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Inleiding
‘Wij in de wereld’.
Dit schoolplan is geschreven en vastgesteld in het schooljaar waarin de Werkplaats 90 jaar
bestaat. ‘Wij in de wereld’ is vastgesteld als hoofdthema voor de komende vier jaar. Dat
thema onderstreept de positiebepaling en de ambitie van de stichting Werkplaats
Kindergemeenschap.
De school staat er op een breed gebied goed voor. Voor de komende schoolplanperiode is de
ambitie uitgesproken dat de Werkplaats zich nog meer verbindt met ‘de wereld’.
In dit schoolplan van De Werkplaats beschrijven wij de hoofdlijnen van het beleid voor de
periode 2016 - 2020. Het geeft aan waaraan de school als geheel (BO & VO) werkt/wil werken
en vormt daardoor een bindend element. Het schoolplan heeft de volgende functies:
1. Het is het document waarin de schoolontwikkeling wordt vastgelegd en waarin
voornemens voor de komende jaren worden beschreven gericht op versterking van de
gemeenschappelijkheid in denken en handelen, invulling van de visie en vergroting van de
deskundigheid.
2. Het dient als verantwoordingsdocument aan het Toezichthoudend Bestuur van De
Werkplaats, de Onderwijsinspectie en allen die bij de school betrokkenen zijn en verdere
belangstellenden. Schoolplan en de schoolgidsen van beide scholen voldoen aan de
wettelijke vereisten.
In het schoolplan wordt een aantal beleidsvoornemens beschreven. Deze zijn – in algemene
termen gesteld - gericht op de (verdere) opbouw van de school, de inrichting van procedures
en werkprocessen, de ontwikkeling van het onderwijsconcept. De verdere beschrijving en
uitwerking van de beleidsvoornemens gebeurt in jaarlijkse deelplannen per school, per team
en per thema.
De koers van De Werkplaats Kindergemeenschap voor de planperiode laat zich als volgt kort
en bondig samenvatten:
De bijzondere schoolgebouwen vormen de basis voor een verdere verdieping van het
onderwijsconcept en het dagelijks werk van werkers en medewerkers. Het werken in de
Ronding in het BO ontwikkelt zich door en in het VO vindt in de komende jaren een
herbezinning plaats op de architectuur van het onderwijs.
De volgende thema’s staan daarbij centraal:
✴ de ontwikkeling van de talenten van de werkers en de professionalisering van de
medewerkers;
✴ creativiteit en de ontwikkeling van creatief vermogen;
✴ het leren werken met nieuwe media en nieuwe technologieën;
✴ het leren omgaan met diversiteit in en buiten de kindergemeenschap;
✴ wereldburgerschap met aandacht voor zowel binnen als buiten de school leren.
Dit schoolplan is opgesteld door de directie samen met de schoolleidingen van BO en VO. De
start van dit schoolplan was de gezamenlijke werkbijeenkomst van de beide schoolleidingen en
het toezichthoudend bestuur. Daarna zijn er gesprekken geweest met diverse interne- en
externe actoren. Vervolgens is er met alle medewerkers van BO en VO afzonderlijk en
gezamenlijk gesproken over de uitgangspunten en ambities voor dit schoolplan. Ouders van
BO en VO en werkers van VO zijn bij de totstandkoming betrokken.
Het schoolplan wordt vastgesteld door het toezichthoudend bestuur op 13 juni 2016.
Instemming van de GMR, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthoudend bestuur,
wordt verkregen op 1 juni 2016
Jaarlijks in de maand mei rapporteert de directie aan toezichthoudend bestuur en (G)MR over
de voortgang van de in dit schoolplan beschreven voornemens.
Bilhoven, mei 2016,
Jeroen Goes, Jos Heuer, Henk Zijlstra
directie Stichting De Werkplaats Kindergemeenschap
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Hoofdstuk 1 Algemene schoolgegevens – organisatie van de school
2a. Naam en gegevens van de school
Stichting Werkplaats Kindergemeenschap,
·
BO school
brinnummer 05JN
·
VO school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium
brinnummer 17WP
Kees Boekelaan 10/12
3723 BA Bilthoven
030-2282841/ 030-2282240
avo@wpkeesboeke.nl; bo@wpkeesboeke.nl
2b. Bevoegd gezag
Onder het toezichthoudend bestuur van de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap te
Bilthoven ressorteren twee scholen: een school voor basisonderwijs en een school voor
voortgezet onderwijs.
In een managementstatuut en een bestuursreglement heeft het toezichthoudend bestuur, het
bevoegd gezag, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie vastgelegd
evenals de cyclus van verantwoording en beleidsvoering.
Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen met de directie. Daarnaast heeft het bestuur jaarlijks
een inhoudelijke ontmoeting met de schoolleidingen van VO en BO.
2c. Directie en schoolleiding
De directie bestaat uit de directeur BO, de directeur bedrijfsvoering en de rector VO. De laatste
is voorzitter van de directie. Taken, bevoegdheden, werkwijze zijn vastgelegd in het
managementstatuut en in de functiebeschrijvingen.
Beide scholen werken met een schoolleiding die bestaat uit directeur BO/ rector VO en
teamleiders die leiding geven aan een team van medewerkers.
De directie wordt op het terrein van Personeel en Organisatie ondersteund door een
staffunctionaris P&O.
2d. Geschiedenis
De Werkplaats Kindergemeenschap is een stichting met basisonderwijs en voortgezet
onderwijs opgericht in 1926 door Kees Boeke en zijn vrouw Betty. Zij kozen er voor de school
een Werkplaats te noemen, omdat er gewerkt moet worden, met hoofd, hart en handen. Het
woord Kindergemeenschap duidt erop dat het kind centraal staat binnen een gemeenschap
waarin samenwerken voorop staat. Dat komt ook tot uiting in de eigen benaming van
leerlingen, docenten en ondersteunend personeel: werkers en medewerkers.
In de beginjaren van De Werkplaats gaf één groep medewerkers les aan alle kinderen van alle
leeftijden: je kwam als peuter op school en ging er als 18-jarige vanaf. Nu werken de
basisschool en het voortgezet onderwijs nog steeds intensief samen. De meeste werkers die de
basisschool van De Werkplaats doorlopen hebben, gaan verder in het eigen voortgezet
onderwijs, maar de meerderheid van de leerlingen in ons eerste leerjaar komt van
basisscholen uit de omgeving.
Kees en Betty Boeke hebben De Werkplaats gesticht, omdat zij van mening waren dat kinderen
door goed onderwijs later in de maatschappij als volwassenen meer zelfvertrouwen en meer
aandacht en respect voor de omgeving en voor andere mensen zouden hebben. Op die manier
hoopten zij hun idealen te verwezenlijken: een vreedzame, veilige samenleving, waar mensen,
ongeacht afkomst, ras of levensovertuiging vreedzaam en op basis van gelijkwaardigheid
samenwerken.
2e. Schoolgrootte
Voor het basisonderwijs wordt gestreefd naar een school met 560 werkers.
Voor het Voortgezet Onderwijs wordt in deze schoolplanperiode gestreefd naar een school met
ongeveer 1250 werkers.
De verwachte daling van het leerlingaantal in de gemeente De Bilt en de regio Zuid-Oost
Utrecht zal opgevangen worden door actief beleid met betrekking tot werving en profilering.
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Basisonderwijs:
De huidige schoolgrootte van het BO is op 1 oktober 2015: 560 werkers
Het aanname beleid van het BO is er op gericht om 5 heterogene groepen te kunnen vormen
met een maximum aantal leerlingen van 28 werkers per groep. Om de juiste doorstroom te
krijgen van groep 2 naar groep 3 betekent dit dat op 1 oktober ruimte is voor 65 werkers in
groep 1 en 65 werkers in groep 2. In principe bestaat ook de onderbouw uit 5 kleutergroepen.
Echter op het moment dat het voor de schoolleiding inzichtelijk is dat deze groepen gedurende
het schooljaar het voor de onderbouw geldende maximum van 32 werkers zal gaan bereiken,
zal er actie worden ondernomen om een zesde onderbouwgroep op te gaan starten.
Bij zij-instroom van de groepen 3 t/m 8 waardoor het hierboven vastgestelde maximum van
28 wordt overschreden zal de schoolleiding in overleg gaan met de desbetreffende
medewerkers en instemming vragen aan de leden van de MR.
De verwachte daling van het leerlingaantal in de gemeente De Bilt zal opgevangen worden
door actief beleid m.b.t. werving en profilering.
Voortgezet Onderwijs:
De omvang van het VO is al jaren hoger dan de vastgelegde streefcijfers.
De omvang op 1 oktober 2015 is 1280 werkers plus 7 werkers die Vavo-onderwijs volgen.
Er worden jaarlijks ongeveer 245 nieuwe 1e brugklassers aangenomen. Zij worden geplaatst in
de drie onderbouwteams: team 1 bij een vmbo-tl/havo-advies, team 3 bij een havo- of havo/
vwo-advies en team 4 bij een atheneum- of gymnasiumadvies.
De school is de afgelopen jaren gegroeid door een relatief groot aantal werkers in de havo/
vwo, de doorstroming van vmbo-tl naar havo en van havo-5 naar vwo-5 en doordat er
erg weinig tussentijdse uitstroom is. De verwachting is dat het aantal werkers (leerlingen)
geleidelijk zal dalen naar circa 1250 werkers in 2020.
De grote belangstelling voor de school heeft ertoe geleid dat jaarlijks potentiële leerlingen
uitgeloot moeten worden. Uitgangspunten en procedure zijn te vinden op de website en in de
brochure die jaarlijks gebruikt wordt in de fase van werving en voorlichting. De school houdt
zich aan de bestaande regionale afspraken en bevordert actief het vervolmaken van die
afspraken.
2f. Karakteristiek van de leerling-populatie
De Werkplaats is op dit moment een overwegend witte school. De verwachting is dat in de
komende jaren hierin een lichte verschuiving zal plaatsvinden. De basisschool ziet, onder
andere als gevolg van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid van de gemeente de
populatie van de school licht veranderen.
Beide scholen hebben door het bijzondere onderwijsconcept een regionale functie. Dit is nog
sterker aanwezig bij het VO. In de onderstaande tabellen is dit weergegeven; links het BO,
rechts het VO.
(bron: scholenopdekaart.nl)

De herkomst van de werkers in het VO is conform de met gemeente en regio gemaakte
afspraken: ca. 60% gemeente De Bilt, 40% buiten de gemeente.
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2g. Groepering en organisatie
Basisonderwijs:
Het BO is ingedeeld in 4 kleurgroepen met ieder 5 gezinsgroepen; de onderbouw (1/2),
middenbouw (3/4), middenbouw (5/6) en bovenbouw (7/8)
De kleurgroepen zijn bij elkaar in het gebouw gesitueerd. De onderbouw in het karakteristieke
(monumentale) kleutergebouw. De groepen 3/4 in het (monumentale) ‘de Zaagtand’ in het
hoofdgebouw, en de midden- en bovenbouw in het nieuwste en gedeeltelijk gerenoveerde
gedeelte van het hoofdgebouw ‘de Ronding’ (mei ’14 geopend).
Iedere kleurgroep wordt geleid door een teamleider. De teamleiders vormen samen met de
directie de schoolleiding van de school.
Naast het werk in de groepen, onder verantwoording van de groepsmedewerkers krijgen de
werkers wekelijks les van de vakmedewerkers Natuur, Gym, Muziek en Dans.
De medewerkers
BO: Het team bestaat uit 52 medewerkers, onder te verdelen in:
- 2 onderwijsassistenten
- 2 medewerkers van het onderhoudsteam
- 2 medewerkers van het secretariaat
- 8 (parttime) vakmedewerkers
- 5 medewerkers voor interne begeleiding en remedial teaching
- 2 medewerkers schoolleiding
- overige medewerkers: groepsmedewerkers
Voortgezet Onderwijs:
Het VO is ingedeeld in zeven teams. Die teams - werkers en medewerkers – hebben hun eigen
werkplek in het gebouw, de zgn. domeinen. Elk team beschikt over ca. 230 m2 werkruimte,
ingedeeld in: 2 (3 bij team 5) grote werkruimtes, 2 à 3 instructielokalen, 1 (2 bij team 5)
domeinkamer en een werkruimte voor medewerkers.
In deze domeinen vinden alle onderwijs- en begeleidingsactiviteiten plaats, waarbij natuurlijk
voor een aantal vakken specifieke vaklokalen beschikbaar zijn: laboratoria voor de
natuurwetenschappelijke vakken, vaklokalen voor creatieve vakken (muziek, drama,
beeldende vakken), koken en techniek en sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs.
De medewerkers van een team verzorgen onderwijs en begeleiding van de werkers in dat
team. Die werkers werken daar in klassenverband, in clustergroepen en in leerjaren. Elke klas
of groep heeft een eigen mentor, soms 2 mentoren.
De teams bestaan – net als in de basisschool van de Werkplaats – uit twee opeenvolgende
leerjaren (team 5 uit drie leerjaren):
Team 1: vmbo-t/havo brugklassen leerjaar 1 en 2
Team 2: vmbo-t klassen leerjaar 3 en 4
Team 3: vmbo-t/havo en havo/vwo brugklassen leerjaar 1 en 2
Team 4: havo/vwo klassen leerjaar 1 en 2 + gymnasium klassen leerjaar 1 en 2
Team 5: havo klassen leerjaar 3 t/m 5
Team 6: vwo klassen (atheneum + gymnasium) leerjaar 3 en 4
Team 7: vwo klassen (atheneum + gymnasium) leerjaar 5 en 6
Elk team heeft een medewerker die een specifieke taak heeft bij de begeleiding van werkers
(teambegeleider; de zorgcoördinator van het team), een medewerker die gebruik van ICT in
het team bevordert ( team-ic-er)en een medewerker die de teambrede begeleiding van
stagiaires verzorgt (de werkplekbegeleider). Deze medewerkers hebben regelmatig overleg
met hun collega’s in resp. het netwerk van teambegeleiders, het overleg van team-ict-ers en
het overleg met de schoolopleiders.
In elk team is ook een teamassistent (OOP-functie) werkzaam voor ca. 0,8 fte.
Elk team wordt geleid door een teamleider die lid is van de schoolleiding. De schoolleiding
wordt gevormd door deze teamleiders, de plaatsvervangend rector en de rector.
Augustus 2015 kende het VO 135 medewerkers.
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2h. Samenwerking VO en BO
In de vorige schoolplanperiode ’12- ’16 heeft de Stichting onder andere de volgende ambitie
gesteld: BO en VO trekken samen op en doen samen, wat samen kan.
Met de realisatie van ‘de Ronding’ in mei 2014 wordt door de werkers in de midden- en
bovenbouw van het BO gewerkt in open ruimtes. Daarmee sluiten de scholen in de werkwijze
nog beter op elkaar aan dan voorheen het geval is geweest.
De scholen hebben één geschiedenis, kennen één bestuur en zijn inhoudelijk steeds meer naar
elkaar toegegroeid. Dit gebeurt vanuit één visie, maar in een vorm die aansluit bij de eigen
leeftijdsgroep. Ook voor de medewerkers staat in een professionele cultuur samen leren en
creëren centraal.
Voor zover het binnen de wet- en regelgeving past hanteren we een gezamenlijk beleid op alle
mogelijke terreinen zoals personeel, financiën en beheer. Alle regelingen zijn vastgelegd in het
handboek administratieve organisatie van de Stichting.
Circa 80% van de leerlingen van groep 8 van de eigen basisschool stroomt ieder jaar door naar
het eigen VO.
Vanaf 2005 is door het bestuur een koers uitgezet op weg naar een bestuur dat steeds meer
op afstand staat en op hoofdlijnen het werk van de professionals in de leiding van beide
scholen controleert. Sinds schooljaar 2011/2012 heeft het bestuur een toezichthoudende rol
en de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid is in handen van een directie.
Het werken met die directie staat ook voor een inhoudelijke ontwikkeling binnen de
Werkplaats: de beide scholen BO en VO vormen nadrukkelijk één geheel en in die eenheid
werken we vanuit hetzelfde uitgangspunt en aan hetzelfde doel. We doen samen wat samen
kan. Het past bij de uitgangspunten van onze organisatie om geen extra bestuurslaag in te
voeren, maar om de organisatie ‘zo plat mogelijk’ te maken. De eindverantwoordelijken voor
beide scholen vormen samen de directie. Zo doen we dat ook op de scholen zelf: de
teamleiders zijn ‘meewerkende’ leidinggevenden in hun teams die tegelijk deel uitmaken van
de schoolleiding.
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Hoofdstuk 2 Missie en visie
De Werkplaats Kindergemeenschap: Samen Leren en Creëren
In 2006 is door bestuur en schoolleidingen van BO en VO een actuele vertaling van traditie en
gedachtegoed van de Werkplaats geformuleerd in het document Samen leren en creëren. Deze
missie en visie is in het voorjaar van 2007 in een gezamenlijke conferentie van medewerkers
van BO en VO doordacht en uitgewerkt. In 2012 (bij de opstelling van schoolplan 12-16) en in
2016 (bij het opstellen van schoolplan 16-20) is deze tekst opnieuw vastgesteld als
beschrijving van de essentie van de Werkplaats. Onze missie ‘Samen Leren en Creëren’ en
onze kernwaarden verwoorden de essentie van het bestaansrecht van De Werkplaats
Kindergemeenschap. Onze visie hebben wij in dit hoofdstuk beschreven in ‘de uitgangspunten’,
‘de werkwijze’ en ‘de uitkomsten’.
Missie
De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging
dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen bouwen aan een
rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. In De
Werkplaats bouwen kinderen en volwassenen met hoofd, hart en handen aan een wereld van
mogelijkheden. Vanuit de vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid,
duurzaamheid.
Visie
De uitgangspunten
• De werker is het uitgangspunt van het onderwijs, de ouders worden betrokken en worden
geacht betrokken te zijn.
• De relatie tussen werkers en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het
onderwijs is dan ook niet af zonder de inbreng van de werkers: we leren van elkaar en
delen met elkaar.
• Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat
worden zeer gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.
• Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.
• Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en
levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende perspectieven.
• De Werkplaats is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt. Gedrag
dat schaadt wordt besproken en aangepakt.
De werkwijze
•
De Werkplaats biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt aangeboden.
•
Er is een logische leerlijn die de ontwikkeling van kleuter tot jong volwassene ondersteunt
met veel aandacht voor creativiteit en expressie.
•
Thema’s en projecten vinden plaats in interactie met de leefomgeving van het kind en
groeien van de nabije natuur naar mondiale vraagstukken.
•
Er is een grote mate van individuele vrijheid voor de werker om zich, naast het aanleren
van noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden, te verbinden met en te verdiepen in
onderwerpen van eigen keuze.
•
De school slaagt erin de technologische mogelijkheden waar kinderen al jong vertrouwd
mee raken, snel in het onderwijs in te passen.
•
De Werkplaats is een oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in de
maatschappij en de wereld.
De uitkomsten
• Zelfstandig denkende jong volwassenen die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en
solidariteit.
• Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.
• Ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/ maatschappelijke rol te
kunnen ontwikkelen
• Betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema’s met een internationale
oriëntatie.
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LEREN
Toelichting op ‘Samen leren en creëren’.
Samen leren en creëren
De drie werkwoorden: samenwerken, leren en creëren,
kenmerken het leven en werken in
De Werkplaats Kindergemeenschap.
In alle activiteiten wordt samengewerkt en
wordt leren gevolgd door creëren en creëren
weer gevolgd door leren.
Kennis en vaardigheden zijn immers pas
interessant als ze gebruikt worden om er
iets nieuws mee te doen, er iets van jezelf
aan toe te voegen, in welke vorm dan ook.
Dit proces wordt weergegeven in de leer-creatie-cirkel.

