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Inleiding 
 
Voor u ligt het schooljaarplan van Curio de rotonde. Het beschrijft het beleid, de ambities en de speerpunten en acties voor de periode 2019-
2020.  
 

Schoolgegevens 
De Rotonde ressorteert onder het bestuur van de Stichting ROC-West Brabant 
Bestuursnummer: 31107 
Brinnummer school: 19XV 
Adres school: Groene Woud 2, 4834 BC Breda 
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1. CURIO (voor 1 september 2019 ROC West-Brabant)  
 
Missie 
Onze betrokkenheid bij de groei van onze leerlingen en studenten blijkt uit onze toegankelijkheid en gedrevenheid. We zijn persoonlijk en 
bieden ondersteuning waar nodig. We verbinden ons met het leersucces, het succes van onze leerlingen en studenten is ons succes. Zij 
staan centraal binnen Curio. We stimuleren hun persoonlijke groei door hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. We vergroten hun 
zelfbewustzijn door hen kennis en vaardigheden aan te leren die passen bij hun individuele ambities. We maken ze deskundig en 
toekomstgericht voor de regionale arbeidsmarkt.  
Als ‘de beroepsopleider van de regio’ leveren wij vanuit verbinding met de regio en samenwerking met partners een onmiskenbare bijdrage 
aan de regionale ontwikkeling van West-Brabant. Het beroepsonderwijs is daarin een onmisbare schakel. Curio is de vanzelfsprekende 
partner voor onderwijsvragen en richt zich op mensen tussen de 12 en de 67 jaar en het werkveld van de regio.  
 

Koers 
Met onze nieuwe koers wordt er nadrukkelijk meer intern verbonden, vmbo met mbo maar ook groen onderwijs met grijs onderwijs. Wij 

maken de daadwerkelijke keuze voor beroepsonderwijs waarbij niet alleen wordt ingespeeld op de vraag vanuit het werkveld en op 

demografische ontwikkelingen maar vooral ook op de uitdagingen van de toekomst. Wij willen niet alleen opleiden voor de huidige 

arbeidsmarkt, onze leerlingen en studenten worden ook voorbereid op de banen van de toekomst. Om vorm te kunnen geven aan 

toekomstgericht beroepsonderwijs zijn er een achttal strategische keuzes gemaakt als basis van wat wij willen zijn en waar we voor staan: 

 Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio; 

 Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67 jarigen) leidend, de student is eigenaar en 

regisseur van zijn leerroute;  

 Wij maken het mogelijk dat de student zich voortdurend kan ontwikkelen; 

 Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio; 

 Wij verbinden leren, werken en innoveren in leergemeenschappen; 

 Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden; 

 Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar toegevoegde waarde leveren; 

 Wij zijn excellent werkgever.  

 

Organisatie 
Curio biedt jongeren en volwassenen vmbo- en mbo-opleidingen op alle niveaus. Daarnaast maken een gymnasium en een vwo-havo-

mavoscholengemeenschap (ressorterend onder het Openbaar Voortgezet Onderwijs: OVO) en Start deel uit van onze organisatie. Curio is 

met bijna 23.000 leerlingen en studenten, ruim 2600 personeelsleden (circa 2000 fte) en een zeer gevarieerd opleidingsaanbod een grote 

onderwijsinstelling die onderwijs verzorgt op meer dan 40 locaties in de regio West-Brabant. Er zijn daarnaast negen ondersteunende 

