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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 De Rotonde. 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 De Rotonde 

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 De Rotonde 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 
De Rotonde ressorteert onder het bestuur van de Stichting ROC-West Brabant 

Bestuursnummer: 31107 

Brinnummer school: 19XV02 

Adres school: Groene Woud 2, 4834 BC BREDA 

 

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; 
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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. 

Elke school van de vmbo entiteit verbindt de inhoud van het schoolplan met de afspraken zoals die gemaakt zijn binnen het Transitieplan. In het addendum, 

toegevoegd aan het school specifieke deel van het schoolplan, wordt een toelichting gegeven over de werkwijze rondom les- en taakverdeling, werkdrukvermindering 

en overige specifieke zaken vanuit het Transitieplan (zie addendum). 

 

 

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. 
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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.  
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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. 

 

Verderop in de tekst 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 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. 
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De vijf pijlers van het HR-plan: 
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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: 

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 

Activiteitenpla

n 

Activiteitenpla

n 

Activiteitenpla

n 

Activiteitenplan 
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 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 

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. 
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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: 

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.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Voorwoord schooleigen gedeelte 
 

“Samen een eigen wijze weg vinden”. Dit is het motto dat het team van De Rotonde samen heeft geformuleerd. In ons motto zit onze werkwijze opgesloten. In al ons 

handelen kunnen we eraan refereren dat de lading van deze uitspraak herkenbaar terug te zien is. In de gesprekken met leerlingen en hun ouders, intern en extern, 

in de grondhouding van elke medewerker is het van belang dat de basis van denken, spreken, handelen voor ons allemaal hetzelfde is. Ongeacht de functie op De 

Rotonde geldt voor iedereen hetzelfde: “Gebruik altijd als uitgangspunt ons motto ‘samen een eigen wijze weg vinden’ in je hele handelen.” 

 

In het nieuwe sectorakkoord van de VO-Raad staat beschreven welke ambities uit het vorige sectorakkoord doorgezet worden in de nieuwe periode. Dezelfde 7 

ambities zijn blijvend aandachtspunt voor het voortgezet onderwijs. Zij sluiten goed aan bij de ambities die De Rotonde en het ROC West-Brabant heeft. In de ruim 40 

jarige succesvolle ervaring van onze school is de aandacht voor het individu onverminderd verder door ontwikkeld. De Rotonde is gericht op maatwerk voor de leerling 

ten aanzien van leren en persoonlijke ontwikkeling. De samenwerking in de directe omgeving met collega-scholen PO, SBO, PRO, VO, VSO, MBO, maar zeker ook de 

samenwerking met instanties en het samenwerkingsverband inspireert ons om steeds weer nieuwe kansen te ontwikkelen voor leerlingen die uit dreigen te vallen. 

 

Dit schoolplan is tot stand gekomen onder begeleiding van Ad Verbogt van Rijnconsult. Met een brede groep collega’s die sleutelposities in nemen op onze school zijn 

de ambities van De Rotonde geformuleerd. Hierbij is vanuit een SWOT-analyse gesproken over de ambities die de school voor 2022 wil bereiken. Van speerpunten 

naar finishfoto en van finishfoto naar mijlpalenplanning. Een grote documentenbibliotheek is gebruikt om niets over het hoofd te zien: Staat van De Rotonde (mede 

tot stand gekomen door de evaluatie van het schoolplan 2014-2018), Nieuwe koers ROC West-Brabant, koers vmbo-ROC, Verslag van het verificatieonderzoek van de 

Inspectie 2018, Tevredenheidsonderzoeken Ouders, Leerlingen en personeel, evaluatie van de leerjaarcoördinatoren en  Docenten Onderwijsontwikkeling, en het 

sectorakkoord van de VO-raad. 

 

Gezien de scherpe planning die gehanteerd is om het Schoolplan 2018-2022 tijdig gereed te hebben, ben ik blij en trots dat we dit schoolplan kunnen presenteren. Ik 

dank alle betrokkenen en voel veel energie om gezamenlijk met de uitvoering aan de slag te blijven. Want natuurlijk zijn we hiermee al begonnen! 