onderzoeken

verbinden

kennismaken
SAMENWERKEN
uitvoeren

verbeelden

ontwerpen

CREËREN
Samenwerken
Samenwerken staat in het hart van de cirkel en is het hart van de kindergemeenschap.
Samenwerken is het vermogen om de dialoog aan te gaan, om vanuit de dialoog samen iets te
maken dat de kracht van het individu overstijgt.
Samenwerken heeft betrekking op de sociale en relationele aspecten in de school zelf ( de
relatie tussen werkers, ouders, medewerkers, schoolleiding, bestuur) en die tussen de school
en het krachtenveld daar omheen, de maatschappelijke context, lokaal, regionaal, nationaal
en internationaal.
Samenwerking ontstaat waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het geheel, waar men
nieuwsgierig is naar anderen en bereid is met anderen rekening te houden.
Samenwerken gaat niet vanzelf , het moet worden geleerd en georganiseerd, in de groep, in
de school, in de samenleving. Als men ervaart dat samenwerking tot iets beters en mooiers
leidt, ontstaat er ook een kracht van binnenuit. Alles gaat dan vanzelf, van nature, organisch.
De school wordt dan van iedereen, een kindergemeenschap.
Leren
Leren begint met kennismaken, kennismaken met jezelf en met anderen, maar op school
natuurlijk ook met alle cognitieve, intellectuele, creatieve en fysieke begrippen en
vaardigheden die nodig zijn om de samenleving te gaan begrijpen en er je eigen plek in te
vinden. De school biedt een vast kader van onderwerpen en activiteiten waar kinderen mee
moeten kennismaken. Daarnaast is er veel ruimte voor exploratie naar eigen inzicht en
interesse.
Na de kennismaking is er tijd voor onderzoeken, verkennen. Wat kan ik met die kennis en
vaardigheden? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen. Door oefenen, onderzoeken en
experimenteren wordt gebouwd aan een eigen persoonlijk referentiekader.
Geleidelijk aan worden nieuwe begrippen en vaardigheden vertrouwd. Expliciete kennis,
duidelijk omschreven in een vak of een leerstuk, wordt impliciete kennis, wordt een
onlosmakelijk deel van jezelf. Dit verbinden is een persoonlijk proces waarbij (onbewust) ook
keuzes worden gemaakt die gebaseerd zijn op talenten en interesses. Iedereen bouwt op deze
manier aan zijn eigen gereedschapskist.
Creëren
Met het leren is het onderwijs in De Werkplaats niet klaar. Met de eigen gereedschapskist, die
steeds meer onderdelen gaat bevatten, wordt gebouwd aan nieuwe mogelijkheden. Dat
bouwen begint met verbeelden. Het begint met de kracht van een idee, een fantasie, om van
woordjes een verhaal te maken, van muziek een musical, van een ergernis een opvatting, van
een proefje een experiment. Hiervoor ligt geen draaiboek klaar. Het initiatief ligt bij de werker
maar er is een permanente uitnodiging, een stimulerend klimaat waarin je met dat wat je
beheerst iets nieuws mag vormgeven, waarin een idee mag worden uitgebouwd tot een
ontwerp. En als het even kan wordt het uitgevoerd, wordt het bestaande veranderd, wordt iets
nieuws toegevoegd waarmee een nieuwe werkelijkheid ontstaat die voor jezelf of voor anderen
nieuwe mogelijkheden biedt voor kennismaking.
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Hoofdstuk 3 De kern van de Werkplaats; vertrekpunt voor schoolplan 20162020
De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging
dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen bouwen aan een
rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. In De
Werkplaats bouwen kinderen en volwassenen met hoofd, hart en handen aan een wereld van
mogelijkheden.
De Werkplaats kent een eigentijds en ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. We bouwen voort
op een geschiedenis waarin ‘werken en leren met hoofd, hart en handen’ en ‘onderwijs en
opvoeding’ leidend zijn. In de huidige Werkplaats gaan kwalificatie en toerusten voor de
samenleving hand in hand met het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling en
identiteitsontwikkeling binnen de gemeenschap die de school is.
De beschrijving van onze missie en visie draagt als titel “Samen Leren en Creëren”. Dat
document is de basis voor deze beschrijving van de actualiteit en van de richting waarin de
Werkplaats zich ontwikkelt. Daarmee is dit stuk tevens de basis voor de ambities in schoolplan
16/20.
Het onderwijs van de Werkplaats is ontwikkelingsgericht en daarom voortdurend in
ontwikkeling: verantwoord onderwijs bezint zich voortdurend op nieuwe inzichten in leren en
de ontwikkeling van kinderen; wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen antwoorden te
vinden op de uitdagingen van de zich steeds ontwikkelende samenleving. Op de Werkplaats
staan de deuren en ramen open naar de buitenwereld.
Wij weten dat nieuwsgierigheid, creativiteit en experimenteren de basis vormen voor
innovatie, zelfvertrouwen, flexibiliteit in denken en handelen, en succesvol leren.
De schoolorganisatie is zo ingericht dat werkers en medewerkers samen
(mede)verantwoordelijk zijn voor hun leer-, werk- en leefomgeving, d.w.z. voor het welzijn
van medeleerlingen en collega’s en de groep/het team waartoe zij behoren.
‘Zien en gezien worden van werkers en medewerkers’ én ‘de verantwoordelijkheid voor het
leerproces en het onderwijs bij werkers en medewerkers’ liggen ten grondslag aan de
kleinere werkverbanden, de kleurgroepen/teams.
Dit sluit aan bij de basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie.
Gelijkwaardigheid, samenwerking, betrokkenheid, duurzaamheid
Werkers en medewerkers werken op basis van gelijkwaardigheid aan de ontwikkeling van alle
kwaliteiten van de werkers (hoofd, hart en handen). Werkers en medewerkers zijn
gelijkwaardig maar hun posities verschillen. Werkers en medewerkers hebben een
professionele leerrelatie. Een medewerker heeft als organisator en verantwoordelijke voor de
leer- en leefgemeenschap functioneel gezag maar hij moet zijn gezag kunnen uitleggen.
Gelijkwaardigheid staat centraal bij de rol van de ouders: alle partners in het onderwijs werken
samen in de driehoek school - ouders - werker. Ouders hebben hun eigen rol in de
gemeenschap. Zij geven de school een stuk van de ouderlijke verantwoordelijkheid in het
vertrouwen dat deze het ‘leven, leren en kiezen’ stapsgewijs aan hun kinderen aanleert. School
en ouders vormen een pedagogische coalitie. Ouders zijn gelijkwaardig als gesprekspartner en
zijn betrokken bij inhoud en vormgeving van het onderwijs.
Samenwerking is op alle niveaus in het onderwijs en de organisatie terug te vinden: tussen BO
en VO, in de teams en in de bouwen tussen medewerkers onderling, tussen werkers, tussen
werkers en medewerkers en tussen ouders en school. In het onderwijs oefenen werkers met
allerlei vormen van samenwerking.
Werkers en medewerkers zijn betrokken bij hun werk en betrokkenheid is zichtbaar in de
onderlinge werkrelaties én in de oriëntatie op de samenleving en de nabije omgeving.
Samenwerking en betrokkenheid zijn ook de uitgangspunten voor de inrichting van bestuur en
toezicht met een toezichthoudend bestuur en een directie die werkt met een algemeen
mandaat.
Duurzaamheid is leidraad bij de kwaliteit en de ontwikkeling van onderwijs en organisatie en
denken over duurzaamheid geeft inspiratie voor initiatieven en activiteiten gericht op zorg voor
de omgeving en de wereld.
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Kwaliteit en diversiteit
De Werkplaats organiseert haar onderwijs zo dat werkers worden gestimuleerd hun eigen
kwaliteiten te ontdekken en in te zetten, maar ook om kwaliteiten die zij in mindere mate
hebben te ontwikkelen, vanuit het uitgangspunt dat elk kind die eigen kwaliteiten of talenten in
zich heeft: iedere werker de aandacht geven die zij of hij nodig heeft om zich naar eigen aard
en aanleg te kunnen ontwikkelen.
De werkers vertrekken naar voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs en maatschappij met een
‘rugzak’ vol ervaringen en inzichten om een eigen weg in het leven te kiezen en te vinden. Elk
kind kan haar/zijn eigen talent of kwaliteiten benoemen. De Werkplaats hanteert - mede
vanuit haar traditie - een brede invulling van het begrip talent. Dat impliceert ruimte voor
individuele ontwikkeling en bijbehorende keuzes. Verschil bestaat en mag er zijn, verschillen
zijn inspirerend; elkaar in eigen waarde te zien en te waarderen is daarmee onlosmakelijk
verbonden.
Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar maar iedereen is anders. De actuele botsingen in de
wereldwijde samenleving gaan vooral over de verschillen tussen (groepen) mensen. Er ligt dus
een opdracht aan het onderwijs om werkers daarmee om te leren gaan
Ontmoeting met anderen is een belangrijk middel. Leren zien, waarderen en omgaan met
diversiteit is onderdeel van ons onderwijs want verbonden met identiteitsontwikkeling.
Leren en creëren
Pedagogisch-didactisch uitgangspunt is de zogenaamde leer-creatie-cirkel. Kennis,
vaardigheden, talent en identiteit worden in samenhang en in samenwerking met anderen
geleerd en ontwikkeld. Binnen het onderwijs is voor werkers de mogelijkheid zich te verdiepen
in onderwerpen van eigen keuze en gebruik te maken van leerstrategieën van eigen keuze.
Kennis en vaardigheden krijgen pas echt betekenis als ze gebruikt worden om er zelf ‘iets
nieuws’ te mee doen, te maken, te ondernemen, kortom als ze op ‘eigen wijze’ worden
toegepast. Met leren is onlosmakelijk verbonden: het maken van fouten en vergissingen en
daar weer van leren, het krijgen van inzicht in eigen beperkingen en daar weer van leren.
Werkers leren waar mogelijk en nodig in samenhang en zij leren de verworven kennis te
gebruiken in een nieuwe context. Leren vindt, mede door de technologische ontwikkelingen,
steeds meer ook buiten en naast de school als organisatievorm plaats.
Bij het leren de verbinding maken tussen binnen en buiten en het beoordelen en “op eigen
wijze” benutten van de technologische ontwikkelingen zijn de uitdaging voor de nabije
toekomst.
Verantwoordelijkheid en wereldburgerschap
De Werkplaats is een oefenplaats voor actief democratisch burgerschap, maakt de werkers
wegwijs in de wereld, bevordert ontmoeting met andere culturen en stimuleert de
internationale oriëntatie. De Werkplaats is oefenplaats voor het omgaan met tegenstellingen
en conflicten. De Werkplaats werkt aan sociale betrokkenheid en tolerantie. Mondiale
vraagstukken als sociale en economische ongelijkheid, milieu en klimaat hebben een
belangrijke plaats in ons onderwijs. Kennis en actieve participatie staan daarbij centraal. Het
ontdekken van de mogelijkheden om actief te handelen in en deel te nemen aan de
maatschappij staat op de agenda van de school.
Kunst, cultuur en creativiteit
De Werkplaats VO is Cultuurprofielschool, de Werkplaats BO gaat dat worden. Dit raakt aan de
kern van de Werkplaats want kunst en cultuur zijn is bij uitstek het terrein waarop een ieder
zijn identiteit ontdekt en verder vormgeeft, mede in relatie met de ander en de wereld om zich
heen. Daarin is cultuur een voortdurend proces van betekenisgeving. Kunst en cultuur leveren
een onmisbare bijdrage aan de sociaal-emotionele, intellectuele en fysieke ontwikkeling van
(jonge) mensen en zijn een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Kunst en cultuur
kunnen dienen als bindmiddel tussen het individu en de wereld om hem heen.
We willen jongeren activeren en uitdagen om de wereld te beschouwen, kritisch na te denken,
zich te verwonderen, vragen te stellen zodat jongeren zelfbewuste, relativerende en kritische
burgers worden, met een sterk gevoel voor en inzicht in de complexiteit van cultuur.
Cultuuronderwijs leert leerlingen te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen
cultuur en op de cultuur van anderen. Ze leren hoe ze hun eigen leven en wereld ervaren en
hoe anderen dat doen.
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Nieuwsgierigheid en onderzoek
Nieuwsgierigheid is de basis van onderwijs, nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor
het bestaande. Onderzoekend leren geeft vorm aan die nieuwsgierigheid. Leren onderzoeken
stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder opgedane kennis en
ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig te denken en
handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en
reflecteren.