diensten en een afdeling Internal Audit.  
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Samenwerkingsverbanden 
West-Brabant heeft een sterke en diverse economie en er is nu en in de toekomst veel behoefte aan goed opgeleid personeel. Goed 
beroepsonderwijs is nodig voor een economisch duurzaam en economisch krachtig West-Brabant. De economische ambitie van de regio 
verlangt dat een aantal belangrijke randvoorwaarden zijn vervuld zoals gedegen beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen, om te 
kunnen blijven inspelen op de groeiende vraag naar beroepskrachten in de regio. Alleen zo bieden we onze leerlingen, studenten en 
werknemers veel kansen op de arbeidsmarkt.  Wij werken samen met relevante partners als collega ROC’s  BOHOB, 
samenwerkingsverbanden, BOB, gemeenten, instellingen, Rewin, RWB, RPA, AOC Raad en uiteraard het MKB en andere bedrijven.  
Curio speelt een cruciale rol in het Kennispact Brabant en de Agenda Beroeps Onderwijs West-Brabant. Samen met onze stakeholders 
willen wij  vorm geven aan het koploperschap in onderwijsvernieuwing voor het mbo in Brabant. De ambitie is het toekomstbestendig zijn van 
Noord-Brabant met innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen. 

 
2. VMBO-entiteit 
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022 
 

3. Onderwijskundige visie en beleid vmbo-entiteit 
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022 
 

4. Personeel 
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022  
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5. Kwaliteitszorg  
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022 
 

KPI’s 
 
Verwachte Formatie  1 oktober 2019 

In loondienst fte % 

Directie 0,40  1% 

OOP-Z 7,09  13% 

OP + OOP 50,33  87% 

Totaal 57,82    

Inzet derden fte X € 1.000 

Inhuur derden OP 0,93  104 

Inhuur derden overig     

Detachering intern     

Totaal fte 58,75    

      

GPL (in dienst) € 76.666 
Peildatum is T=0 (1-10-2019 en 1-2-2020) 
 

Verwachte aantal leerlingen  1 oktober 2019 

Ongewogen leerlingaantallen 394  

Peildatum is T=0 (1-10-2019 en 1-2-
2020)  
 

 
Student ratio’s  1 oktober 2019 

Ongewogen leerlingen / totaal fte 6,71  

Ongewogen leerlingen / fte OP+OOP 7,69  

(fte OP+OOP) / totaal fte 87% 

(fte Dir+OOP-Z) / totaal fte 13% 

Peildatum is T=0 (1-10-2019)  
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6. Missie van de school 
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022 
 

7. Profiel van de school 
 
Ongewijzigd. Zie het schoolplan 2018-2022 
 

8. Ambities 2022 (Finishfoto)  
 

De Rotonde wil in de komende jaren de volgende ambities bereiken (deze : 
 

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 

 
 

9. Speerpunten van beleid 
 

1. Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio.: 

We zien D&P in alle leerjaren terug  in een doorlopende leerlijn (ROC WB breed) 
2. Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67-jarigen) leidend, de student is eigenaar en regisseur van zijn leerroute.: 
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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 
Activerende didactiek wordt gebruikt voor de lesaanpak 

3. Wij maken het mogelijk dat een student zich voortdurend kan ontwikkelen.: 

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 

4. Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio.: 

We zien D&P in alle leerjaren terug  in een doorlopende leerlijn (ROC WB breed) 
5. Wij verbinden leren, ontwikkelen en innoveren in leergemeenschappen: 

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

6. Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden: 

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 

7. Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar toegevoegde waarde leveren.: 
We hebben rust en de tijd om te reflecteren op ons handelen 
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).  
Er is een resultaatgerichte cultuur 

8. Wij zijn excellent werkgever 

 
 

10. Jaarplanactiviteiten 2019-2020  
 
 
Jaarplan januari 2019- augustus 2019         

             

1. Onderwijs blijvend (duurzaam) door ontwikkelen 
 

 Verantwoordelijke Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

A1 Overzicht van welke informatie over de leerling we beschikbaar 
willen hebben voor de mentor/ vakdocent 

Yannicke 
Karlijn 

Anita van 
Dongen 

      
 

Er is een 
digitaal 
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 Verantwoordelijke Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

 
Er is bij de docenten vraag naar een digitaal programma/systeem, dat 
interactief en toegankelijk is. In dit systeem staan alle (relevante) gegevens 
over een leerling. Dit systeem zorgt voor overzicht en structuur. 
 
