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Prioriteit en plan Bonhoeffer
Prioriteit: dekkend aanbod
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Situatie
 We signaleren een groeiende groep leerlingen die wij in het huidige
ondersteuningsaanbod niet meekrijgen
 Ondersteuning komt daardoor pas al de boel sterk verslechterd of geëscaleerd is.
 Kenmerken van deze groep leerlingen op dit moment:
- overwegend jongens mavo3 en mavo4
- sprake van drugs, groepsdruk, straatleven
- moeite met gezag, motivatie voor school, soms problematische systemen
- extreem lage cijfers (niets doen), spijbelen, te laat komen
- huidige schoolmaatregelen en gesprekken leveren niets of onvoldoende resultaat
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Waar we aan gaan werken

 We willen deze groep leerlingen veel preventiever gaan ondersteunen.
 We willen hierbij gebruik maken van sport als belangrijkste speerpunt
 Denk aan inzet a la Mario, Sander Tiebosch en het aanbod van Turn Over
 Maar dan veel eerder in het proces, dus bijv. al in mavo 2
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Wat we gaan doen en wanneer

 We willen door middel van sport (bijv. crossfit) waar een echte uitdaging wordt gegeven:
 aanleren van respect, grenzen aangeven, doorzetten, emoties reguleren, discipline
aanleren, normen en waarden.
 Met één op één coaching en de inzet van ervaringsdeskundige
 Zeker één dagdeel per week
 Startend in het nieuwe schooljaar
 Graag in samenwerking met andere scholen in Castricum!
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Beoogde resultaten en wanneer tevreden

 De leerlingen doubleren niet en stromen niet af
 De leerlingen halen dus voldoende cijfers en spijbelen niet
 De leerlingen zijn in staat om bewuste keuzes te maken, los van de groepsdruk en gezond
voor zichzelf.
 De leerlingen gedragen zich en weten hun emoties te reguleren
 Er is samenwerking met ouders
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Wat hebben we in huis en waarbij hebben
we hulp nodig

 We hebben zelf een l.o.docent die de sportacitiviteit kan geven
 We hebben hulp nodig bij: de locatie (ergens in Castricum), een ervaringsdeskundige,
een coach (kan één en dezelfde zijn).
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Welke rol kan het SWV spelen

 Bij het huren van een locatie (bij het SCN?!)
 De bekostiging van personele inzet (coach)
 In samenwerking met bijv. Debbie om de relatie met ouders/systeem te waarborgen en
het proces te monitoren.
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Verfijnen dekkend onderwijsaanbod
Situatie: plaatsing in het VO van(de jongere) NT2-leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn.
Waar aan werken: zorgen voor een passende aansluiting op het PO (en ISK). Hoe kunnen we aansluiten op het kansrijk adviseren van deze
leerlingen?
Wat gaan we doen: in kaart brengen van deze groep. Om hoeveel leerlingen gaat dit? Onderzoeken of een NT+ klas een passende
vervolgplek zou kunnen zijn.
Wanneer: 2021
Beoogde resultaten: betere aansluiting op de ondersteuningsvraag van deze leerlingen.
Wanneer tevreden: als we ervoor kunnen zorgen dat een kansrijke advisering ook echt kansrijk is.
Wat zelf in huis: kennis NT2, docenten die gemotiveerd zijn om met deze doelgroep te werken.
Waar hulp bij nodig: samenwerking met PO, ISK, Fourteens, SVOK-scholen, samenwerkingsverband enz.
Samenwerkingsverband: meedenken, meer zicht op alle scholen, contacten PO, uitwerking van eventuele start NT+klas.

DE ARBEIDSGERICHTE SCHOOL

DOELGROEP

DOELEN

Voor alle leerlingen waarvan bij binnenkomst de
verwachting is dat ze geen startkwalificatie zullen
behalen.

Verdiepen: verder vormgeven aan ons
toekomstgericht onderwijsconcept ‘de
arbeidsgerichte school’.
Versnellen: kennis vergroten NT2onderwijs en culturele verschillen.

BEOOGDE RESULTATEN
De komende vier jaar het vergroten van de uitstroom
naar mbo-1 of mbo-2 van 20% naar 30%.

Versterken: door te borgen wat we
hebben.
Verbinden: Samenwerking met externen
uitbouwen.

Verder professionaliseren van het
leerkwerkervaringsbedrijf ‘de boerderij’. Dit mede
door het uitbouwen van de externe contacten.

WAT HEBBEN WE NODIG?
Deskundigheidsbevordering met betrekking tot NT2onderwijs en culturele verschillen aanbieden en
monitoren.

Scholing mbt NT2-onderwijs en culturele
verschillen
Samenwerking met Kennemer College

Borgen van de taalklas.