Op de Werkplaats vinden kritisch denken, filosoferen, creativiteit, oplossend vermogen en
communicatieve vaardigheden hun toepassing en beoefening in alle vakken, domeinen en
leergebieden. Dit alles in verbinding met elkaar, de maatschappij en de wereld. Deze oriëntatie
is de actuele invulling van leren met hoofd, hart en handen en past bij het ontwikkelingsgericht
onderwijs van de Werkplaats.
Veiligheid
De Werkplaats is een veilige leer- en werkomgeving. Omgaan met elkaar, samenwerken,
tolerantie en onderling begrip zijn onderdeel van het dagelijks leven en werken in onze
gemeenschap. Wenselijk en onwenselijk gedrag is onderwerp van gesprek. Grenzen zijn
duidelijk, herkenbaar en geaccepteerd. Communicatie is het model van conflictoplossing;
sancties zijn gericht op het terug kunnen keren als deelnemer van de gemeenschap. Deze
grondhouding biedt kinderen een schoolvoorbeeld van een organisatiemodel dat geen mensen
uitsluit.
Er is een goed pedagogisch klimaat met een bijpassende stevige zorg- en
begeleidingsstructuur.
Professionaliteit
Elke medewerker van de Werkplaats is onderdeel van een team waar in onderlinge
samenwerking het onderwijs vorm gegeven wordt of de ondersteuning wordt georganiseerd.
De medewerker heeft een professionele leerrelatie met de werkers. Medewerkers zijn rolmodel
en ambassadeur, werken resultaatgericht én kindgericht en zij helpen de werker zijn/haar
kwaliteiten te ontdekken. Medewerkers zijn de regisseurs van het onderwijsleerproces en zij
vinden het feedback geven en ontvangen onderdeel van hun werk en ontwikkeling. Zij nemen
verantwoordelijkheid voor hun eigen werk, zijn initiatiefrijk en proactief, hebben een open en
nieuwsgierige houding en improviserend vermogen en zijn verantwoordelijk voor hun eigen
professionele ontwikkeling.
Een onderzoekende en ondernemende houding is vanzelfsprekend voor medewerkers die
reflecteren op hun onderwijs, de resultaten van hun werkers, maatschappelijke
ontwikkelingen en nieuwe onderwijsinzichten en hun inzichten vertalen naar de praktijk. De
schoolorganisatie is daarin uitdagend en stimulerend. De school heeft een hierbij passend
personeelsbeleid.
Delen en leren
‘De Werkplaats’ is een leergemeenschap waarbinnen de kwaliteiten en inbreng van het individu
medebepalend zijn voor het aanbod en het proces. Naast het vaste onderwijsaanbod is er dus
een rijke variatie die – mede vanuit de cultuur en traditie - ingevuld wordt door de mensen én
door de kansen die ‘de wereld’ geeft.
De Werkplaats is op zichzelf geen inhoud of een systeem. Wij hebben niet de ambitie om meer
Werkplaatsen op te richten, wel om de kwaliteit van onze school optimaal te maken en ons
gedachtegoed te gebruiken als inspiratie en uitdaging voor onszelf en anderen. We willen
wegverbreder zijn in het denken over onderwijs en opvoeding.
Wij participeren daartoe actief in (collegiale) netwerken en verbanden om anderen te
inspireren en geïnspireerd te worden; door deelname in die netwerken scherpen we onze
inzichten en verrijken we ons gedachtegoed en werken we samen aan een brede en gedeelde
visie op onderwijs, leren en opvoeden. De Werkplaats is opleidingsschool, cultuurprofielschool
en deelnemer in verbanden voor vernieuwend en eigentijds onderwijs.
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Hoofdstuk 4 Ambities
De door ons geformuleerde ambities voor de komende vier jaar zijn geplaatst in de context
van ‘Missie en visie’ (hoofdstuk 2) en ‘De kern van de Werkplaats’ (hoofdstuk 3).
De ambities die in dit hoofdstuk zijn beschreven zullen in 2020 zijn gerealiseerd.
Landelijk kader:
Bij de beschrijving van ‘De kern van De Werkplaats’ en het opstellen van de ambities zijn de
landelijke kaders en landelijke ontwikkelingen die zijn beschreven en vastgelegd in
onderstaande nota’s betrokken:
- Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, advies Onderwijsraad november 2013
- Een eigentijds curriculum, advies Onderwijsraad mei 2014
- Maatwerk binnen wettelijke kaders, advies Onderwijsraad november 2015
- Bestuursakkoord voor de sector Primair Onderwijs, juni 2014
- Sectorakkoord VO, april 2014
- Ons onderwijs 2032, eindadvies Platform Onderwijs2032, januari 2016
In de beschrijving van onze ambities maken we een functionele vierdeling: onderwijs,
medewerkers, organisatie en bedrijfsvoering.
Onze ambities stellen wij op drie niveaus vast: algemeen en geldend voor de hele Stichting
Werkplaats Kindergemeenschap en op het niveau van BO en VO afzonderlijk.
Dit schoolplan is richtinggevend voor de jaarplannen BO en VO, uitgewerkt op team- en
kleurgroepniveau.
4.1 Onderwijs
Door globalisering en technologie komt de wereld steeds meer binnen handbereik. De
samenleving maakt een ingrijpende verandering door. Een baan voor het leven is niet meer
vanzelfsprekend. Sociale verbanden in de samenleving worden anders geduid dan voorheen.
Sociale cohesie staat onder druk.
Snelle veranderingen vragen om wendbaarheid en weerbaarheid. Een verschuiving is
zichtbaar van ‘wat je kunt’ naar ‘wie je bent’. Persoonlijke kwaliteiten doen ertoe.
De ontwikkeling van de werker
Gezamenlijk:
* Er is een persoonlijk dossier (VO: portfolio) dat structureel onderdeel uit maakt van de
formele feedback cyclus. In het persoonlijk dossier is de ontwikkeling van kennis,
vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten zichtbaar.
* De werker heeft de regie en het eigenaarschap van het persoonlijk dossier. Er wordt
gedifferentieerd in de wijze waarop dit gebeurt zodat dit aansluit bij de mogelijkheden van de
werker.
* Reflectie en feedback in de driehoek ouder-kind-school maken onderdeel uit van de portfoliopraktijk.
Basisonderwijs:
* De leerlijnen voor rekenen en spelling zijn in het onderwijs geïntegreerd en zijn zichtbaar in
het persoonlijk dossier van de werkers en bieden ook voor de ouders inzicht in de
ontwikkelingen van de werkers.
* De ontwikkelingslijn op sociaal en emotionele gebied is concreter benoemd en is in de
verslaggeving opgenomen.
Voortgezet Onderwijs:
* De voor het portfolio noodzakelijke vaardigheden omgaan met feedback en reflectie worden
in het programma van de onderbouwteams structureel geoefend.
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* In het zgn. Leerlab en binnen het platform Eigentijds Onderwijs worden hiertoe ervaringen
gedeeld en praktijken ontwikkeld
* Er is een verdeling van aanleren/oefenen van de vaardigheden over de vakgebieden/
activiteiten zodat niet alles overal en tegelijk geoefend en gevolgd/beoordeeld hoeft te worden.
* Er is een heroriëntatie op feedback en evaluatie die resulteert in nieuw toetsbeleid. We
gebruiken analyse instrumenten om beter te weten hoe en waarom we toetsen.
* Inzichten en opbrengsten van het driejarig onderzoekstraject ’toekomstgericht onderwijs’
met de andere scholen en het Kohnstamm Instituut UvA worden benut.
Organisatie van het onderwijs
Gezamenlijk:
* De organisatie van het onderwijs in het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van De
Werkplaats is zo op elkaar afgestemd, dat er een doorgaande leerlijn is.
* De kansen en mogelijkheden die een BO- en VO-school in één organisatie voor de werkers
biedt in de aansluiting en overgang van BO naar VO worden onderzocht en waar mogelijk en
wenselijk benut.
Basisonderwijs:
* Ten tijde van het vaststellen van dit schoolplan is het evaluatierapport over het werken in de
Ronding gereedgekomen. In dit rapport staan diverse aanbevelingen beschreven. Deze
aanbevelingen zullen nader worden onderzocht en in de jaarplannen worden opgenomen.
Voortgezet Onderwijs:
* Ruimte voor verandering is gemaakt door herbezinning op en herinrichting van de verdeling
van (onderwijs-/les-)tijd over vakken en activiteiten.
* Ruimte voor andere keuzes is ook gemaakt door de verdeling van het aanleren/oefenen van
de vaardigheden over de vakgebieden/activiteiten, zodat niet alles overal en tegelijk geoefend
en gevolgd/beoordeeld hoeft te worden
* Ruimte voor verandering is gemaakt door herbezinning op en herinrichting van de inrichting
van de werkdag, werkweek en jaarindeling voor werkers en medewerkers. Aanpassingen in het
schoolritme maken de nieuwe onderwijskundige wensen mogelijk.
Pedagogisch klimaat
Gezamenlijk:
Op het thema sociale veiligheid vallen de scores van werkers, medewerkers en ouders bij de
jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken in de bovenste 25% van de landelijke benchmark.
Basisonderwijs:
* Er is actief beleid ter bevordering van de sociale kracht van onze gemeenschap. Als
tegenhanger van de individualisering van de samenleving wordt de kracht van onze
kindergemeenschap voluit benut. Dit krijgt onder andere aandacht in de
samenwerkingsvormen die onze werkers worden aangeboden en waarbij zij worden begeleid.
* Tegen gebruik van scheldwoorden, die in het dagelijks gebruik lijken te zijn geaccepteerd en
kwetsend zijn voor anderen, wordt voorlichting voor gegeven en actief tegen opgetreden.
* Het pedagogisch klimaat en pedagogisch beleid is met elkaar besproken en opnieuw
doorleefd. Woorden hebben nieuwe betekenis gekregen dat leidt tot een eenduidig handelen
naar- en samenwerking met werkers. De vraag welke toon past bij ons pedagogisch klimaat,
voortkomend uit onze traditie, is beantwoord en wordt bewaakt door een aantal
cultuurbewakers binnen het team die (met name nieuwe) medewerkers hierbij begeleiden.
Voortgezet Onderwijs:
* Zichtbaar is dat werkers verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zichzelf en de
andere werkers en voor de zorg voor de school en de schoolomgeving.
* Werker-participatie is in alle teams onderdeel van de werkpraktijk. De klankbordgroep is een
instrument voor een voortdurende evaluatie voor werkers en medewerker, op het gebied van
teamorganisatie, studeerbaarheid en pedagogisch teamklimaat. Jaarlijkse fora maken hier in
alle teams deel uit.
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Zorg en begeleiding
Gezamenlijk:
* De Werkplaats speelt een actieve rol in de organen van het samenwerkingsverband
(algemene ledenvergadering, kring van zorg- coördinatoren) en deelt kennis en ervaring met
andere scholen.
* Jaarlijks wordt de vormgeving van passend onderwijs, inclusief het functioneren van het ZAT,
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Basisonderwijs:
* De inzet van intern begeleiders en remedial teachers is direct ondersteunend aan het werk
van de medewerkers. Bij de tevredenheidmeting wordt dit aspect door de medewerkers hoog
gewaardeerd.
Voortgezet Onderwijs:
* Het repertoire van medewerkers wordt verbreed door intensieve samenwerking binnen het
samenwerkingsverband VO, ook met scholen voor VSO. Via studiedagen en/of schoolbezoeken
wordt de expertise van de VSO gedeeld met het VO.
* Evaluatie van de zorgstructuur heeft geleid tot ver-/hernieuwde afspraken en
verantwoordelijkheden.
Didactische aanpak en differentiële leerbehoeften
Gezamenlijk:
* Medewerkers beschikken over een didactisch repertoire dat aansluit bij de leerbehoeften van
de werkers.
* Er is sprake van differentiatie op gebied van inhoud, werkvorm, tempo en evaluatie.
* Medewerkers stimuleren eigen initiatieven van werkers en bieden keuzes.
* Herkenbaar in het onderwijs is het leren en oefenen van denkvaardigheden,
oplossingsgerichte benadering en ruimte voor creativiteit.
* Onderwijs is vorm gegeven in onderwijstaken en leerdoelen.
Curriculum
Basisonderwijs:
* Focus op de cognitieve ontwikkelingen van onze werkers: In de jaaragenda’s is structureel
aandacht voor borging en ontwikkeling van de kwaliteit van de lessen en instructies.
* Het talentaanbod (Aagjes) op het BO is verruimd door gebruik te maken van de kennis en
kwaliteiten van ouders. In iedere kleurgroep is er per periode 1 aagjesproject.
* (WNT) Werkers hebben onderzoeksvaardigheden geleerd, kunnen een onderzoeksvraag
stellen, een experiment starten, evalueren en bijstellen.
* Natuur: de kwaliteit van de natuurlessen wordt jaarlijks bij de medewerkers geëvalueerd om
het reeds behaalde niveau te blijven borgen.
Voortgezet Onderwijs:
* Externe (buitenschoolse)activiteiten en vragen vanuit de samenleving worden - waar
mogelijk en waar kansen zich aandienen - ingezet om het onderwijs betekenisvol te maken.
* Het leren en oefenen van een oplossingsgerichte benadering en ruimte voor creativiteit
hebben een belangrijke plaats in het onderwijs van alle vakken.
* Denkvaardigheden, filosofie, activiteiten die het kritisch nadenken, eigen mening vormen,
'ken jezelf’ zijn herkenbaar in het onderwijsprogramma.
* Het zelfstandig leren denken - niet alleen m.b.t. kennis maar ook op sociaal gebied – neemt
een belangrijke plaats in het onderwijs in, o.a. door te leren observeren, analyseren en kijken
naar zichzelf.
* Er is een leerlijn onderzoeken voor elk leerjaar en elke afdeling.
* Leren ondernemen heeft een plaats in het onderwijsaanbod.
* Ruimte voor deze veranderingen is gemaakt door herbezinning op en herinrichting van het
aanbod van vakken en verder afstemming tussen vakken.
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Kunst, cultuur en creativiteit
Algemeen
* Medewerkers stimuleren de creativiteit en het creatief vermogen door werkers uit te dagen,
open vragen te stellen, open opdrachten te geven en verschillende werkvormen te hanteren.
Experiment, creatieve verwerking en spel worden als middel gebruikt.
Basisonderwijs
* Werkplaats BO is ook cultuurprofielschool geworden.
Voortgezet Onderwijs
*Creativiteit en de ontwikkeling van creatief vermogen is in het gehele lesaanbod verweven,
bij de kunstvakken wordt hier expliciet aandacht aan besteed.
* Bij de vakken beeldend, drama en muziek wordt – afzonderlijk en gezamenlijk - gewerkt
met nieuwe media en technologieën.
* De leerlijn nieuwe media heeft een duidelijke vorm gekregen en er is overdracht naar andere
vakken, scholing hierop wordt aangevraagd en/of verzorgd.
* Contacten en samenwerking met de HKU, het cultuurnetwerk en andere cultuurscholen in
de regio worden verstevigd om de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit te verdiepen
en te verbreden. Subsidiemogelijkheden en onderzoeksopdrachten worden benut om deze
samenwerking verder uit te bouwen.
Technologie
Gezamenlijk:
* Het onderwijs benut de technologische ontwikkelingen en inzichten, is ICT-rijk, is media-wijs
en bereidt werkers voor op technologie in de banen van de toekomst.
* Er is aandacht voor de vaardigheden die bij nieuwe technologie horen
* In het onderwijsprogramma is ruimte gemaakt om werkers te leren werken met nieuwe
technologieën.
* De leerlijn mediawijsheid/mediavaardigheid (technische vaardigheden en leren omgaan met
de nieuwe media) wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
* Er wordt scholing op basisvaardigheden voor medewerkers georganiseerd en er is daarnaast
een vraaggestuurde opzet voor verdieping.
* Beleid m.b.t. ICT en technologie is vastgelegd in een notitie met uitgangspunten en
activiteiten.
Omgaan met verschillen
* Er is alertheid voor de balans tussen gemeenschappelijkheid en individualiteit in de ruimte
voor werkers in organisatie en onderwijs.
* Gelijkwaardigheid van mensen én verschillen tussen (groepen) mensen zijn terugkerende
thema’s in het onderwijs; werkers leren om te gaan met verschillen tussen (groepen) mensen
en conflicten tussen (groepen) mensen.
* Aandacht voor diversiteit is zichtbaar in activiteiten (bijv: ontmoetingen met andere
culturen; verdieping gezonde school programma; deelname aan paarse vrijdag).
* Een beleidsnotitie diversiteit is opgesteld met uitgangspunten en activiteiten.
Link met de buitenwereld (wereldburgerschap)
Gezamenlijk:
* Wereldburgerschap is zichtbaar in opvattingen/bewustzijn werkers en medewerkers en in
inhoud van onderwijs en activiteit
* In het onderwijs nemen duurzaamheidthema’s (inclusief Fair Trade) een belangrijke plaats in.
* Duurzaamheid en het daarbij passende gedrag maakt deel uit van de opvoeding in de
pedagogische coalitie.
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Voortgezet Onderwijs:
* Het binnen en buiten school leren wordt met elkaar verbonden en verdiept. De leerlijn LOB is
daar een uitdrukking van.
* Maatschappelijke stage is onderdeel van het onderwijsprogramma.
* Bij de ‘meesterproef’ aan het eind van de schoolloopbaan (SWS en PWS) wordt de keuze van
de duurzaamheidsthema’s extra gestimuleerd door de medewerkers.
* Leren debatteren en anderen ontmoeten in debat is onderdeel van het onderwijsprogramma.
* Internationale contacten zijn onderdeel van de programma’s.