Acties: 

 Online overzicht over de klas en de leerling in steekwoorden 

 Format beschikbaar maken met de volgende gegevens: 
o Diagnose 
o Niveau 
o Hulpmiddelen 
o Toekomst- ontwikkelperspectief 
o Dagelijkse gang van zaken/ bijzonderheden van de dag 

 Check bij RSV wat de minimale onderdelen van het groeidocument 
zijn en wanneer mag je onderdelen eruit halen (op basis hiervan 
het groeidocument samenstellen) 

 Onderzoeken hoe we de ouderbetrokkenheid bij groeidocumenten 
kunnen vergroten. 

 Onderzoeken hoe we de leerling meer betrokken kunnen maken 
bij zijn of haar groeidocument 
 

 
 
 
 

Isabel 
Kiki 
Servie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Juli 2020 
 
 
 
 
 
 
Jan. 2020 
 
 
Mei 2020 
 
Mei 2020 

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.  

A2 Heldere visie en beleid op onderwijs   (zoals dyslexie, dyscalculie , 
RT, steunlessen, Taal, Rekenen, OMZA, RTTI, Cito, LOB, activerende 
didactiek,...) 
 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De Rotonde verzorgt onderwijs voor leerlingen met een gemiddelde 
intelligentie, forse leerachterstanden en (steeds vaker) gestapelde, sociaal-
emotionele problematiek. Het betreft leerlingen van wie verwacht wordt dat 
ze geen diploma zullen behalen in het reguliere vmbo, maar die ook niet 
toelaatbaar zijn tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Bij aanmelding doet 
de school grondig onderzoek naar de beginsituatie van de leerling. Op 
basis van heldere criteria wordt vervolgens besloten over toelating. De 
leerling en zijn/haar onderwijsbehoeften zijn dan goed in beeld en de 
school legt dit vast in een ‘groeidocument’. Dit document bevat alle 
ingrediënten om de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en te 
evalueren, bijvoorbeeld de resultaten van de genormeerde toetsen. Ook 

Jasmijn  
Femke 
Marloes 
Lotte 
Externe 
deskundigheid 
(onderwijs) 
 
Wendy 
(ondersteuning) 

Bregje 
Drusella 
Greetje 
Karel 
Marlieke 
Mirjam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We werken 
met 
groepsplannen 
(lesaanpak 
voor groep) 
Activerende 
didactiek 
wordt gebruikt 
voor de 
lesaanpak 
voor de groep  
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 Verantwoordelijke Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

bevat het document handelingsadviezen voor docenten. Omdat we in de 
lessen maar sporadisch zagen dat er planmatig gebruik gemaakt werd 
van het groeidocument waarderen we de standaard Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding niet als goed, maar kennen we het 
oordeel voldoende toe. 
 
De school heeft een relatief gering aandeel leerlingen met een 
migratieachtergrond, maar veel leerlingen kampen wel met 
taalachterstanden. Opvallend is het zeer hoge percentage leerlingen 
(ruim 30 procent) met een dyslexieverklaring. De school beschikt over 
een dyslexiecoach, maar voor curatieve remedial teaching is weinig 
capaciteit. Er zijn steunlessen taal en in het voorbereidend jaar is er extra 
taalonderwijs voor leerlingen die dat nodig hebben. Aan integraal 
taalbeleid, inclusief taalgericht vakonderwijs, wordt sinds vorig jaar gewerkt 
onder aansturing van een taalcoördinator. De eindresultaten van de 
leerlingen baren vooralsnog geen zorgen, desondanks verdient integraal 
taalbeleid wel aandacht. 
 