Incidenteel een tolk
Uitbreiding van 8 naar 10 leerlingen om
de klas financieel te kunnen dragen

WAT HEBBEN WIJ IN HUIS?
Leerwerkervaringsbedrijf
De boerderij
Stagecoördinatoren
Stagebegeleiders
Stagebeleid
Kennis op het gebied van gedrag
Enthousiast en betrokken team
Oplossingsgerichte visie

Om bovenstaand te kunnen realiseren
hebben we van het
Samenwerkingsverband een financiële
tegemoetkoming nodig.

Bijeenkomst 16 februari
• Situatie:
‐ Peergroup geen goede invloed op elkaar, externaliserend gedrag bij met name jongens in 3e
en 4e klas Mavo.
‐ Onwenselijk gedrag, motivatie problemen 4e klas Havo.
‐ Stress en depressiviteit als gevolg van de Corona situatie met name in bovenbouw VWO 4e, 5e
en 6e
Problematiek is mentor overstijgend.
• Waaraan werken:
Leerlingen goed in kaart brengen ondanks onderwijs op afstand, indien nodig opvangen op
school.
Op zoek naar programma’s die kunnen helpen
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Wanneer en Resultaat
Dit schooljaar in kaart brengen volgend schooljaar starten met uitvoering.
Verbetering motivatie en welbevinden.
Minder onderpresteerders
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Zelf en hulp
• Samen optrekken met andere Castricumse scholen wat betreft het sportprogramma en
coaching fysiek.
• LO docenten inzetten op individuele leerling.
Op groepsniveau Zilveren Maan inzetten voor een 4e doelgroep. (naast rouw, scheiding,
overhoop)
• SMW:
Expertise/advies
Huur locatie
Suprême college?
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Clusius College
• Samenwerking met jeugdhulp onder/ na schooltijd op school als
preventie
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Situatie
• Jeugdhulp is individueel en vaak geïsoleerd. Het is ter onderzoek of
ter reparatie. Voordat er daadwerkelijk hulp ingezet wordt is vaak al
teveel tijd verstreken. Het gaat over teveel schijven. Jongeren
worstelen vaak in hun eentje of zoeken elkaar op in groepen wat
uiteindelijk niet helpend is.
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Waar gaan jullie aan werken
• Extra mogelijkheden inzet van aanwezige partners o.a. jongerenwerk,
smw, jeugdverpleegkundige, schoolarts, JG coach die bekend zijn met
de kwetsbaarheid van leerlingen
• Laagdrempelige en activerende werkvormen, passend bij onze
doelgroep onder schooltijd en waar gewenst in naschools programma
• Voorlichting en spreekuren
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Wat gaan jullie doen
• Intern (mt) brainstormen of er draagvlak is voor dit project
• Werkgroep formeren die meedenkt en ook uitvoerend is.
• Overleg met de gemeente, smw, GGD, JG coach, jongerenwerk.
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Wanneer
• Schooljaar 20/21 start maken met het onderzoek. 21/22 onderzoek
omzetten naar een concreet plan
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Resultaat
• Onderwijs en hulpaanbod trekken samen op en de leerling voelt zich
gezien en begrepen zodat er minder behoefte is aan intensieve,
individuele trajecten
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Wanneer ben je tevreden
• Leerlingen die met meer plezier naar school gaan en meer inzicht
hebben in hun eigen gedrag en gevoel en op een actieve positieve
wijze naar school gaan
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Wat heb je zelf in huis
• Betrokken medewerkers, samenwerking met jongerenwerk, smw, JG
coach, jeugdarts, jeugdverpleegkundige.
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Welke hulp heb je nodig
• We kunnen voorbeelden van goodpractices binnen en buiten het swv
gebruiken
• Facilitering
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Wat kan het swv betekenen
• Overleg met de gemeente/contracten/budget/inhuren personeel.
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Voor wie

Wat willen we bereiken

Wat bieden wij

Wat is er nog nodig

Rol SWV

Verbeteren aansluiting arbeidmarkt en dagbesteding
Leerlingen met uitstroomprofiel:
+(beschutte) arbeid.
+vervolgonderwijs, waarbij de
beperking daadwerkelijk vervolgonderwijs in de weg staat.

Vormgeven, opbouwen duurzaam regionaal
netwerk voor arbeidstoeleiding.

Stageteam

Professionaliseren van aanbod en medewerkers

Specialistisch maatschappelijk werk

Kwalititatieve en kwantitatieve uitbreiding
leer-werktrajecten.

Kennis en expertise vanuit REA

Samenwerking met collegascholen op het
gebeid van arbeidstoeleiding.

Leer-werkbedrijf WIM
Er is een Regionaal Expertise Centrum Arbeid
Er is een regionaal curriculum stage- en arbeidstoeleiding

Samenwerking op lokaal en regionaal
werkveld.

Samenwerking met lokale bedrijven op
basis van “ons kent ons”

Delen van kennis en mogelijkheden
binnen het bestaande netwerk.