 

September 2018, 

 

Mak Nobelen 

Directeur De Rotonde 

Specifiek vmbo in de regio Breda e.o. 
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6. Missie van De Rotonde 
 

De Rotonde is een vmbo school voor leerlingen met een ondersteuningsvraag passend tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs. 

We bieden onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan jongeren om hen te helpen aan een passende plaats in de maatschappij. 

 

Profiel van De Rotonde 
De Rotonde is in wettelijk opzicht een reguliere vmbo-school. Vanuit de geschiedenis (VSO LOM-school) is zij echter blijvend aandacht blijven schenken aan de 

kwetsbare leerlingen als zorglocatie. In de regio Breda en omgeving wordt De Rotonde een ‘specifieke school’ genoemd. Op de school zitten alleen leerlingen, 

waarvan ingeschat is door de aanleverende school dat de leerling geen succes zal hebben in het reguliere vmbo onderwijs, maar waarvan de ondersteuningsinrichting 

van het Voortgezet Speciaal Onderwijs te zwaar ingeschat wordt. Bij de intake wordt daarom zorgvuldig onderzocht of De Rotonde de best aangewezen vorm van 

onderwijs en begeleiding kan bieden. Het betreft altijd gestapelde problematiek van een combinatie van didactische en sociaal emotionele ondersteuningsvragen van 

een leerling. 

 

De basisondersteuning op De Rotonde is gericht op sociale veiligheid en geborgenheid. Het is een sfeervolle omgeving waar het individu gekend en gezien wordt. De 

medewerkers van De Rotonde worden geselecteerd op kwaliteiten die aansluiten bij dit kenmerk. De synergie en energie van het personeel uit zich in een warme 

sfeer naar leerlingen, ouders en onderling. Het is een krachtig collectief dat eensgezind en met een sterke uitstraling dagelijks met onze leerlingen werkt. 

 

De Rotonde biedt vmbo-onderwijs in 3 leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Als beroepsgericht programma wordt door 

heel de school gewerkt in het programma Dienstverlening en Producten (D&P). Het programma biedt een brede uitstroom naar alle richtingen van het MBO. In 

leerjaar 4 bestaat tevens de mogelijkheid om keuzevakken te kiezen die niet binnen D&P vallen maar tevens voorbereiden op MBO-opleidingen. Deze lessen worden 

op het MBO en door het MBO verzorgd. Loopbaanoriëntatie en begeleiding maakt in alle leerjaren een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs. Leren buiten het 

schoolgebouw maakt deel uit van het basisprogramma. De Rotonde werkt met een intensieve vorm van leerlingbegeleiding. Iedere leerling heeft een uitgebreide 

beschrijving van persoonlijke situatie in een ‘groeidocument’, met daarin het ontwikkelperspectief.  Het wordt gebruikt bij evaluaties en bij toekomstige 

ontwikkelafspraken samen met leerling en ouders.  

 

De visie van De Rotonde is erop gericht dat de leerling zichzelf in een optimale omgeving kan ontwikkelen op het niveau dat aansluit bij zijn mogelijkheden, maar 

tevens vaardigheden ontwikkelt, die wenselijk aansluiten bij zijn verdere (school-)loopbaan. Dit betekent dat maatwerk wordt toegepast op zowel sociaal emotioneel 

terrein als op het gebied van het leren. Docenten werken daarom gericht op de ontwikkeling van het individu alsmede gericht op de ontwikkeling van de groep. Hierbij 

evalueren wij tussentijds om bij te kunnen sturen als dat wenselijk wordt geacht. Bij het evalueren en bijsturen is altijd het Team Ondersteuning en leden van de 

schoolleiding van De Rotonde betrokken.  