Didactisch handelen: richting expliciet directe instructiemodel 
Het didactisch handelen van de leraren draagt in voldoende mate bij aan 
het leren en de ontwikkeling van de leerlingen. Daarmee is voldaan aan 
basiskwaliteit. De school heeft voor deze standaard ook een eigen 
aspect: het expliciete directe instructiemodel (EDI). De uitvoering van dit 
model is nog niet overtuigend terug te zien in de lessen. Daarom 
beoordelen we de standaard als voldoende en niet als goed. 
 
Uit: Onderzoek bestuur en opleidingen 
Vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie, oktober 2018 
 

Acties:  

 Beleid op onderwijs beschrijven en vaststellen 
o Activerende didactiek 
o LOB 
o Toetsbeleid (RTTI) 
o Taalbeleid 
o rekenbeleid 

 Beleid op ondersteuning beschrijven en vaststellen 
o Dyslexie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2020 
 
 
 
 
 
Juli 2020 
 
 



 
 
 

190930 Jaarplan De Rotonde 2019-2020.docx  Vastgesteld 25 september 2019      11 
 

 Verantwoordelijke Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

o Dyscalculie 
o RT/steunles 
o Omza 
o Training 
o ? 

 

A3 Missie en visie (speerpunt 2) gelden als basis voor brengen naar 
“passende plek”.  
 
Voor een leerling van De Rotonde is het geen vanzelfsprekendheid dat hij 
het gehele vmbo-traject op De Rotonde afrondt. Elk jaar vindt er een 
evaluatie plaats en daaruit zal blijken of de leerling gebaad is om op De 
Rotonde te blijven of dat hij bij een andere onderwijsinstelling beter tot zijn 
recht komt. Dit kan de betekenen dat een leerling de overstap maakt naar 
het VSO, het reguliere onderwijs, (pre)Entree, …. 
 
Actie: 

 Onderzoeken hoe we kwaliteiten, talenten en interesses gebruiken 
om de passende plek te vinden. 

 Hoe kunnen we LOB en AMN zo inrichten dat het opdoen van 
ervaringen leidt naar een passende plek. 

 Kennis laten vergroten van personeel over mogelijkheden rondom 
passende plekken voor leerlingen. 
 

 

Marloes 
Jeroen 
Jasmijn 

Anjella 
Corrie 
Eefje 
Hanneke 
Mark 
Kastelijns 
Paul 
Sanne 
Vicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2021 
 
2020-2021 
 
2020-2021 

We brengen 
de leerlingen 
naar de 
passende plek  
 
 
 

A4 Doorlopende leerlijn (D&P) beschreven met plan van aanpak 
 
Een doorlopende leerlijn wordt in op verschillende wijzen opgevat en heeft 
bovendien verschillende benamingen. Zo worden ook de begrippen 
doorgaande leerlijn, langlopende leerlijn, doorgaande leerweg of 
simpelweg leerlijn gehanteerd. Op basis van de verschillende publicaties 
met betrekking tot doorlopende leerlijnen kan onderscheid gemaakt 
worden tussen horizontaal en verticaal doorlopende leerlijnen. Met een 

Jasmijn 
Marloes 
Pal 
Lotte 
Ilse 

Anita 
Doornekamp 
Bo 
Esther 
Weijsenfeld 
Geert 
Joris 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zien D&P 
in alle 
leerjaren terug  
in een 
doorlopende 
leerlijn (ROC 
Breed) 
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 Verantwoordelijke Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

horizontaal doorlopende leerlijn wordt gedoeld op de samenhang en 
samenwerking tussen verschillende vakken. Verticaal doorlopende 
leerlijnen zijn door de inspectie van het onderwijs als volgt beschreven: Bij 
doorlopende leerlijnen gaat het niet uitsluitend om programmatische 
aspecten van het onderwijs (kennis en vaardigheden), maar evenzeer om 
continuïteit in pedagogisch-didactisch opzicht, continuïteit in 
leeromgevingen en loopbaanbegeleiding die realistische verwachtingen bij 
deelnemers over de volgende fase bevordert. 
 
