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Inleiding 
 
‘HET SCHOOLPLAN BEVAT EEN BESCHRIJVING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN 
HET ONDERWIJS DAT BINNEN DE SCHOOL WORDT GEVOERD EN OMVAT IN ELK GEVAL HET 
ONDERWIJSKUNDIG BELEID, HET PERSONEELSBELEID EN HET BELEID M.B.T. DE BEWAKING EN 
VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS.' 
(Wet op het Voortgezet Onderwijs art. 24) 
 
Voor u ligt het schoolplan van Steenspil. Het beschrijft het beleid en de ambities voor de periode 2018-
2022.  
In de bijlagen treft u de analyse waarop de ambities van dit schoolplan mede zijn gebaseerd en is de 
nodige informatie opgenomen over de wijze waarop Steenspil voldoet aan de wettelijke eisen zoals die 
gesteld zijn aan het schoolplan. 
 
Voorwoord 
Dit schoolplan vindt zijn ontstaansgrond in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. In het 
schoolplan is de route uitgestippeld die Steenspil van 2018 tot 2022 zal bewandelen.  
Binnen ROC West-Brabant zijn elf verschillende scholen ondergebracht in de vmbo-entiteit. De regionale 
spreiding is groot. Binnen centrale kaders kunnen de scholen hun eigen koers uitzetten en een eigen 
profiel ontwikkelen.  
De typisch eigen invulling op de verschillende scholen is terug te vinden in dit schoolplan.  
Het schoolplan is geen document op zich. Uitgangspunten zijn de strategie 2020 van ROC West-Brabant: 
‘Kansrijk en wendbaar’, aangevuld in 2018 vanuit het programma ‘Klaar voor de Toekomst’, de Koers 
2022 van de vmbo-entiteit: ‘Een talent voor leren is een talent voor het leven’ en adviezen van Inspectie. 
Daarnaast zijn de Wet Voortgezet Onderwijs, het geactualiseerd sectorakkoord VO 2018-2020 en het 
Onderzoekskader VO 2017 van de Inspectie richtinggevend voor het schoolplan.  
Wij geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is. 
 
Schoolgegevens 
Steenspil ressorteert onder het bestuur van de Stichting ROC-West Brabant 
Bestuursnummer: 31107 
Brinnummer school: 02HI00  
Adres school: Steenspil 46, 4661TZ HALSTEREN 
 
Schenkingen en sponsors 
ROC West-Brabant is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de 
ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden.  
Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee 
leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring). In geval van mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan 
de wettelijke voorwaarden. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de medezeggenschapsorganen 
hun stem laten horen. Kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. In 
geval van klachten over sponsoring kunnen ouders, leerlingen en medewerkers terecht bij de 
klachtencommissie van de school. 
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1. ROC West-Brabant 
 
Visie en Missie 
De maatschappij verandert snel, net als de sectoren en bedrijven waar onze leerlingen terechtkomen na 
hun opleiding. Om hen hierop optimaal voor te bereiden moeten we als onderwijsorganisatie tijdig inspelen 
op technische en maatschappelijke veranderingen. We doen dat vooral door de loopbaan centraal te 
stellen bij het leren en bij de ontwikkeling van het leervermogen van onze leerlingen. Dat geven we handen 
en voeten door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en we versterken dat door daarbij specifieke 
aandacht te besteden aan de studie- en loopbaanbegeleiding. Daarnaast zetten we meer dan voorheen in 
op systematische verbetering en organisatorische wendbaarheid, zodat we tijdig anticiperen en voorbereid 
zijn op relevante ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Als West-Brabantse 
onderwijsinstelling willen we bijdragen aan versterking van de regio. 
 
AMBITIE EN SPEERPUNTEN 
Het kwaliteitsniveau van het beroepsonderwijs in West- Brabant is hoog. ROC West-Brabant wil de 
komende jaren uitgroeien tot een van de topinstellingen in het beroepsonderwijs in de regio. Die ambitie 
gaan we waarmaken door het verzorgen van hoogwaardig onderwijs, dat door onze leerlingen gewaardeerd 
wordt en waar zij en onze werkvelden baat bij hebben. We halen het beste uit onze leerlingen en 
medewerkers en helpen mee aan de versterking van de regio. 
Om onze ambitie de komende jaren te verwezenlijken, gaan we ons focussen op: leren, ontwikkelen en 
samenwerken. Op die drie speerpunten willen we een beweging in gang zetten, een sprong voorwaarts 
realiseren en daarin in 2020 forse en aantoonbare stappen hebben gezet. 
 
LEREN 
De loopbaan van leerlingen staat centraal in het onderwijs en in hun ontwikkeling. Die aanpak moet hen in 
staat stellen zich duurzaam staande te houden in een toekomstige arbeidsmarkt met steeds sneller en 
continu veranderende eisen en behoeften. Ons onderwijs van 2020 sluit ook beter aan op de verschillende 
motieven, wensen en mogelijkheden van onze leerlingen. 
 
ONTWIKKELEN 
We investeren in onze eigen competenties om te kunnen uitgroeien tot een professionele en succesvolle 
onderwijsorganisatie. Concreet betekent dit dat medewerkers aantoonbaar werken aan hun eigen 
ontwikkeling en dat het ROC hen hiervoor ruimte en faciliteiten biedt. 
 
SAMENWERKEN 
Als opleider willen we een nauwe band met onze omgeving binnen en buiten het ROC. Die samenwerking 
willen we zowel intern als extern verder versterken en uitbouwen. 
 
Strategische keuzes (2018) 

1. Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio; 
2. Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67 jarigen) leidend, de student is eigenaar en 

regisseur van zijn leerroute;  
3. Wij maken het mogelijk dat de student zich voortdurend kan ontwikkelen; 
4. Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio; 
5. Wij verbinden leren, werken en innoveren in leergemeenschappen; 
6. Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden; 
7. Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar toegevoegde waarde leveren; 
8. Wij zijn excellent werkgever.  

 
2. VMBO-entiteit 
 
Wij rusten onze leerlingen toe voor een goede start van de rest van hun leven. Zij hebben méér nodig dan 
de basisvakken en cognitieve vaardigheden: het gaat om ‘heel de mens’ met al zijn talenten.  
Wij willen onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen, met een 
goed ontwikkeld moreel kompas, die zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan 
leveren. Daarom richten wij ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen in alle opzichten het maximale uit 
zichzelf kunnen halen: zowel voor wat betreft persoonlijke en maatschappelijke vorming als voor 
kwalificatie. Wij staan voor betrokkenheid, betrouwbaarheid, respect, zorg voor elkaar en de gemeenschap. 
We nemen onze verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af over de keuzes die we maken, over 
wat we onze leerlingen meegeven en over hoe we dat doen. 
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Elke vmbo-school heeft haar eigen missie, visie en kernwaarden geformuleerd. De rode draad van deze 
visies, ons gezamenlijk geloof, ons DNA hebben wij hierna als volgt geformuleerd.  
Het doel is een gezamenlijk kompas te ontwikkelen, zodat altijd duidelijk is waar we gezamenlijk naar toe 
koersen en waar we voor staan. Ook als de weg voor elke school anders is.  
Op dezelfde wijze geeft de Strategie2020 richting aan de positionpaper.  
Het gezamenlijk DNA biedt, gecombineerd met bestuurskracht, de slagkracht om de talenten van de 
scholen te bundelen. Dit betekent bijvoorbeeld, in de metafoor van een vloot, dat de machinekamers van 
alle schepen, zo veel mogelijk op dezelfde wijze zijn ingericht.  
Dat zorgt ervoor dat de scholen efficiënt gaan varen en hun bestemming met de wind in de zeilen bereiken.  
Wat is die bestemming? Elke visie is gebaseerd op een droom, een geloof:  

Talent	voor	leren	is	een	talent	voor	het	leven	
Wij geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is.  
Het is onze missie om het talent voor leren van onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze een kompas 
hebben in hun leven.  
Een ontwikkeling die bij ons een kwalificatie oplevert. En daarmee een succesvolle start van het vervolg in 
het onderwijs of in hun loopbaan. Daarmee staan zij steviger in de rest van hun leven. 
 
3. Onderwijskundige visie en beleid vmbo-entiteit 
 
Inleiding 
De missie is ons referentiekader voor het opstellen van plannen, maar is tevens het toetsingskader. We 
bekijken en beoordelen de resultaten van alle door de school geleverde prestaties in het licht van de 
missie. Dat vraagt een visie op onderwijs. De visie fungeert enerzijds als stabiliserend en verbindend anker. 
Anderzijds fungeert de visie ook als dynamiserend en richtinggevend baken door het aangeven van wat de 
ambities en daarbij van pas komende kwaliteiten zijn. Beide kanten, stabilisatie en dynamiek, zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij maken dat de visie niet alleen houvast geeft en mensen met 
elkaar verbindt, maar dat zij mensen in beweging brengt en in een bepaalde richting trekt. Beleid is de 
logische schakel tussen de visie en wat wij dagelijks in de school doen. Daarom moeten de mooie woorden 
en goede bedoelingen worden omgezet in beleid. Wij willen immers dat in 2022 elk van onze scholen 
gewild is West-Brabant, met nieuwsgierig makend onderwijs, waar leerlingen een geweldige tijd hebben. 
 