Kartrekker

Liaison tussen onderwijs, gemeente en
bedrijven

Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp
Leerlingen in kwetsbare posities
en evt. (dreigende) uitval

Pro-actiev gemeenschappelijk handelen
Hogere handelingssnelheid
Betere onderlinge afstemming
tegengaan van schuttingwerpen
Minder uitval
Regionale aanpak conform model Een
Kind, Een Plan

Samenwerking met Kenter als model
Expertise Heliomare INterventie Team
Thuiszitters
Zorgarrangeur / Onderzoek Berenschot

Expertise en kennis van de
gemeentelijke geitepaden

Arrangeur

Ontschotting geldstromen

Presseur

Hefbomen richting gemeente indicaties

Specialistisch Maatschappelijk Werk

Regisseur

Verfijning van het dekkend onderwijsaanbod
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op niveau:
+
+

VMBO K/B
PRO / VMBO B-

Een diploma- / certificatieroute voor alle potentiele vmbo / PRO leerlingen
Grotere terug/doorstroom VSO - regulier
Verkleinen van de afstand VSO - VO
Extraneus of symbiose met regulier vmbo
Intensievere samenwerking met praktijkonderwijs
20% van de VSO-vmbo leerlingen doet in 23/24
regulier examen

Pedagogische Expertise

Praktijkles faciliteiten

All-round AVO docenten

Vakdocenten / - meesters

Competentiegericht aanbod tbv bestendiging MBO 3/4

Praktijkexamen

Berenjagers en
drempelslechters

Ontwikkelen didactiek en praktijkcurricullum

Financier

Plan KC BG/ISK voor netwerkbijeenkomst 16-02-2021
Jos Bart – Directeur a. i. Kennemer College Beroepsgericht en ISK

Situatie
De leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht hebben het niet allemaal getroffen.
Leerlingen hebben een zware periode achter de rug, vanwege belastende ervaringen of
verwaarlozing.
Leerlingen zitten momenteel in een belastende en/of onveilige situatie.
Leerlingen zijn kwetsbaar en soms staat een (cognitieve of gedrags-) beperking ze in de weg.
Leerlingen zijn gefrustreerd omdat ze niet hun cognitieve capaciteiten hebben kunnen
ontplooien omdat ze voornamelijk aan het overleven waren.
Leerlingen zijn in shock, omdat ze momenteel voornamelijk aan het overleven zijn.
Prioriteit 4 (bevorderen van de deskundigheid op het terrein van passend onderwijs binnen
de scholen op management-, docent- en mentorniveau om passend onderwijs in de
haarvaten van het systeem te krijgen) past het beste bij de situatie waar KC BG/ISK nu
momenteel aan werkt. Ook prioriteit 1,2 en 3 komen hierin terug (verder verbeteren van de
verbinding onderwijs-jeugdhulp, het verfijnen van dekkend onderwijsaanbod: het
consolideren en door-ontwikkelen van de voorzieningen in de scholen en het verbeteren van
de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rond passend onderwijs).
De huidige populatie en de situatie (covid-19) maken dat dit traject nu op deze manier ingezet
wordt.

Wanneer en beoogd resultaat

Vervolg
Wat heeft het KC BG/ISK zelf in huis om de doelen te realiseren

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B

3C

Wat
Uitbreiding mentoraat
Cursus Trauma Sensitief lesgeven
/ benaderen
Deurbezoeken
Deurbezoeken
Online Meet Depressie
Aangepast protocol Verzuim
CJG inloop spreekuur en
versterken samenwerking
Dagdeel jongerenwerk

Wanneer
Week 35
Week 49; 10; 13; 22
Week 7; 9; 10
Week 7; 9; 10
Week 10; 13
Week 36; 50; 7
Week 51; 4
Week 40; 2

Verbinding collega ISK scholen en Week 40; 51; 22
externe partijen / ketenpartners

Resultaat
Signaleren
Veilige Basis
Versterken
Signaleren
Signaleren
Signaleren
Signaleren
Afgestemd aanbod
creëren
Afgestemd aanbod
creëren
Afgestemd aanbod
creëren

Waar gaat KC BG/ISK aan werken
Op verschillende niveaus zal aan deze situatie gewerkt gaan worden. Er wordt op
bepaalde vlakken al ingezet. Er is een korte casus gevoegd bij de poster (Dunya) om
duidelijk te maken dat onze doelgroep vraagt om verbeteringen op alle niveaus. Zowel
de basis vergt aandacht, maar ook de tweede en derde lijn en daarbij de koppeling aan
gerichte specialismen. Denken buiten de gebaande paden en aanpassen aan wat de
situatue vraagt, maken dat wij de leerlingen de zorg en ondersteuning kunnen bieden
die nodig is.
We willen (1) werken aan een veilige basis op school voor alle leerlingen. Een klimaat
waarin leerlingen gezien worden, mogen zijn wie ze zijn en waar respect is voor het
individu en de groep. Vanuit een veilige en warme basis kan vervolgens ontwikkeling en
leren tot stand komen.
Daarnaast willen we (2) de docenten, mentoren en het receptie en conciërge personeel
alerter maken op specifieke signalen die duiden op trauma, onveiligheid of
welzijnsproblemen en daarbij aansluitend (3) willen we de lijnen met algemene en
specifieke externe partijen versterken om doorverwijzing naar passende hulp en
ondersteuning te borgen.

