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DEEL 1: BELEID 
 

1. ONS SCHOOLPLAN 

 

1.1 Voorwoord  

Ons schoolplan 2020-2024 is afgestemd op het Koersdocument van de 

Stichting Respont en is gebaseerd op de beleidsterreinen die wij relevant 

vinden voor onze schoolontwikkeling. Het is een plan voor vier jaar, waarbij 

jaarlijks de ambities geformuleerd in dit schoolplan worden uitgewerkt in 

ons jaarplan. Dit jaarplan heeft eveneens een relatie met het jaarplan (de 

jaarbrief) op Respontniveau. In een jaarverslag (o.a. in de schoolgids) 

zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd 

zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren 

en evalueren.  

De beleidsterreinen onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 

kwaliteitsbeleid vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent 

dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), 

periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of 

verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan 

komen grotendeels overeen met de kwaliteitsgebieden die de Inspectie 

van het Onderwijs onderscheidt in haar waarderingskader. 

 

1.2 Doelen en functie van het schoolplan  

Los van de wettelijke verplichting van het hebben van een schoolplan, zien wij als school het schoolplan als 

een waardevol visie-, ontwikkel- en planningsdocument bedoeld voor het personeel van de school, voor de 

ouders, het bevoegd gezag en de overheid. Met het schoolplan hebben we de volgende doelen: 

1. Document voor de school zelf, om vast te leggen “hoe we de dingen doen” en richting te geven 

aan de ambities die uitgewerkt kunnen worden in de jaarplannen. 

2. Document voor de belanghebbenden, zoals ouders, swv-en (informatief/verantwoording). 

3. Document om te voldoen aan de wettelijke verplichting.  

 

We hebben het schoolplan opgedeeld in twee delen.  

In deel 1 wordt beschreven “hoe de school de dingen doet” en wat de ambities zijn voor de toekomst. Het 

gaat hier om de beschrijving van ons beleid op de verschillende beleidsterreinen. Hierin wordt ook 

beschreven welke eigen aspecten van kwaliteit we onderscheiden en welke ambities we hebben voor de 

toekomst.  

In deel 2 worden de ambities voor de toekomst samengevat en worden in grote lijnen de 

speerpunten/activiteiten  gepland voor vier jaar. Hierin worden ook de aspecten ten aanzien van de 

basiskwaliteit/ eigen kwaliteit meegenomen die verbetering behoeven.    

 

1.3 Het opstellen en vaststellen van het schoolplan  

Het schoolplan bestaat uit teksten die zijn aangeleverd vanuit Stichting Respont en teksten die zijn 

opgesteld door de directie van Keurhove. Deze teksten zijn in het team besproken en zo nodig gewijzigd 
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en/of aangevuld. Daarna is het schoolplan ter instemming voorgelegd aan de deelraad. De bestuurder 

heeft daarna zijn akkoord gegeven.  

Dit schoolplan beschrijft de huidige structuren, regels en afspraken die de kwaliteit borgen, het duidt 

de wereld om ons heen en beschrijft onze toekomstbeelden. Een goede lezen zal ontdekken dat er 

een spanningsveld is tussen heden en toekomst. Het is aan de professional om hierop te anticiperen. 

 

 

1.4 Aanvullende documenten 

Ons schoolplan is een “parapluplan”. Daarom verwijzen we ook naar de volgende beleidsstukken: 

 De schoolgids  

 Het zorgplan  

 Het schoolondersteuningsprofiel (sop) 

 Het strategisch beleidsplan (koersplan) van Stichting Respont   

 Het kwaliteitsbeleid van Stichting Respont 

 Het beleid zelfevaluatie en collegiale audits van Stichting Respont 

 Het strategisch hrm-beleid van Stichting Respont 

 Het beleid functioneren en waarderen 
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2. ALGEMENE GEGEVENS, CONTEXTGEGEVENS EN ANALYSE 
 

2.1 NAW-gegevens 

Gegevens van Stichting Respont 

Naam stichting Respont 

Bestuurder Dhr. Th. J. Hut 

Adres Edisonweg 39d 

Postcode en plaats 4382 NV  Vlissingen 

Telefoonnummer 0118-745011 

E-mailadres info@respont.nl  

Adres website www.respont.nl  

Bestuursnummer 40876 

 

Gegevens van de school 

Naam school S.O. Keurhove 

Directeur P. van Buuren 

Adres Keurhove 3 

Postcode en plaats 4336 GN  Middelburg 

Telefoonnummer 0118-674573 

E-mailadres keurhove@respont.nl  

Adres website www.keurhove.nl  

Brinnummer 04EY 12 

 

2.2 Onze identiteit 

Keurhove is een algemeen bijzondere school. De school gaat uit van de gelijkwaardigheid van 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. 