Talent voor leren is een talent voor het leven (WHY) 
De vmbo scholen geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is, 
en daarmee het talent is voor het leven. Samenwerken, creativiteit, oplossingsrichtingen bedenken, de 
dialoog kunnen voeren en zelfredzaamheid ontwikkelen bij de leerlingen, zijn wezenlijk om de leerling zijn 
talent voor leren verder te kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden worden ontwikkeld in een contextrijke en 
praktische leeromgeving waarbij de loopbaan van de leerling voortdurend aan verandering onderhevig is. 
Loopbaanleren maakt de leerling kansrijk en wendbaar en vormt zodoende het kompas dat de leerlingen 
nodig hebben in hun leven. Een kompas dat bij ons een kwalificatie oplevert en daarmee een succesvolle 
start van het beroeps- of vervolgonderwijs of hun loopbaan en zij steviger staan, in de rest van hun leven. 
Talent voor leren bestaat uit meerdere componenten.  
Niet alleen de leerstijl is relevant, maar ook wat de leermotieven zijn voor leren, waar de leerling over 
droomt en wat zij willen bereiken in hun leven: wat is hun droom? Die droom vormt de basis voor het 
loopbaanleren. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik zijn de eerste vragen in een lang traject (vmbo-mbo) 
loopbaanleren, die uiteindelijk moeten leiden tot arbeidsrelevante, vraaggestuurde opleidingstrajecten 
(leerroutes ) passend bij de individuele leerling. 
Daarnaast vinden wij dat het talent voor leren, effectief tot zijn recht kan komen in een prettige en veilige 
leeromgeving. Een prettige leeromgeving is niet alleen afhankelijk van waar leerlingen zijn (fysieke 
omstandigheden), maar ook hoe zij zich voelen (de emotionele omstandigheden) en hoe hun relatie c.q. 
communicatie met de mensen is, die onderdeel uitmaken van die leeromgeving en later de werkomgeving. 
Tot slot is een belangrijk onderdeel van talent voor leren, ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te 
nemen, creatief en oplossingsgericht te leren denken en handelen, te reflecteren en te communiceren, ook 
als de veilige leer- en later werkomgeving er even niet is.  
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De Kerncode van het waarmaken van Talent voor leren is veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.  

  
 

Talent voor leren implementeren (HOW) 
Leerlingen worden een korte periode aan ons toevertrouwd, waarin wij de basis leggen voor de 
ontwikkeling van hun talent voor leren. Dat willen wij waarmaken door onze leerlingen een veilige omgeving 
te bieden waarin zij zowel vertrouwen als verantwoordelijkheid krijgen, zodat zij, op een eigentijdse en 
eigen wijze, kunnen leren, fouten kunnen maken en zich moeten verwonderen om zo hun weg te vinden. 
Die veilige omgeving begint bij het bieden van professionele ruimte en inzicht aan de leraren, want leren 
doe je samen. Door het talent om les te geven van de leraren in kaart te brengen, kan een koppeling 
worden gemaakt met het talent voor leren van onze leerlingen. De scholen gaan samen met de leraren 
bepalen hoe zij gaan meten of ze succesvol zijn in het waarmaken van de visie en de medewerkers worden 
gezien als onderwijsprofessional 2022. De scholen bundelen de krachten in de vmbo-entiteit, die 
vervolgens richting biedt, de scholen en medewerkers faciliteert en de flexibiliteit in zich herbergt om in te 
kunnen spelen op de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Hieraan is onlosmakelijk verbonden dat wij enerzijds voldoen aan de regelgeving en anderzijds deze 
tegelijkertijd ter discussie durven stellen, om ook de inspectie en het ministerie te inspireren voorwaarden 
te creëren om onze ambitie te realiseren. Tot slot is het van groot belang dat wij ook werkgevers en 
vervolgopleidingen inzicht bieden in hoe zij gebruik kunnen maken van het talent voor leren en hoe zij een 
veilige omgeving kunnen creëren waarin hun huidige en nieuwe werknemers floreren. 
 
4. Personeel 
 
ROC West-Brabant is in transitie. In 2017 is de nieuwe koers ingezet waarbij de ambities zijn benoemd. Te 
weten: 

- Koploper zijn in het beroepsonderwijs in de regio West-Brabant; 
- Hoogwaardig onderwijs leveren waarmee leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf 

halen; 
- Bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de regio. 
  

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Met de juiste mensen op de juiste 
plek realiseer je kansrijke en wendbare lerenden. HR helpt de ambities van ROC West-Brabant hierbij te 
realiseren. Op ROC-niveau is het personeelsbeleid beschreven in een HR-plan dat bijdraagt aan 
bovenstaande ambities van het ROC en waarin wordt beschreven hoe dit gerealiseerd wordt.  
Het HR plan is gebouwd op de volgende vijf pijlers: 
1. Strategisch PersoneelsPlan (SPP): in-, door- en uitstroom. 
2. Vitaliteit en betrokkenheid. 
3. Leiderschap en cultuur. 
4. Professionalisering. 
5. Kaders en regelingen. 
 
In de bijlages is een schematisch overzicht van deze 5 pijlers opgenomen.  
 
De nieuwe koers 
Binnen de nieuwe koers stellen we hoge eisen aan onze docenten en overige medewerkers, en zij beseffen 
de noodzaak van verdere professionalisering. De ontwikkeling die het personeel daarin moet doorlopen 
worden wordt gematched met de ambities voortkomend uit de Koers 2022.  
De wettelijke bepalingen omtrent bevoegdheden worden gehanteerd met als uiteindelijk doel dat de lessen 
bevoegd of onder de bevoegdheid van een docent worden gegeven. We stimuleren  medewerkers om de 
bevoegdheid te behalen, en eisen dat de lessen didactisch en pedagogisch van hoge kwaliteit zijn. Daartoe 
professionaliseren en begeleiden we onze docenten door intervisie,  docent-coaches, cursussen etc. We 
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ondersteunen onze medewerkers in het ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, communiceren, 
planmatig werken, oplossingsgericht werken en andere skills. Niet de bevoegdheid of “het cijfer”, maar de 
ontwikkeling van de individuele medewerker, en daarmee de totale organisatie, staat hierin centraal 
De gesprekscyclus wordt herzien en ingezet om deze ontwikkelingen te realiseren. Gecombineerd met het 
loopbaanleren hebben we de ingrediënten om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en 
tegelijkertijd antwoord te geven op de problemen die op ons afkomen, zoals de demografische krimp en 
alle daaraan gerelateerde issues. 
 
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
Bij het vervullen van vacatures in de schoolleiding selecteren we op kwaliteit en hebben we aandacht voor 
diversiteit en dus ook voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen. 
De verdeling binnen de huidige schoolleiding is 76% man en 24% vrouw, met binnen het centraal 
directieteam een verdeling van 22% vrouw en 78% man. Het beleid is gericht op een meer evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 
 
5. Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitscultuur 
ROC West-Brabant kent een kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te 
verbeteren, te borgen en openbaar te maken We streven er in deze schoolplanperiode naar, dat 
kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg meer is dan een instrumentele of cijfermatige analyse. We leggen daarom 
de directe relatie met strategisch personeelsbeleid, want de mensen die er werken bepalen de kwaliteit 
van de scholen. We streven naar een cultuur waarin medewerkers samen werken aan kwaliteit en waarin 
zij elkaar feedback geven. We voeren kwalitatief goede functionerings- en beoordelingsgesprekken en 
stimuleren en faciliteren collegiale consultatie (wederzijds lesbezoek), coaching en intervisie. 
 
Hieronder is het stelsel van kwaliteitszorg (KZS) binnen ROC West-Brabant op hoofdlijnen geschetst.  
Kwaliteitszorg binnen ROC West-Brabant is: 
Het geheel aan activiteiten dat systematisch ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs te 
onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. 
Iedereen die werkzaam is in het primaire proces (onderwijsteams, teamondersteuners en management) is 
hierbij betrokken. We meten onze prestaties af aan overeengekomen normen (gewenste- versus huidige 
situatie) en leiden hier verbeteringen uit af. We communiceren zowel de bereikte resultaten als de 
geplande verbeteracties met stakeholders.  
 
Het KZS bestaat uit een borgings- en verbetercyclus. De borgings-cyclus bestaat uit een continue kringloop 
van vastleggen (Plan), in de praktijk brengen (Do), controleren/evalueren (Check) en 
aanpassen/verbeteren (Act). 
Voor de realisatie van verbeteringen/aanpassingen (Act) wordt overgeschakeld op de verbetercyclus, die uit 
de volgende onderdelen bestaat: definiëren van het probleem (D), analyseren van het probleem (A), 
verbeteringen selecteren (V), invoering (I) van de gekozen verbetering(en). Onderstaande afbeelding geeft 
de ‘vaste’ planfase binnen de vmbo-scholen weer. 
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Plan 

 
Het koersplan van het ROC vormt de kaders voor de verdere planvorming. Elke vier jaar wordt dit plan 
opgesteld. De ambities en actiepunten voor de langere termijn worden hierin geformuleerd. 
De koers van de vmbo-entiteit is daar een verbijzondering van, maar ligt uiteraard in lijn. 
 