Wat gaat KC BG/ISK doen?
1. Werken aan een veilige basis op school voor alle leerlingen.
a. Mentoraat uitgebreid in uren. Concreet: verdubbeling van 40 naar 80 uur per jaar.
b. Een Onlinecursus voor trauma sensitief lesgeven / benaderen voor het eigen personeel
c. Het bewustzijn van de mentoren vergroten door ze op deurbezoek te laten gaan bij hun
leerlingen.
2. De docenten, mentoren en het receptie en conciërge personeel alerter maken op specifieke
signalen die duiden op trauma, onveiligheid of welzijnsproblemen.
a. Deurbezoeken van mentoren en collega’s om veiligheid en welzijn in kaart te brengen.
b. Online meet over depressie onder jongeren (facultatief) voor het personeel
c. Protocol voor verzuim aangepast; vernieuwde bel-lijn met opschaling en registratie
3. De lijnen met externe partijen versterken om doorverwijzing naar passende hulp en
ondersteuning te borgen
a. Inloopspreekuur CJG + onderzoek samenwerking CJG / soortgelijke school betreft SES en
populatie om samenwerking verder te versterken
b. Vast dagdeel jongerenwerk op school welke gezamenlijk de doorverwijzingen naar INDIGO
(waaronder ook de KOPP groep), diëtisten, sportcoaches en huiswerkbegeleiding).
c. Gezamenlijk met ISK Haarlem en Hoofddorp ISK in overleg en samenwerking versterken
met Inova, vluchtelingenwerk, NIDOS, Ipsy, Sensazorg en Unalzorg.
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Dit is per subdoel afhankelijk. Maar in de vorige kolom is te lezen dat 3A, 3B en 3C
samen met andere partijen wordt vormgegeven. De overige doelen worden in ieder
geval getoetst en gemonitord met en door samenwerkingspartners.
Waar heeft het KC BG/ISK hulp bij nodig en welke rol kan het samenwerkingsverband
hierin spelen
Het samenwerkingsverband:
- Denkt op casus niveau (of breder) mee met het verkennen van passend extern
aanbod bij specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV heeft kennis van het aanbod
in de regio en kunnen passend adviseren.
- Denkt kritisch mee bij interne beleidswijzigingen, op inhoud en proces en geeft advies
(bijvoorbeeld bij protocol verzuim en bij samenwerkingsopzet ISK scholen in de regio).
Het SWV kan fungeren als ‘critical friend’ en kunnen vanuit een overkoepelend
perspectief meedenken en adviseren.
- Doet suggesties voor richting, inzet en vorm van ontwikkelingen op versterken van
expertise ontwikkeling en organisatie. Het SWV kan stimuleren en activeren door losse
casuïstiek te verbinden en advies uit te brengen voor een structurele inzet en hierbij te
ondersteunen (op proces).

In het algemeen willen we bewerkstellingen kan de leerlingen van het KC BG / ISK zo goed als
mogelijk tot leren kunnen komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De voorwaarden
hiervoor moeten optimaal zijn.
Wat onder andere nodig is:
- Leerlingen dienen thuis veilig te zijn, dienen op school veilig te zijn en aanwezig te zijn.
- Ook dienen ze de passende ondersteuning te krijgen die nodig is, of in ieder geval de
ondersteuningsbehoefte dient in kaart gebracht te worden en er dient onderzocht te worden
of de ondersteuning geboden kan worden (of passende externe ondersteuning dient
opgeroepen te worden).
Op dit moment komen er dagelijks signalen binnen bij collega’s waarbij zorgen in de
thuissituatie of omtrent de ontwikkeling en/of veiligheid van een leerling wordt
geconstateerd.
We willen deze signalen in een eerder stadium ‘horen’ en we willen met elkaar het gevoel
hebben dat we adequaat kunnen handelen op deze signalen (zowel intern als samen met
externen).
Bovenal moeten we het gevoel gezamenlijk hebben dat we hierin stappen vooruit zetten. Dit
moeten we gezamenlijk intern zo ervaren en onze ketenpartners moeten dit ook opmerken.

Monitoren

Conclusie

Wat
Jeugd Overleg met Gemeente (Hkerk
en Bwijk + ketenpartners)

Wanneer
7 x per jaar (+ vervolg afspraken uit deze
overleg structuren)

Monitor
3A 3B (3C)

Leerling besprekingen

3 x per jaar

1A 1B 1C 2A 2B 2C (3A
3B 3C)

Regie

• Posterpresentatie 16 februari 2021
a. Welke prioriteit het beste past bij jullie (school ontwikkelings-)ambities;
Prioriteit 4: Het bevorderen van de deskundigheid op het terrein van passend
onderwijs binnen de scholen op management-, docent- en mentorniveau om
passend onderwijs in de haarvaten van het systeem te krijgen.

