op
inzicht, initiatief en probleemoplossend vermogen.
Naast alle motorische vaardigheden die bij alle onderdelen getraind worden ligt het accent
vooral op het aanleren van een goede werkhouding. Dit betekent letterlijk: rechtop zitten en
staan als je werkt. Maar ook, leren om instructie te volgen, leren samenwerken, leren hoe je
om hulp kunt vragen en leren wanneer je zelf kunt proberen iets op te lossen.
Daarnaast komen doorzettingsvermogen, werktempo, het leveren van kwaliteit en met kritiek
omgaan aan bod. Eigenlijk zijn er zoveel verschillende aspecten dat het teveel is om op te
noemen in een algemeen verhaal! Nu we ruim een jaar met het Zedemo werken kunnen we
zeggen dat we erg tevreden zijn met de mogelijkheden die het de leerlingen biedt. De
materialen waarmee we in het Zedemo werken zijn geen doel op zich maar bedoeld als
trainings- en oefenmateriaal. De begeleiders kunnen de leerlingen observeren in een
“werksituatie” en komen zo veel te weten over de sterke en zwakke kanten van een leerling.
Deze informatie kan weer goed van pas komen bij het zoeken van een geschikte stageplaats.
Certificaten
Bij een aantal praktijkvakken wordt met certificaten gewerkt. De inhoud van de certificaten is
gericht op een zo zelfstandige mogelijke en gevarieerde deelname aan het maatschappelijk
leven in de toekomst van de individuele leerling.
De certificaten zijn binnen de school ontwikkeld met als doel de leerlingen meer te motiveren
voor hun leerproces en ze daar middels de bijbehorende leerkaarten inzicht in te geven.
De certificaten bieden de leerlingen de mogelijkheid om hun prestaties te laten zien aan
anderen. In de portfoliomap van iedere leerling ontstaat een duidelijk overzicht van de
behaalde vaardigheden.
Binnen het VSO is zo eenduidigheid ontstaan in het beoordelen van praktische vaardigheden.
De TOPP is uitgangspunt bij het bepalen van de onderwerpen waarvoor certificaten gemaakt
zijn. De certificaten en de TOPP doelen lopen niet altijd parallel omdat gekozen is voor de
praktische uitvoering die op de huidige locatie mogelijk is.
Bij ieder certificaat hoort een leerkaart. Op de leerkaart staan de vaardigheden uitgesplitst
die beheerst moeten worden om het certificaat te halen.
De certificaten kunnen gebruikt worden om TOPP doelen te behalen.
De certificaten kunnen in willekeurige volgorde gehaald worden. De leerkracht kiest de
certificaten die passen in het onderwijsleerproces van de individuele leerling. Door te kiezen
wat haalbaar is wordt de kans op succeservaringen vergroot.
De leerling begint met de leerkaart en gaat de onderdelen oefenen die daarop staan. Als
alle onderdelen beheerst worden krijgt de leerling bij de eerstvolgende certificaten uitreiking
zijn deelcertificaat. Als alle deelcertificaten behaald zijn, krijgt de leerling ook het
betreffende hoofdcertificaat. De leerling krijgt het certificaat mee naar huis en er gaat een
exemplaar in zijn/haar portfoliomap. De portfoliomap gaat met de leerling mee gedurende
zijn schoolloopbaan op het Rotterdamcollege.
Bij de volgende TOPP lijsten zijn al certificaten ontwikkeld.
- D2: koken/horeca
- D4: huishoudelijke dienstverlening
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HOOFDSTUK 7: DE INZET EN ONTWIKKELING VAN ONS PERSONEEL.
7.1. Integraal Personeelsbeleid. (IPB)
Er worden in de school allerlei activiteiten ondernomen in het kader van personeelsbeleid.
Denk hierbij aan personeelsbeheer, werving en selectie, nascholing en professionalisering.
In het integraal personeelsbeleid worden alle beleidsterreinen die vallen onder
personeelsbeleid samengevoegd tot 1 beleid.
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 gebruikgemaakt van een
samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van
individuele medewerkers”.
Onderdelen van IPB zijn daarom:
1.
2.
3.
4.

Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die
zekerheid biedt en perspectieven geeft.
Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het
personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt.
Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid.
Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

De huidige situatie.
Het integraal personeelsbeleid is vastgelegd in het “IPB-handboek” van de school. Daarin
staan de formulieren, procedures en cycli beschreven.
7.2.