De 4-jaarlijkse schoolplannen bestaan uit een gezamenlijk deel en een schooldeel. Beide gedeelten zijn 
verder uitgewerkt in een activiteitenplan en worden jaarlijks geactualiseerd. 
 
Naast de school- en jaarplancyclus worden er ook plannen gemaakt voor specifieke projecten of 
verbetertrajecten. 
 
Check 
De uitvoering van bovenstaande plannen wordt geëvalueerd en vervolgens aangepast of aangescherpt om 
de volgende stap in het proces te bepalen, mede op basis van onderzoeken, resultaten en afstemming en 
overleg. 
 

Onderzoeken	
1. Tevredenheidsonderzoeken 
De vmbo-entiteit doet onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers: 

• Jaarlijks bevragen we leerlingen naar hun ervaringen op school door het afnemen van een 
leerlingtevredenheidsonderzoek. Onderdeel van dit onderzoek is het monitoren van de 
veiligheidsbeleving (sociale en fysieke veiligheid) van leerlingen op school. Dit onderzoek vindt 
plaats onder leerlingen uit alle leerjaren. 

• Jaarlijks bevragen we ook ouders naar hun ervaringen met de school door het afnemen van een 
oudertevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder ouders van leerlingen uit het 
derde leerjaar. 

• Eenmaal in de twee jaar onderzoeken we de tevredenheid van medewerkers over de 
arbeidsorganisatie waarvan zij deel uit maken. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn onder 
andere de wijze van leidinggegeven, de personeelszorg, de ervaren werkdruk en persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we voor afstemming en overleg en voor aanpassing in de 
planfase. 
 
2. Toezichtskader 
We voeren tweejaarlijks interne audits uit op basis van het toezichtskader van de inspectie voor het 
onderwijs. Deze ontwikkelingsgerichte audits worden uitgevoerd op basis van het dialoogmodel. De interne 
auditteams staan onder leiding van een externe auditleider, en bestaan verder uit collega’s vanuit de 
vmbo-entiteit. 
 
3. Staat van het ROC 

KOERSPLAN ROC 
Strategie-Structuur 

KOERS vmbo-entiteit 
Strategie – 4 jarenplan 

Schoolplan 
X 

Ambitie 
Speerpunten 

Schoolplan 
entiteitsdeel 

Ambitie 
Speerpunten 

Schoolplan X 
Ambitie 

Speerpunten 
 

Schoolplan X 
Ambitie 

Speerpunten 
 

Activiteitenpl
an 

Activiteitenpl
an 

Activiteitenpl
an 

Activiteitenplan 
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Jaarlijks voeren de scholen een zelfevaluatie uit, op basis van het toezichtskader. Deze zelfevaluatie 
toetsen we aan de hand van onderbouwende gegevens. Tevens voeren we dan een check uit op de 
wettelijke vereisten uit het toezichtskader. 

Resultaten	
Jaarlijks worden de onderwijsresultaten per school door de inspectie van het onderwijs gepresenteerd. 
Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde resultaat over drie leerjaren op de volgende indicatoren: 

• positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies 
po), 

• percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid), 
• percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces), 
• gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers). 

 
Voor elk van deze indicatoren is een minimale norm bepaald. Deze absolute norm is voor een aantal jaar 
vastgesteld en wordt hooguit aangepast aan een specifieke leerlingpopulatie. 
 
Naast bovenstaande onderwijsresultaten wordt op basis van de volgende gegevens (minimaal jaarlijks) een 
analyse gemaakt van de resultaten van de leerlingen. Er wordt gekeken naar: 

• (voorlopige) examenresultaten, 
• prognose oordeel inspectie (onderwijsresultaten), 
• analyse centraal examen (CE) tweede tijdvak (gemiddeld CE, verschil schoolexamen – centraal 

examen), 
• overzichten resultaten per school, per leerjaar, per afdeling/team, per sectie/docent, 
• doorstroomgegevens per school en leerjaar, 
• uitstroomniveau naar vervolgonderwijs, 
• voortijdig schoolverlaters (VSV), 

Binnen de scholen worden deze cijfers gebruikt ter monitoring, analyse ter verbetering en ook opgenomen 
in de gesprekscyclus met de onderwijzende medewerkers. 
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor Voortgang en Verantwoording en als input voor de 
planfase. 
De vmbo-entiteit heeft de ambitie deze resultaten actueel ter beschikking te stellen op elk benodigd niveau 
en vanuit ieder oogpunt. 
 
Voortgang en verantwoording (V&V) 
Het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit vindt vooral plaats binnen de P&C-cyclus.  
Ieder kwartaal vinden er V&V-gesprekken plaats tussen het schoolmanagement en de verantwoordelijk 
bestuurder. 
In deze gesprekken wordt, op basis van een zelfevaluatie van de directeur, HR-, F&C en Onderwijskentallen, 
verantwoording afgelegd en voortgang en knelpunten van (jaar)plannen besproken. De vmbo-scholen 
hebben de ambitie om deze gesprekscyclus ook lager in de organisatie te gaan voeren: Met vakgroepen en 
andere onderwijsteams. 
 
Afstemming en overleg vinden binnen de vmbo-entiteit op alle niveaus plaats. 
Enkele voorbeelden: 

• Ouderparticipatie: Ouders praten mee en hebben invloed via de ouderraad die op alle scholen 
regelmatig (structureel gepland) bijeenkomt. De ouderraden organiseren in samenspraak met de 
school, thema-avonden voor ouders. (instemming- of adviesrecht) 

• Leerlingparticipatie: Leerlingen praten mee en hebben invloed via de leerlingenraad die op alle 
scholen functioneert. Verder worden leerlingen zoveel mogelijk niet alleen bij allerlei activiteiten, 
maar ook bij onderwijsontwikkelingen betrokken. 

• Onderdeelcommissie: er vindt regelmatig overleg plaats tussen het vmbo- management en de 
onderdeelcommissie vmbo van de Ondernemingsraad. 

• Interne afstemmingsoverleggen, o.a.: 
o Managementteam overleg: in dit overleg worden o.a. beleid, plannen, ontwikkelingen, 

resultaten van onderzoeken en overige resultaten besproken en acties geformuleerd. 
o Bilaterale overleggen tussen bestuurder en directeur: voortgang en knelpunten 
o LMT: Managementoverleg per school, 

 
Ambitie en speerpunten 
De vmbo-entiteit heeft, op het gebied van kwaliteitszorg de volgende ambitie: 
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In 2022 beschikken wij over een systeem van kwaliteitszorg dat ons informeert over de kwaliteit van ons 
onderwijs en van onze organisatie én dat ons in staat stelt om voortdurend en adequaat ons onderwijs en 
onze organisatie te evalueren. 
 
Daartoe hebben wij de volgende speerpunten geformuleerd: 

• De sturingsinformatie wordt ook aangeboden op operationeel niveau; 
• De sturingsinformatie wordt gebruikt voor V&V-gesprekken op vakgroep niveau en in de 

gesprekscyclus met medewerkers; 
• De sturingsinformatie is altijd, up-to-date, beschikbaar voor iedere gebruiker; 
• Het voldoen aan wet- en regelgeving wordt ondersteund door centraal gestuurde processen. 

 

Publicatie	
ROC West-Brabant is transparant over haar onderwijskwaliteit. De uitkomsten van de leerling- en 
oudertevredenheidsonderzoeken en de onderwijsresultaten worden gepubliceerd op de website 
www.scholenopdekaart.nl.  
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Voorwoord schooldeel 
 

Met zin en verstand naar de toekomst kijken, dat is een hele opgave. In ons schoolplan kijken we vier jaar 
vooruit. Eigenlijk weten we nooit wat ons te wachten staat. Wat we wel weten, is dat we in een snel 
veranderende wereld leven. Verandering is de constante factor. Dat wetende vraagt dit van ons goed na te 
denken over ons onderwijs.  
 
Toekomstbestendig is daarbij een woord dat veel valt. Wanneer leid je toekomstbestendig op? Hoe is onze 
verhouding met het regionale bedrijfsleven en de onderwijspartners? Een diploma is in dit licht slechts de 
ondergrens. Een leerling die zich op Steenspil ontwikkelt van kind tot jongvolwassene heeft meer bagage 
nodig dan alleen een diploma. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waar wij ons van bewust 
zijn, een verantwoordelijkheid die wij nemen.  
 
In de afgelopen twee jaar zijn er tal van ontwikkelingen ingezet. Met dit schoolplan zetten we die koers 
door. Een school in beweging, een school die staat voor haar credo “Het draait om jou!”. De ontwikkelingen 
komen dan ook voort uit dit credo, inspirerend beroepsonderwijs in samenwerking met bedrijfsleven en 
mbo. Pedagogiek en didactiek gericht op ontwikkelen. Leerlingbegeleiding die uitgaat van talent en 
medewerkers die bevlogen “Het draait om jou!” waarmaken.  
 