3C

• b. Op welke manier en met welk doel (eventueel) samenwerking gezocht zal
worden;
Onderdelen van het pakket kunnen mogelijk worden overgenomen en gebruikt
worden door andere scholen en ervaringen kunnen onderling uitgewisseld worden.

1B 2B 2C 3A 3B

1B 2B 3A 3B

1A 1C 2A 2C (1B 2B 3A
3B 3C)
1B 2B 2C 3A 3B 3C

1A 1C 2C

• c. Welke project je als school graag (al of niet samen met een andere partner) zou
willen oppakken.
De samenwerking met collega ISK scholen is een voorbeeld waarbij dit speelt, we
ervaren dit als constructief.

ISK overleg RMC regio 025

6 x per jaar (+ vervolg afspraken uit deze
overleg structuren)

3C (1B)

Intern Zorg Overleg (+ aannames)

Wekelijks

1A 2C 3A 3B (1B 1C 3C)

Proces Evaluatie Zorg

3 x per jaar

MT + LeCo en Zorg

18 x per jaar (om de week)

Periodiek Overleg

5 x per jaar (+ vervolg afspraken uit deze
overleg structuren)
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Jaarplan per prioriteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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B Borgen /consolideren van sterke sociale veiligheid en pedagogisch klimaat
D Verder versterken mentoraatvaardigheden, onder andere vroegsignalering
E Doorgaande lijn in uitstroom (18+), met én zonder indicatie, i.s.m. gemeente en werkgevers
Doorgaande lijn t.b.v. arbeid door ontwikkelen
A Schoolontwikkeling: o.a. gezonde school bijdrage aan expertise en lesaanbod middelengebruik,
seksualiteit, weerbaarheid en groepsvorming
C Doorontwikkeling Profijt: leren en ondersteuningsbehoeften zichtbaar maken
A Doorontwikkeling NT2 en kennis vergroting t.a.v. trauma‐sensitieve school/lesgeven
A AVG‐proof gegevens uitwisselen
C Verbeteren dossierafstemming i.v.m. aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s)
C Kwantificeren van opbrengsten zorg/ondersteuning
A Doorontwikkeling zorganalyse en verbeterpunten i.s.m. gemeentes
D School ondersteunend gedrag van ouders versterken
B Communicatie verbeteren
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Prioriteit 1: verbinding onderwijs‐ jeugdhulp
DOEL

Wat gaan we doen?

We zijn tevreden als

Hoe checken we dat?

Schoolontwikkeling: o.a. gezonde
school bijdrage aan expertise en
lesaanbod middelengebruik,
seksualiteit, weerbaarheid en
groepsvorming

Voorbereiden leerlijn weerbaarheid seksualiteit en
middelen gebruik
Inventariseren aanbod en mogelijkheden
Afstemming met gemeente op preventief aanbod
Bijdrage aan werkgroep gezonde school
Geven van trainingen

Er in 21‐22 direct kan
worden gestart met
duidelijk omschreven
leerlijn per leerjaar

Er is per leerjaar een
leerlijn ontwikkeld,
trajecten staan klaar,
tijdpad is helder
Er is gecommuniceerd

Werkgroep gezonde school
gedurende jaar, met
coördinator en input
zorgteam
Einde schooljaar gereed,
presentatie

Doorontwikkeling NT2 en kennis
vergroting t.a.v. trauma‐
sensitieve school/lesgeven

Evalueren arrangement i.s.m. met Melior
Bredere expertise in huis inzetten
Achterstanden ook richten op versterken
taalvaardigheden
Bijeenkomst 30 maart trauma sensitieve school
Inzet op achterstanden inzet subsidie voor NT 2
leerlingen oud ISK
Informeren collega’s over mogelijkheden

Alle leerlingen met NT 2
achtergrond zijn extra
ondersteund
Doorontwikkelen teammap
NT2 met goede
instrumenten

Teammap NT2
Goede schriftelijke
evaluatie van
arrangement op doelen
en vervolgaanpak

Herfst, kerst, einde
schooljaar
Subsidie inzet vanaf nov

AVG‐proof gegevens uitwisselen Opstellen van en informeren over
handelingswijzer hoe vertrouwelijk om te gaan
met gegevens en documenten te beveiligen
Bekendheid protocol SVOK
Doorontwikkeling zorganalyse
en verbeterpunten i.s.m.
gemeentes

Afstemming gemeente
Benodigde inzet op veiligheid, weerbaarheid
Input voor inkoopbeleid ism SWV

Tijdspad / momenten

Ieder dit toepast
Besproken in
voorjaar
Documenten zijn beveiligd teamvergadering
verstuurd
Handelingswijzer op
Ouders en leerlingen hun website
rechten kennen
Gemeente ook onderwijs I.s.m. MT,
Einde schooljaar, tijdens MT
meeneemt in de analyses directeurenoverleg
afstemming
en zorgteam zich herkent in afstemming gemeenten
de analyse
Er meer preventief
aanbod wordt geboden
door gemeente
afgestemd op de
analyse

SWV: verzoek
Hulp bij
afstemming
gemeenten:
cjg, dekkend
aanbod/
inkoopbeleid,
wachtlijsten,
veiligheid en
regievraagstu
k.
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Prioriteit 2: Verfijnen van dekkend onderwijsaanbod
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DOEL

Wat gaan we doen?