* Buitenlandse reizen maken geïntegreerd deel uit van onderwijs.
* De meerwaarde van het lidmaatschap van Unesco-scholen wordt onderzocht.
* De notitie wereldburgerschap is geactualiseerd en er is een leerlijn wereldburgerschap
ontwikkeld
4.2 De medewerkers
Het realiseren van de ambities van de Werkplaats en de maatschappelijke context van snelle
veranderingen vereisen hoog gekwalificeerde en professionele medewerkers.
Een voortdurende inhoudelijke verdieping in het vakmanschap - dat onder andere vorm krijgt
in professionele leergemeenschappen - zorgt er voor dat de medewerkers eigenaar zijn van
hun eigen professionele ontwikkeling en van de ontwikkeling van het onderwijs.
Professionele leergemeenschap
Gezamenlijk:
* Medewerkers weten hoe ze werkers kunnen volgen in hun (eigen) onderwijstraject en
benutten of ontwerpen daartoe instrumenten.
* Begeleiding nieuwe medewerkers, mentoren scholing voor beginners en gevorderden,
bijscholing, training en collegiale intervisie wordt intern aangeboden door een geschoold team
van medewerkers, op aanvraag en als structureel aanbod.
* Iedere medewerker (OP en OOP) volgt jaarlijks scholing op ICT gebied in het gebruik van de
programma’s waar de school mee werkt.
* Medewerkers maken deel uit van leergemeenschappen buiten de Werkplaats.
* De professionele ontwikkeling is onderwerp van de voortgangsgesprekken in de
gesprekscyclus.
Basisonderwijs:
* In het meerjaren nascholingsplan wordt per jaar op maximaal twee onderwerpen gefocust.
Voortgezet Onderwijs:
* Medewerkers beschikken over een pedagogisch repertoire dat aansluit bij de
ontwikkelingsbehoeften van de werkers.(bijvoorbeeld m.b.v. kennis van gedrag, puberteit en
jeugdcultuur en beschikken over vaardigheden zoals die uit de TA)
* Medewerkers hebben kennis van hoe werkers op sociaal en cognitief gebied gemotiveerd
kunnen worden (voorbeelden: LUDO-didactiek en Bram Mosterd methode).
* Medewerkers hebben kennis van jeugdcultuur en beschikken over vaardigheden om het
'kind van deze tijd' nog weer beter te begeleiden in het proces van 'ken jezelf’.
* Ruimte voor ontwikkeling en professionalisering is gemaakt door herbezinning op en
herinrichting van de inrichting van de werkdag, werkweek en jaarindeling voor werkers en
medewerkers.
Profiel WP-medewerker
Gezamenlijk:
* Medewerkers werken samen op basis van erkende ongelijkheid binnen kleurgroepen, teams,
vakgroepen .
* Identiteitsontwikkeling/persoonlijke groei hoort ook voor medewerkers bij
professionalisering.
* Medewerkers benutten intervisie.
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Voortgezet Onderwijs:
* Medewerkers nemen deel aan de praktijkgerichte onderzoekscultuur die de werkplaats kent.
* Binnen de teams wordt het mentoraat gezamenlijk ontwikkeld en is de gedeelde
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van alle werkers benoemd en zichtbaar.
4.3 Organisatie
De organisatie is vorm gegeven vanuit de volgende principes: zien en gezien worden;
verantwoordelijkheid geven en nemen; congruentie op alle niveaus van de organisatie en het
handelen; gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Leiderschap en organisatie
Gezamenlijk:
* Iedere medewerker is lid van een team.
* Gelijkwaardigheid is herkenbaar als leidend principe in de contacten tussen werkers,
medewerkers en ouders.
* Gedeeld leiderschap is het streven bij de organisatie ontwikkeling.
* De onderscheiden verantwoordelijkheden van directie en schoolleiding zijn benoemd en
zichtbaar in de dagelijkse praktijk.
* De code Goed Onderwijsbestuur van PO-raad en VO-raad worden nageleefd.
Samenwerking
Gezamenlijk:
* Het keurmerk Cultuurprofielschool wordt verkregen (BO) en verlengd (VO)
* Het keurmerk Opleidingsschool wordt verlengd.
* Het keurmerk Fair Trade school wordt verkregen.
* De Werkplaats is zichtbaar in gemeente en regio.
* De Werkplaats is actief aanwezig in het gesprek over onderwijsvernieuwing.
Basisonderwijs:
* Er is een samenwerkingsverband gecreëerd met een aantal andere basisscholen waarbij de
medewerkers elkaar bezoeken en van elkaar leren. De structuur die het VO hanteert is daarbij
als uitgangspunt genomen.
Voortgezet Onderwijs:
* Bestaande samenwerkingsrelaties zijn verdiept en verbreed. De focus ligt op collega-scholen
(leren van elkaar en netwerken); bedrijfsleven en instellingen (stages en onderwijsinput);
HKU, HU en UU (opleiden/professionaliseren, schoolontwikkeling en onderzoek); gemeente De
Bilt (sociale cohesie, stages en onderwijsinput).
Ouders
Gezamenlijk:
* De invulling van de pedagogische coalitie tussen school en ouders is benoemd.
* Ouders participeren actief in organisatie en onderwijs.
* De bijdrage van ouders in het onderwijsaanbod is vergroot.
Oud-werkers
Gezamenlijk:
* De oud-werker gemeenschap heeft zich ontwikkeld zich tot een netwerk waarbinnen het
gedachtegoed van de Werkplaats gedeeld wordt en dient als inspiratie voor oud-werkers en
werkers en medewerkers
* Aan elke werker die met een diploma vmbo-t/havo/vwo verlaat wordt een terugblik op de
schoolloopbaan gevraagd met verbeterpunten voor onderwijs en organisatie
* De bijdrage van oud-werkers in het onderwijsaanbod is vergroot.
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Kwaliteitsbeleid
Gezamenlijk:
* De school hanteert een breed instrumentarium aan meetinstrumenten (resultatenanalyses;
tevredenheidsonderzoeken etc.) en legt verantwoording af op een breed terrein via website en
de WP krant.
* Analyses van opbrengsten en resultaten worden gedeeld via de website.
* Kwaliteit van onderwijs en organisatie zijn onderwerp in de gesprekscyclus met de
medewerkers.
* Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een onderdeel of taakgebied in de organisatie
(begeleiding, LOB, professionalisering, opleiding etc.) hebben jaarlijks een gesprek over dat
werk met een lid van de schoolleiding.
* Kwaliteit van onderwijs en organisatie zijn onderwerp van gesprek in cirkels met werkers en
ouders.
* De teams/kleurgroepen werken met jaarplannen die halverwege en aan het eind van het
schooljaar cyclisch geëvalueerd worden.
Basisonderwijs:
* De rapportage van de onderwijsopbrengsten leidt, waar nodig, tot verbeterplannen met
concrete doelstellingen voor vier jaar en wordt tussentijds jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
* De gemiddelde eindresultaten van alle vakgebieden zijn op een niveau ‘4’. (CITO
middentoets groep 8)
Voortgezet Onderwijs:
* De Werkplaats neemt actief deel aan vormen van collegiale visitatie en externe audits.
* Bij alle onderzoeken met een landelijke benchmark hoort de Werkplaats bij de beste 25%.
Onderzoek
Gezamenlijk:
* Een onderzoekende houding is niet alleen kenmerkend voor de medewerkers maar ook voor
de gehele schoolorganisatie; onderzoek is de basis voor verdere ontwikkeling van onderwijs en
organisatie.
Basisonderwijs:
* Het volgen van een masteropleiding door de medewerkers wordt gestimuleerd. Het
onderzoek dat daarbij past wordt geïntegreerd in de verbeterplannen van de school.
Voortgezet Onderwijs:
* De Werkplaats participeert in academische werkplaatsen met de instituten voor Hoger
Onderwijs in de regio.
4.4 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering staat ten dienste van de ontwikkeling van het onderwijs en de persoonlijke
groei van werkers en medewerkers. De financiële en bedrijfsmatige situatie van de Werkplaats
is gezond en duurzaam.
Organisatie
Gezamenlijk:
* De in het managementstatuut aangegeven kaders voor de bedrijfsvoering zijn in de
organisatie doorgevoerd.
* De organisatorische samenvoeging van de facilitaire dienst van BO en VO is afgerond voor de
interne dienst (conciërges) en de administratie.
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Gebouwen en terreinen
Gezamenlijk:
* Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan wordt uitgevoerd.
* Onderhoud en beheer van gebouwen en terreinen vindt op een duurzame manier plaats door
verdere beperking van het energieverbruik en door vermindering en scheiden van afval. Op
deze manier draagt De Werkplaats bij aan het streven van de Gemeente De Bilt om in 2030
energieneutraal te zijn en zoveel mogelijk volgens het ‘NoWaste-principe’ te handelen.
Bij beheer en onderhoud van de terreinen staat de veiligheid van de werkers en medewerkers
voorop, bijvoorbeeld door een onderhoudsplan voor de bomen.
Basisonderwijs:
* Er wordt een plan gemaakt voor de herinrichting van het kleuterplein en het plan wordt
vervolgens uitgevoerd.
* Het gebruik en de inrichting van de zolder van het kleutergebouw wordt geëvalueerd en waar
nodig vinden gebouwelijke aanpassingen plaats.
Voortgezet Onderwijs:
* Gebruik en inzet van de ruimtes in het schoolgebouw sluiten aan bij de nieuwe
onderwijsbehoeften en –inrichting.
* Er is een voorziening waarin werkers kunnen leren te werken met nieuwe technologieën.
* Er is een plan gemaakt voor de huisvesting na 2018, uitgaande van het aantal werkers dat in
de daaropvolgende jaren verwacht wordt.
Beheer
Gezamenlijk:
* Handboek Administratieve Organisatie is geëvalueerd en waar nodig bijgesteld of aangevuld.
* Er is een nieuw inkoopbeleid opgesteld en uitgevoerd waarbij duurzaamheid het
uitgangspunt is; daarbij worden waar mogelijk Fair Trade producten gebruikt.
* Het in 2016 ontwikkelde beleid om de privacy van werkers, medewerkers en ouders te
waarborgen is uitgevoerd en geëvalueerd.
* Er is een cyber-securitybeleid dat de privacy en de voortgang van het onderwijs en de
bedrijfsprocessen moet waarborgen.
* Verdere digitalisering van de administratieve processen is gerealiseerd.
* Er wordt met cloud services (bijv. SharePoint en OneDrive) gewerkt binnen de beleidskaders
m.b.t. privacy en cybersecurity.
* In de meerjarenbegroting is ruimte gemaakt voor investeringen op het gebied van ICT en
technologie.
Voortgezet Onderwijs:
* De nieuwe vereenvoudigde lump sum financiering van het Voortgezet Onderwijs is in de
meerjarenbegroting verwerkt.
* In de meerjarenbegroting is ruimte gemaakt voor eventuele uitbreiding en aanpassing van
de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs die (nog) beter aansluit bij het (verwachte)
aantal werkers.
* Er zijn voorzieningen waarin en waarmee werkers kunnen leren werken met nieuwe
technologieën.
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Personeelsbeleid Werkplaats Kindergemeenschap
Het personeelsbeleid van de Werkplaats is gebaseerd op schooleigen uitgangspunten gerelateerd
aan het bepaalde in de CAO’s Voortgezet Onderwijs/Primair Onderwijs.
Schoolplan 2016 – 2020 zegt daarover:
“Het realiseren van de ambities van de Werkplaats en de maatschappelijke context van snelle
veranderingen vereisen hoog gekwalificeerde en professionele medewerkers.
Een voortdurende inhoudelijke verdieping in het vakmanschap - dat onder andere vorm krijgt in
professionele leergemeenschappen - zorgt er voor dat de medewerkers eigenaar zijn van hun
eigen professionele ontwikkeling en van de ontwikkeling van het onderwijs.
Professionele leergemeenschap
Gezamenlijk:
* Medewerkers weten hoe ze werkers kunnen volgen in hun (eigen) onderwijstraject en benutten of
ontwerpen daartoe instrumenten.
* Begeleiding nieuwe medewerkers, mentoren scholing voor beginners en gevorderden,
bijscholing, training en collegiale intervisie worden intern aangeboden door een geschoold team
van medewerkers, op aanvraag en als structureel aanbod.
* Iedere medewerker (OP en OOP) volgt jaarlijks scholing op ICT gebied in het gebruik van de
programma’s waar de school mee werkt.
* Medewerkers maken deel uit van leergemeenschappen buiten de Werkplaats.
* De professionele ontwikkeling is onderwerp van de voortgangsgesprekken in de gesprekscyclus.
Basisonderwijs:
* In het meerjaren nascholingsplan wordt per jaar op maximaal twee onderwerpen gefocust.
Voortgezet Onderwijs:
* Medewerkers beschikken over een pedagogisch repertoire dat aansluit bij de
ontwikkelingsbehoeften van de werkers.(bijvoorbeeld m.b.v. kennis van gedrag, puberteit en
jeugdcultuur en beschikken over vaardigheden zoals die uit de TA)
* Medewerkers hebben kennis van hoe werkers op sociaal en cognitief gebied gemotiveerd
kunnen worden (voorbeelden: LUDO-didactiek en Bram Mosterd methode).
* Medewerkers hebben kennis van jeugdcultuur en beschikken over vaardigheden om het 'kind
van deze tijd' nog weer beter te begeleiden in het proces van 'ken jezelf’.
* Ruimte voor ontwikkeling en professionalisering is gemaakt door herbezinning op en herinrichting
van de inrichting van de werkdag, werkweek en jaarindeling voor werkers en medewerkers.
Profiel WP-medewerker
Gezamenlijk:
* Medewerkers werken samen op basis van erkende ongelijkheid binnen kleurgroepen, teams en
vakgroepen.
* Identiteitsontwikkeling/persoonlijke groei hoort voor medewerkers bij professionalisering.
* Medewerkers benutten intervisie.
Voortgezet Onderwijs:
* Medewerkers nemen deel aan de praktijkgerichte onderzoekscultuur die de werkplaats kent.
* Binnen de teams wordt het mentoraat gezamenlijk ontwikkeld en is de gedeelde
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van alle werkers benoemd en zichtbaar.” (einde citaat
schoolplan)
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Het personeelsbeleid krijgt vorm op de hierna genoemde terreinen:
6.a. Loopbaanbeleid
a. Studenten
De Werkplaats werkt samen met een aantal (onderwijs)opleidingen, waaronder de Hogeschool
Utrecht (Archimedes lerarenopleiding), de Marnix Academie (PABO), het ROC (opleiding voor
onderwijsassistent), de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht (GST).
De school is partner in de opleiding van a.s. leraren met Marnix Academie (certificering als
Opleidingsschool PO verkregen in juni 2013), HU/Archimedes en UU (opleidingsschool GST). Het
Voortgezet Onderwijs verkreeg in voorjaar 2015 opnieuw het kwaliteitskeurmerk en maakt deel uit
van de Academische Opleidingsschool ‘Het Utrechts Model’.
De Werkplaats biedt de studenten van de lerarenopleidingen de mogelijkheid om hun opleiding
voor een deel in de dagelijkse onderwijspraktijk te volgen; studenten van andere opleidingen
hebben de gelegenheid om hun opleiding te verdiepen en te verbreden d.m.v. een stage. De
Werkplaats beschouwt de studenten als volwaardige medewerkers.
Zij worden op het VO begeleid door de medewerkers en de teamleiders OP. Drie medewerkers
fungeren als coach/schoolopleider, daarnaast heeft in elk van de zeven teams een medewerker
een taak (en tijd) als werkplekbegeleider.
Het BO kent twee opleidingscoördinatoren (ICO) en één bovenschoolse opleidingscoördinator
(BOC). De ICO’s ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van de studenten en voeren waar
nodig gesprekken met de student.
Contacten met de opleidingsinstituten én de bijdrage van studenten aan de onderwijsontwikkeling
maken deel uit van de wijze waarop de school werkt aan vernieuwing van onderwijsinhoud en
didactiek.
b. Beginnende docenten
In het BO is er een begeleidings- en beoordelingstraject voor startende medewerkers. Hierbij
maakt een School Video Interactie Begeleiding deel van uit. De rol van een interne mentor staat
daarin tevens beschreven.
In het VO nemen de medewerkers in de eerste vier jaar van hun aanstelling deel aan het project
BSL (Begeleiding Startende Leraren) waarbij alle nieuwe medewerkers begeleid en gevolgd
worden. Hiervoor worden begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en ook lesbezoeken met
nabesprekingen.Werkers vullen hiervoor twee keer per jaar vragenlijsten in over startende
medewerkers.
Het VO neemt deel aan een langjarig regionaal project (Een sterk begin) om de begeleiding van
beginnende medewerkers in de eerste vijf jaar van hun onderwijsloopbaan te intensiveren.
c. Zittende lesgevende medewerkers
Voor zittende personeelsleden is voorzien in een driejarige gesprekscyclus, bestaande uit
ontwikkel-/reflectie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
- Kernpunt in die gesprekscyclus is de eigen reflectie van de medewerker. De medewerker bereidt
de gesprekken voor aan de hand van het vragenformulier en door te reflecteren op de input van
werkers (VO) en medewerkers via feedback-vragenlijsten en op de door haar/zijn werkers
behaalde resultaten. Aan het eind van elk gesprek worden nieuwe ontwikkelafspraken gemaakt.
- De cyclus wordt steeds afgesloten met een beoordelingsgesprek. Dit beoordelingsgesprek is
onderdeel van het beleid m.b.t. de zgn. functiemix, de verdeling van LA (BO), LB (BO/VO), LC
(BO/VO) en LD(VO)- taken en -functies.
- Teamleiders zijn en/of worden geschoold in het voeren van deze gesprekken.