Voor de vaststelling hebben we gezocht naar waar het volgens onze partners en ons om draait als het om 
goed onderwijs gaat. Dat waren inspirerende sessies, met als resultaat dit schoolplan. 
 
Pieter G. van der Pijl 
Directeur vmbo Steenspil 
 
Inleiding op het schoolplan 
 
Het schoolplan 2018 – 2022 is het resultaat van de wettelijke opdracht om per vier jaar het schoolplan bij 
te stellen danwel te herzien. Dit schoolplan heeft verbinding met de prioriteiten die het bestuur van het 
ROC West- Brabant, het bevoegd gezag van vmbo Steenspil, in oktober 2017 heeft vastgesteld. Ook de 
richting: “Wij zijn van het beroepsonderwijs”, is in dit schoolplan terug te vinden. Naast de bestuurlijke 
richting komt ook het koersplan van het vmbo-management in dit schoolplan tot uitdrukking afbeelding 1 is 
de grafische weergave van het koersplan. Daarmee geven wij invulling aan de richting zoals die door het 
ROC West- Brabant is vastgesteld.  
 
Proces naar het schoolplan 
 
Dit schoolplan is opvolgend aan het schoolplan vmbo van het ROC West- Brabant 2014 – 2018, waarin een 
hoofdstuk aan Steenspil gewijd was. In het schooljaar 2017 – 2018 heeft de schoolleiding in overleg met 
de algemeen directeur besloten de koers van dat schoolplan te verlaten. Dit schoolplan was door een 
veranderde werkelijkheid die ontstaan was door de fusie van drie scholen achterhaald.  
 
Dit schoolplan is tot stand gekomen door met betrokken medewerkers vast te stellen wat wij belangrijk 
vinden voor onze leerlingen. De groep is in een vervolgsessie groter gemaakt, doordat de docenten 
betrokken bij het eerste gesprek allemaal een collega meenamen. Uit deze sessies is naar voren gekomen 
dat de thema’s voor het schoolplan zijn: betrokken en bevlogen medewerkers, onderscheidend 
beroepsonderwijs, op ontwikkelen gerichte pedagogisch didactische aanpak en leerlingbegeleiding die 
recht doen aan: “Het draait om jou!”.  
 
Vervolgens hebben een groot aantal stakeholders, waaronder leerlingen, ouders (ook die van net 
ingeschreven leerlingen), bedrijfsleven, primair- en voortgezet onderwijs, leerplichtambtenaren en collega’s 
uit het middelbaar beroepsonderwijs, aanvullingen gegeven op de aangegeven richting. Vanuit dit plan 
worden door het team deelplannen gemaakt die de in dit schoolplan verwoorde visie in concrete acties 
vertalen.   
     
Het schoolplan 2018 - 2022 is daarmee van ons allemaal. We hebben er vertrouwen in dat we gezamenlijk 
onze ambities en beloften aan onze leerlingen en ouders waarmaken! Immers “Het draait om jou!”.  
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6. Missie en visie 
Steenspil is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het ROC West- Brabant is 
het bevoegd gezag van de school. Steenspil telt 463 leerlingen en heeft 58 medewerkers. Steenspil biedt 
binnen vier sectoren alle leerwegen van het vmbo aan. Voor alle leerwegen kent Steenspil regulier 
onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Met de start van het schooljaar 2018 – 2019 zullen een 
aantal onderwijskundige veranderingen, danwel innovaties die in het schooljaar 2017 – 2018 voorbereid 
zijn, ingevoerd worden. In hoofdstuk 3.0 wordt een toelichting op deze veranderingen gegeven.    
 
Leerlingen 

Steenspil heeft een regiofunctie op de grens van Zeeland en Brabant. Voor de groene sector is Steenspil de 
enige school op de Brabantse Wal. Ongeveer de helft van de leerlingen komt uit de gemeente Bergen op 
Zoom, de overige leerlingen komen vooral uit de gemeente Tholen en de omringende dorpen van de 
gemeente Bergen op Zoom.  
 
Het draait om jou! Toekomstbestendig, ondernemend en innovatief onderwijs  
 
Onze missie 

Onderwijs is altijd in beweging. Dat is verklaarbaar vanuit de missie van het onderwijs in het algemeen. De 
algemene missie van het onderwijs is leerlingen op te leiden om een bijdrage aan de samenleving te geven. 
Wij vinden dit niet genoeg, wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot jonge volwassenen die 
meedoen, gelukkig zijn. We dagen onze leerlingen uit te leren van elkaars verschillen en die te respecteren. 
Wij vinden het talent van de leerling belangrijk. Ons programma leidt ertoe dat onze leerlingen een goede 
start krijgen voor hun deelname aan onze samenleving. “Het draait om jou!” komt in al ons handelen tot 
uitdrukking. Daarmee begeleiden wij de leerling tijdens de belangrijke levensfase die het voortgezet 
onderwijs beslaat.  
 
Onze visie 

Aan onszelf, aan ons onderwijs hebben we de thema’s toekomstbestendig, ondernemend en innovatief 
onderwijs meegegeven. Het gaat om uitdagen en inspireren waarbij naast “Het draait om jou!”, 
toekomstbestending, ondernemend, en innovatief de kernwoorden zijn. Vanuit deze woorden geven we het 
onderwijs en ons handelen vorm.  
 
Realisatie Visie & Missie 

Om onze doelen voortvloeiend uit onze visie en missie te bereiken zijn voor de tijdspanne van dit 
schoolplan een viertal kernpunten gefomuleerd. Aan deze kernpunten wordt het beleid getoetst en acties 
uitgezet. In het schoolplan wordt de richting waarin de school ontwikkeld duidelijk gemaakt. In de 
deelplannen op 1A4 wordt telkens per jaar aangegeven wat de te realiseren doelstellingen zijn.  
 
De kernpunten zijn:  
 

• Betrokken medewerkers 
• Onderscheidend beroepsgericht onderwijsaanbod 
• Onderwijsbehoeften van de lerende staan centraal 
• Uitstekende leerlingbegeleiding 

 
In de plannen op 1A4 worden deze kernpunten vertaald naar jaarplannen voor de verschillende 
beleidstereinen en voor de vakgroepen.  
   
Algemene informatie 

 
Op onze schoolwebsite en in onze schoolgids publiceren wij de schoolregels, bevorderingsnormen, 
toelatings- en verwijderingsbeleid. Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure 
rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken, 
de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Daarnaast publiceren wij daar de 
lessentabel waarin de aangeboden vakken staan en de daarmee samenhangende onderwijstijd.  
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7. Organisatie Steenspil 
 
Het draait om jou!   
 
In alles wat wij doen is “Het draait om jou!” leidend. Wij zien onze leerlingen en hun ouders als onze klant. 
De leerling staat daarbij centraal: elke leerling wordt ondersteund in zijn ontwikkelings- en leerproces door 
het docententeam. We zijn daarbij helder over wat we wel en niet doen.  
 
De mentor is de coach en heeft een spilfunctie in de relatie met de leerling. De mentor is daarmee de 
belangrijkste functionaris. De mentor heeft de centrale plaats in de begeleiding van leerlingen en het 
contact met de ouders. De mentor wordt hierbij ondersteund door specialisten in de organisatie.  
 
De medewerkers in het primaire proces worden in de onderwijsorganisatie en het onderwijsproces 
ondersteund door het onderwijsondersteunend personeel (OOP). 
Zij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, monitoren de voortgang van de leerling in zijn of haar 
(onderwijs)ontwikkeling.  
 
De vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de innovatie, de vakinhoud, samenwerking met primair onderwijs 
(po), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en regionaal bedrijfsleven, keuze van leermiddelen en de 
resultaten van het onderwijs.  
 
Het draait om jou, dit geldt voor iedereen: leerlingen en medewerkers. We kennen een “platte” organisatie. 
Iedereen levert een bijdrage vanuit zijn eigen rol. Er is diversiteit in de wijze waarop functies worden 
uitgevoerd. Talenten worden benut en ingezet ten behoeve van de gehele organisatie.  
 
Inspraak 
 
Steenspil is onderdeel van het ROC West- Brabant, de cao beroeps- en volwasseneneducatie is van 
toepassing. Om die reden kent Steenspil geen MR, (waarin middels ouder- en personeelsgeleding inspraak 
geregeld is). Inspraak is centraal geregeld middels de centrale ondernemingsraad (OR) van het ROC West- 
Brabant. Inspraak voor personeelsleden is door deze constructie op enige afstand. Om die reden kent 
Steenspil “de staf”. Dit is een raadgevend orgaan waarin de directeur eenmaal per zes weken met deze  
brede personeelsafvaardiging overlegt.  
 
Naast de medewerkerinspraak in de OR kent Steenspil een actieve ouder- en leerlingenraad. Een aantal 
leden van deze raden hebben zitting in de centrale ouder- en leerlingenraad van het ROC West- Brabant en 
hebben op een aantal onderwerpen, waaronder de schoolkosten, instemmingsrecht. Daamee is inspraak 
door ouders en leerlingen geregeld. Ouders en Leerlingen hebben geen inspraak in het personeelsbeleid.  
 