We zijn tevreden als

Hoe checken we dat?

Tijdspad / momenten

Borgen /consolideren van
sterke sociale veiligheid en
pedagogisch klimaat

Bijdrage zorgteam aan kernwaarden
i.o. en uitstroomperspectief
Snelle signaalgesprekken bij mogelijke
incidenten in en buiten school
Afstemming gemeenten m.b.t.
preventief aanbod
Training traumasensitief lesgeven
Mentortraining (zie doel 2)

Cijfers hoog blijven op
veiligheid en welbevinden in
de school
Er rust in de school heerst
Snel kan worden gede‐
escaleerd
Als OP en OOP met elkaar
zelfde kernwaarden nastreven,
zichtbaar in school zijn, ieder
toezicht houdt
Incidenten worden indien
nodig vertaald naar
ondersteuningsbehoeften

P‐SVL en prozo scores op
veiligheid en welbevinden
Bij incidenten wordt
ondersteuningsteam
geïnformeerd / betrokken
Incidenten krijgen altijd
opvolging (incident melding
Magister en afhandeling in
Profijt)
Ondersteuningsteam schrijft
zorgdeel waar nodig

Altijd, met name pauzes
Lessen
30 maart training
traumasensitief lesgeven

Communicatie zorgteam

Zorgteam is zichtbaar en laagdrempelig
flyer ondersteuningstructuur,
ouderfolder, teamsmap, handboek
mentoraat
voorstellen in klassen
documenten in teamvergadering

Docenten en mentoren
kennen de
ondersteuningsstructuur,
leerlingen leden
ondersteuningsteam
Documenten zijn verspreid,
gelezen en begrepen

Bespreking documenten
teamvergadering

Verschillende acties door
schooljaar (voorstellen
sept / okt), bespreking
docs in juni

Verzoek aan SWV
Ook gelieerd aan
doel over
doorontwikkeling
NT2 en
kennisvergroting
traumasensitief
lesgeven:
facilitering/of
financiering nt2
project en
scholing.
Infomateriaal
over SWV voor
onze doelgroep
en ouders.
Samen blijven
optrekken voor
externe ll die
kunnen
profiteren van het
aanbod van de
kps en
ondersteuning
van BTV
medewerker in
deze trajecten.
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Prioriteit 3: Verbeteren van de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rondom passend onderwijs
DOEL

Wat gaan we doen?

We zijn tevreden als

Hoe checken we dat?

Tijdspad / momenten

Doorontwikkeling Profijt:
leren en
ondersteuningsbehoeften
zichtbaar maken

Zorgco in werkgroep Profijt
Teampresentatie werken in profijt
Ondersteuningsbehoefte in stage
Organiseren ouderhandtekening digitaal
Meerdere mogelijkheden onderzoeken
(verzuim, uitstroommonitor)
Meer kwantificering

Meer eenduidigheid in
vastleggen IOP
besprekingen
Digitale handtekening
door ouder

Meerdere uitrol menu’s in Profijt
einde schooljaar
Ouders hebben digitaal IOP
geaccordeerd
Ondersteuningsbehoefte en
afgestemde aanpak is duidelijker
vastgelegd

Ontwikkelmiddag okt,
juni 2021

Doorontwikkeling NT2 en
kennis vergroting t.a.v.
trauma‐sensitieve
school/lesgeven

Evalueren arrangement i.s.m. met Melior
Bredere expertise in huis inzetten
Achterstanden ook richten op versterken
taalvaardigheden
Bijeenkomst 30 maart trauma sensitieve school
Inzet op achterstanden inzet subsidie voor NT 2
leerlingen oud ISK
Informeren collega’s over mogelijkheden
Intakecommissie werkt met TOP dossier

Alle leerlingen met NT 2
achtergrond zijn extra
ondersteund
Doorontwikkelen
teammap NT2 met goede
instrumenten

Teammap NT2
Goede schriftelijke evaluatie van
arrangement op doelen en
vervolgaanpak

Herfst, kerst, einde
schooljaar
Subsidie inzet vanaf
nov

Goede versnelde
aanvraagroute TLV is

Aanvraag via TOP dossier verloopt
snel en effectief
Communicatie met SWV is snel

Einde schooljaar

We zien dat we doelen
behalen, deze worden
vertaald in resultaten

Door te kwantificeren in
jaarverslag

Najaar en einde
schooljaar

8 Verbeteren
dossierafstemming i.v.m.
aanvragen
toelaatbaarheidsverklaringen
(TLV’s)
9 Kwantificeren van
opbrengsten
zorg/ondersteuning