22

d. Onderwijs Ondersteunend Personeel
Voortgezet Onderwijs:
de teamleiders OP voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken met de teamassistenten
de teamleiders van de ondersteunende diensten voeren functionerings- en
beoordelingsgesprekken met hun medewerkers, daarbij gesteund door de directeur
bedrijfsvoering
de rector voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schoolpsycholoog
de directeur bedrijfsvoering voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de
staffunctionaris P&O
de directeur bedrijfsvoering voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de
teamleiders van de ondersteunende diensten
de teamleider Interne dienst voert de functionerings- en beoordelingsgeprekken met het
overige OOP waaronder ook de concierges werkzaam op de basisschool
Basisschool:
de directie BO voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de OOP-ers secretariaat.
In de toekomst wordt bezien door wie deze gesprekken gevoerd gaan worden.
-

e. Schoolleiding en directie
de rector (voor VO) en de directeur BO voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken met
de teamleiders OP
het toezichthoudend bestuur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de rector,
de directeur BO en de directeur bedrijfsvoering

f. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
De school stimuleert het gebruik maken van bestaande regelingen en de inzet van het personele
budget voor werkdrukvermindering.
g. Competenties
De Werkplaats verwacht van iedere medewerker die is betrokken bij het onderwijsproces dat hij
uitvoering geeft aan het onderwijsconcept, een bijdrage levert aan het ontwikkelen en organiseren
van herkenbare en contextrijke leerstof en mede vorm geeft aan het profiel van de school. De
benodigde competenties zijn:
Competenties afgeleid uit de missie: flexibiliteit, creativiteit, pro-activiteit, samenwerken,
coachen, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en innovatief denken.
Competenties afgeleid van de functie van lesgevend medewerker: samenwerkend leren, leren
leren en ontwerpen.
De genoemde competenties zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen van de SBL (Stichting
Beroepskwaliteit Leraren) en spelen een rol in de gesprekkencyclus.
h. Bevoegd/onbevoegd/anders bevoegd:
Er wordt een actief beleid gevoerd om medewerkers te stimuleren en te helpen zo snel mogelijk
hun bevoegdheid te behalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. De school treft
in individuele gevallen ook een eigen regeling, toegesneden op de individuele situatie.
Jaarlijks rapporteert de schoolleiding aan de MR over het aantal onbevoegd en anders bevoegd
gegeven lessen.
i. Functiebouwwerk:
Voortgezet Onderwijs:
De Werkplaats heeft een eigen functiebouwwerk voor OP en OOP, ontwikkeld binnen de kaders
van Fuwasys. Daarbij zijn LD-functies bestemd voor de teamleiders en voor expertdocenten, die
een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de onderwijs- en schoolontwikkeling hebben.
LC-functies worden toegekend voor ontwikkeltaken op een beperkter gebied. In alle gevallen vindt
benoeming in een LC- of LD-functie plaats na een sollicitatie- en benoemingsprocedure.
Basisonderwijs:
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De Werkplaats maakt voor het OP onderscheid tussen LA, LB en LC schaal, rekening houdend
met de voorwaarden van de functiemix. Medewerkers in een LB-schaal hebben de motivatie en de
vaardigheden om klas-overstijgend te denken en te handelen. Benoeming in een LB-functie vindt
plaats na een benoemingsprocedure. Teamleiders in het basisonderwijs zijn op basis van een
functiebeschrijving en na een sollicitatieprocedure benoemd in een LC-schaal.
j. Samenstelling personeel:
De opbouw van het personeelsbestand wordt jaarlijks onderzocht t.a.v. leeftijd, ervaring, sekse en
verdeling daarvan over de teams. De school streeft naar evenwichtigheid in die samenstelling op
alle terreinen. Waar nodig worden extra criteria toegevoegd bij de werving van nieuw personeel om
die evenwichtigheid te bereiken.
k. Scholing en professionalisering:
Scholing is voor alle medewerkers een wezenlijk instrument voor de ontwikkeling van de school en
de uitvoering van het beleid. Naast scholing van individuele medewerkers wordt aandacht besteed
aan teamgerichte ontwikkeling.
In het VO hebben de zeven teams van lesgevende medewerkers, de teams van conciërges,
administratie en ICT en het schoolleidingsteam allen hun eigen scholings- en ontwikkeltraject.
Het BO voert een nascholingsbeleid uit dat met name geldt voor het OP.
Deze scholing en ontwikkeling wordt op een systematische wijze aangepakt. De school als lerende
organisatie is het uitgangspunt van deze aanpak. Dit hoort bij een professioneel personeelsbeleid:
ambities en doelen formuleren, faciliteren, stimuleren en monitoren van het proces en beoordelen
van de resultaten. Daarna een nieuwe cyclus.
Voorbeelden waarin deze handelwijze zichtbaar is:
- gesprekscyclus en analyse daarvan;
- talentontwikkeling;
- cijferanalyses en bespreking daarvan met individuele medewerkers en vakgroepen.
6.b Personeelszorg/Ziekteverzuim beleid
a. Preventie
• Al enige jaren maken BO en VO succesvol gebruik van bedrijfszorg (psycholoog,
bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie, werkplekbeoordeling en zorgbemiddeling).
• In de teams nodigen teamleiders de medewerkers die dreigen te verzuimen of aangeven in de
knel te komen uit voor een gesprek met teamleider en de staffunctionaris P&O om te
bespreken of er preventieve actie kan worden ondernomen in bijvoorbeeld aanpassing van het
rooster, verschuiving of vermindering van taken of bezoek aan bedrijfsarts,
bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog of fysiotherapeut.
• De school stelt de griepprik gratis beschikbaar aan medewerkers.
• Medewerkers krijgen korting op sportactiviteiten via sportscholen. Men kan zijn of haar eigen
sportschool kiezen. Dit stimuleert medewerkers om te werken aan eigen conditie.
b. Verzuimbegeleiding
• Na drie keer ziekteverzuim vindt er een gesprek plaats tussen betrokkene, teamleider en
staffunctionaris P&O. In dit gesprek wordt nagegaan of er sprake is van een structurele
ontwikkeling en of er een relatie is met werkdruk of andere school gerelateerde zaken. Mogelijk
volgt er doorverwijzing naar bedrijfsarts of zorgnetwerk.
• Er is nauw contact tussen leden van het zorgnetwerk (bedrijfsarts, psycholoog,
bedrijfsmaatschappelijk werker) en de staffunctionaris P&O. Dat leidt tot goede afstemming
tussen adviezen en inzet op het werk.
• Teamleider en staffunctionaris P&O hebben met grote regelmaat contact met langdurig zieken.
Daar waar mogelijk wordt gezocht naar arbeidstherapeutische inzet van de medewerker als
onderdeel van een re-integratie traject.
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c. Re-integratie
De re-integratie vindt plaats met behulp van maatwerk en regelmatig contact tussen bedrijfsarts,
overige leden van het zorgnetwerk en school. In de praktijk zien we aanpassing van
werkzaamheden, langzaam ingroeien in de oude functie en outplacement. Ook de coaches spelen
desgevraagd een rol in dat re-integratieproces.
d. Analyse
Per team gaan we na wat knelpunten zijn in de werkomgeving. Dat doen we door gesprekken van
rector/directeur en staffunctionaris P&O met de teamleiders OP over hun bevindingen in de
voortgangsgesprekken, die zij voeren in het kader van de gesprekkencyclus. Dit levert niet alleen
een duidelijk beeld op van de ontwikkeling van de individuen, maar ook van de teamontwikkeling
als geheel. De directeur bedrijfsvoering voert deze gesprekken met de teamleiders van het OOP.
Samen met de (G)MR doen we jaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek. De uitslag
daarvan bespreken we met de GMR/PMR.
Dit alles levert informatie op om eventueel nieuw beleid te formuleren en staand beleid waar nodig
aan te scherpen.
6.c Personeelszorg/Overig
De Werkplaats heeft een actief beleid op het gebied van personeelszorg. De spil hierin is de
staffunctionaris P&O.
a. waar mogelijk biedt de Werkplaats eigen voorzieningen aan de medewerkers: extra
reiskostenvergoeding bovenop de CAO in het tweede jaar van een aanstelling;
b. de school intensiveert de voorlichting aan medewerkers over regelingen op het gebied van
pensioen en arbeidsongeschiktheid;
c. coaches (medewerkers met een specifieke taak in dezen) verzorgen waar nodig
intervisiebijeenkomsten en begeleiden medewerkers bij terugkeer in de organisatie na
ziekte;
d. de school, i.c. de staffunctionaris P&O, neemt deel aan diverse netwerken m.b.t.
personeel, preventie, ontwikkeling etc. met als doel de kennis en ervaring in de school te
vergroten en anderen te laten delen in onze inzichten en ervaringen;
e. de school heeft goede facilitaire mogelijkheden voor lesgevende medewerkers om op
school hun werk te verrichten;
f. tot de personeelszorg behoren ook zaken als: vieringen van jubilea, aandacht voor
behalen van diploma’s, uitgebreide aandacht voor vertrekkende medewerkers, aandacht
voor de jaarlijkse dag van de onderwijsmedewerker.
6.d Arbo beleid
Schoolveiligheidsplan
De school kent een schoolveiligheidsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Jaarlijks worden een
rapportage veiligheid en de recente versie van het schoolveiligheidsplan ter bespreking voorgelegd
aan Toezichthoudend Bestuur en GMR.
In het volgende Schoolveiligheidsplan, dat gebaseerd zal zijn op het Schoolplan 2016 – 2020,
zullen de nieuwe voornemens op het gebied van schoolveiligheid voor de periode 2016 – 2020
worden opgenomen.
RI&E
BO en VO: in het eerste kwartaal van 2015 is de RI&E uitgevoerd. De vereiste certificering van de
RI&E en de Plannen van Aanpak BO en VO door een extern bureau, is in december 2015
verkregen. Dit geldt voor de schoolgebouwen van het BO en het VO. Een eigen RI&E moet
plaatsvinden op de Kinderboerderij van het BO. Dit zal in het voorjaar 2016 gebeuren. Voor de
onderhoudswerkruimte van het BO is een saneringsplan opgesteld dat in 2016 wordt uitgevoerd.
De RI&E zal elke vier jaar worden herhaald, waarbij er jaarlijks een check van het bestaande Plan
van Aanpak zal plaatsvinden die tot een eventuele bijstelling kan leiden. Voor het BO en het VO
worden hieronder nog enkele specifieke zaken aan de orde gesteld.
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6.e Formatiebeleid
In het formatieplan van de school is de personele formatie vastgelegd, onderscheiden naar soort
en aantal functies. Bij dat formatieplan ontvangt de MR jaarlijks het overzicht van taken en uren
dat is toegekend.
De school heeft een beleid voor de verdeling van taken waarin extra aandacht wordt besteed aan
starters in het onderwijs en parttimers en waarin optimale duidelijkheid over de uit te voeren taken
wordt beoogd.
6.f Rapportage
- elk kwartaal rapporteert de staffunctionaris P&O de ziekteverzuimgegevens aan de schoolleiding
VO;
- de directie rapporteert jaarlijks de ziekteverzuimgegevens aan toezichthoudend bestuur en GMR
in het voorjaar (voorzien van de landelijke benchmark)
- de directie rapporteert jaarlijks aan toezichthoudend bestuur en (G)MR in januari over de
schoolveiligheid
- de directie rapporteert jaarlijks aan toezichthoudend bestuur en (G)MR in het najaar de overige
personele gegevens (aantallen, functieverdeling, leeftijd en sekse, bevoegd/onbevoegd,
(natuurlijk) verloop, voortgang gesprekscyclus)

Directie en staffunctionaris P&O
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Zorg en begeleiding
A. Basisonderwijs:
Begeleiding werkers BO.
De BO van De Werkplaats werkt met gezinsgroepen. Een gezinsgroep bestaat uit kinderen van
verschillende leeftijd die samen een groep vormen, een heterogene groep. Voor deze structuur
is gekozen omdat wij ervan uit gaan dat kinderen van elkaar kunnen leren en voor elkaar
kunnen zorgen.
De werkers van de klassen 1 en 2 vormen samen een groep, datzelfde geldt voor de klassen 3
en 4, de klassen 5 en 6 en de klassen 7 en 8. Deze heterogene groep vraagt , voor wat betreft
het cognitief niveau, dat een medewerker op 6 niveaus begeleiding geeft. Te weten het
gemiddelde niveau, de kinderen die extra begeleiding nodig hebben en de kinderen die meer
uitgedaagd moeten worden. (zie onderstaand schema)
De medewerker van de groep is verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkers van haar
groep.
De werkers die uitvallen op de methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen hebben
extra begeleiding nodig en krijgen van de groepsmedewerker verlengde instructie in de groep.
Treedt er na deze extra begeleiding in de groep geen verbetering op en zijn de resultaten op
de niet-methode gebonden toetsen zwaar onvoldoende dan kan ondersteuning gevraagd
worden van een remedial teacher.
Remedial teaching
De WP heeft 5 remedial teachers in dienst, zij vormen samen een WTF van 2.7.
De begeleiding van de remedial teacher gebeurt voor de groepen 5/6 en 7/8 zoveel mogelijk in
de klas zelf. Voor een bepaalde groep is er individueel of in een kleine groep begeleiding nodig
buiten de klas. De begeleiding van de kinderen in 1/2 en 3/4 vindt grotendeels buiten de klas
plaats. De remedial teachers ondersteunen het onderwijs van de groepsmedewerker..
In principe worden de volgende criteria gehanteerd voor de inzet van de remedial teacher.
Onderbouw groep 2
Werkers die in de januari-screening (Anneke Smits) als risicokind worden gesignaleerd,
worden in een vangnet groepje geplaatst ter voorbereiding op het leesproces in groep 3.
Groepen 3 t/m 8
- Technisch Lezen
Werkers bij de fonologische vaardigheden en letterkennis onvoldoende zijn krijgen direct vanaf
de start in groep 3 RT. Werkers bij wie we vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van
dyslexie woorden daarnaast doorverwezen naar een externe dyslexiespecialist.
Bij een E score op technisch lezen in de groepen 5/6 gaan we ervan uit dat remediering niet
meer noodzakelijk is. Kinderen kunnen lezen maar moeten het tempo verhogen, deze
begeleiding kan in de klas plaatsvinden door de groepsmedewerker.
- Begrijpend lezen
Een E score op begrijpend lezen is niet direct aanleiding tot begeleiding van een remedial
teacher. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van deze onvoldoende. Hierbij wordt de
intern begeleider ingeschakeld en wordt een plan opgesteld.
- Spelling
Bij de groepen 3/4 wordt de remedial teacher ingezet bij een E score. In 3/4 ligt het accent
vooral op leren lezen. Voor de groepen 5/6 en 7/8 zal de remedial teacher de kinderen met
een onvoldoende extra ondersteuning bieden in de klas.
- Rekenen
Als de E score van rekenen niet veroorzaakt wordt door een automatiseringsprobleem moet de
werker extra begeleiding krijgen. De begeleiding bij rekenen meestal zeer specifiek en zal
individueel plaatsvinden.
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Kinderen met Nederlands als tweede taal.
Werkers bij wie de Nederlands taal niet voldoende ontwikkeld is verwijzen wij door naar de
logopedist. Zij zal een taalkundig onderzoek en de school advies geven. De behandeling vindt
bij de logopedist plaats.
Leerling gebonden financiering
Werkers met LGF (rugzakje) hebben recht op 4 maal RT in de week, individueel of met andere
kinderen afhankelijk van de problematiek. Door wijzigingen in het Passend Onderwijs is nog
niet duidelijk hoe de financiering vanaf 1 augustus 2014 zal zijn.
Verwijzing
Mocht de remedial teaching niet het verwachte resultaat opleveren dan zal bekeken moeten
worden andere factoren een rol spelen. Een doorverwijzing voor een psychodiagnostisch
onderzoek naar capaciteiten of gedrag kan dan aan de orde zijn.