8. Onderwijs 
 
Goed onderwijs, dat is waar het om draait. Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomstige rol in onze 
samenleving. Aan onszelf, aan ons onderwijs hebben we de thema’s toekomstbestendig, ondernemend en 
innovatief onderwijs meegegeven. Het gaat om uitdagen en inspireren, waarbij naast “Het draait om jou!” 
toekomstbestending, ondernemend en innovatief kernwoorden zijn. Vanuit deze woorden geven we het 
onderwijs en ons handelen vorm.  
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Toekomstbestendig onderwijs, wat is dat? Toekomstbestendig is een 
containerbegrip waar je heel veel in kwijt kunt. Om die reden een definitie van 
toekomstbestendig: “De mate waarin een persoon in staat is zich aan nog 
onbekende omstandigheden aan te passen.” In onderwijs zijn daarbij de 21e-
eeuwse vaardigheden belangrijk. Eigenaarschap voor je eigen leerproces, 
reflecteren op je handelen. “Leren leren.”, wendbaar worden, je in steeds 
veranderende beroepscontexten bekwamen, probleemoplossend vermogen 
ontwikkelen en met opgedane kennis nieuwe kennis creëren 
(kennisproductiviteit), (Kessels, 2001) zijn daarbij belangrijk.  
 
In toekomstbestendig zit ook duurzaamheid; de zorg voor de samenleving, de zorg 
voor de mensen dichtbij en op afstand, de zorg voor de planeet. Dit thema komt 
in verschillende verschijningsvormen terug in de lessen op Steenspil. Daarmee 
geven we ook invulling aan burgerschap.  
 
Ondernemend gaat over meer dan alleen ondernemen, zoals een bedrijf starten. 
Ondernemendheid is een houding. Het woord suggereert immers ook dat het gaat 
over doen, over het uitvoeren van activiteiten. Onderwijs over ondernemendheid 
moet dus ook activerende opdrachten bevatten die de leerlingen de gelegenheid 
bieden om ervaringen op te doen en deze ervaringen ook te analyseren. 
Ondernemendheid leer je niet uit een boek. Ondernemendheid gaat over meer 
dan het bedrijf, al is dit wel een onderdeel van ondernemendheid. Eigenaarschap 

voor de richting die je kiest, creativiteit, kansen creëren, probleemoplossend vermogen maken ook deel uit 
van ondernemendheid.  
 
Innovatief, daarmee wordt bedoeld vernieuwing. Dit heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten 
en processen. Wij lopen in de school altijd iets achter op de samenleving waar wij voor opleiden, het 
bedrijfsleven. Dat vraagt van ons dat wij proberen dicht bij de behoeften van onze leerlingen te zitten, 
daarmee dienen we de samenleving en het bedrijfsleven. We leiden dan onze leerlingen beter op in die 
richting. Innovatie is op tal van gebied mogelijk. Het is makkelijk om ICT te roepen, ICT helpt, maar is geen 
doel op zich. ICT dient het onderwijs, door de docent en de leerling te helpen met het samenstellen, 
uitvoeren en analyseren van (individuele) leerroutes. ICT helpt bij de organisatie van het onderwijs en 
brengt de “wereld” bij onze leerlingen binnen bereik. Innovatie zit ook in de manier waarop je toetst, hoe je 
met een PTA omgaat. Welke lesstof je kiest. Innovatief is ook een houding, een explorerende houding.  
 
Weten, Kunnen, Willen & Zijn, 
In de loop van het vorige schooljaar hebben we ook woorden gegeven aan al wat we al doen. Deze staan 
niet los van de thema’s ondernemend, toekomstbestending en innovatief onderwijs. De dingen die wij doen 
hebben we benoemd binnen de thema’s: Weten, Kunnen, Willen en Zijn. Deze thema’s worden binnen HRM 
ook gebruikt om te duiden wat iemand meer biedt dan zijn of haar weten in de vorm van een diploma. Meer 
dan in een diploma samengevat, vertelt het kunnen iets over de kunde, de ervaringen, competenties van 
een persoon. Willen staat voor je ambities, wil jij samenbrengen, heb je ambitie, dat soort thema’s. 
Tenslotte zijn, daar komt het mens zijn goed burgerschap in terug, bildung is het woord dat het begeleiden 
van de ontwikkeling het “zijn” het best samenvat.  
 
Onderbouw “Verwondering” 
 
De onderbouw van Steenspil staat in het teken van verwondering. De vakgroepen hebben de opdracht het 
onderwijs en de pedagogisch-didactische aanpak zodanig in te richten dat er sprake is van verwondering. 
De leerlingen te inspireren en kennis te laten nemen van alle ontwikkelingen in onze samenleving. Dat kan 
op het gebied van kunst en cultuur zijn maar ook politiek, religie. Technologie is hierbij eveneens belangrijk. 
Er is ruimte voor diversiteit, talenten en creativiteit. 
 
Leren op maat is de naam waaronder we op Steenspil een aantal onderwijskundige vernieuwingen duiden. 
High Impact Learning (Dochy, Berijksmans, Koen, & Segers, Bouwsteen voor High Impact Learning, 2015) 
is de paraplu waaronder een aantal concepten verder uitgewerkt worden. Het gaat daarbij om formatieve 
evaluatie, gepersonaliseerd onderwijs (met balans tussen didactiek en pedagogiek) (Pit, 2016), 
eigenaarschap van het eigen leerproces. 
 
Eigenaarschap voor het eigen leren is een belangrijk thema in hoe wij ons onderwijs inrichten. Wij streven 
ernaar meer gebruik te maken van of aandacht te besteden aan: ICT, variatie in werkvormen, 
maatwerktrajecten waarbij we kijken naar wat de individuele leerling nodig heeft, ruimte voor talent, 
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aandacht voor de persoonsvorming (bildung). Samenwerking met het po als het gaat om de inrichting van 
het onderwijs vinden wij belangrijk.  
 
Door deze herinrichting van het onderwijs zal het traditionele, eenduidige, klassikale onderwijsmodel in de 
loop der jaren verdwijnen en plaats gaan maken voor een grotere variëteit van leerroutes; maatwerk.  
 
De leerling wordt zelf de eigenaar van zijn eigen leren. We stimuleren een positieve leerhouding en 
eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen proces. Dat vereist goede begeleiding en coaching, maar ook 
een veel grotere diversiteit aan aanbod en aanpak. Leerlingen plannen steeds meer hun eigen leerproces. 
Dit heeft ook gevolgen voor de lessentabel waarbij er, naar alle waarschijnlijkheid, steeds minder uren voor 
alle leerlingen verplicht worden en meer keuzetijd zal komen.  
 
Door het verhogen van de inzet van activerende onderwijsvormen krijgt de docent steeds meer de rol van 
de ondersteunende expert. Daarinheeft hij een lesgevende en een coachende taak. Deze diversiteit in 
docentrollen is nodig om leerlingen te stimuleren zelfstandig te gaan leren, met elkaar te gaan leren, 
kennis eigen te maken en met die kennis nieuwe kennis te creëeren maar ook om te helpen bij de 
talentenontwikkeling van leerlingen.  
 
Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod (reguliere schoolvakken en extra aanvullend aanbod) wordt, nader beschreven en 
vertaald naar lessentabellen, jaarlijks gepubliceerd in de schoolgids. 
 
Inzet ICT 

 
Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 gaan we met de leerlingen van klas 1 werken met een device. Aan het 
einde van de periode van dit schoolplan zullen alle leerlingen een eigen device meenemen naar de school. 
Het principe ‘ICT volgt leerling in plaats van dat de leerling de ICT volgt’ is hierbij leidend, daarmee wordt 
bedoeld dat ICT ondersteunend is aan de leerling en niet de leiding over de leerling heeft. Op termijn zullen 
er meer mobiele apparaten dan vaste pc’s in de school zijn en zullen we in samenwerking met collega-
scholen naar een oplossing voor de vaste computers die nodig zijn voor examinering zoeken. Voor de 
komende jaren werken we aan het realiseren van de volgende doelen:  
 

• Enthousiasmeren/motiveren van collega’s voor het gebruik van digitale middelen  
• Organiseren van trainingen en workshops met als doel vergroten van kennis over digitale middelen 

en de inzet ervan binnen de school. 
• Onderwijs efficiënter maken door o.a. digitaal toetsen, individuele en groepsleerroutes inrichten, 

monitoren voortgang in competenties. 
• Zorgdragen voor probleemloze inzet ICT, dit is een randvoorwaarde om ICT in te zetten. 

 
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

 
Vanaf de onderbouw is er aandacht voor LOB. We kennen in klas 1 en 2 praktische profiel oriëntatie (PPO) 
voor alle leerwegen. De vijf loopbaancompetenties (verwijzen) liggen onder het LOB programma. Het daarbij 
om: motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, 
loopbaansturing en netwerken. Middels LOB krijgen leerlingen zicht op hun eigen vaardigheden en kunnen 
zij beter keuzes maken. Deze keuzes zijn niet voor de rest van hun leven, maar voor de komende jaren. 
Immers, we zijn voorbereidend beroepsonderwijs. In het kader van goede loopbaanoriëntatie en 
begeleiding hebben op Steenspil bijna alle docenten een taak als loopbaancoach. De loopbaancoach helpt 
de leerling middels reflectiegesprekken bij het maken van keuzes. Deze gesprekken hebben als thema; 
“Wie ben jij?; Wat kun jij?; Wat wil jij?”. Hier wordt de relatie tussen de thema’s: “Weten, kunnen, willen en 
zijn” en ondernemend, innovatief en toekomstbestendig samengevat.  
 