 

Kenmerken van De Rotonde 
 

 Veiligheid en geborgenheid. De school heeft een schoolveiligheidsprogramma waarin fysieke en emotionele veiligheid beschreven staat. Het is opgesteld 

conform het convenant ‘de veilige school’ 

 Het curriculum van De Rotonde wordt samengesteld door gebruik te maken van landelijk bekende methoden. Deze zijn gebaseerd  op de kerndoelen van 

OCW of we maken gebruik van zelf ontwikkeld materiaal op basis van de kerndoelen. 
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 Vmbo-programma gericht op het behalen van een diploma of passende vervolgstap. We nemen vanaf het eerste jaar toetsen af om de leerling ontwikkeling te 

volgen. Daarbij maken we gebruik van CITO-VAS. Deze worden geanalyseerd en in de docentenvergadering besproken. Acties worden daarbij vastgelegd. In 

de analyses worden de kerndoelen van de onderbouw betrokken.  In leerjaar 3 en 4 werken we met de rekentoets.  

 Met een ondersteuningsinrichting die aansluit bij de ondersteuningsvraag van de leerlingen 

 Betrokkenheid van leerlingen en ouders in de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de doorontwikkeling van de jongere 

 Brede uitstroommogelijkheden door beroepsgericht programma dienstverlening en producten 

 Mogelijkheid om tijdens een voorbereidend jaar in te groeien in het voortgezet onderwijs en te werken aan grote leerachterstanden 

 Deskundig personeel in het onderwijs en de ondersteuning van het onderwijs 

 Grote expertise op het gebied van maatwerk, o.a. m.b.t. taalbeleidsplan, rekenbeleidsplan, dyslexie, dyscalculie 

 Laagdrempelig voor leerlingen, ouders, scholen, instanties, bedrijven 

 Intensief samenwerkend met onderwijs, instanties, bedrijven met aandacht voor burgerschapscompententies tijdens (maatschappelijke) stages 

 Kansen biedend aan kwetsbare jongeren in de regio 

 Intensieve nazorg voor leerlingen die De Rotonde verlaten 

 Altijd op zoek naar wegen om jongeren die nog geen onderwijs volgen een passend aanbod te doen 

 

7. Ambities van De Rotonde 
 

De Rotonde wil in de komende vier jaren de volgende ambities bereiken: 

 

1. Er is een digitaal interactief en toegankelijk systeem waarin alle gegevens van de leerling samenkomen, overzichtelijk weer te geven zijn en een vertaalslag 

krijgen naar de praktijk van de groepsles.  

2. We werken met groepsplannen (lesaanpak voor groep) 

3. Activerende didactiek wordt gebruikt voor de lesaanpak voor de groep  

4. We brengen de leerlingen naar de passende plek  

5. We zien D&P in alle leerjaren terug  in een doorlopende leerlijn (ROC WB breed) 

6. Wie we zijn en wat we doen (missie)  is zichtbaar binnen de school en binnen alle leerjaren 

7. De kernwaarden zijn bekend en worden uitgedragen door het personeel én leerling én ouders 

8. Bij alle stakeholders is bekend wie we zijn en wat we doen als specifieke school 

9. We hebben rust en de tijd om te reflecteren op ons handelen 

10. We spreken elkaar aan in een gezonde professionele relatie (aanspreekcultuur) 

11. De wederzijdse verwachtingen van LMT en team zijn bekend 

12. Beslissingen worden door het LMT genomen en worden toegelicht, waarna het team de beslissing begrijpt en omarmt (informeren).  

13. Er is een resultaatgerichte cultuur 

14. We hebben een positieve financiële exploitatie om het voortbestaan van “onze” school te garanderen 
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8. Speerpunten van De Rotonde 
 

Plan Do Check Act (PDCA) EN WAAN VAN DE DAG 

We moeten ervoor zorgen dat we al ons werk meer en meer gaan uitvoeren volgens het PDCA-model en er met elkaar voor waken dat we ons niet laten leiden door de 

waan van de dag. 