In de dagelijkse omgang met elkaar laten wij zien dat wij respect voor elkaar hebben. De school staat 

open voor iedereen, daarbij bedenkend dat elk mens, dus ook elke leerling, uniek is. 

mailto:info@respont.nl
http://www.respont.nl/
mailto:keurhove@respont.nl
http://www.keurhove.nl/
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2.3 Ons personeel 

Op Keurhove werken wij met stamgroepen. Elke stamgroep bestaat uit 12 tot 23 leerlingen en twee 

of drie leerkrachten (Co-teaching). Eén leerkracht is weer mentor voor ongeveer 6 à 11 leerlingen uit 

de groep. Door deze groepsindeling is het mogelijk de leerlingen veel individuele aandacht te geven 

en tevens zijn er volop mogelijkheden om de leerling te leren in een groep te functioneren. 

Aan onze school is een gedragsdeskundige en een zorgleerkracht verbonden. Nadat de 

ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gebracht zijn, kunnen zij individuele leerlingen 

observeren, testen en (kort) begeleiden. Bij deze ondersteuning is de voortgang van het onderwijs 

altijd het uitgangspunt.  

Verder kunnen leerkrachten een beroep doen op de CvB. (Commissie van Begeleiding) en/of het ZAT 

(Zorg en Advies Team ). 

In de CvB zitten de directeur, de gedragsdeskundige en de zorgleerkracht. De CvB komt regelmatig bij 

elkaar en bespreekt ondersteuningsvragen van leerkrachten, ouders en leerlingen. Alle extra 

ondersteuning van de leden van de CvB dient om de voortgang in het onderwijs te bewerkstelligen. 

Wij spreken dan ook van begeleiding en niet van behandeling of therapie. Indien er intensievere 

ondersteuning nodig is, verwijzen wij door naar gespecialiseerde instellingen. 

De vaste leden van het ZAT zijn de schoolarts, de gedragsdeskundige, de zorgleerkracht en de 

directeur. Het ZAT kan aangevuld worden met andere deskundigen zoals de jeugdpolitie, de 

leerplichtambtenaar, mensen van de jeugdhulpverlening enz. Als het nodig is kunnen deze mensen 

ook ouder(s)/verzorger(s) advies, hulp of ondersteuning geven. Het ZAT komt op afroep bij elkaar. 

 

2.4 Onze leerlingen 

Keurhove is een school voor leerlingen die zich niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen in het 

basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) jaar waarbij de interactie met de omgeving in 

onbalans is (geraakt). De leerling en/of de omgeving ervaren afstemmingsproblemen. 

Om geplaatst te worden op Keurhove is een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) van een 

samenwerkingsverband noodzakelijk. 

Onze leerlingen en hun omgeving ervaren problemen op één of meerdere gebieden van:  

 communicatie, taal en sociale contacten; 

 planmatig en strategisch handelen; 

 open stellen voor nieuwe ervaringen en/of activiteiten;  

 acceptatie van regels en gezag; 

 concentratie en afleidbaarheid; 

 het leren en/of de leervoorwaarden. 

 

Veel leerlingen bij ons op school hebben één of meerdere DSM-(I)V classificaties.  

(ASS, ADHD, ODD, Hechting, enz). 
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De verwachting is dat er bij steeds minder leerlingen een diagnose vastgesteld zal worden. Dit komt 

omdat dit geen voorwaarde meer is voor de aanvraag van een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring). 

 

Capaciteiten. 

De cognitieve mogelijkheden van de leerlingen op onze school zijn heel divers. Het IQ loopt van laag 

begaafd/moeilijk lerend (IQ 70 - 79) tot zeer begaafd (IQ > 130). Veel leerlingen hebben een 

disharmonisch intelligentieprofiel. 

Woonsituatie. 

De woonsituatie van onze leerlingen is heel verschillend. Eigenlijk zijn alle lagen van de bevolking bij 

ons op school vertegenwoordigd, van hoogopgeleide ouders met een overeenkomstige baan tot 

ouders die van een uitkering moeten leven. 

Van onze leerlingen woont zo’n 35 procent bij beide biologische ouders. Ongeveer de helft van onze 

leerlingen woont bij één van de biologische ouders (waarvan sommige ouders een andere partner 

hebben). Zo’n 15 % van onze leerlingen woont in een pleeggezin, een gezinshuis of een tehuis .  

 

Er zijn woonsituaties waar alles op rolletjes loopt, maar er zijn ook situaties waarbij de 

ouder(s)/verzorger(s) moeite heeft (hebben) om alles op de rails te houden.  

De sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen komen ook in de woonsituatie van onze 

leerlingen voor; soms als reactie op een instabiele woonsituatie/omgeving, soms veroorzaakt door 

kind-eigen kenmerken. Regelmatig is het ook een combinatie van beide factoren. 

Veel van onze leerlingen hebben speciale begeleiding of krijgen vaardigheidscursussen na schooltijd.  