Onze leerlingen krijgen als geen ander te maken met een leven lang leren. Onze PPO is om die reden 
ervaringsgericht, waarbij we nauw samenwerken met het regionale bedrijfsleven, zodat aan het einde van 
de tweede klas onze leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor de te volgen leerroute in de 
bovenbouw.   
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Kerndoelen en referentieniveaus 

 
Kerndoelen 
Door verwondering het centrale thema van het onderwijs in de onderbouw te maken en de reeds ingezette 
innovatietrajecten geven we op Steenspil inhoud aan de kerndoelen van de onderbouw zoals geformuleerd 
door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) 
 
De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig  
Recente inzichten in hoe kinderen leren, maken duidelijk dat actief en zelfstandig leren een hoger 
rendement oplevert dan passief. Daarnaast komt het tegemoet aan de behoefte aan zelfstandigheid van 
kinderen in deze ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is 'leren leren' een 
wezenlijk onderdeel van het onderwijs.  
 
De leerling leert samen met anderen  
Ook hierbij speelt de rendementsgedachte een rol, maar het 
samen leren en werken biedt ook mogelijkheden tot het 
ontwikkelen en uitbreiden van sociale en communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast kan het leiden tot reële oefensituaties in 
het leren erkennen van en leren omgaan met verschillen tussen 
mensen.  
 
De leerling leert in samenhang  
Het is voor leerlingen soms moeilijk de samenhang te zien tussen 
de verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. 'Leren in 
samenhang' betekent onder andere dat leerkrachten die relaties 
tussen de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden 
aanbrengen, en dat zij leerlingen laten werken vanuit het geheel 
naar het deel.  
 
De leerling oriënteert zich  
Het oriënterend karakter van de onderbouw betekent onder 
andere dat leerlingen zicht krijgen op de mogelijkheden voor hun 
verdere (school)loopbaan, op de kenmerken van verschillende 
soorten arbeid en op de samenleving waarin zij leven. Daartoe 
hoort ook de oriëntatie op waarden, normen en opvattingen in 
onze maatschappij. Onderwijs met een oriënterend karakter 
impliceert dat leerlingen leren keuzes te maken tussen de mogelijkheden die zij door hun oriëntatie 
ontdekken. Zij toetsen deze mogelijkheden aan de eigen interesses en ambities.  
 
De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving  
Uiteraard behoren nieuwe, moderne leermiddelen (waaronder ICT) en een veilig en schoon gebouw deel uit 
te maken van de leeromgeving van een leerling. Maar er is meer. Leerlingen van 12 tot 14 jaar verkennen 
mogelijkheden en grenzen van zichzelf en anderen. Ze zoeken daarin ook uitdagingen en risico's. Hun 
leeromgeving moet daaraan tegemoetkomen en tegelijkertijd voor veiligheid zorgen: een klimaat dat 
prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een sfeer waarin fouten gemaakt mogen 
worden; conflicten die opgelost worden door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, en waarin 
gezond en verantwoordelijk gedrag wordt gestimuleerd.  
 
De leerling leert in een doorlopende leerlijn  
Onderwijs in de onderbouw wordt gekenmerkt door de zorg voor een doorlopende leerlijn, over de breuken 
binnen het stelsel heen: van primair naar voortgezet onderwijs en van onderbouw naar bovenbouw. Dat 
hoeft niet altijd te betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt. Duidelijke overgangen 
bieden de leerling ook sterke mogelijkheden tot bewust ervaren van groei. Onderwijs en begeleiding 
moeten erop gericht zijn de leerling zo goed mogelijk over de breuklijnen heen te helpen en de groei-
ervaring voor elke leerling tot een positieve te maken.  
 
Referentieniveaus 
Op Steenspil hebben we een taal- en rekenbeleid. Dit beleid wordt door de taal- en de reken- coördinatoren 
in overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder uit het managementsteam (mt) vastgesteld en 
bewaakt. Het doel is alle leerlingen naar het gewenste referentieniveau 2f te begeleiden.  
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Taalachterstanden 

Op Steenspil hebben we te maken met jongeren met een taalachterstand. De taalcoördinator stelt in 
overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder uit het managementsteam het beleid vast en bewaakt 
dit. De uitvoering beperkt zich niet tot de lessen Nederlandse taal, in alle vakken is op eninge manier 
aandacht voor taal.   
 
Onderscheidend beroepsgericht onderwijsaanbod 
 
Hoewel we voorbereidend op het mbo zijn en geen gekwalificeerde beroepsbeoefenaars diplomeren zijn wij 
van het beroepsonderwijs ons aanbod en onze aanpak is onderscheidend in de regio. Zoals het bestuur 
van het ROC West- Brabant het samenvat: “Wij zijn van het beroepsonderwijs.”.  
 
Leerroutes 

In augustus 2017 zijn de beroepsgerichte vakgroepen gestart met het ontwikkelen van beroepsgerichte 
leerroutes. Waar eerder de vernieuwing van het beroepsgerichte examenprogramma beleidsarm is 
ingevoerd, is nu de visie gebaseerd op de thema’s ondernemend, toekomstbestendig en innovatief 
onderwijs leidend. Op basis van de examenprogramma’s Dienstverlening en Producten (D&P) en Groen 
worden in totaal 12 leerroutes ontwikkeld. De leerroutes zijn ons antwoord om tot duurzame verbetering en 
innovatie van het beroepsgerichte onderwijs te komen. Om dit doel te realiseren, moet dit onderwijs in 
ieder geval aansluiten op het mbo en een krachtige verbinding hebben met het regionale bedrijfsleven.  
 
Een leerroute is een invulling van een lesprogramma waarbij het curriculum en de lesinhoud in 
samenwerking met het regionale bedrijfsleven en het mbo ontwikkeld wordt. De stakeholders zijn daarmee 
mede-eigenaar van het onderwijs. Leerroutes worden gebaseerd op de profielen Dienstverlening & 
Producten (D&P) voor de leerroutes behorende bij de sectoren ZW, Techniek en E&O en het profiel Groen 
voor de sector Groen. Om strategische redenen moet Groen op basis van het eigen profiel ingericht worden.  
 
Een leerroute kent een vastgesteld programma van modulen en keuzevakken dat samen met het regionale 
bedrijfsleven en het mbo wordt vastgesteld. Daardoor ontstaat een sterke verbinding met het bedrijfsleven 
en het mbo.  
 
Leerroutes hebben namen die middels beroepsbeelden vertaalbaar zijn naar wat leerlingen en ouders 
begrijpen, danwel herkennen. Een groot deel van de leerroutes zijn zogenaamde “crossovers”. Daarmee 
wordt bedoeld dat het programma uit verschillende modulen en keuzevakken van diverse profielen wordt 
samengesteld. Op die manier kunnen we het onderwijs inrichten, zodat het beter bij de toekomstige en 
regionale behoeften van de arbeidsmarkt aansluit. Onder alle leerroutes liggen de competenties die met 
ondernemen te maken hebben. Ondernemendheid is een van de pijlers van ons onderwijs. Daar profileren 
wij ons mee in de regio. Ondernemend, toekomstbestendig en innovatief onderwijs. Met deze profilering 
zijn wij uniek in de regio.  
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De leerroutes per sector. 
 

Sector Leerroute 
Economie Fashion & Ondernemen 

Logistiek & Ondernemen 
Toerisme & Ondernemen 

Groen Food & Natural Life 
Groen & Design 
Wildlife & Ecologie 

Techniek Enginering & Maintenance 
Gebouwde omgeving, Interieur & Design 
Mobiliteit & Transport 

Zorg & Welzijn Lifestyle & Bewegen 
Health & Care 
Sport & Veiligheid 

 
Kaders leerroutes 

 
Ondernemend, toekomstbestendig en innovatief onderwijs zijn de algemene kaders onder ons 
(beroepsgerichte) onderwijs. Om tot verbetering en innovatie te komen, zijn deze kaders verder vertaald. De 
leerroutes moeten inhoudelijk aan deze kaders voldoen. De opdracht aan de vmbo- en mbo- docenten is: 
“Ontwikkel leerroutes die aan de gestelde kaders voldoen.” 
 

• curriculum en lesstof worden in samenspraak met mbo en bedrijfsleven gemaakt 
• creëer ouderbetrokkenheid 
• stimuleer ondernemendheid 
• de vijf LOB-competenties (Kuijpers, 2005)zijn herkenbaar in het curriculum (zie ook paragraaf 

3.2.06) 
• innovatief onderwijs, er wordt gebruikt gemaakt van ICT 
• 50% van het curriculum komt uit “projecten” 
• D&P is voor alle routes, behalve Groen, het onderliggende profiel 
• weten, willen, kunnen en zijn komen herkenbaar terug in de leerroute 
• de leerroute voldoet aan de wet- en regelgeving. 