 

1. Onderwijsontwikkeling  

 Kenmerken van Gepersonaliseerd leren invoeren, dit betekent dat we veel bewuster evalueren of De Rotonde voor jou de beste plek is 

 Visie op onderwijs helder maken (Dyslexie en LOB horen hier ook bij op micro niveau) 

 Groepsplannen bedoeld als aanpak voor een groep, dus individuele doelen komen samen in een groepsplan 

 Activerende didactiek in het groepsplan en meer groepsmatig denken 

 Veel efficiënter , inzichtelijker groeidocument (digitaal), waarmee we groeps-/ perspectief besprekingen hebben 

Het grote aantal gegevens per leerling wordt hierdoor expliciet ingezet. 

Beste passende perspectief plek, niet perse diploma , plek die voor jou beste is 

 We moeten vo, mbo, clusters beter leren kennen 

 D&P wordt in gezamenlijkheid door VO en MBO vormgegeven en uitgevoerd 

 Buitenschools leren maakt deel uit van het curriculum 

 Onderbouw snelheid zal gehanteerd worden om de inhoud van het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelvraag van de leerling 

 Voor de onderwijstijd maakt De Rotonde gebruik van de aanwijzingen van de overheid, 3700 klokuren in 4 jaar. Leerlingen die een extra brugjaar volgen 

maken 1000 uur extra 

 

2. Bekendheid van onze missie (en positionering) versterken bij stakeholders 

 PO, BSO, V(S)O, ouders, leerlingen, bedrijven 

 Missie uitschrijven/ actualiseren (Wie zijn we; Wat doen we; Voor wie doen we dat;  Waarom doen we dat) 

 Ook intern aan de slag met kernwaarden 

 Iedereen is ambassadeur van De Rotonde in het interne en externe gesprek 

 De kern van De Rotonde is ‘specifiek’, de kleur is D&P. 

 We gaan inventariseren wat de beeldvorming van De Rotonde is bij de stakeholders en laten hier actie op volgen. 

 

3. Professionele cultuur  

 Aanspreken 

 Informeren 

 Wederzijdse verwachtingen helder maken 
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 Gaat iedereen aan 

 Is integraal  

 Professioneel handelen (zie sector akkoord 2014)-PDCA 

 Op professioneel vlak met elkaar in gesprek zijn en blijven 

 LMT geeft toelichting bij genomen besluiten, het team begrijpt het en omarmt het 

 We sluiten bij elkaar aan in besprekingen, wederzijds 

 Resultaatverantwoordelijke cultuur 

 Veilige basis creëren 

 LMT moet de professionele cultuur wel organiseren (denk aan intervisie, teamcoaching, teambuilding) 

 Hoe ga je beter om met waan van de dag 

 Rust en de tijd hebben om te reflecteren op ons handelen 

 

4. Financiële positie versterken 

 Efficiency werkwijze De Rotonde onderzoeken (doen we de goede dingen op efficiënte wijze of zijn hierin financiële verbeteringen mogelijk?). 

 Ondersteuningsbudget (SWV: hoe zijn de ontwikkelingen in de nabije toekomst?) 

 Nieuwe geldstromen (onderzoek naar financiële mogelijkheden door nieuwe bronnen te vinden) 

 Analyse afdracht ROC WB (afdracht over geoormerkte ondersteuningsmiddelen met bestuur bespreken) 

 Arrangementen LWOO of Specifieke School (kosten / baten analyse van de geboden basisondersteuning versus de inkomsten) 
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9. Meerjaren actieplan 2018-2022 
 

1. Onderwijs blijvend (duurzaam) door ontwikkelen 

 

juli 2019 juli 2020 juli 2021 juli 2022: Finishfoto 

 

 

Overzicht van welke informatie over de 

leerling we beschikbaar willen hebben 

voor de mentor/ vakdocent 

 

 

 

 

Heldere visie en beleid op onderwijs   

(zoals dyslexie, dyscalculie , RT, 

steunlessen, Taal, Rekenen, OMZA, RTTI, 

Cito, LOB, activerende didactiek,...) 

 

Missie en visie (speerpunt 2) gelden als 

basis  voor brengen naar “passende 

plek”.  