Zo’n tachtig procent van onze leerlingen en hun ouder(s) hebben te maken met verschillende 

hulpverleningsvormen. 

Uitstroom. 

Onze leerlingen stromen naar de volgende vormen van onderwijs uit: 

 Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4 of 3);   

 Praktijkonderwijs  (50% leerrendement); 

 VMBO B/K  (75% leerrendement);   

 VMBO G/T  (90 / 100% leerrendement); 

 Havo/VWO (100% of hoger leerrendement); 
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2.5 Ontwikkelingen met onze omgeving 

In de huidige netwerk en communicatiesamenleving zal Keurhove zich steeds meer ontwikkelen als 

een partner binnen vele netwerken. In 2022 zitten er minimaal vijf teams in de Grevelingenstraat in 

Middelburg. Het gaat om de teams van het Springtij, de Klimopschool, Keurhove, Juvent en KOW. 

Deze teams werken intensief samen en zijn verantwoordelijk voor het behouden, uitbreiden en delen 

van eigen specifieke kennis en vaardigheden. Door de samenwerking realiseren ze arrangementen 

die nauwkeurig aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.  

Juist door de kleinschaligheid zijn er sterk betrokken professionele teams.  

Doordat er tijdig gestuurd is op cultuurvisie (PLG) kan deze organisatievorm gerealiseerd worden. 

 

Het organisatiemodel van verbinding (links) en inhoud overlap (rechts) is hieronder visueel gemaakt.  

                        

 Schematische weergave van het organisatiemodel, verbinding en inhoudelijke overlap. 

In 2022 zal er in de Bevelanden en Zeeuws Vlaanderen meer thuis nabij onderwijs voor leerlingen 

met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen zijn. Dit is gerealiseerd doordat (SBO) 

scholen meer expertise, middelen en mogelijkheden hebben om “cluster 4 leerlingen” binnen hun 

eigen organisatie op te vangen. 

Naast een ondersteunende en expertise delende taak aan de (SBO) scholen, heeft Keurhove nog 

steeds een provinciale functie.  

Het onderwijs aan leerlingen uit Zeeland met complexe gedagsproblemen (hechting, ODD, CD) zal 

(nog) door Keurhove verzorgd worden. De SBO scholen krijgen van de SWV-en geld en middelen om 

“minder” complexe problematiek op te vangen met “speciaal bekostigde” arrangementen/TLV’s.  

 

In de toekomst zal er nog meer maatwerk geleverd kunnen worden. De technologie en erkenning van 

diversiteit zal hieraan bijdragen. De onderwijstak van het IKC is meer één onderwijseenheid 

geworden. Het onderwijs zal met heel veel verschillende partners kortdurend contact en afstemming 

hebben om maatwerk te kunnen realiseren. Het kind zal steeds meer gezien worden als onderdeel 

van zijn systeem met de daarbij passende ondersteuning en begeleiding. 

De scheidslijn tussen school en wereld, tussen werk(leren) en privé zal steeds meer vervagen. 
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2.6 Landelijke ontwikkelingen 

Er is in onderwijsland een aantal trends zichtbaar.  

Hieronder de 10 trends die de onderwijsraad1 heeft geïnventariseerd. 

1. Tekort aan leerkrachten. 

Vergrijzing en aantrekkelijkheid van het beroep spelen hierbij een rol. 

2. Gepersonaliseerd leren: maatwerk 

Er is steeds meer de wens en/of verwachting dat er maatwerk geleverd wordt. 

3. Individualisering en eigen verantwoordelijkheid. 

Het kind, de leerkracht (de professional) komt steeds meer voorop te staan. De vrijheidswens om het 

eigen leven (leren) vorm te geven neemt toe. Er ligt meer nadruk op zelfontplooiing en eigen 

verantwoordelijkheid. 

4. Diversiteit in de klas. 

In de groepen ontstaat steeds meer diversiteit in achtergrond en onderwijsbehoeften. 

5. Digitalisering. 

Digitalisering verovert snel het onderwijs. Dit geeft nieuwe en andere leermogelijkheden en een 

andere leeromgeving. Evenals een nieuwe inhoud zoals programmeren en digitale geletterdheid. 

6. Sociale segregatie. Mensen uit verschillende sociale lagen komen elkaar nauwelijks meer tegen. 

Onderlinge solidariteit is niet vanzelfsprekend. 

7. Kansenongelijkheid in het onderwijs.  

Gelijke onderwijskansen staat onder druk. De mogelijkheden van het milieu (huiswerk, 

woordenschat) hebben invloed op onderwijskansen. 

8. Technologische ontwikkelingen. 

De technologische ontwikkelingen gaan snel en haast dagelijks worden er nieuwe toepassingen 

gevonden. 

9. Brede(re) vorming. 

Het belang van brede vorming wordt steeds meer onderkend. Het onderwijs zal naast het 

overdragen van kennis ook moeten gaan over zelfactualisatie en persoonsvorming. Hier zal visie voor 

ontwikkeld moeten worden even als voor het zichtbaar maken en beoordelen van brede kwaliteit. 