Ontwikkelingen IPB

Speerpunt bij de invoering van het IPB is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor alle
teamleden. In het POP worden alle aspecten van het IPB opgenomen die van belang zijn.
• Het POP moet op basis van het competentieprofiel een structurele plek krijgen in het IPB.
Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling van teamleden gestuurd vanuit een integraal
plan, gebaseerd op het schoolplan.
• De scholing wordt dan ook uitgevoerd op basis van het door het bevoegd gezag
goedgekeurde nascholingsplan.
• Tenslotte kan In de ontwikkeling van het personeel de verbinding worden gelegd tussen
hetgeen is geformuleerd in het schoolplan en het nascholingsplan.
Er worden competentieprofielen gehanteerd voor de diverse functiegroepen in de school:
directie, leerkrachten, leraarondersteuners, klassenassistentes en het overige OOP (onderwijsondersteunend personeel)
Deze competentieprofielen worden ingevuld door zowel directie/begeleiders als teamlid. In
het functioneringsgesprek wordt aan de hand van deze competentieprofielen en een
vragenlijst vastgesteld wat de ontwikkelingspunten zijn voor het teamlid. Vervolgens wordt er
door het teamlid samen met de intern begeleider een POP geformuleerd, waarbij scholing
wordt gezocht die aansluit bij de geconstateerde competenties.
7.3. Formatiebeleid.
Het bevoegd gezag van de school heeft een meerjaren-formatiebeleid geformuleerd dat
jaarlijks wordt geactualiseerd in een formatieplan.
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De besteding van het formatiebudget geschiedt mede met inachtneming van het perspectief
op behoud van werkgelegenheid. Extra gelden die door de Rijksoverheid zijn verstrekt voor
een specifiek doel worden in eerste aanleg aangewend ter realisering van dat doel.
7.4. Taakbeleid.
We hanteren op Het Rotterdamcollege een gespecificeerde jaartaakbelasting.
In het beheersen van de taakbelasting van ons personeel ziet de directie toe op een zo
evenredig mogelijke spreiding van de werkzaamheden over het jaar, de week en de dag en
op een zo evenwichtig mogelijke taakbelasting van de individuele personeelsleden. Wanneer
de organisatie dit toelaat proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de
arbeidsomstandigheden van bepaalde groepen personeelsleden, zoals minder
arbeidsgeschikten, personeel in deeltijdbetrekkingen, pas beginnende en ouderen.
Personeelsleden met een taakomvang van WTF 0.600 of meer worden als volledige kracht
gerekend. Bij een vergadering moet in geval van deeltijdarbeid tenminste 1 personeelslid van
de betreffende groep aanwezig zijn.
Binnen onze school is een taakomschrijving van elke voorkomende taak vastgesteld. Dit ligt
vast in het document Taakomschrijving, wat ter inzage ligt op school. Op basis van dit
document worden voor elk schooljaar de taken verdeeld. De taakverdeling ligt vast in het
jaarlijkse activiteitenplan. Na drie maanden in het lopende schooljaar wordt de taakverdeling
geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Er wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten:
− Schooltaken moeten worden verricht. (Plichten, maar ook rechten bieden bescherming aan
de persoon).
− Er moet bewust met de taakverdeling en de neventaken worden omgegaan i.v.m. het
voorkomen van ziekteverlof.
− We gaan uit van de normjaartaak, wat betekent: 1659 uur werken in 40 weken dat is
41,48 uur per week-.
− Er wordt naast de jaartaakbelasting gewerkt met een werktijdenbesluit, waarin de
afspraken staan weergegeven over de dagelijks te werken uren.
− Voor bepaalde taken worden lesvrije schooltijden verstrekt.
− Uitgangspunt is, dat iedereen een werktijdfactor heeft die aansluit bij het daadwerkelijk
gewerkte aantal uren.
− Er is sprake van verplichte deelname door elke leerkracht aan:
− algemene vergadering
− sportevenementen
− groepsevenementen
− schoolkamp
− contactavonden
− feestelijke ouderavonden
− laatste schooldag
− laatste vakantiedag in de grote vakantie.
7.5. Beleid ten aanzien van loopbaan en scholing
Het bevoegd gezag van het Rotterdamcollege heeft haar verantwoordelijkheid voor de
kwaliteitsbewaking en de deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het directiestatuut
gemandateerd aan de directie van de school.
Regelmatig moet de functievervulling van de diverse teamleden geëvalueerd worden om te
kunnen vaststellen welke na- en bijscholing gewenst is. Dit kan o.a. gebeuren middels de
functioneringsgesprekken, die structureel gehouden worden binnen de school, of de
gesprekken, die door de diverse intern begeleiders op regelmatige basis gehouden worden.
In de functioneringsgesprekken kunnen de leerkrachten hun wensen ten aanzien van scholing
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op een bepaald gebied naar voren brengen en kunnen afspraken gemaakt worden over te
volgen scholing. Dit wordt geëffectueerd in het POP.
De conclusie naar aanleiding van een beoordelingsgesprek kan zijn, dat scholing op een
bepaald gebied absoluut noodzakelijk is voor een goede taakuitvoering. In dat geval kan een
specifieke scholing opgelegd worden door het bevoegd gezag.
Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat scholing ten gevolge van bepaalde
beleidsvoornemens noodzakelijk is voor het team of een gedeelte daarvan.
Tenslotte is het mogelijk om nascholing te organiseren op uiteenlopende gebieden. Dit kan
scholing op het gebied van organisatie en onderwijsinhoud zijn, maar ook bijvoorbeeld
scholing met betrekking tot creatieve ontwikkeling is een mogelijkheid.
Ons nascholingsplan wordt dus ingevuld door scholing op het gebied van individuele
teamleden, gedeelten van het team en voor het gehele team.
Het eerder genoemde POP heeft een belangrijke rol in het scholingstraject van de individuele
teamleden.
7.6. Overige aspecten van het personeelsbeleid
Verder zijn de volgende zaken vastgesteld en in de genoemde documenten vastgelegd
−
−
−
−
−
−
−
−