!
Slimme werkers
De kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn die kinderen die zeer hoog scoren op de
niet-methode gebonden toetsen. Bij deze kinderen wordt compacten en verrijken toegepast.
Zij maken wel de methode toetsen zodat er gecontroleerd kan worden of zij de getoetste stof
beheersen.
Bij de instructie van een nieuw onderwerp zitten zij bij de instructiegroep.
Ook kan besloten worden dat zij in het geheel niet meer mee doen met de reguliere stof en
alleen in de verrijkingsstof werken.
Vervroegde doorstroming
a. als door onderzoek is vastgesteld dat een werker hoogbegaafd is.
b. als de werker al een programma van compacten en verrijken heeft gevolgd en
er een didactische voorsprong van een jaar is vastgesteld.
c. als ondanks het programma de werker niet gelukkig is op school.
d. als aannemelijk is dat de werker sociaal en emotioneel kan functioneren tussen
werkers die een jaar ouder zijn.
e. Liever niet groep 3 of 8 overslaan.
Een uitvoerige beschrijving van hoe wij omgaan met de kinderen die meer uitdaging nodig
hebben is te vinden in ons hoogbegaafden protocol.
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Intern begeleider
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op de basisschool. Zij kan een vraagbaak
zijn voor medewerkers en/of ouders. Haar taak is om overzicht te houden over het verloop van
deze extra zorg.
Op De Werkplaats willen wij goed kijken naar wat ieder kind nodig heeft. Dat betekent niet
dat wij individueel onderwijs kunnen bieden, maar wel dat we zoveel mogelijk anticiperen op
de pedagogische behoeften van het kind. De intern begeleider speelt daarin, samen met de
groepsmedewerker, de spin in het web. Zij ondersteunt de medewerkers bij het signaleren,
analyseren en uitwerken van de plannen en acties in dit proces.
De interne begeleiding omvat vooral twee zaken:
- organisatie van de zorgverbreding op schoolniveau in samenwerking met de directie.
- de steun aan collega-medewerkers bij hun hulp aan kinderen .
De intern begeleider heeft ieder schooljaar twee groepsbesprekingen met iedere medewerker.
Tijdens deze groepsbesprekingen worden alle kinderen besproken met als doel samen kritisch
te kijken of ieder kind zich op de juiste manier ontwikkelt.
De intern begeleider mobiliseert waar nodig de middelen en mogelijkheden van de school,
ordent deze en zet deze in voor hulp aan de leerkracht bij haar onderwijs in de groep.
In de praktijk is het meestal zo, dat de groepsmedewerker een hulpvraag heeft waar ze zelf
niet direct het antwoord op kan vinden. De intern begeleider is dan de aangewezen persoon
om samen met de medewerker en de ouders de gemelde hulpvraag nader te onderzoeken en
in samenspraak na te gaan hoe de beste hulp geboden kan worden. Vervolgens zal zij, waar
nodig, deze hulp in gang zetten.
Verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs
Soms lukt het niet om een werker ondanks alle extra begeleiding op De Werkplaats te houden.
Verwijzing naar speciaal onderwijs vindt plaats als
- een werker zich op school diep ongelukkig voelt door zijn leerproblemen en
achterstand.
- de groepsmedewerker niet meer in staat is het kind in de groep te begeleiden.
- een werker zoveel aandacht en zorg vraagt dat dit een negatieve uitwerking op de
groep heeft.
- een werker alleen te handhaven is wanneer wij het karakter van ons onderwijs zouden
moeten veranderen.
- de veiligheid van de groep in het gedrang komt.
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Schoolondersteuningsprofiel Werkplaats Kindergemeenschap - BO
Schoolondersteuningsprofiel
Basisschool de Werkplaats Kindergemeenschap
Directeur: Jeroen Goes
Kees Boekelaan 10, Bilthoven
Intern begeleiders: Karin Raaijmakers, Juul Gudde
e-mailadres: bo@wpkeesboeke.nl website: www.wpkeesboeke.nl
Korte omschrijving van de school
De Werkplaats Kindergemeenschap is in 1926 opgericht door onderwijsvernieuwer Kees
Boeke.
De basisschool heeft samen met een school voor Voortgezet Onderwijs een eigen bestuur.
Het Voortgezet Onderwijs heeft circa 1200 werkers. De basisschool heeft circa 600 werkers.
De school is gelegen in Bilthoven Noord en heeft gezien haar geschiedenis en visie een
streekfunctie.
De school heeft 20 groepen en een kindcentrum op eigen terrein
Korte omschrijving van de leerling-populatie
De werkers van de school komen voornamelijk uit Bilthoven maar ook uit omliggende
plaatsen.
78% van de werkers komen uit De Bilt, 10% uit Zeist, 4% uit Utrecht, 3% uit Soest.
(overige 5% uit andere gemeenten)
Missie van de school
De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging
dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen bouwen aan een
rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. Vanuit de
visie samen leren en creëren bouwen wij aan goede school. Hierbij zijn de vier
kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, duurzaamheid van belang.
Groepsgrootte
De huidige schoolgrootte van het BO is op 1 oktober 2015 561 werkers
Het aanname beleid van het BO is er op gericht om 5 heterogene groepen te kunnen
vormen met, voor de groepen 3 t/m 8, een maximum aantal leerlingen van 28 werkers per
groep, met de mogelijkheid om tot 30 werkers te gaan. Om de juiste doorstroom te krijgen
van groep 2 naar groep 3 betekent dit dat op 1 oktober ruimte is voor 75 werkers in groep 1
en 75 werkers in groep 2. In principe bestaat ook de onderbouw uit 5 kleutergroepen.
Echter op het moment dat het voor de schoolleiding inzichtelijk is dat deze groepen
gedurende het schooljaar het voor de onderbouw geldende maximum van 32 werkers zal
gaan bereiken, zal er actie worden ondernomen om een zesde onderbouwgroep op te gaan
starten.
De volgende vakleerkrachten of specialisten zijn er op school aanwezig:
- Beweging
- Muziek
- Dans
- Natuur
- Intern begeleiders
- Remedial teachers
Aanmelden van leerlingen
Procedure voor aanmelding voor de onderbouw (kleutergroep)
•
Informatieochtend
Wij organiseren een aantal keer per jaar informatieochtenden voor ouders van kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze informatieochtend geven wij informatie over ons
onderwijs en krijgt u een rondleiding over ons terrein en in het schoolgebouw. Deze
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ochtenden zijn van 9 uur tot 11 uur. Aansluitend is er een mogelijkheid om een bezoek te
brengen aan het kindercentrum.
•
Aanmelding onderbouw
Voor de basisschool kunnen kinderen worden aangemeld vanaf zijn of haar geboorte. Het
kind wordt ingeschreven door het invullen van een inschrijfformulier. Wij verwachten van
alle toekomstige ouders dat zij een van onze informatieochtenden hebben bijgewoond
voordat hun kind vier jaar is geworden.
•
Wachtlijsten voor de onderbouw (kleuters)
Onze school staat in grote belangstelling van ouders. Hierdoor zijn er helaas wachtlijsten
ontstaan. Per leerjaar is er plaats voor een maximum aantal kinderen. De kinderen die
worden aangemeld nadat dit maximum is bereikt komen op een wachtlijst. Indien er
tussentijds plaats ontstaat nemen wij contact op met de eerste van de wachtlijst.
Uiterlijk 31 maart voorafgaande aan het nieuwe schooljaar kunnen wij de ouders van de
wachtlijst meer inzicht geven over de kans van plaatsing in het volgende schooljaar.
Voorrangsbeleid (groepen 1/2)
1
Broertjes en zusjes van onze huidige schoolgaande werkers (leerlingen).
2
Kinderen van het Kindercentrum op ons eigen terrein.
Procedure voor aanmelding voor de groepen 3 t/m 8
Voor deze groepen heeft de school het maximum aantal kinderen per groep bereikt. Dit
betekent dat wij hiervoor wachtlijsten hanteren. Alleen bij verhuizing of uitstroom van onze
eigen werkers (leerlingen) zal er ruimte ontstaan voor nieuwe kinderen in de groepen. Eind
mei wordt er contact opgenomen met de ouders van kinderen waarvoor plek is ontstaan en
die bij ons kunnen instromen.
Bij instroom van een kind van een andere school vindt er een gesprek plaats met de ouders
en wordt er met de huidige school contact opgenomen. In goed overleg wordt er bekeken en
besloten of De Werkplaats een goede school voor het desbetreffende kind zal zijn.
Voorrangsbeleid (groepen 3 t/m 8)
1
Broertjes en zusjes van onze huidige schoolgaande werkers (leerlingen).
2
Kinderen die verhuizen vanuit een plaats verder dan 20 km van de school.
Specifieke ondersteuningsbehoeften
Wanneer ouders verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, wordt van
hen verwacht dat ze dit bij de aanmelding aangeven. Wij zullen dan met de ouders in
gesprek gaan om samen te kijken of wij aan de behoeften van het desbetreffende kind
kunnen voldoen.
Korte beschrijving van het pedagogisch leefklimaat
Voor de Werkplaats is het pedagogisch klimaat het uitgangspunt om te kunnen ontwikkelen
en te leren. Medewerkers (leraren) en werkers (leerlingen) werken op een gelijkwaardige
basis met elkaar samen. De medewerkers zorgen daarbij voor een veilige structuur waarbij
het voor de werkers mogelijk is om zich zo goed mogelijk en passend bij hun eigen
ontwikkeling zich kunnen ontwikkelen en hun grenzen te verkennen en te verleggen.
Het pedagogisch klimaat laat zich in de praktijk zien door bijvoorbeeld de volgende
aspecten.
- De medewerker heeft een voorbeeldfunctie.
- Werkers krijgen een mentor, waarmee zij verantwoordelijkheid tonen voor de klas.
- Iedere week is er een besprekingskring. Tijdens deze kring wordt er besproken wat er
goed gaat in de klas en wat er beter kan.
- Iedere week is er een werkersraad. In de raad, waarin alle groepen zijn
vertegenwoordigd, worden zaken die op schoolniveau spelen met elkaar besproken en
naar oplossingen gezocht.
- De KOM-gesprekken zijn onze rapportgesprekken. Dit betekent dat Kinderen Ouders en
Medewerkers een gesprek voeren naar aanleiding van de verslagen en de gebeurtenissen
in de klas. De werker heeft hierin een hoofdrol.
- Andere voorbeelden van het pedagogisch klimaat zijn op onze website terug te vinden.
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Handelingsgericht werken
Door de school wordt Passend Onderwijs geboden.
Dit betekent dat wij voor ieder kind het beste onderwijs proberen te geven.
Door de breedte van ons onderwijsaanbod, door bijvoorbeeld onze vaklessen, en de wijze
waarop het onderwijs wordt aangeboden geeft ons onderwijs veel mogelijkheden om
passend te zijn naar ieder kind.
Ons pedagogisch beleid zorgt er voor dat we steeds op zoek zullen gaan naar wat er op dat
moment voor het kind nodig is (onderwijsbehoeften) om zich te kunnen ontwikkelen.
Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig om
te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen. Ongeacht of het gaat om
leerlingen die in hun ontwikkeling achterblijven of excellente leerlingen. Handelingsgericht
werken heeft de volgende 7 uitgangspunten:
1. De onderwijsbehoeften van een kind staan centraal;
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
3. De leerkracht doet er toe;
4. Positieve beschermende factoren (mogelijkheden) van de leerling, leerkracht, groep,
school en ouders zijn de uitgangspunten voor het handelen. De leerkracht kijkt naar de
kansen van kinderen en gaat na wat een leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn
ontwikkeling te zetten;
5. Leerkracht, intern begeleider en ouders werken constructief samen. Zij hebben een
gezamenlijk doel: zij willen het beste voor het kind;
6. Het handelen is doelgericht;
7. De werkwijze is systematisch en transparant.
Bij handelingsgericht werken staat centraal wat leerlingen nodig hebben in de
onderwijssituatie om zich te kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat worden
onderwijsbehoeften genoemd.
Alle leerlingen hebben zorg nodig. De individuele onderwijsbehoeften worden zoveel
mogelijk geclusterd en verwerkt in een groepsaanbod.
Leerlingvolgsysteem
De vorderingen van de kinderen worden in het digitale leerlingvolgsysteem (ParnasSys)
bijgehouden. Hierin worden de gegevens van de toetsen (methodegebonden en methodeonafhankelijke), gespreksverslagen en rapportverslagen opgeslagen.
In de groepen 3 t/m 8 worden er regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. De
resultaten bepalen of het noodzakelijk is een kind extra instructie en oefenstof of juist
verrijkingsstof te geven. Vanaf groep 3 worden er bij de kinderen een maal per jaar Citotoetsen (midden) afgenomen voor de volgende vakken: - Technisch lezen; - Begrijpend
lezen (vanaf groep 5); - Spelling; - Rekenen;
De scores geven een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Lage scores
zijn een signaal dat een kind meer oefening en instructie nodig heeft. Hoge scores kunnen
aanleiding zijn om kinderen verdiepings- en/of verrijkingsstof aan te bieden.
Indien er op individueel niveau of groepsniveau reden is om de vorderingen vaker dan 1x
per jaar te toetsen dan wordt er een tweede Cito toets (eind) in dat jaar afgenomen.
Ontwikkelingsperspectief
Voor werkers waarbij we ondersteuning krijgen van buitenaf, samenwerkingsverband en/of
ambulante begeleiding stellen wij een ontwikkelingsperspectief op (OPP). Dit OPP is dan de
leidraad voor het dagelijks handelen.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Kinderen met dyslexie en ernstige dyslexie
Op iedere school zijn er leerlingen bij wie de lees- en of spellingontwikkeling vertraagd
verloopt. Het signaleren van een vertraagde lees- en of spellingontwikkeling begint bij de
medewerker en de intern begeleider. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het stappenplan
dat beschreven wordt in het “Protocol leesproblemen en dyslexie” van Hanneke Wentink,
Ludo Verhoeven en Maud van Druenen. Diverse keren vindt er in een schooljaar een
signalering plaats. Aan de hand van deze signaleringen wordt bekeken wat de kinderen aan