10. De motivatie van leerlingen neemt af. 

Nieuwe verwachtingen 

Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de eisen die aan de burgers en werkenden worden 

gesteld aan het veranderen zijn. 

Ontwikkelingen op het gebied van technologisering en internationalisering brengen met zich mee dat 

van werknemers meer flexibiliteit en lerend vermogen wordt verwacht. Het wordt steeds 

belangrijker dat werknemers blijven leren en hun kennis en vaardigheden blijven vernieuwen. Om de 

eigen ‘employability’ te waarborgen, wordt van werknemers bovendien zelfsturing van de eigen leer- 

en arbeidsloopbaan verwacht. 

Het grotere beroep op zelfsturing sluit aan bij toenemende individualisering. Vrijheden om het eigen 

leven vorm te geven, nemen toe en er ligt meer nadruk op zelfontplooiing en eigen 

verantwoordelijkheid. Hierdoor verandert ook de manier waarop mensen zich met elkaar verbinden 

en gemeenschappen vormen. Stabiele en structurele bindingen – ‘zware gemeenschappen’ – in buurt 

en kerk verzwakken, terwijl tijdelijke, zelfgekozen ‘lichte gemeenschappen’ in betekenis toenemen.  

                                                           
1 Stand van educatief Nederland (2019) Onderwijsraad TRNDR resultaten 
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Meer dan voorheen is de ontwikkeling van identiteit een project dat mensen zelf ter hand moeten 

nemen. Een moreel kompas wordt minder door instituties van buitenaf aangereikt en moet actief 

worden ontwikkeld. De huidige samenleving doet niet alleen een beroep op mensen om hun eigen 

leven vorm te geven, maar ook op het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken en 

gemeenschappen. Het belang van zelfredzaamheid van burgers neemt toe, binnen nieuwe vormen 

van solidariteit en zorg voor elkaar. 

 

Je zou uit bovenstaande tekst de hedendaagse maatschappelijke verwachtingen van het onderwijs 

kunnen afleiden. Het onderwijs moet burgers en werknemers afleveren die: 

 flexibel zijn en een lerend vermogen hebben 
 zelfsturend zijn en zich blijvend willen ontwikkelen 
 verantwoordelijk willen zijn en hun eigen leven vorm geven 
 sociale netwerken kunnen opbouwen en onderhouden 

 creatief zijn en het vermogen hebben tot samenwerking 
 

De maatschappelijke veranderingen en trends, die hierboven beschreven zijn, vragen om andere 

accenten en/of nieuwe inhoud van het onderwijs en dus om andere kwaliteitsverwachtingen. 

De grootste verandering is mogelijk het maatschappelijk besef, dat de enige zekerheid constante 

verandering is. Constante verandering vraagt om andere vaardigheden, kennis en attituden. De 

hedendaagse maatschappelijke verwachting van het onderwijs is dat hier (tijdig) op ingespeeld moet 

worden.  

Consequenties voor de schoolontwikkeling 

Keurhove moet op zoek gaan naar de nieuwe verwachtingen/eisen van de (toekomstige) 

maatschappij. Er moet een mindset-verandering plaats gaan vinden in de hoofden van de 

leerkrachten. De rol van kennisoverdrager zal anders worden, waarschijnlijk een meer coachende of 

begeleidende rol. De inzet van ICT zal veranderen, van het optimaliseren van het onderwijs naar het 

transformeren van het onderwijs. Hierdoor zal de organisatie in de klassen en ook de rol van de 

leerkracht veranderen. Er zal steeds meer aandacht/plaats ontstaan voor 21ste eeuwse vaardigheden.  

Communicatie en samenwerking zullen belangrijke componenten worden. Het probleemoplossend 

vermogen, het kritisch en het creatief denken zullen inhoud moeten krijgen. De organisatie zal 

veranderen en groeien richting een professionele leergemeenschap. Keurhove zal ruimte, 

mogelijkheden en middelen moeten bieden aan de leerkrachten om te experimenteren met deze 

nieuwe inhoud en mogelijkheden. Hiervoor is het nodig om ook zaken (regels/afspraken) los te 

kunnen laten. De professionele ruimte van de leerkracht zal groter worden. De visie/werkwijze van 

Appreciative Inquiry kan mogelijk bijdragen aan het effectief omgaan met en benutten van uitslagen 

van peilingen en analyses en kan stimulerend werken in de ondersteuning van mensen. 

2.7 Resultaten van kwaliteitsonderzoek intern en extern. 

Recent hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden. Werkbelevingsonderzoek (dec. 2018), 

RI&E (dec 2019), Audit (nov 2019), Ouderpeiling (2020) en Prestatieanalyse Inspectie (2020). 