 

Doorlopende  leerlijn (D&P) beschreven 

met plan van aanpak 

 

 

Keuze en inrichting  van systeem  

Functioneel gebruik formuleren  

Concrete uitwerking beleidsplannen in 

integraal actieplan  

Opstarten vertaling beleid naar 

groepsplannen  

 

Concrete uitwerking beleidsplannen in 

integraal actieplan 

 

 

 

 

Herziene visie en werkwijze op 

onderbouw (1V, 1, 2) en bovenbouw 

 

 

Uitvoeren plan van aanpak doorlopende 

leerlijn (D&P) 

 

Pilotfase en voorbereiden 

implementatie 

 

Iedereen werkt met groepsplannen op 

basis van systemen in de lesaanpak  

 

Uitvoer actieplan 

 

 

 

 

 

Uitwerking van herziene visie en 

werkwijze op onderbouw (1V, 1 en 2) 

en bovenbouw 

 

Uitvoeren plan van aanpak 

 

Er is een digitaal interactief en 

toegankelijk systeem waarin alle 

gegevens van de leerling samenkomen, 

overzichtelijk weer te geven zijn en een 

vertaalslag krijgen naar de praktijk van 

de groepsles.  

 

We werken met groepsplannen 

(lesaanpak voor groep) 

Activerende didactiek wordt gebruikt 

voor de lesaanpak voor de groep  

 

 

We brengen de leerlingen naar de 

passende plek  

 

 

We zien D&P in alle leerjaren terug  in 

een doorlopende leerlijn (ROC Breed) 
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2. Bekendheid van onze missie (en positionering) versterken bij stakeholders 

 

juli 2019 juli 2020 juli 2021 Juli 2022: Finishfoto 

 

 

 

Actualiseren missie en gedragen door 

iedereen 

Kernwaarden door het hele team 

geformuleerd en gedragen 

 

 

 

Toetsen en analyseren van beleving 

kernwaarden en missie bij ouders, P(S)O 

en (S)VO 

 

 

Kernwaarden en missie implementeren 

in structuur, cultuur en besturing  

 

Toetsen en analyseren van beleving 

kernwaarden en missie bij overige 

stakeholders 

 

Uitvoeren kernwaarden/ missie 

actieplan ouders , P(S)O, (S)VO 

 

 

Kernwaarden en missie implementeren 

in structuur, cultuur en besturing 

 

Uitvoeren kernwaarden/ missie 

actieplan overige stakeholders 

 

 

Uitvoeren kernwaarden/ missie 

actieplan ouders , P(S)O, (S)VO 

 

 

Wie we zijn en wat we doen (missie)  is 

zichtbaar binnen de school en binnen 

alle leerjaren 

 

De kernwaarden zijn bekend en worden 

uitgedragen door het personeel én 

leerling én ouders 

 

Bij alle stakeholders is bekend wie we 

zijn en wat we doen als specifieke  

school 
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3. Professionele cultuur realiseren  

juli 2019 juli 2020 juli 2021 juli 2022: Finishfoto 

 

 

Oorzaken hyperzone in beeld brengen  

 

 

Inrichten zelfreflectieproces (360 gr 

feedback) 

 

 

 

Evaluatie van taken en rollen van LMT, 

LJC, DO en CO en plan van aanpak en 

start uitvoering 

 

 

 

Doorvoeren van beslissingen met 

toelichting zodat de “waarom-vraag” al 

beantwoord is door het LMT en 

evaluatie ; naar een bewuster informatie 

proces  

 

 

 

 

Plan van aanpak en doorvoeren in 

organisatie 

 

Uitvoeren zelfreflectieproces (360 gr 

feedback) met vertaling naar  actieplan 

voor individu en team 

 

Vervolg uitvoeren plan van aanpak 

taken en rollen LMT, LJC, DO en CO 

 

Evaluatie van taken en rollen van 

overige medewerkers en plan van 

aanpak en start uitvoer 

 