Acties: 

 Herziening Tops onderbouw (input van 7-1 meenemen). 

 Evaluatie dubbelclick (=methode D&P) 

 Start onderzoek invoer praktijk in de nieuwe TL/GL route. 
 
 

Karlijn van 
Aert 
Marjolijn van 
Groezen 
Martijn  
Monique 
Tom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2020 
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2. Bekendheid van onze missie (en positionering) versterken bij stakeholders 

 

  Leden 
werkgroep 

Deadline Juli 2022: 
Finishfoto 
 

B1 Actualiseren missie en gedragen door iedereen 
Kernwaarden door het hele team geformuleerd en gedragen 
 
Visie, missie en kernwaarden. 
Er is overlap tussen deze termen maar er zijn ook verschillen. Met al deze 
termen wordt gedoeld op uitingen in woord, beeld en geschrift die een 
organisatie houvast verschaffen bij vragen als: Wie zijn we? Waar staan we 
voor? Waar willen we naar toe? Visie, missie en kernwaarden zijn doorgaans 
ook normerend met betrekking tot:  
Hoe willen we intern met elkaar omgaan? 
Hoe gaan we om met onze leerlingen, ouders, en andere betrokkenen? 
 
Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van een organisatie;  
ze verschaffen houvast aan de mensen; houding en gedrag worden erdoor 
bepaald. Deze waarden moeten in het hoofd, hart en handen landen.  
 
De laatste jaren is er te weinig aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en 
implementatie van de visie van De Rotonde (2010?). De kernwaarden behorend 
bij de visie verspreiden zich niet van zelf in de organisatie. 
 
Acties: 
 

 Kernwaarden Curio vertalen naar het DNA van De Rotonde 
 
 
 

LMT 
LJC 

nvt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 

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 
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  Leden 
werkgroep 

Deadline Juli 2022: 
Finishfoto 
 

B2 Toetsen en analyseren van beleving kernwaarden en missie bij ouders, 
P(S)O en (S)VO 
 
Op dit moment zijn niet alle belanghebbenden (ouders, P(S)O en (S)VO) 
voldoende op de hoogte van onze visie, missie en kernwaarden. Hierdoor kan er 
verkeerde beeldvorming (over De Rotonde) ontstaan. 
 
Acties: 

 Gesprekken met stakeholders (input SWOT-analyse). 

 Collega-scholen bevragen hoe zij De Rotonde zien. 

 Stakeholders binnen de school halen. 

 ‘Vrienden van De Rotonde’ organiseren (Onderzoeken of het volgens 
het model van de Rooi Pannen kan). 

 Stakeholders ambassadeurs maken. 

 Website, communicatie, etc. inrichten conform de missie, visie en de 
kernwaarden. 

 
 

Wendy 
Yannicke 

Anneloes 
Chantal 
Chris 
Karlijn van 
Aert 
Krishna 
Marcia 
Sylvie 
Vicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 juli 2021 
 

Bij alle 
stakeholders 
is bekend wie 
we zijn en wat 
we doen als 
specifieke  
school 
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3. Professionele cultuur realiseren  

  Leden 
werkgroep 

Deadline juli 2022: 
Finishfoto 
 

C1 Oorzaken hyperzone in beeld brengen  
De medewerkers van De Rotonde bevinden zich grotendeels in de hyperzone. In 
de hyperzone is een gevoel van permanente hectiek en stress. Men reageert 
voortdurend op prikkels van buitenaf en heeft het gevoel te moeten. Het 
eigenbelang en het korte termijn perspectief domineren. Medewerkers zijn erg 
gedreven, maar er kan een wisselvallige stemming heersen. 
We willen ons bevinden in de zinzone, waar er sprake is van positieve energie en 
een hoog energiepeil. In de zinzone werken medewerkers vanuit hun intrinsieke 
motivatie aan topprestaties. Zij hebben zich gecommitteerd aan de missie en 
visie van de school. Medewerkers zijn positief, hebben vertrouwen en voelen zich 
betrokken. Men bezit wilskracht om lange termijn ambities te behalen. Men is 
bevlogen en toont vitaliteit en veerkracht. 
Stephen Covey schrijft dat je met ‘the end in mind’ dient te beginnen. We zorgen 
dat we het einddoel helder hebben en zetten dan stappen terug.  