Vanuit deze onderzoeken komen geen bijzonderheden naar voren, wel worden er enkele 

aandachtspunten genoemd. Deze punten zijn in het afgelopen schooljaren verwerkt.  

De uitkomsten hebben ons meer zicht gegeven op zaken waar we meer van willen, op mooie punten 
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en gedrag die we verder willen laten groeien, uitbouwen.  

 

2.8 Resultaten van ons onderwijs 

De uitstroombestemming en het aantal schoolverlaters van het afgelopen schooljaar staat 
hieronder weergegeven. 

 
 HAVO 

VWO 
HAVO 
MAVO 

 VMBO 
g/t 

VMBO 
b/k 

Pro  SO 
 

BaO SBaO 

2013-
2014 

2   4 8 2  1   

2014-
2015 

1 1  5 11 4  4   

2015-
2016 

2   3 8 6  5   

2016-
2017 

5 3  4 6 6  2   

2017-
2018 

1 1  2 15 3  2 1 3 

2018-
2019 

2   2 12 6  3  3 

2019-
2020 

2 2  3 12 7  2   

 

De verdeling uitstroom over Regulier- en Speciaal Voortgezet Onderwijs 
 

 Regulier Voortgezet Onderwijs Speciaal Voorgezet Onderwijs 

2013 -2014 8 8 

2014 -2015 15 7 

2015-2016 14 5 

2016-2017 16 8 

2017-2018 20 2 

2018-2019 16 6 

2019-2020 20 6 

 
 
 

2.9      Sterkte-zwakteanalyse     

Het denken in sterktes en zwaktes schuurt met waarderend onderzoekend (Appreciative Inquiry). 

Keurhove gaat juist opzoek naar het beste (gedrag) in mensen, in de organisatie en in de wereld 

rondom. Het gaat om generativiteit2 (het ontstaan van nieuwe ideeën en acties). Van welke goede 

zaken, handelingen willen we meer (zien).    

We zijn gewend te organiseren op basis van risicoreductie. Terwijl het nu juist nodig is te leren 

omgaan met onzekerheden en onvoorspelbaarheid. We hebben organisaties nodig die zelf kunnen 

ontdekken en snel kunnen handelen in een dynamische omgeving.  We willen niet de problemen 

uitvergroten, maar datgene wat we nastreven, de krachten (mogelijkheden) en positieve beelden. 

                                                           
2 Steeneveld, M. (2020) Appreciative Inquiry, waarderende werkvormen voor trainers, teamcoaches en veranderaars 
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Bij een (risicoanalyse kiest Keurhove er bewust voor om de nadruk te leggen op kansen in plaats van 

op de zwaktes.  

Risico Kans 

Geen of te weinig beschikbare leerkrachten Unit-onderwijs 

Complexere onderwijs- en zorgbehoeften van onze 

leerlingen 

Interne en externe samenwerking (IKC plus in de 

Grevelingenstraat) 

Partner binnen vele (tijdelijke) netwerken 

Professionalisering medewerkers (agile-achtig 

opgezet). 

Kleinschaligheid en diversiteit als kracht inzetten 

Demografische ontwikkelingen (krimp / groei?)  Harmonica model, flexibele organisatie 

In overleg met de samenwerkingsverbanden komen 

tot een “vast volume / range” aantal leerling 

plaatsen. 

 

Stimuleren, voeden, van de start in het nieuwe 

schooljaar van een SO-groep in Zeeuws-Vlaanderen 

(en de Bevelanden)  

Wet- en regelgeving 

- Veranderende rol inspectie 

- Transities en effecten op de 

onderwijszorgarrangementen 

- Ontwikkelingen passend onderwijs 

Interne en externe samenwerking, kleinschaligheid 

en diversiteit en eigen visie als kracht gebruiken 

De samenwerking met partners > fragmentatie Prachtige (nieuwe) perspectieven, inzichten, 

samenhang, synergie. (1+1=3) 

Diversiteit Inclusie 

De staat van het gebouw Keurhove Verhuizing naar de Grevelingenstraat 

 

 

Ontwikkelpunt            (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien )  Prioriteit 

Partner binnen vele netwerken  

IKC+ ontwikkeling  

PLG cultuur  

Expertise deling  

Maatwerk  

Werken vanuit het systeemdenken  



 
14 

Coachende rol leerkracht  

Transformatie door ICT  

21ste eeuwse vaardigheden   

Experimenteren met nieuwe inhouden, werk- en begeleidingsvormen  

Creatief denken   
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3 WIE ZIJN WIJ EN WAAR WILLEN WE NAARTOE? 
 

3.1 Wie wij zijn en waarvoor wij staan 

 

Onze school is een school voor speciaal onderwijs (cluster 4) voor leerlingen van 4 tot 12 (13) jaar. 

 

We werken vanuit de volgende leidende principes: 

1. Vertrouwen 

2. Verbinden 

3. Vakmanschap 

4. Inspiratie 

 

Voor de missie van Stichting Respont en een uitwerking van de leiden principes wordt verwezen naar het 

koersplan Stichting Respont. 