Regeling Functioneringsgesprekken
Directiestatuut
Reglement seksuele Intimidatie
Sollicitatiecode VBKO
Leidraad Aanvraag buitengewoon verlof
Handleiding gebruik formulieren (reiskosten, verlof e.d.)
Privacy-reglement
Document “omgaan met agressie”.

Hiernaast vindt men in het handboek IPB de vastgestelde functieomschrijvingen van
respectievelijk directie, leerkrachten, lerarenondersteuners, klassenassistenten en
ondersteunend personeel (communicatie-deskundige, psycholoog, conciërge).
Tevens zijn hierin de introductieprocedures voor nieuw personeel vastgesteld en vastgelegd.
7.7. Het beleid ten aanzien van de vergroting van het aantal vrouwen in de schoolleiding
Het bestuur van de Martinusstichting heeft als beleid vastgelegd dat bij sollicitatieprocedures
voor directiefuncties bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan vrouwen gegeven zal worden.
Om dit uitgangspunt te waarborgen en hierop controle uit te kunnen oefenen is het tevens
vastgelegd dat er bij sollicitatieprocedures voor directieleden altijd een bestuurslid in de
sollicitatiecommissie moet zitten.
7.8. Het beleid ten aanzien van de bevordering van de arbeidsdeelname van allochtone
werknemers
Het bestuur van de Martinusstichting heeft als beleid omschreven en vastgelegd dat bij
sollicitatieprocedures mogelijke allochtone werknemers gelijke kansen zullen krijgen als nietallochtone kandidaten. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur worden gegeven aan de
allochtone kandidaat.
7.9. Arbo-beleid 2014-2018
Het beleid is er de komende jaren op gericht om de arbeidsomstandigheden voor alle
groepen in de school te verbeteren of optimaal te houden. Het gaat hierbij om:
!
!

directie
onderwijzend personeel
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!
!
!
!

onderwijs-ondersteunend personeel
ondersteunend personeel
leerlingen
eventuele hulpouders, ouders MR en ouders OR

Onderwerpen van aandacht zijn:
1. Veiligheid, gezondheid en ergonomie met betrekking tot het schoolgebouw en de
omgeving, de werk- en lesruimten, meubilair, leer- en hulpmiddelen. Dit onderdeel is
gedelegeerd naar een lid van de directie. Deze maakt een plan van aanpak wat in
overleg met de gehele directie wordt uitgevoerd.
2. Welzijn met betrekking tot het organisatiebeleid, personeelsbeleid en
arbeidsomstandigheden. Dit onderdeel is en wordt uitgewerkt door de beleidsgroep en het
bestuur.
3. Het ziekte en verzuimbeleid is erop gericht om personeel zo weinig mogelijk te laten
verzuimen in verband met ziekte. Bovendien is het streven om de ziekteperiode zo kort
mogelijk te houden en de re-integratie snel te laten verlopen.
Er is op de het Rotterdamcollege sprake van een positief werkklimaat, waarin aan teamleden
veel mogelijkheden geboden worden om zich te ontwikkelen.
Dit komt tot uiting in een nascholingsbeleid dat erop gericht is om zowel individuele als
teamgerichte ontplooiing mogelijk te maken. Het komt verder tot uiting in een
begrotingsbeleid dat erop is gericht om de school optimaal in te richten en het komt verder tot
uiting in een personeelsbeleid en een taakbeleid die erop gericht zijn om te werken met
duidelijke afspraken en een optimale afbakening. Het bestuur heeft tenslotte geformuleerd
dat het bij vacatures in het management bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan vrouwen zal
geven, evenals bij alle vacatures bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan allochtonen.
7.10.

Beleid ter voorkoming van ziekte-uitval.