1. Wat is onze droom en willen we dit écht? 

2. Wat is concreet de prestatie die hiervoor geleverd moet worden? 

3. Wat is het gewenste hefboomgedrag om dit te bereiken? 

4. Krijg je er energie van? 

5. Ja, start.  

Nee, terug naar stap 1 en bijsturen. 

Acties 

 Vullen van LBD eerder in het schooljaar (feb). 

 Feedback op LBD (feb-maart) 

 Herziening mentoraat (maart) 

 Timemanagementcursus organiseren 
Thema’s: 
o Altijd maar ja zeggen 
o Zinvol of niet, hoe maak je onderscheid? 
o Plannen van mijn taken. 

Lotte 
Karlijn 
Ilse 
 

Jennifer 
Marjolein 
Seghers 
Sander 
Tessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2020  
Maart 2020 
Maart 2020  
2020-2021 

We hebben rust 
en de tijd in ons 
werk gecreëerd 
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C2 Inrichten zelfreflectieproces (360 gr feedback) 
 
Op De Rotonde is dagelijks een grote groep professionals aan het werk. Het is 
belangrijk dat we ons beseffen dat we deel het maken van een groter geheel en 
dat we hiernaar moeten handelen. Van alle medewerkers van De Rotonde wordt 
professioneel handelen en gedrag verwacht. Dit betekent o.a. dat we elkaar 
aanspreken, informeren en dat we wederzijdse verwachtingen helder maken. 
 

De 360 graden feedback kan ingezet worden als er behoefte is aan 
competentiegerichte feedback vanuit verschillende invalshoeken en van 
meerdere personen. Hiermee verdiep je zelfinzicht en kan het een impuls 
geven aan je persoonlijke ontwikkeling, waardoor je je prestaties kunt 
verbeteren. Aan de hand van competenties wordt feedback gevraagd aan 
verschillende partijen zoals bijvoorbeeld leerlingen, ouders, leidinggevenden, 
collega’s en externen.  
Door het beeld dat jij als feedbackontvanger krijgt van hoe je op anderen 
overkomt, groeit je besef dat je beter kunt functioneren. Verschillende 
invalshoeken en speciaal de verschillen hoe jij jezelf ziet en hoe anderen jou 
zien, leiden tot een bewustwordingsproces. Dit betekent een eerste stap naar 
verbetering en ontwikkeling. Als je open staat voor de mening van anderen en je 
vraagt om eerlijke feedback. 
 
Acties: 

 Onderzoeken welk zelfreflectiesysteem we willen kiezen. 

 Memo opstellen m.b.t. zelfreflectie o.b.v. input van het jaarplan en delen 
met het personeel. 

o Voorwaarden (veiligheid, laagdrempelig, open, eerlijk, tijd, 
ruimte, onder vier ogen, niet in bijzijn van een groep, 
opbouwend) 

o Tools (lesbezoeken en interventie) 
o Werkwijze (360gr feedback, tip en top, meer bewust bezig zijn 

met feedback, meer waardering tonen i.p.v. wat niet goed gaat) 
 Check info Bart de Wijs. 
 Zelf keuze maken wie je 360 graden feedback wil 

laten invullen. 
 Jaarlijks laten invullen. 

Jasmijn 
Femke 
Pal 

Bart 
Chris 
Maartje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We spreken 
elkaar aan in 
een gezonde 
professionele 
relatie 
(aanspreekcultu
ur) 
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 Zelfreflectie is herkenbaar terug te vinden in de 
gesprekken van de gesprekscyclus. 