Onze opdracht 

Keurhove biedt onderwijs aan leerlingen uit de provincie Zeeland in de leeftijd van 4 t/m 12 (13) jaar 

met (ernstige) gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. De leerlingen krijgen in een 

veilige leeromgeving kwalitatief goed onderwijs, dat is afgestemd op ieders individuele 

mogelijkheden. We streven naar opbrengsten, die passen bij het ontwikkelings- en het 

uitstroomperspectief van onze leerlingen. 

Wij bieden onderwijs (arrangementen) aan, waarin Keurhove elke leerling die waarden, 

vaardigheden en inhoud wil meegeven, waarmee de leerling zich staande kan houden in zijn/haar 

sociale context en tijdens het vervolgonderwijs.  

 

 

We reiken een gereedschapskist 

vol instrumenten aan 

om nu en later  

een waardevol leven  

te kunnen leven. 

 

Onze kijk op kinderen, leerlingen 

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen als mensen, als kinderen, te benaderen en niet als iemand 

met autisme, ADHD of moeilijk gedrag. De classificatie mag nooit een excuus zijn om iets niet te 

hoeven of te kunnen, maar geeft juist handvatten/mogelijkheden om problemen te overwinnen (of 

te compenseren) die veroorzaakt worden door de eigenheid van iemand.  
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Wij vinden het belangrijk dat onze hoge verwachtingen ten aanzien van kinderen (met of zonder een 

beperking), samengaan met even hoge niveaus van bevestiging en uitdaging. 

Wij bieden (weer) perspectief (=onderwijs) aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) jaar waarbij de 

interactie met de omgeving in onbalans is (geraakt).  

Keurhove heeft een positieve opvatting over mogelijkheden om leerlingen, binnen de school, te 

beïnvloeden. Dat betekent, dat de medewerkers werkelijk wat voor hen kunnen betekenen. 

Keurhove richt haar onderwijs op de totale ontwikkeling van de leerling en heeft speciale aandacht 

voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Het opbouwen van zelfvertrouwen en een gevoel van 

veiligheid bij de leerling is daarbij essentieel. Hierbij is het van belang dat er op een eerlijke en open 

wijze met de leerling wordt gecommuniceerd. Onderwijskundige vooruitgang (de opbrengsten) is van 

groot belang. Wanneer leerlingen door het behalen van resultaten gevoelens van competentie 

ontwikkelen, draagt dit bij tot een gezond zelfbeeld en wordt de motivatie bevorderd. 

 

Leidende principes en doelen 

Overlappend met de leidende principes van Respont heeft Keurhove de leidende principes: 

expertise (vakmanschap), samenwerking (verbinden)  en flexibiliteit. 

Keurhove ontleent zijn bestaansrecht aan de goede kwaliteit en (eigen) expertise.  

Goede samenwerking en afstemming met partners en stakeholders is daarbij essentieel. 

Keurhove wil een flexibele, wendbare organisatie zijn die optimaal kan inspelen op de behoeften van 

de leerlingen (partners en stakeholders). 

 

Keurhove is een lerende organisatie, waarbinnen kwaliteitszorg, planmatig werken aan opbrengsten 

en heldere communicatie vanzelfsprekend zijn. 

 

De core business van Keurhove is het creëren van een omgeving waarin leerlingen van 4 tot 12 (13) 

jaar, met (ernstige) gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen, zich optimaal kunnen 

ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek gebied. 

De belangrijkste doelstelling is de leerlingen tot ontwikkeling te laten komen, zodat zij zich staande 

kunnen houden in de huidige en de toekomstige samenleving en een bijdrage kunnen leveren 

(participeren) aan de (toekomstige) wereld. 

In het verlengde hiervan bereiden we leerlingen voor op een vorm van voortgezet (speciaal) 

onderwijs.  

Naast een overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, biedt Keurhove de mogelijkheid om de 

overstap naar een andere vorm van primair onderwijs te maken. 

De hoofddoelstelling van Keurhove bestrijkt drie deeldomeinen3. 

1. Socialisatie 

In het domein van de socialisatie worden leerlingen voorbereid op hun leven als lid van een 

gemeenschap en maken ze kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. Die kunnen sociaal-

politiek zijn, maar ook cultureel of professioneel. Leerlingen maken kennis met de normen en 

                                                           
3 Biesta, G. (2012) Goed onderwijs en de cultuur van het meten.  
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waarden van het grotere geheel, wat een samenleving kan zijn. Betrokkenheid en relatie staan 

voorop: er wordt niet alleen kennisgenomen van het grotere geheel, maar er wordt ook een beroep 

gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het individu om bewust de keuze te maken om te 

participeren. Hij wordt uitgenodigd zich niet alleen aan te passen aan de gemeenschap, maar deze 

ook kritisch te bezien en mede vorm te geven. 