32

extra instructie en oefening nodig hebben om de doelen voor het lees- en spellingonderwijs
te behalen. Wij begeleiden deze leerlingen zo goed mogelijk. Deze kinderen krijgen extra
instructie en extra oefentijd bij het leren lezen en spellen. Wanneer een kind, ondanks de
vele extra instructie en oefening, de doelen niet behaalt, kan er mogelijk aan dyslexie
gedacht worden.
Wanneer er een vermoeden van dyslexie is, wordt er na verloop van tijd een aanvraag
gedaan voor dyslexieonderzoek. Wanneer de diagnose dyslexie is vastgesteld, heeft de
leerling recht op bepaalde aanpassingen, zodat de leerling zijn werk goed kan doen.
Leerlingen met dyscalculie
Tevens zijn er op iedere school leerlingen bij wie de rekenontwikkeling vertraagd verloopt.
Wij begeleiden deze leerlingen zo goed mogelijk door ze extra instructie en extra oefentijd
te geven. Als het nodig is, wordt er langer met concreet materiaal geoefend en wordt er
teruggegrepen naar wat het kind eerder geleerd heeft.
De leerlingen krijgen extra en andere specifieke individuele instructie en extra oefentijd.
Wanneer een leerling veel moeite heeft met de automatisering van rekenvaardigheden,
kunnen er hulpmiddelen ingezet worden, zoals een tafelkaart of een rekenmachine.
Wanneer de diagnose dyscalculie is vastgesteld, heeft de leerling recht op bepaalde
aanpassingen.
Meerbegaafde leerlingen
Op de Werkplaats willen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Onderwijs op maat
is een begrip dat we steeds verder leren invullen met elkaar. We willen in staat zijn
leerlingen een voortdurende ontwikkeling van de eigen mogelijkheden te bieden. Dit
impliceert dat we niet alleen aandacht willen hebben voor leerlingen die meer zorg nodig
hebben omdat ze moeite hebben met leren, maar ook voor leerlingen die meer of andere
zorg nodig hebben juist omdat het leren hen relatief goed af gaat. Deze visie heeft
geresulteerd in de ontwikkeling van een beleidsplan voor de zorg voor (hoog)begaafde
leerlingen.
Voor de toekomst van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen bij ons op school zijn op
een aantal wezenlijke punten keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben betrekking op de
aspecten vervroegde doorstroming, compacten en verrijken. Voor wie is dit bedoeld, hoe
gaan we hier mee om, welke keuzes zijn vooraf te maken om haalbaarheid en
uitvoerbaarheid door de medewerkers te garanderen. Kunnen wij anticiperen op problemen
en hoe kunnen wij ons handelen daarop richten?
Ons beleidstuk over hoogbegaafdheid is op onze website terug te vinden.
Kinderen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof
Leerlingen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof krijgen extra
begeleiding. De leerstof wordt dan waar nodig aangepast en de oefentijd, die nodig is om
vaardigheden te leren, wordt uitgebreid. Tevens krijgen deze leerlingen extra instructie.
Eventueel volgt de leerling een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied.
Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
Leerlingen met een visuele, auditieve of motorische beperking of een vertraagde
spraak-taalontwikkeling
We kunnen leerlingen met een visuele, auditieve, motorische beperking of vertraagde
spraak-taalontwikkeling opvangen. Voorwaarde is wel dat de school specifieke en gerichte
begeleiding krijgt en kan beschikken over de hulpmiddelen, die de leerling nodig heeft.
Leerlingen met een lichamelijke beperking of verstandelijke beperking of
langdurig zieke kinderen Bij leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
moeten we bekijken of we de leerling op kunnen vangen. Dat is afhankelijk van de
beperking van het kind en de hulp die geboden moet worden.
Leerlingen met ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) We kunnen
leerlingen met een milde mate van ADHD, en ASS opvangen, wanneer zij aanspreekbaar
zijn op hun gedrag en wanneer zij in de thuissituatie goede ondersteuning krijgen. Per
leerling zal bekeken moeten worden of de school de leerling de juiste begeleiding kan
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bieden om zich verder te ontwikkelen. Bij leerlingen met een stoornis in het autistisch
spectrum (ASS) is de mate, waarin begeleiding en sturing en aanpassing nodig is voor de
leerling bepalend of een leerling met een stoornis in het autistisch spectrum kan worden
opgevangen binnen onze school. Leerlingen die te vaak grensoverschrijdend gedrag
vertonen en waarbij er geen zicht is op een juiste aanpak voor verbetering van dit gedrag,
kunnen we niet opvangen, omdat dat een gevaar oplevert voor de andere leerlingen of
omdat we geen goed onderwijs meer kunnen geven aan de gehele groep.
Langdurig en/of chronisch zieke kinderen We kunnen langdurig en/of chronisch zieke
kinderen opvangen, mits de school goede begeleiding krijgt en, indien nodig, kan
beschikken over hulpmiddelen.
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1. Inleiding
1.1. Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs beoogt voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs te bieden.
Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Zo worden jongeren het best voorbereid op
een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.
Met invoering van de Wet passend onderwijs die in augustus 2014 is ingegaan, kregen scholen
een zogeheten ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind
een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in
de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het voortgezet speciaal onderwijs.
Voor leerlingen die het echt nodig hebben, kan namelijk nog steeds een beroep op het
speciaal onderwijs gedaan worden.
Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
In het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht werkt De Werkplaats Kindergemeenschap
al geruime tijd samen met de andere scholen met het oog op de invoering van Passend
onderwijs.
1.2. Schoolondersteuningsprofiel
Dit schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke onderwijsondersteuning De Werkplaats
Kindergemeenschap kan bieden en welke ambities de school daarbij heeft. Medewerkers en
ouders hebben advies gegeven bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel via de
medezeggenschapsraad van de school.
Verder hebben alle schoolbesturen de profielen onderling afgestemd om er voor te zorgen dat
alle leerlingen in de regio inderdaad passend onderwijs kunnen ontvangen en niemand tussen
wal en schip valt.
Ouders/verzorgers kiezen zelf een school voor hun kind, ook als het kind extra ondersteuning
nodig heeft. Bij deze schoolkeuze kunnen zij zich laten leiden door de inhoud van het
schoolondersteuningsprofiel.
Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van het
kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met de ouders –
een beter passende plek, binnen het regulier of speciaal onderwijs. Zo komt het kind terecht
op de school die zo goed mogelijk bij hem of haar past.
1.3. Groeidocument
Het schoolondersteuningsprofiel is voortdurend in ontwikkeling. In 2014/15 zijn al belangrijke
ervaringen opgedaan. Het schoolondersteuningsprofiel zal op basis van een evaluatie waar
nodig worden bijgesteld. Bij die evaluatie en bij het vaststellen van een aangepaste versie van
het schoolondersteuningsprofiel zullen ouders en medewerkers via de
medezeggenschapsorganen uiteraard weer betrokken zijn.
1.4. Wat betekent het schoolondersteuningsprofiel voor ouders/verzorgers?
Ouders/verzorgers bepalen waar zij hun kind aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij
huis ligt, die past bij de geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. In de praktijk zal
de keuze vaak worden ingegeven door de combinatie van de pedagogisch – didactische eigenheid van de
school en het meer specifieke ondersteuningsaanbod. Informatie daarover is in dit
schoolondersteuningsprofiel opgenomen.
N.B.: aanmelding voor plaatsing van een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs loopt sinds 1-8-2014
via de Commissie toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Zie ook paragraaf 6.3.
1.5. Meer weten?
De school is het belangrijkste contactpunt als er vragen zijn over onderwijsondersteuning. Dat
wil niet zeggen dat altijd alles op iedere school geregeld kan worden, maar als dat niet zo is,
zorgt de school bijvoorbeeld voor doorverwijzing. Er is in dit samenwerkingsverband bewust
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niet gekozen voor centrale loketten en informatiepunten, omdat de afgelopen jaren al
gebleken is dat in het overgrote deel van de gevallen in overleg met de school kunnen worden
opgelost.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van De Werkplaats Kindergemeenschap kunt u
contact opnemen met de zorgcoördinator, Mendy van Horssen.
(M.vanhorssen@wpkeesboeke.nl)
Voor algemene en achtergrondinformatie over Passend onderwijs kunt u terecht op de website
van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zou.nl) en de landelijke website
www.passendonderwijs.nl. Laatstgenoemde website bevat een uitgebreid onderdeel voor
ouders en leerlingen.
2.

Onderwijsvisie / schoolconcept

Kernwaarden
De Werkplaats heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en
duurzaamheid. Deze kernwaarden geven richting aan het gedrag van werkers en
medewerkers.
Missie
De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk naar
hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo te “worden
wie zij zijn”, in een vorm van onderwijs die zich steeds vernieuwt, passend bij de jonge
mensen van nu en de tijd waarin zij leven, met de door Kees Boeke gegeven “kaders en
richting” als uitgangspunt.
Visie
De Werkplaats wil jonge mensen (de werkers) serieus nemen vanuit de overtuiging dat zo met
hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, waarin zij
zich met elkaar in verscheidenheid en
overeenkomst verbonden weten. In de Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan
een wereld vol mogelijkheden. De volwassenen (de medewerkers) helpen hen bij hun
ontwikkeling door het bieden van verantwoordelijkheid in een leeromgeving met veel ruimte
voor samen leren en creëren. Een Werkplaats Kindergemeenschap als oefentuin voor het
functioneren in sociale verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief
goed onderwijs, gericht op zowel hoofd, hart als handen.
Ondersteuningsvragen in relatie tot het schoolconcept
Alle werkers hebben recht op goede begeleiding, ofwel basisondersteuning. Sommige werkers
hebben extra ondersteuning nodig. Wij streven ernaar om extra ondersteuning te bieden in
overleg en samenwerking met de ouders en de werker. Vragen die dan centraal staan, zijn:
wat zijn de kansen van de werker, wat zijn de belemmeringen, hoe werken we samen in de
driehoek school – ouders –werker, wat verwachten we van elkaar en welke doelen zijn
haalbaar en mogelijk binnen ons onderwijs. Een aantal aspecten van ons schoolsysteem is van
belang om in het achterhoofd te houden bij werkers die een ondersteuningsvraag hebben. Er
wordt bijvoorbeeld gewerkt met hoofd, hart en handen. Dat betekent dat er veel doe-vakken
zijn en dat werkers worden uitgedaagd hun creativiteit te ontdekken en gebruiken. Ook leren
we werkers te reflecteren op hun eigen gedrag en hun rol in de groep. Samenwerken in vieren tweetallen speelt een zeer belangrijke rol en komt terug bij alle vakken.
3. Visie op onderwijsondersteuning
3.1. Verantwoording
Binnen het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht hebben alle schoolbesturen gezamenlijk
een visie op onderwijsondersteuning geformuleerd. Er zijn wat dat betreft geen verschillen
tussen de scholen. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen verschillen tussen de
scholen zijn.
Om te beginnen, is er al het onderscheid in schoolsoorten. Een leerling kan dus niet overal
terecht. Wie qua niveau en oriëntatie op het vmbo is aangewezen, kan niet op een vwoschool terecht. Dat heeft te maken met de geschiktheid voor een bepaalde onderwijssoort en
niet met een verschil in visie op onderwijsondersteuning. Verder verschillen scholen (gelukkig)
in de manier waarop zij concreet invulling geven aan de gemeenschappelijke visie en
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uitgangspunten. Dat zit voor een deel in de manier waarop de onderwijsondersteuning
georganiseerd wordt. Maar verschillen komen ook tot uitdrukking in de manier waarop de
mens- en onderwijsvisie, de pedagogische oriëntatie en de inrichting van de didactiek tot een
eigen inkleuring leiden.
Wat het beste is, verschilt per leerling.
3.2. Missie en visie van (de scholen van) het samenwerkingsverband
3.2.1. Missie
De aangesloten schoolbesturen waarborgen c.q. bieden, in onderlinge afstemming en conform
de wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht, er op
gericht dat zoveel mogelijk van deze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doormaken. Het samenwerkingsverband werkt samen met partners (waaronder de
gemeenten en de centra voor jeugd en gezin) in de regio, als het nodig is om extra
ontwikkelings- en gezinsondersteuning te realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe
zij behoren.
3.2.2. Visie
De visie van het samenwerkingsverband is verwoord in de volgende uitgangspunten:
•
Ieder kind krijgt een passend aanbod.
Het samenwerkingsverband volgt wat dit betreft uiteraard de wet.
•
De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in de
regio en leggen vast waarop zij gezamenlijk inzetten. Het samenwerkingsverband
wordt gevormd door de scholen, die gezamenlijk optrekken.
•
Schoolbesturen realiseren, door het accent te leggen op ontwikkeling en
verruiming van de basisondersteuning, onderwijsondersteuning zoveel als mogelijk binnen een
reguliere setting.
Het samenwerkingsverband kiest nadrukkelijk voor oplossingen in het ‘gewone’, reguliere
onderwijs, omdat dat voor de meeste leerlingen ook het beste is en de meeste kans biedt op
een diploma dat vervolgmogelijkheden biedt.
•
De verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs ligt zo veel als mogelijk op
school(bestuurlijk)niveau.
Passend onderwijs hoort op de scholen concreet vorm te krijgen. Het samenwerkingsverband
kiest bewust niet voor onderwijs- of opvangvoorzieningen buiten de scholen om, want
daarmee zouden leerlingen toch buiten een normale schoolcontext worden geplaatst.
•
Het accent ligt op preventief in plaats van curatief handelen.
De inzet is om tijdig adequate ondersteuning te bieden om daarmee te voorkomen dat op een
later moment veel meer ondersteuning nodig is.
•
De voorkeur gaat uit naar spreiding van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte over de scholen boven concentratie van deze leerlingen (tenzij de
aard van de ondersteuningsbehoefte, overwegingen van veiligheid of beperkingen in
beschikbare specialistische expertise anders impliceren).
De bedoeling van passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen de school kunnen
bezoeken die in buurt ligt en waar de voorkeur van ouders en leerling naar uit gaat en dat
leerlingen in ‘gewone’ klassen zitten
•
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs blijven nodig.
In beginsel zitten leerlingen op een ‘gewone’, reguliere school. Dat geldt in dit
samenwerkingsverband op dit moment, voor 96 % van alle leerlingen. In een aantal gevallen is
de ondersteuningsbehoefte van een leerling echter zo intensief en specialistisch dat plaatsing
in het voortgezet speciaal onderwijs de beste oplossing is.
4. Drie niveaus van onderwijsondersteuning
In aansluiting op de wettelijke regelgeving en bekostiging kent het samenwerkingsverband drie
niveaus van onderwijsondersteuning:
•
Basisondersteuning;
•
Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen;
•
Plaatsing in het speciaal onderwijs. Deze worden nu achtereenvolgens beschreven.
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4.1. Basisondersteuning
Met basisondersteuning wordt de ondersteuning bedoeld die alle scholen binnen het
samenwerkingsverband als onderdeel van hun reguliere aanbod, dat wil zeggen zonder extra
zorgmiddelen, aanbieden, eventueel in samenwerking met ketenpartners.
Concreet betekent dit het volgende. De Werkplaats Kindergemeenschap:
•
signaleert preventief en tijdig leerproblemen en ontwikkelings- en
opvoedproblemen.
•
heeft of ontwikkelt een aanbod voor werkers met dyslexie en/of dyscalculie conform
de daarvoor landelijk vastgestelde protocollen.
•
heeft of ontwikkelt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op
werkers die qua cognitieve capaciteiten boven-, dan wel onder gemiddeld toegerust
zijn voor de schoolsoort waar zij op zitten, terwijl zij wel in staat worden geacht het
schooltype waar ze op zitten succesvol te doorlopen
•
zorgt – binnen grenzen van redelijkheid – voor fysieke toegankelijkheid van
schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van
hulpmiddelen voor werkers die dit nodig hebben.
•
beschikt over (ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s en
methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken
van gedragsproblemen.
•
past een protocol toe voor medische handelingen.
•
beschrijft op welke wijze de school samenwerkt met ketenpartners om lichte
curatieve ondersteuning te bieden.
Basisondersteuning wordt voor een deel vanzelf en aangepast aan de behoefte van de werker
aangeboden op signalering door het team van medewerkers en de mentor.
4.2. Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen
Een werker die ondersteuning behoeft, die boven de overeengekomen basisondersteuning uit
gaat, ontvangt die extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo
mogelijk binnen de eigen school. Daarbij is het vertrekpunt de ondersteuningsbehoefte van de
werker. Het gaat dus om wat de werker nodig heeft en niet om wat de werker ‘mankeert’. De
school gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van
arrangementen, er is veel meer sprake van maatwerk.
Het kan zijn dat De Werkplaats Kindergemeenschap het gewenste arrangement niet kan
aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders gekozen worden voor een verwijzing naar
een school die dat arrangement wel kan aanbieden.
Als een werker een extra ondersteuningsarrangement krijgt aangeboden, stelt de school, in
overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief op. Daarin wordt in elk geval opgenomen de
te verwachten ‘uitstroombestemming’. Dat wil zeggen het vervolgonderwijs waar de werker
voor wordt opgeleid; in voorkomende gevallen kan het ook gaan om toeleiding naar arbeid.
Arrangementen kunnen verschillen in:
•
Mate van individualisering: het kan gaan om een (geheel) individueel arrangement
of een (deels) groepsgewijs arrangement.
•
Duur: arrangementen kunnen korter of langer duren.
•
Intensiteit: een arrangement kan meer of minder intensief zijn (bijvoorbeeld extra
ondersteuning op dagelijkse basis of een wekelijks gesprek met een mentor).
•
Aantal betrokkenen. Het kan zijn dat de ondersteuning geleverd wordt door of
enkele vakmedewerkers of de mentor van de werker. Ook kan een werker
doorverwezen worden naar de schoolpsycholoog. Daarnaast is het mogelijk dat er
ondersteuning van buiten wordt aangezocht. Het kan dan gaan om ambulante
begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.
Bij de beslissing om een individueel ondersteuningsarrangement in te zetten wordt de
procedure uit paragraaf 6.2 gevolgd.
Over de inhoud en de beoogde doelstellingen van een arrangement wordt altijd overlegd met
de ouders.
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Vanwege de wettelijke overgangsregelingen zullen, zoals eerder al aangeven, de
arrangementen in de schooljaren 2014/15 en 2015/16 mogelijk minder flexibel en op maat
kunnen worden aangeboden dan dat dit in de jaren daarna het geval zal zijn. De invoering
van passend onderwijs is gestart op 1-8-14. De daadwerkelijke ontwikkeling en uitvoering zal
meerdere jaren in beslag nemen.
Werkwijze bij arrangementen op de Werkplaats
Als blijkt dat de basisondersteuning niet voldoet voor een werker, kan er extra ondersteuning
worden ingezet. Op dat moment maakt de werker gebruik van een op maat aangeboden
arrangement. De inhoud van het arrangement wordt bepaald na een analyse van de
ondersteuningsvraag, die wordt gekoppeld aan de mogelijkheden binnen de school.
Extra ondersteuning kan geboden op verschillende gebieden:
Aandachtsproblematiek
Structureren
Communicatieve zelfredzaamheid
Informatieverwerking
Taalondersteuning voor werkers met Nederlands als tweede taal
Langdurige ziekte
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Concreet betekent een arrangement dat een werker tijdelijk extra begeleiding en aandacht
krijgt op een bepaald gebied. Arrangementen worden individueel en in groepsverband
aangeboden. De begeleider kan een medewerker, mentor of ambulant begeleider zijn.
Bij een individueel arrangement stelt de persoonlijk begeleider met de werker een
begeleidingsplan op waarin doelen worden gesteld, uitgaande van de hulpvraag en
ondersteuningsbehoefte van de werker. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en
ouders. In dit begeleidingsplan staat wat de
hulpvraag/ ondersteuningsbehoefte is en welke werkdoelen daaruit voort vloeien. Ook wordt
in het begeleidingsplan opgenomen op welke manier er aan de doelen gewerkt wordt en hoe
en wanneer er een evaluatie plaatsvindt.
In het geval van een groepsarrangement stelt de begeleidende medewerker een groepsplan
op. Een groepsplan bevat dezelfde onderdelen als een persoonlijk begeleidingsplan.
4.3. Plaatsing vso
In beginsel kunnen scholen aan het overgrote deel van de ondersteuningsvragen van
leerlingen tegemoet komen via de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de vorm
van arrangementen. Om een aantal redenen kan dat echter soms niet mogelijk zijn. Het gaat
daarbij om de volgende gevallen:
•
Er is (zeer) specialistische expertise nodig om in de ondersteuningsvraag
te voorzien die niet (op het vereiste niveau, in de gewenste intensiteit) binnen de school kan
worden aangeboden.
•
De duur en intensiteit van de benodigde ondersteuning is redelijkerwijze niet
inpasbaar binnen de klassikale/groepsgewijze onderwijscontext van de school.
•
De veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen kan niet
(voldoende) gegarandeerd worden.
In deze gevallen ligt een plaatsing op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de hand,
waar de leerling wel passend onderwijs en passende ondersteuning kan ontvangen, eventueel in
combinatie met behandeling vanuit jeugdzorg.
Besluitvorming over plaatsing in het vso gebeurt uiteraard altijd in zorgvuldig overleg met de ouders. De wet
schrijft hierbij een bepaalde procedure voor, die leidt tot een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring voor het
vso. Deze procedure houdt de school uiteraard aan; zie ook paragraaf 6.3.
5. Inrichting onderwijsondersteuningsstructuur
Op de Werkplaats worden werkers begeleid door een vast team van medewerkers. De mentor is de spil in
de begeleiding. Het team heeft regelmatig werkerbesprekingen, waarin zowel bekende als gesignaleerde