 
Verbinding mbo en regionale bedrijfsleven 

De curricula van de leerroutes moeten in overleg met het regionale 
bedrijfsleven en het mbo  vastgesteld worden. Dit geldt ook voor de 
lesstof. De docenten moeten contact zoeken met het bedrijfsleven om 
in gesprek te gaan met deze partner in de regio. Het ontwikkelen van 
nieuwe lesstof is in handen van de vmbo- en mbo-docenten. Het mbo 
stelt (mbo-)lesstof ter beschikking, een deel van het onderwijs zal 
binnen de mbo-locaties plaatsvinden. Gastlessen door het 
bedrijfsleven en mbo op locatie van het bedrijfsleven en de mbo-
locaties maken deel uit van het onderwijsprogramma. Om 
samenwerking te stimuleren moeten er per sector ontwikkelteams 
komen waarin deelnemers uit het regionale bedrijfsleven, het mbo en 
het vmbo zitten.   
 
Ouders 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Onder ouders is veel kennis uit het 
bedrijfsleven aanwezig. Ouders moeten betrokken worden om 
feedback te geven op de leerroutes. Dat kan via de ouderraad, dat kan 
ook via de mentor en via voor het doel georganiseerde bijeenkomsten.  
 
Ondernemendheid 

Ondernemendheid is een competentie waar, binnen de context van de 
leerroutes, in iedere leerroute aan voldaan moet worden. Een groot 
deel van onze leerlingen zal later tijdens zijn of haar werkzame leven 
in één of andere vorm als zelfstandige aan het werk zijn. Ondernemendheid, kansen creëren, is daarbij een 
belangrijke competentie.   
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Toekomstbestendigheid, de vijf LOB-competenties 

Leren leren, samenwerken, overleggen, probleemoplossend vermogen, netwerken. De 
loopbaancompetenties. In de curricula van de leerroutes moeten deze competenties terugkomen. 
Loopbaanleren (LOB) maakt onderdeel uit van het curriculum. Wij weten nog niet wat de beroepen van de 
toekomst zijn. Door leerlingen te helpen de loopbaancompetenties in een beroepsgerichte context eigen te 
maken, worden de leerlingen wendbaar. Leerlingen zullen zich sneller in een andere beroepsomgeving of 
opleiding kunnen doorontwikkelen.    
 
Innovatief 

De leerroutes zijn innovatief. Nieuwe technieken moeten met het mbo en regionale bedrijfsleven 
aangeboden worden. Ook in de onderwijsvorm moet steeds naar innovatie gezocht worden. Het onderwijs 
moet passen bij de huidige generatie jongeren. Er moeten onderwijskundige keuzes gemaakt worden over 
de inzet van ICT.  
 
Samenwerken, 50% van het beroepsgerichte onderwijs is in projectvorm 

Het belang van samenwerken behoeft geen verdere uitleg. Middels projectmatig onderwijs leren de 
leerlingen samenwerken. De vmbo- en mbo-docenten maken samen projecten van opdrachten uit het 
bedrijfsleven. Ook hier moet actief samengewerkt worden met het bedrijfsleven. 50% van het 
beroepsgerichte onderwijs is projectmatig. 
 
Weten, kunnen, willen en zijn 

De thema’s waar het over gaat op Steenspil. Weten, de theorie, de opgedane kennis. Wat je kunt, wat je 
wilt (ambitie) en wie je bent zijn nog belangrijker als het gaat over loopbaanleren. In het curriculum van de 
leerroutes is ruime aandacht voor deze loopbaanvormende competenties 
 
Beroepsgerichte mavo 

Wij zijn van het beroepsgerichte onderwijs. Om die reden volgen al onze mavo-leerlingen bovenop de zes 
theoretische vakken een door hen zelfgekozen leerroute. Daarmee bereiden wij deze leerlingen voor op een 
vervolg op het mbo. Onze mavo is daarmee bewust anders ingericht dan de mavo op een reguliere 
scholengemeenschap voor vo. 
 
Leerlingbegeleiding 
Met het thema: “Het draait om jou!” kan het niet anders dan dat wij ernaar streven een uitstekende 
leerlingbegeleiding aan te bieden.  
 
De mentor is in de leerlingbegeleiding de spil. De mentor is de professional die signaleert en pro-actief 
communiceert naar ouders en collega’s. We coachen op talent, ons doel is 100% geslaagde leerlingen en 
streven ernaar dat alle van de door ons aangenomen leerlingen hun schoolloopbaan op Steenspil 
afronden.   
 
Samen met de ouders bereiden wij onze leerlingen voor op deelname aan een veranderende samenleving. 
De samenwerking met ouders wordt steeds belangrijker en we intensiveren dit contact. Wij kennen bij de 
start van ieder schooljaar een startgesprek met de leerling, ouders en mentor. Daarnaast zal in de nabije 
toekomst de leerling onder begeleiding van de mentor het oudergesprek voeren, waarbij middels feedback, 
feedforward en reflectie teruggekeken wordt op resultaten en doelen voor de komende periode worden 
geformuleerd. Daarmee brengen wij onderwijs, leerlingbegeleiding en LOB samen.  
 
Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 wordt een nieuw leerlingbegeleidingsteam ingericht. Dit team wordt ten 
opzichte van het huidige team uitgebreid met collega’s met diverse expertise op het gebied van 
leerlingbegeleiding. Het leerlingbegeleidingsteam zal in de meeste gevallen als tweedelijnsbegeleider 
fungeren en de mentor ondersteunen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zal het 
leerlingbegeleidingsteam een eerstelijnsfunctie hebben. Het leerlingbegeleidingsteam heeft elke 6 weken 
een overleg waarbij waar nodig professionals experts die niet standaard aanwezig is op Steenspil aan 
zullen sluiten.  
 
Ons volledig aanbod aan ondersteuning is beschreven in het schoolondersteuningsplan.  
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Veiligheidsbeleid 
 
Op Steenspil handelen we volgens ons schoolveiligheidsbeleid. Het gaat hier om sociale veiligheid voor de 
leerlingen en collega’s en om het veiligheidsbeid zoals omschreven in de arbo wetgeving. Ons 
schoolveiligheidsbeleid kent een schooleigen deel en een centraal deel vastgesteld door het ROC West- 
Brabant. 
 
Antipestbeleid 

In het schoolveiligheidsbeleid is ook het antipestbeleid beschreven. De kern van dit beleid is het 
voorkomen van pesten. Daarnaast is in het antipestbeleid beschreven hoe wij omgaan met pestgedrag. 
Binnen het leerlingbegeleidingsteam heeft 1 collega de taak van antipestcoordinator. 
 
Het schooleigen en het centrale deel van het schoolveiligheidbeleid is terug te vinden op onze website.  
 
Onderwijstijd  

Steenspil wil de mogelijkheden van de wet op de onderwijstijd benutten voor borging van de reeds 
ingezette vernieuwingen en als vliegwiel voor voortdurende innovatie van het onderwijs op onze school. 
Daartoe zal het transitieplan steeds aangepast worden op het gebied van de verdergaande ontwikkeling 
van onze professionaliteit en van ons onderwijs. De activiteiten die op Steenspil tot de onderwijstijd 
behoren, zijn vastgelegd in het transitieplan en worden, binnen de kaders van de wet, aangepast in overleg 
met team, leerlingenraad en ouderraad als daartoe aanleiding is. 
 
Na Steenspil 

Nagenoeg alle leerlingen van Steenspil stromen door naar het mbo. Wij hebben goede contacten en een 
intensieve samenwerking met het mbo. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebouwd. 
Middels LOB werken we aan een goede overstap naar het mbo. Na het behalen van het diploma komen 
onze leerlingen in aanmerking voor extra ondersteuning bij de overstap naar het mbo door de inzet van 
onze transfercoach.  
 
Resultaten van het onderwijs 

We zijn een school in beweging. We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We streven ernaar om 
al onze leerlingen te begeleiden naar hun diplomering. Op de website: www.scholenopdekaart.nl worden 
onze resultaten gepubliceerd. Op onze schoolwebsite treft u informatie over leerlingen die ondanks de 
inspanning van de leerling en het team onze school zonder diploma verlaten.  
 
Maatschappelijke opdracht  
 
Een school is geen eiland. Wij nemen onze opdracht leerlingen naar goed burgerschap te leiden serieus. 
Om die reden werken we aan de verbinding met onze omgeving. We zijn actief lid van VNO NCI Brabant 
Zeeland. We initiëren samenwerking met het regionale bedrijfsleven, waarbij in de voorliggende periode 
toegewerkt wordt naar een centrale positie in de regio voor Steenspil. Daarnaast nemen we deel aan het 
regionaal samenwerkingsverband (RSV) Brabantse Wal. Onze contacten met het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het mbo zijn goed en worden verder versterkt. We zijn betrokken bij 
maatschappelijke organisaties, zoals Samen in de Regio, nemen deel aan gemeentelijke- en 
bovengemeentelijke overleggen.  
 
Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 zullen we het “Steenspil Congres” organiseren met als doel verbinding 
maken tussen en met onze partners. Samen het onderwijs in onze regio versterken.   
 