2. Kwalificatie  

Bij kwalificatie gaat het om het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in 

staat stellen iets te doen, op een bepaalde manier te handelen. Bij kwalificatie gaat het erom dat 

leerlingen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen 

participeren in de samenleving en het functioneren in het toekomstige beroepsleven. 

3. Subjectificatie (persoonsvorming) 

De essentie van subjectificatie /subjectivering is een persoon vrij, volwassen en verantwoordelijk in 

de wereld te laten zijn. 

In het domein subjectificatie, staat de vorming van de persoon centraal en de ontwikkeling van zijn 

eigen identiteit en uniciteit, zijn autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van zijn 

drijfveren en passies. De vragen die daarbij de kern vormen, zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik 

zijn. 

 
De doelen van Keurhove hebben een (ortho)pedagogisch en een (ortho)didactisch component. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het niet of – of, maar en – en is. De doelstellingen zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een eenheid binnen de school. 

Er zijn dan ook de volgende gelijkwaardige subdoelen te formuleren: 

 het leiden van het kind naar een grotere zelfredzaamheid zodat het zich handhaaft in het 

onderwijs en gebruik kan maken van de onderwijsvoorzieningen; 

 het voorbereiden op een vorm van vervolgonderwijs; 

 Het bereiken van het maximaal haalbare didactische niveau (een niveau wat gezien de 

cognitieve capaciteiten verwacht mag worden) van elke leerling, zodat een goede 

doorstroming naar passend vervolgonderwijs mogelijk wordt; 

 het leren omgaan met beperkingen en leren inzetten van mogelijkheden;  

 Een goede afstemming tussen school, gezin en jeugdhulpverlening, om de context waarin de 
leerlingen uit onze doelgroep zich ontwikkelen voor hen zo overzichtelijk en (be)grijpbaar en 
hierdoor zo veilig mogelijk te maken. 
 

Aanvullend worden voor de ouders/verzorgers de volgende doelen nagestreefd: 

 Inzicht geven in vaardigheden, niveau, mogelijkheden en beperkingen van de leerling; 

 Het handhaven en/of creëren van minimale pedagogische voorwaarden m.b.t. het 

functioneren van de leerling op school. 
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Onze ideologie 

Wij geloven in mogelijkheden en niet in beperkingen. 

Wij geloven in bevestiging en erkenning en niet in afwijzing.  

Wij geloven in samen en niet in apart. 

Wij geloven in de kracht van de interactie. 

 

3.2 Onze (droom)school over vier jaar; waar willen we naartoe? 

 

Onze ambitie. 

Onder de paraplu van het IKC+ werken minimaal 6 teams samen in de Grevelingenstraat in 

Middelburg; te weten drie onderwijsteams, twee zorgteams en een opvangteam. Het gaat om de 

teams van het Springtij (SBO), de Klimopschool (SO cluster 3), Keurhove, Juvent (jeugdzorg)en KOW 

(kinderopvang). Deze teams zijn zelf-organiserend en verantwoordelijk voor het behouden, 

uitbreiden en delen van hun specifieke kennis en vaardigheden. Zij werken intensief samen en 

realiseren hierdoor vele arrangementen*, die nauwkeurig aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften 

van de (zorg)leerlingen uit de samenwerkingsverbanden.  

Juist door de kleinschaligheid is er een sterk gemotiveerde, betaalbare en professionele ploeg 

mensen werkzaam.  

 

Schematische weergave van de e teams (Springtij, Klimopschool, Keurhove en Jeugdhulpverlening) en 

de vele soorten arrangementen die door samenwerking ontstaan.  
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4 ONDERWIJSKUNDIG BELEID  

 

4.1      Onze visie op goed onderwijs; uitgangspunten van ons onderwijs 

 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de interactie met de omgeving in onbalans is (geraakt). 

De leerling en/of de omgeving ervaren afstemmingsproblemen. 

Zaak is dus dat er (weer) goede communicatie ontstaat tussen de leerling en de leerkracht, tussen de 

leerling en zijn/haar “wereld”. Dat er (weer) zinvolle, betekenis volle afstemming ontstaat. 

Afstemming die pedagogische en didactische groei en ontwikkeling mogelijk maakt.  

Pedagogische sensitiviteit, voorspelbaarheid en consequent handelen zijn hiervoor belangrijke 

pijlers.   

4.1.1.  Onze visie op Pedagogisch handelen 

Om recht te kunnen doen aan de verschillen tussen kinderen heeft Keurhove ervoor gekozen 

adaptief onderwijs als pedagogisch concept te hanteren.  

Binnen het onderwijs op Keurhove wordt uitgegaan van het feit, dat het handelen van leerlingen 

wordt gestuurd door 3 psychologische basisbehoeften, namelijk de behoefte aan: 

 autonomie; 

 competentie; 

 relatie. 