In samenwerking met de bedrijfsarts worden activiteiten ondernomen om ziekte-uitval tot een
minimum te beperken. Dit krijgt vorm door een strakke ziekte-begeleiding en directe
contactname bij ziekte.
7.11. Maatwerk
Op grond van de liberalisering van de Arbo-markt heeft het bestuur van de Martinusstichting
ervoor gekozen om de Arbo-dienstverlening in te vullen middels een maatwerkconstructie.
Er is een contract afgesloten met een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts, die is aangesloten
bij Occure.
Deze arts bezoekt de school, leert de werkvloer kennen en is verantwoordelijk voor alle Arbotaken die in het verleden door de Arbo-dienst werden gedaan.
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HOOFDSTUK 8 : OVERIGE BELEIDSTERREINEN
8.1. Het financieel beleid
Begroting.
Het financiële beleid van de school is door het bestuur van de Martinusstichting gemandateerd
aan de directie (zie directiestatuut). De directeur is dan ook verantwoordelijk voor de uitgaven
en moet er voor zorgdragen dat het budget niet overschreden wordt.
Dit geeft een beperkte mate van vrijheid. Er zijn veel posten die onveranderlijk zijn, maar
binnen bijvoorbeeld de sector leermiddelen kunnen accenten worden gelegd.
8.2. Nascholingsbudget
1. Het nascholingsbudget van de school is onderdeel van de totale exploitatie, en wordt
uitgekeerd aan het bevoegd gezag.
De school formuleert een nascholingsplan. Dit nascholingsplan wordt door de directie
geformuleerd. Het nascholingsplan wordt na weging van argumenten samengesteld naar
aanleiding van:
• Individueel beleid; individuele wensen die tijdens functioneringsgesprekken naar voren
komen.
• Schoolbeleid; wat willen we de komende vier jaar bereiken, en welke nascholing wordt
daaraan gekoppeld.
2. Het Bestuur stelt het nascholingsplan, eventueel gewijzigd, vast.
8.3. Sponsoring
De school voert een actief beleid ten aanzien van het aanvragen en aanvaarden van
materiële of geldelijke bijdragen. Er worden regelmatig giften aangevraagd voor duidelijk
omschreven projecten. Regelmatig wordt de school ondersteund door giften van de Stichting
Schoolondersteuning. Giften worden niet aanvaard wanneer daar naar de leerlingen toe
bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. Voor wat betreft de ouderbijdragen (onder
meer in relatie tot het kamp) staat het beleid beschreven in de schoolgids.
8.4.

Het materieel beleid.

De begroting van de school voorziet in diverse kostenposten die bestemd zijn om het gebouw
in stand te houden, leermiddelen aan te schaffen en reserveringen te doen.
De directie maakt jaarlijks een aandachtspuntenlijst die als basis dient voor het materiele
beleid. Er ligt een prioriteitenlijst betreffende gebouwenonderhoud en aanschaf meubilair en
leermiddelen.
8.5. Het relationeel beleid
Contacten met ouders
Communicatie met ouders wordt door ons als belangrijk ervaren. Leerkrachten zijn daardoor
beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen, ouders begrijpen beter waar de
leerkrachten en kinderen op school mee bezig zijn.
Ouders worden op de hoogte gehouden door:
− een maandelijkse nieuwsbrief;
− het contactschrift, dat ouders en leerkrachten in staat stelt om dagelijks te communiceren
over zaken die het kind aangaan.
− de schoolkrant “op de Math” die een aantal keer per jaar wordt uitgebracht.
− Algemene groeps- en voorlichtingsavonden;
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−
−
−
−

Huisbezoeken die jaarlijks bij iedere leerling worden afgelegd;
Incidentele informatiebrieven.
Tussengesprekken.
Eindgesprekken.

Ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen door te participeren binnen de
medezeggenschapsraad of de ouderraad. Daarnaast kunnen ouders de school helpen bij
sportactiviteiten, niveaulezen, computeronderwijs, schoolreizen en dergelijke.
Verder is het dagelijks mogelijk binnen te lopen voor een afspraak met groepsleerkrachten of
directie. Wij verwijzen hierbij naar de schoolgids.
Een keer per schooljaar zal de school een “open dag” organiseren voor ouders en andere
belangstellenden.
Er wordt ook aandacht worden besteed aan broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Zo wordt er een
“brusjesdag” worden georganiseerd waarop broertjes en zusjes worden uitgenodigd. Ook
hebben we de “opa en oma-dag” en de jaarlijkse open dag, die open staat voor iedere
belangstellende.
Contacten met gemeente en andere instellingen
In het kader van passend onderwijs is er regelmatig overleg met gemeentes en
samenwerkingsverbanden. Doordat het Rotterdamcollege 1-pitter is, is het van belang om de
mogelijke onderwijsarrangementen op de goede plek voor het voetlicht te brengen.
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