Doorvoeren van beslissingen met 

toelichting zodat de “waarom-vraag” al 

beantwoord is door het LMT 

 

 

 

Evalueren effecten plan van aanpak en 

bijsturen 

 

Uitvoeren zelfreflectieproces (360 gr 

feedback), evaluatie actieplannen 

 

 

Uitvoeren plan van aanpak taken en 

rollen van iedereen 

 

 

 

 

 

Doorvoeren van beslissingen met 

toelichting zodat de “waarom-vraag” al 

beantwoord is door het LMT 

 

 

 

 

 

We hebben rust en de tijd in ons werk 

gecreëerd 

 

We spreken elkaar aan in een gezonde 

professionele relatie (aanspreekcultuur) 

 

De wederzijdse verwachtingen van LMT 

en team zijn bekend 

 

 

 

 

 

Beslissingen worden door het LMT 

genomen en worden toegelicht, waarna 

het team de beslissing begrijpt en 

omarmt (informeren).  
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4. Financiële positie versterken 

 

juli 2019 juli 2020 juli 2021 juli 2022: Finishfoto 

 

Inzicht in nieuwe geldstromen  

 

 

De ondersteuningsbijdrage wordt 

niet afgeroomd 

 

Gesprek met bestuur over 

bekostiging vanuit het RSV 

 

Onderzoek naar interne en externe 

efficiency 

 

 

Nieuwe geldstromen worden benut 

 

 

 

 

We hebben hogere bekostiging 

vanuit het RSV 

 

Actieplan efficiencyslag 

 

Nieuwe geldstromen worden benut 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie interne en externe 

processen en efficiënter inrichten 

 

We hebben een positieve exploitatie waardoor we 

onze positie binnen de regio verstevigen. 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de beoogde interne en extern 

efficiencyslag gemaakt 
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Addendum Schoolplan 2018-2022 De Rotonde 
 
 
 
Dit addendum behoort tot het schoolplan van De Rotonde dat eerder werd vastgesteld. 

Het geeft aan welke onderwerpen uit het Transitieplan van juni 2017 in de komende periode ook behoren te worden doorlopen. 

 

 

Het transitieplan 2017 beschrijft in haar uitwerking het onderwerp werkgelegenheidsbeleid en werkdruk. Zo is in het transitieplan de tekst opgenomen: 

 

 Als door een verandering in de planning van de onderwijsactiviteiten tijd vrijkomt wordt deze extra tijd benut voor kwaliteitsverhoging van het 

primaire proces en/of voor werkdrukverlaging van het onderwijspersoneel van de betreffende vak- of jaargroep.  

Een andere invulling van de onderwijsactiviteiten ten gevolge van de nieuwe wet op de onderwijstijd leidt in elk geval niet tot beperking van de 

formatie voor onderwijspersoneel. De omvang van de formatie verandert wel afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school zit. 

 

 De CAO is leidend in het aantal toe te kennen lessen aan docenten. 

 

 De werkdruk van het onderwijspersoneel zal verminderd worden door in het taakbeleid op te nemen dat de regelcapaciteit van de onderwijsgevende 

medewerkers bij het verdelen van de diverse taken binnen de school vergroot wordt. De werkdruk vermindering zal geen effecten hebben op de 

formatie-omvang. 

 

 

De Rotonde beoogt in maart 2019 een nieuw taakbeleid opgesteld te hebben met het personeel. In de aanloop naar schooljaar 2019-2020 zal het personeel 

betrokken zijn bij de verdeling van de werkzaamheden. De docenten zullen de lessen verdelen in het vakgroep overleg, samenstelling van de mentoren groep zal in de 

leerjaren plaatsvinden. De keuze voor mentor zal in eerste instantie aan de docenten gevraagd worden. Bijzonder taken worden in het overleg van leidinggevende met 

docent besproken (inhoud en omvang) In het schoolplan 2018-2022 is als activiteit opgenomen om de docenten te betrekken bij het beleven van een hyperzone en 

wat eraan te doen is. 

 

 