 
 

 In de 360 graden feedback moeten de volgende zaken worden 
geëvalueerd m.b.t. de taken: 

o Uren. 
o Juiste plek. 
o Toegankelijkheid. 
o Professioneel versus sociaal. 
o Kwetsbaar durven opstellen. 
o Doelen  
o Zichtbaar zijn. 

 

2021-2022 
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C3 Evaluatie van taken en rollen van LMT, LJC, DO en CO en plan van 
aanpak en start uitvoering. 
De afgelopen jaren zijn er een (groot) aantal nieuwe taken op De Rotonde 
ontstaan. Hier is in het beginsel een taakomschrijving bij gemaakt. Het is 
belangrijk om deze nu te controleren en bij te stellen. We starten met het 
evalueren van de taken en rollen van het LMT, de leerjaarcoördinatoren, de 
docenten onderwijsontwikkeling en de coördinator ondersteuning. 
 
Acties: 

 Inzichtelijk maken voor personeel waar taakomschrijvingen staan. 

 Procedure rondom vacatures van taken is duidelijk voor het personeel. 

 Evalueren van de taakinhoud. 

 Teamcoaching per leerjaar 
o Aanspreken op gedrag. 
o Waardering uitspreken. 

 
 

Wendy 
LJC 
DO 
CO 

Karlijn van Aert  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2020 
Maart 2020 
Maart 2020 
 
2021-2022 

De wederzijdse 
verwachtingen 
van LMT en 
team zijn 
bekend 
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C4 Doorvoeren van beslissingen met toelichting zodat de “waarom-vraag” 
al beantwoord is door het LMT en evaluatie ; naar een bewuster 
informatieproces  
 
Om eigenaarschap bij het grootste deel van de werknemers te kunnen 
ontwikkelen, is het van belang, dat het LMT bij vraagstukken, waarop 
besluitvorming volgt, in dialoog gaat met het team volgens de onderstaande 
stappen. 
-Beeldvorming (iedereen heeft hetzelfde beeld voor ogen, actieplan om aan 
informatie te komen) 
-Oordeelsvorming (gezamenlijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld) 
-Besluitvorming (Besluit, advies, actieplan, e.d.) 
 
Acties: 

 Procedure beschrijven, besluitvorming & argumentering (PDCA). 

 Uitvoer volgens procedure (PDCA). 

 Evalueer/check, iedereen betrokken? (PDCA). 

 Verbeteren en doen! (PDCA). 

Wendy 
Marloes 

nvt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 

Bij beslissingen 
die worden 
genomen door 
het LMT, is er 
draagvlak bij 
het team 
doordat de 
“waarom-vraag”  
is beantwoord. 
Hierdoor kan 
het team de 
beslissingen 
begrijpen en 
omarmen 
(informeren).  
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E. Inzicht in nieuwe 
geldstromen 

 

   
 

 

De ondersteuningsbijdrage wordt 
niet afgeroomd door BC 
 

De Rotonde maakt inzichtelijk wat de afroming van 
de bijdrage LWOO voor de vestiging betekent. Zij 
doet het verzoek bij het bestuur om de afroming 
alleen over de basisbekostiging te laten doen. 
 

LMT 01-10-2019 De LWOO 
gelden komen 
volledig ten 
goed aan De 
Rotonde 

Onderzoek naar interne en 
externe efficiency 

Analyse van het organisatiemodel van De Rotonde: 
o Kosten examinering zoals dat nu is 

ingericht, CSPE en herkansingen: 
examinering klas 3 en 4 bepalen, 
Organisatie leerjaar 3 en 4 D&P bepalen. 
 

 
LMT en 
DO 
 
 
 

 
01-04-2020 
 
 
 

Er is een budget 
berekend dat in 
de begroting 
opgenomen 
wordt voor de 
uitvoering van 
D&P klas 3 en 
4. 

 
Vastgesteld LMT 28-08-2019 