problematiek planmatig wordt besproken. De teambegeleider ondersteunt het team en ziet erop
toe dat er concrete werkafspraken volgen uit de werkerbespreking. De teambegeleider bespreekt
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zorgcasussen bovendien met de teamleider, bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt.
Tweewekelijks komen de teambegeleiders bijeen in het Netwerk teambegeleiders om expertise
met elkaar te delen.
Het netwerk teambegeleiders bestaat uit:
Bibian Jacobs
Team 1
Janine Scholte
Team 2
Melanie Brand
Team 3
Marjolein Leo
Team 4
Erik van Maanen
Team 5
Dirk-Peter van der Linde
Team 5
Niels Kleijwegt
Team 6
Sara Jabri
Team 7
Jacqueline Keers
Schoolpsycholoog
Mendy van Horssen
Zorgcoördinator

B.Jacobs@wpkeesboeke.nl
J.Scholte@wpkeesboeke.nl
M.Brand@wpkeesboeke.nl
M.Leo@wpkeesboeke.nl
E.vanmaanen@wpkeesboeke.nl
D.vanderlinde@wpkeesboeke.nl
N.Kleijwegt@wpkeesboeke.nl
S.Jabri@wpkeesboeke.nl
J.Keers@wpkeesboeke.nl
M.vanhorssen@wpkeesboeke.nl

Bij handelingsverlegenheid van het team bespreekt de teambegeleider de casus aan de
hand van een hulpvraag in het BegeleidingsAdviesTeam. Het BAT geeft
handelingsadviezen betreffende leer- en sociaal emotionele problematiek en doet
aanbevelingen over de te volgen routes in de begeleiding. Het BAT bestaat uit Mendy van
Horssen (zorgcoördinator) en Jacqueline Keers (schoolpsycholoog).
Bij aanhoudende handelingsverlegenheid worden de casus en hulpvraag besproken met
onze externe partners in het ZAT (ZorgAdviesTeam). Het ZAT is een periodiek
multidisciplinair afstemmingsoverleg ten behoeve van de werkerbegeleiding.
De functie van het ZAT is divers:
• consultatief: de inbrenger van het probleem wordt geholpen om zelf tot goede
oplossingen te komen;
• verwijzend: de inbrenger van het probleem benut de expertise van de ZAT- leden
om te weten waarnaar verwezen kan/moet worden;
• beslissend: de ZAT-leden beslissen tot eventueel noodzakelijke interventies en
dragen zorg voor de uitvoering ervan.
Daarnaast is het ZAT verantwoordelijk voor de eindevaluatie en nazorg.
Het ZAT bestaat uit:
Vivian Fontijn
Glenn Tan
Sebastiaan Bouman
Lies Bloo
Christel van den Thillart
Henk Zijlstra
Jacqueline Keers
Mendy van Horssen

Leerplicht De Bilt
Schoolarts/ GGD
Politie
Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Rector, voorzitter ZAT
Schoolpsycholoog
Zorgcoördinator

Binnen de basisondersteuning biedt de Werkplaats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mentoraat
Begeleiding in het leerproces (leren leren)
Begeleiding in het keuzeproces (leren kiezen)
Begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling in sociaal verband (leren leven)
Vakgerichte ondersteuning in kleine groepjes of extra workshops
Planbegeleiding in kleine groepjes
Dyslexiebegeleiding op de werkvloer en dyslexiefaciliteiten
Dyscalculiefaciliteiten
Sova-training drama
Faalangstbegeleiding en -training

•
•
•

Rots en water
Schoolpsycholoog
Vertrouwenspersoon

De Werkplaats biedt extra ondersteuning in de vorm van:
• Specifieke begeleiding voor werkers met een cluster 1 indicatie;
• Specifieke begeleiding voor werkers met een cluster 2 indicatie d.m.v. een cluster
2- arrangement van Kentalis;
• Arrangementen voor werkers met een extra ondersteuningsbehoefte.
6.

Procedures
Deze paragraaf schetst de belangrijkste procedures

6.1. Basisondersteuning
1. Werkerbespreking
•
•
•
•
•
•
•

2. BAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. ZAT
•
•
•
•
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Zowel bekende als gesignaleerde problematiek wordt in de
werkerbespreking besproken.
Teambegeleider bereidt de werkerbespreking voor.
Teamleden brengen werkers in d.m.v. het formuleren van een
hulpvraag.
Hulpvragen en afspraken worden bijgehouden in de werkerbesprekinglijst
(naam, persoonlijke gegevens, hulpvraag, actie/ afspraken).
Teambegeleider is technisch voorzitter en bewaker volgcyclus en houdt de
werkerbesprekinglijst bij.
Afspraken zijn haalbaar en oplossings-/doelgericht en de opbrengst wordt
geëvalueerd in een volgende werkerbespreking.
De werker wordt verwezen naar het BAT indien geen vooruitgang wordt
geboekt of wanneer team niet weet welk vervolgtraject van toepassing
is.

Teambegeleider bereidt de casus voor en bespreekt voor met mentor.
Teambegeleider brengt de casus in d.m.v. het formuleren van een
hulpvraag.
Casus wordt ingebracht indien het team handelingsverlegen is.
Casus wordt ingebracht indien verder onderzoek gewenst is.
Casus wordt ingebracht indien er een leer- of gedragsprobleem
gesignaleerd wordt.
Zware problematiek wordt ter informatie gemeld in het BAT, ook als er al actie
is ondernomen.
Het BAT beslist of de werker in aanmerking komt voor een
arrangement op maat.
Het BAT bespreekt met de teambegeleider welke ondersteuning
wenselijk is en hoe het arrangement vormgegeven zal worden.
Teambegeleider notuleert de adviezen uit het BAT en koppelt deze terug
aan het team.

Casus wordt ingebracht indien de adviezen uit het BAT niet het
gewenste resultaat hebben geleverd.
Casus wordt ingebracht indien buitenschoolse ondersteuning gewenst is.
Het ZAT bepaalt of een registratie in de verwijsindex (VIR) gewenst is.
Zorgcoördinator of schoolpsycholoog registreert in de VIR.

Schoolpsycholoog
• Werkers kunnen via het BAT verwezen worden naar de
schoolpsycholoog.
• Indien er sprake is van privacygevoelige problematiek kan de mentor direct
contact opnemen met de schoolpsycholoog.
• Voor aanvraag klassenobservaties.
• Consult voor mentoren.
6.2. Extra ondersteuning via arrangementen
Indien het BAT besluit dat een arrangement gewenst is, volgt onderstaande procedure:
Individueel arrangement
Stap
Wat

Wie

1

Deelgebied, duur en intensiteit
arrangement bepalen

BAT + teambegeleider

2

Arrangement koppelen aan passende
persoonlijk begeleider
Inhoud begeleidingsplan bespreken
met de werker
Inhoud begeleidingsplan bespreken
met ouder(s)
Begeleidingsplan opstellen

Teamleider

3
4
5
6
7
8
9
10

Begeleidingsplan voorleggen aan het
BAT
Begeleidingsplan laten ondertekenen
door werker, ouder(s), teamleider en
zorgcoördinator
Logboek bijhouden
Regelmatige terugkoppeling in de
werkerbespreking
Voortgang vermelden in het
zorgvierkant

Persoonlijk begeleider
Persoonlijk begeleider + mentor
Persoonlijk begeleider +
teambegeleider
Persoonlijk begeleider +
teambegeleider
Persoonlijk begeleider

Persoonlijk begeleider
Teambegeleider
Mentor in overleg met persoonlijk
begeleider

Groepsarrangement
Stap

Wie

1

Deelgebied, duur en intensiteit
arrangement bepalen

BAT + teambegeleider

2

Teamleider

3

Arrangement koppelen aan passende
persoonlijk begeleider
Ouder(s) en werker informeren

4

Groepsplan opstellen

5

Groepsplan voorleggen aan het BAT

6

Logboek bijhouden

Persoonlijk begeleider +
teambegeleider
Persoonlijk begeleider +
teambegeleider
Persoonlijk begeleider

7

Regelmatige terugkoppeling in de
werkerbespreking
Voortgang vermelden in het zorgvierkant

8
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Wat

Mentor

Teambegeleider
Mentor in overleg met persoonlijk
begeleider

6.3. Plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs
De procedure is als volgt:
•
In overleg besluiten ouders en de teamleider om een toelaatbaarheidsverklaring
voor het voortgezet speciaal onderwijs aan te vragen.
•
Het schoolbestuur dient de aanvraag en het bijbehorende dossier formeel in bij de
desbetreffende commissie binnen het samenwerkingsverband.
•
De commissie neemt, eventueel na nader onderzoek, een beslissing (wel of niet
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring).
•
Tegen de beslissing van de commissie staat de mogelijkheid van bezwaar en
beroep open; zie voor de procedure www.swv-vo-zou.nl
•
Een toelaatbaarheidsverklaring is een voorwaarde om geplaatst te kunnen worden
in het voortgezet speciaal onderwijs. De vso -school heeft vervolgens een eigen
toelatingsbevoegdheid.
6.4. Bezwaar en beroep
6.4.1. Regelingen op school(bestuurlijk) niveau
Regelingen voor bezwaar en beroep staan vermeld op onze website www.wpkeesboeke.nl
onder ouders – vragen en klachten.
6.4.2. Regelingen op niveau van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie die
adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over
de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs; zie voor de procedure
www.swv-vo-zou.nl
6.4.3. Regelingen op landelijk niveau
Sinds augustus 2014 is er een Landelijke Geschillencommissie passend onderwijs die oordeelt
in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:
•
(de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
•
de verwijdering van leerlingen;
•
het ontwikkelingsperspectief.
Zie voor de procedure www.swv-vo-zou.nl
7. Toelating van leerlingen
De samenwerkende schoolbesturen VO in de regio Zuidoost Utrecht hebben een aantal
regionale afspraken gemaakt over de procedure voor aanmelding en toelating. Daarnaast kent
elke school z ijn specifieke toelatingseisen. Voor de regionale afspraken zie: www.swv-vozou.nl.
De toelatingsprocedure van De Werkplaats Kindergemeenschap staat vermeld op de website
www.wpkeesboeke.nl onder Voorgezet onderwijs - Nieuwe leerlingen
– toelatingsprocedure.
Vanaf december in het schooljaar voorafgaand aan het brugklasjaar voeren wij de
oriënterende gesprekken met ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag.
Bij dit gesprek zijn aanwezig: teamleider onderbouw, zorgcoördinator en ouders. In overleg
met ouders beslissen we of het kind aanwezig is bij dit oriënterende gesprek. Een intern
begeleider van de basisschool of ambulant begeleider kan eventueel ook aanschuiven.
Voorafgaand aan dit gesprek wordt aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen en
eventueel relevante documenten mee te nemen. (bijvoorbeeld een onderzoeksverslag van
een GZ-psycholoog) In het gesprek verkennen we samen de ondersteuningsbehoefte van het
kind en de ondersteuningsmogelijkheden van de Werkplaats.
Als De Werkplaats kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, kan het kind worden
aangemeld via de reguliere aanmeldingsprocedure. Na de plaatsing (evt. loting) worden
ouders en kind nogmaals uitgenodigd om een begeleidingsplan te maken. Afhankelijk van de
hulpvraag, gebeurt dit net voor of net na de zomervakantie.
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Ouders kunnen kinderen conform de wettelijke bepalingen Passend Onderwijs tot uiterlijk 10
weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus) aanmelden. Binnen zes weken
na aanmelding beslist de school of een leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.
Bij de beslissing over toelating van een leerling betrekt de school de ondersteuningsbehoefte
van de leerling, zoals die na de aanmelding is vastgesteld, en de mogelijkheden van de
school om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien. Als de leerling niet kan worden
toelaten, wordt een passende onderwijsplek op een andere school (regulier of speciaal)
gezocht. Hierover wordt overleg gevoerd met de ouders.
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