Opstellen lijst van criteria
Oplevering data voor SWV en SVOK
Beantwoorden vragen: Hoe zicht krijgen op
ondersteuningstrajecten, Hoe zicht krijgen op
resultaten, Hoe zicht op tevredenheid, Hoe zicht
op de kwaliteit, Hoe verantwoordelijkheid
middelen, Hoe monitoren
Aanbod kwantificeren in excel op leerlingniveau

Verzoek SWV
In
dialoog(blijve
n) over zinvol
aanleveren
van
verantwoordi
ng
tbv(ontwikkel
ing)
kwaliteitszorg
Voortgangsge
sprekken op
basis van
gestelde
doelen en de
evaluatie
daarvan.
Samen
optrekken in
mogelijkhede
n voor
plaatsing pro,
ook bij
afwijkende/t
egenstrijdige
criteria
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Prioriteit 4: bevorderen deskundigheid
DOEL

Wat gaan we doen?

We zijn tevreden als

Hoe checken we dat?

Tijdspad / momenten

Verder versterken
mentoraatvaardigheden
‐
Kennis vergroten over
ondersteuningsbehoeften en
benodigde aanpak
‐
Vroegsignalering versterken

Mentortraining
Leerlijn groepsdynamica door
mentoren, check implementatie
Aanpak bespreken wat kan
worden ingezet in de klas
(expertise, handelingsadviezen,
materialen)
Start maken met mentormap /
handelingssuggesties in teams
Thema’s in weekbrief toelichten
Aansluiten bij teamvergaderingen

Mentoren hebben meer kennis en oefening
Ondersteuningsbehoeften worden meer in
de klas ondersteund dan buiten wanneer dat
mogelijk is
Ondersteuningsbehoeften worden goed in
profijt geschreven waar nodig

Aanwezigheid bij en
evaluatie van training op
kennis
Mentoren bevragen
Aanpak bij OPP in 1e lijn
Evaluaties bij
leerlingbespreking en
kernteamvergaderingen
Afstemming teamleiders op
pedagogische
bekwaamheden

Training en
leerlingbesprekingen
Zorg MT momenten
afstemming

Verzoek SWV

School ondersteunend gedrag van
ouders versterken

6

Presentatie en materiaal
ontwikkelen voor ouders hoe zij
hun kinderen in school kunnen
steunen
NT2 ouders betrekken bij NT 2
aanbod

Ondersteuning
door BTV
medewerker
die aan onze
school
verbonden is
voortzetten
Eventueel
expertise vso
scholen voor
ons
toegankelijk
maken
Facilitering
en/of
bekostiging
inhuren
externe
expertise
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Prioriteit 5: verbeteren aansluiting arbeidsmarkt en beschermde arbeid
DOEL

Wat gaan we doen?

Doorgaande lijn in uitstroom
Doorgaande lijn arbeidsvaardigheden algemeen en
(18+), met én zonder indicatie, sectorspecifiek duidelijk, bijdrage ondersteuningsteam
i.s.m. gemeente en werkgevers Meedenken 18‐ en + trajecten
Bijdrage aan uitstroomwerkgroep
Bewaken doorgaande lijn indien beschermde arbeid
(beschut en dagbesteding)
Presentatie team
Filmpjes over doelgroepregister, doorstroom,
contract, entree
Uitstroom tas vormgeven

We zijn tevreden als

Hoe checken we dat?

Tijdspad /
momenten

Eenduidige criteria
uitstroomperspectieven
duidelijke beschrijving van
criteria begeleide arbeid
Mentoren hebben kennis van
uitstroomperspectieven en
routes en weten wat te doen
Leerlingen in passende
uitstroom, duurzame plek

Criteria bekend bij
docenten, leerlingen,
ouders
Gecommuniceerd op
website
Leerlingen stromen op
passende
uitstroomperspectief uit
Zorgteam is tijdig
betrokken bij
ondersteuningsbehoeften

Teamvergadering
november
Monitor
kerngroep
uitstroom 20‐21
Uitstroom mei
2021

Verzoek SWV
Help inzichtelijk
maken welk aanbod
aanwezig is
Daar waar trajecten
extra bekostigd
moeten worden
gezien gebrek aan
passende arbeid
denk mee en evt
financier mee
In OOGO doorgaande
lijn naar arbeid
bewaken

7
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Prioriteit:
Verfijnen dekkend onderwijs-aanbod

Situatie:
We signaleren een groeiende groep leerlingen die niet kunnen meekomen in ons huidige
ondersteuningsaanbod. Leerlingen waar ondersteuning op locatie vanuit SWV niet voldoende is en binnen de
setting van onze school ook niet tot recht komen. Leerling die niet passend of terecht kunnen op VSO.
Leerlingen die angstig zijn en/of psychische klachten hebben.

Waar aan werken:
‐Gespecialiseerd onderwijs bieden (VSO light) in samenwerking met passende hulpverlening en Heliomare.
Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdhulp met als doel een passend onderwijs aanbod creëren voor
leerlingen met havo/vwo niveau met psychische klachten die in een schoolse setting niet tot leren komen.