Kwaliteit 
 
De onderwijskwaliteit staat centraal op Steenspil. We werken resultaat- en opbrengstgericht. 
Kwaliteitsbewustzijn behoeft ook in de voorliggende periode aandacht. Vakgroepen en docenten worden 
ondersteund bij het evalueren van hun handelen en we helpen hen te verbeteren. We zorgen ervoor dat 
met de gegevens uit het magister managent platform (MMP) goede analyses gemaakt kunnen worden. Wat 
we willen bereiken, is dat onze medewerkers zich er steeds meer van bewust worden dat via reflectie de 
resultaten van het onderwijs verbeteren. Het kwaliteitsbeleid wordt op een cyclische manier toegepast. 
Portefeuille en vakwerkplannen worden in combinatie met persoonlijke doelstellingen opgesteld en in de 
gesprekscycli geëvalueerd. In het geval dat de werkelijkheid niet aan de ambitie voldoet, worden middels 
een verbeterplan acties ingezet die tot verbetering leiden.  
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Personeelsbeleid 
Strategisch personeelsbeleid (SHRM) op Steenspil kan niet los gezien worden van het grotere geheel van 
het ROC West- Brabant. Iedere medewerker van Steenspil en de andere scholen die onder het bestuur van 
het ROC West- Brabant vallen, heeft een bestuursaanstelling en is in principe op een andere school onder 
het bestuur van het ROC West- Brabant inzetbaar. Voorts is het personeelsbeleid op Steenspil er op gericht 
om in om zowel in binnen het onderwijzend personeel als het onderwijs ondersteunend personeel een 
afspiegeling van de samenleving binnen de school te hebben met een evenredige verdeling mannen en 
vrouwen.  
 
Op Steenspil staan de kwalitatieve doelstellingen in verbinding met SHRM. We kennen een tweejarige 
gesprekscyclus waarbij de afdelingsmanagers de regie hebben. De afdelingsmanagers zijn vergelijkbaar 
met de mentor bij de leerlingen, de spil. Samen met de medewerker worden aan het begin van de 
gesprekscyclus persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld. Middels voortgangs- en 
functioneringsgesprekken wordt gemonitord of doelen gerealiseerd worden. Waar nodig worden 
interventies gedaan.  
 
Op Steenspil kennen we collectieve en individuele scholing. Collectief tijdens studiedagen en gezamenlijke 
(mentor)trainingen. Daarnaast stimuleren we collega’s om zich te professionaliseren. Collega’s worden 
aangemoedigd een tweede bevoegdheid en/of een Mastergraad in een relevant gebied te halen. 
 
Voor de medewerkers van Steenspil geldt dat naast de juiste bevoegdheid, “Het draait om jou!” in de genen 
zit. Zowel in ons kwaliteits- als personeelsbeleid zijn de indicatoren van de inspectie van het onderwijs van 
toepassing, echter nooit los van “Het draait om jou!”. 
 
Waar gaan we naar toe? 
De leerlingen die in het schooljaar 2018 – 2019 op onze school starten, zullen meemaken dat wij aan onze 
ambities werken en ze waarmaken. Zij zullen ervaren dat de school 
zich ontwikkelt, ze zullen merken dat “Het draait om jou!” niet alleen 
een slogan is. Deze nieuwe leerlingen zullen op zijn vroegst in 2025 
gaan werken als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar. Hoe de wereld er 
dan uitziet, weten we niet. Het is om die reden een hele opgave goed 
en doelgericht op te leiden. Brede competenties en 21ste-eeuwse 
vaardigheden zijn niet weg te denken uit een toekomstbestendige 
opleiding. Een opleiding die je ondernemendheid aanmoedigt, je 
innovatief leert denken. Dit schoolplan geeft de richting aan, maar het 
geeft geen SMART geformuleerde doelen of tijdslijnen. In de bijlagen 
treft u het centrale- en de deel- actieplannen op 1A4, (een methodiek 
die helpt om de richting in concrete acties om te zetten). Deze 
actieplannen worden weer vertaald naar vakwerkplannen en 
persoonlijke ontwikkelingsplannen, zodat we per schooljaar concreet 
beleid kunnen maken en uitvoeren.   
 
We willen waarmaken wat we zeggen: “Het draait om jou!” 
 
 
 
  



Schoolplan Steenspil 2018 - 2022  22 

Bibliografie 
 
M. Kuijpers, (2005) Breng beweging in je loopbaan. 's Gravenhage: SDU Uitgevers B.V. 
 
F. Dochy, I. Berijksmans, A. K. Koen, & M. Segers, (2015) Bouwsteen voor High Impact Learning. 
Amsterdam: Boom Lemma. 
 
Kessels, J. W. (2001). Verleiden tot kennisproductiviteit. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het 
ambt van Hoogleraar Human Resource Development aan de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde 
Universiteit Twente. Enschede, Overijsel, Nederland: Universiteit Twente. 
 
Pit, K. (2016). Gepersonaliseerd onderwijs, een benadering vanuit twee perspectieven. (A. Olthof, Red.) De 
Nieuwe Meso(4), 46-52. 
 



Bijlage 1 Centraal Actieplan op 1 A4 
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Bijlage 2 Deelplannen op 1A4 
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Objective: Uitstekende leerlingbegeleiding, de leerling staat centraal, of het nu gaat om LOB of het oudergesprek, de leerling is eigenaar.  De mentor is daarbij de spil. De mentor krijgt tijd om deze 
belangrijke taak uit te voeren. Als een leerling zich inschrijft op Steenspil, verlaat deze leerling Steenspil met een diploma op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger. 

Onderdeel: leerlingbegeleiding 
Goals Strategies Actieplan (Who, When) Dashboard 

Mentor is een pro-actieve spil in de begeleiding Mentor volgt de leerling op het gebied van 
prestaties/ gedrag/ verzuim enz. 
 

Herijken taakomschrijving mentor/ 
werkgroep. 
Standaardformat mentorgesprek/ 
ondersteuningscoordinatoren. 
Deskundigheidsbevordering Mentoren/ mt-
scholingsplan. 

Ouder tevredenheidsonderzoek. 
Leerling tevredenheidsonderzoek/ mentor van 
76 naar 85%. 

De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces De leerling bereid het oudergesprek samen met 
de mentor voor. 
 

Format en plan oudercommunicatie-
contact/ werkgroep. 

Portfolio ontwikkeling 
Leerling tevredenheidsonderzoek/ 
welbevinden van 65 naar 75 % 
Ouder tevredenheidsonderzoek. 

Leerling/ Ouder/ School zijn effectief met elkaar 
verbonden. 

Minimaal 2 x per jaar is er een gesprek met 
ouder/ leerling en mentor. 

Zie boven. Opkomst tafeltjesavonden naar 90% 

Voor iedere leerling is er passende begeleiding Menukaart met begeleidingsaanbod en wat 
daarbij verwacht mag worden:  
Cognitief (RT/ huiswerk/ planning/ dyslexie) 
Sociaal emotioneel. 

Overzicht begeleidingsaanbod. 
Procedures begeleidingsaanbod. 
Samenwerkingsafspraken. 
(werkgroep/ ondersteuningscoordinatoren). 

Ouder tevredenheidsonderzoek. 
Leerresultaten/ kwaliteitskaart 
Afname uitgestuurde leerlingen. 

Schoolverzuim wordt tot een minimum 
teruggebracht. 

Actieplan verzuimcoach van repressief naar pro-
actief ondersteunend aan de mentor/ 
ondersteuningscoordinator. 

Actieplan verzuim icm. M@ZL/ 
verzuimcoach-ondersteuningscoordinator-
afdelingsmanager 

Afname ongeoorloofd verzuim. 
Afname ziekteverzuim. 

Het groepsproces is een belangrijk onderdeel van de 
leerlingbegeleiding i.s.m. vakdocent, mentor, 
ondersteuningsteam 

Leerlingbespreking op orde. 
Er is een jaarplan voor de mentorlessen, met 
ruimte voor maantwerk  

Herijken en evalueren leerlingbespreking/ 
ondersteuningscoordinatoren- mentoren- 
team → verbeterplan. 
Aanbod mentorlessen (werkgroep/ 
mentoren). 

Groepsproces verbetert meten bij welbevinden 
leerlingtevredenheidsonderzoek 75% 
Tevredenheid mentor. 
Minder Groepsproblematiek. 

Handelingsplannen/ acties worden op een goede 
manier vastgelegd en gemonitord. 

 Herijken uitstuurprocedure/ opvang-MT. 
Herijken handelingsplannen/ ondersteunings 
coördinatoren-werkgroep. 
 

Magister goed ingevuld 
Dossiers op orde 

Iedere leerling voelt zich veilig op school Pestprotocol herzien 
Pest coördinator. 

Taakomschrijving pest coördinator/ mt 
Pestprotocol maken/ pest coördinator. 
Lessen rondom pesten in mentorles/ pest 
coördinator. 

Pestprotocol/ monitor 
Tevredenheidsonderzoek ouders/ leerlingen/ 
ervaren veiligheid naar 60%. Aantasting 
veiligheid naar 95%,  
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Bijlage 3: De vijf pijlers van het HR-plan 

 
 

 