1

Wat gaan we doen:
Een pilot starten in samenwerking met het HITT en het CJG. En mogelijk partners in de 2e lijn zoals Kenter om
met elkaar een kansrijk traject te ontwikkelen waarbij leerlingen een diploma (of deelcertificaten) op
havo/vwo niveau kunnen halen.

Wanneer: 2021

Beoogde resultaten:
Komen tot integrale benadering op de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen zodat er perspectief is.
Voor onze eigen school hopen wij op versterking van onze gehele basisondersteuning, versterking
mentoraat versterking basiscompetentie docenten.

2
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Wanneer tevreden:
‐Als er sprake is van een volwaardig samenwerkingstraject waarin school en
hulpverlening gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling.
‐Als het leidt tot een traject waar leerlingen een kans krijgen/ perspectief hebben.
‐Als het uiteindelijk leidt tot een versterking van de samenwerking met de partners waarmee we weer andere
projecten/pilots kunnen opzetten.
Wat zelf in huis:
‐De doelgroep (leerlingen)
‐Docenten (eerste graad)
‐ Samenwerkingsintentie met Heliomare
‐ Ambitie en expertise zorgcoördinatoren, rector.
Waar hulp bij nodig:
‐Expertise vanuit het VSO
Samenwerkingsverband:
‐ Meedenken (meer zicht op alle scholen), contacten VSO, waarborgen en proces te monitoren .
‐ Mede bekostiging.

3

LvR1

Prioriteit:
Bevorderen van de deskundigheid m.b.t. de mentorondersteuning
‘passend onderwijs in de haarvaten van het systeem’
Situatie:
De afgelopen jaren is er veel materiaal ontwikkeld binnen KCHV op het gebied van het mentoraat. Het
mentoraat heeft ook extra aandacht gekregen door middel van coaching voor startende mentoren en
cursussen voor beginnende en gevorderde mentoren. Er is echter nog geen “Doorlopende leerlijn
mentoraat” aanwezig binnen onze school. Om de kwaliteit van het mentoraat te waarborgen binnen de
school.
Waar aan werken:
‐Een doorlopende leerlijn mentoraat, waarbij er per leerjaar een programma voor de mentoraatslessen is
uitgeschreven.
‐Vergroten van deskundigheid van mentoren. Train de trainer traject: KCHV wil over 4 jaar deskundige
mentor‐coaches in huis hebben
Wanneer: 2020‐2024 (tussendoelen zijn reeds uitgeschreven)

4
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Wat gaan we doen:
‐beschrijving van een visie op het mentoraat; hoe het mentoraat zich verhoudt tov andere vakken, wat wij
verstaan onder het mentoraat, wat de relatie is tussen mentoraat en coaching, etc.
‐beschrijving van de rol van de mentor; verwachtingen d.w.z. taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
(TBV, 1e en 2e lijns)
‐Eenduidigheid creëren t.a.v. de lesuren en taakbelasting van de mentor.
‐vooral leren door te doen (in de praktijk); met interne ondersteuning, scholing en intervisie, mbv interne
experts (mentor‐coaches ‐ 1e lijns) die nieuwe mentoren coachen en fungeren als vraagbaak/coach etc.
Beoogde resultaten:
‐meer uniformiteit bij invulling van de mentorrol
‐inhoudelijk sterke mentormomenten
Wanneer tevreden:
‐Als leerlingen zich gezien, gehoord en ondersteund voelen door hun mentor.
‐Wanneer het gelukt is om leerlingen zowel op individueel vlak stappen te laten zetten maar zich
bekwamen/ontwikkelen/verdiepen in algemenere vaardigheden en kennisgebieden (denk aan: leren‐leren,
deel‐thema’s zoals sexualiteit, stress‐reductie, etc.).
‐Als de LOB‐lijn geïntegreerd is in de leerlijn mentoraat.
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Wat we zelf in huis hebben:
‐De afgelopen jaren is er veel materiaal ontwikkeld binnen KCHV op het gebied van het mentoraat.
‐Het mentoraat heeft ook extra aandacht gekregen door middel van coaching voor startende mentoren en
cursussen voor beginnende en gevorderde mentoren. We hebben een aantal echt sterke mentoren in
huis.
‐Iedere docent is mentor; dit behoort tot de taak van de docent werkzaam op KCHV
Waar hulp bij nodig is:
‐good practise; er moet eigenaarschap en draagvlak zijn vanuit onze eigen mentoren om dit gezamenlijk
tot een succes te maken, maar we hoeven niet voor alles opnieuw het wiel uit te vinden.
Wie is er tevreden over zijn leerlijn mentoraat, wat maakt dat dat zo is en wat kunnen we daarvan
meenemen?
Samenwerkingsverband:
‐meedenken vanuit brede expertise; objectief het proces meelopen en advies geven
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