 

Gezien de kenmerken van de doelgroep ondervinden leerlingen van Keurhove vooral problemen in 

de relatie, de afstemming met de ander. Om het streven van de leerling naar competentie niet langer 

onder druk te zetten door het aanspreken van de leerling op het onvermogen om in relatie te treden 

met zijn opvoeder, kiest Keurhove er met nadruk voor om de competentieontwikkeling als 

vertrekpunt te nemen i.p.v. de band met de leerling. De leerling wordt competenter gemaakt om 

autonoom op te kunnen treden en vervolgens vanuit een versterkt zelfbeeld makkelijker relaties aan 

te kunnen gaan en te onderhouden. 

Keurhove streeft dus naar competentiegericht onderwijs, waarbij competentie wordt omschreven als 

‘de samenhang tussen kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijkheidskenmerken’. 

  

De samenhang tussen kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijkheidskenmerken 

 

In de onderwijsinhoudelijke visie van Keurhove valt het ontwikkelen van competenties in 2 gebieden 
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uiteen. Enerzijds de leerstofontwikkeling, anderzijds de leervoorwaarden. Kennis en vaardigheden 

vallen binnen de leerstofontwikkeling, terwijl motivatie en persoonlijkheidskenmerken op het terrein 

van de leervoorwaarden liggen. Deze elementen hangen met elkaar samen. Om te komen tot het 

verwerven van kennis en vaardigheden zijn de onderste twee elementen nodig.  

Bij de leerlingen die instromen is de communicatie over en weer in onbalans geraakt. De leerling en 

de omgeving ervaren afstemmingsproblemen. Er is (wederzijds) onbegrip.  

Deze verstoorde communicatie kan tot een ongemotiveerde houding van de leerling leiden. Veel van 

onze leerlingen hebben bepaalde persoonlijkheidskenmerken, die het verwerven van kennis en 

vaardigheden blokkeren als de interactie met de omgeving niet goed is.  

Keurhove streeft ernaar de interactie tussen leerling en omgeving (=leerkracht en medeleerlingen) in 

balans te brengen door competentiegericht onderwijs te geven, waarbij de onderste twee elementen 

in de loop van de tijd weer dusdanig positief ontwikkeld worden, dat uitstroom naar (regulier) 

vervolgonderwijs mogelijk wordt. 

Inherent aan de doelgroep is het gegeven, dat de achterstanden op het gebied van kennis- en 

vaardigheidsontwikkeling vaak geen capaciteitsprobleem zijn, maar veroorzaakt worden door 

persoonlijkheidskenmerken en interactieproblemen.  

De verbindende factor bij alle leerlingen van Keurhove is de reactie op frustraties in het 

ontplooiingsproces. In plaats van het zich eigen maken van vaardigheden als reactie op het gevoel 

van incompetentie, zullen deze leerlingen zich terugtrekken en afhaken. Het is zaak dit proces te 

doorbreken door de interactie (weer) in balans te brengen. 

Vanuit de gedachte dat het handelen van de leerlingen wordt gestuurd door de eerdergenoemde 

psychologische basisbehoeften, is het duidelijk dat de motivatie aangepakt wordt door het oppakken 

van de competentieontwikkeling. Om dit te bereiken is het van groot belang om de leerlingen te 

leren, mede door middel van het versterken van het zelfbeeld en dus het gevoel van competentie, op 

een andere manier om te gaan met de hobbels op het onderwijspad. (Begeleid) aanpakken van het 

probleem in plaats van weglopen; dus communiceren en gedragsalternatieven uitproberen. 

Een ander uitgangspunt is het feit, dat de leerling zich integraal ontwikkelt. Op alle 

ontwikkelingsgebieden, zowel fysiek, sociaal als cognitief, streeft de leerling ernaar zich competent te 

voelen. De mate van competent voelen hoeft niet op alle gebieden even groot te zijn, maar als het 

gevoel van incompetentie op één van de terreinen overheersend wordt, heeft dit als effect dat de 

totale ontwikkeling onder druk komt te staan of zelfs volledig stagneert. In principe ontwikkelt een 

leerling zichzelf vanuit de behoefte om invloed (controle) uit te kunnen oefenen op zijn omgeving. 

Voor de meeste leerlingen van Keurhove geldt, dat de ontwikkeling van competenties dankzij het 

aangepaste onderwijs en de inzet van hulp binnen de mogelijkheden positief verloopt. 

4.1.2  Onze Visie op zorg en onderwijs 

Het belang van een goede zorgstructuur. 

Een goede zorgstructuur maakt het mogelijk om vroegtijdig stagnatie/problemen of snelle 

ontwikkeling te signaleren en er adequaat op te anticiperen.  

Een duidelijke zorgstructuur draagt bij tot snelle en duidelijke informatieoverdracht tussen 

personeelsleden, waardoor afstemming ontstaat tussen onderwijsbehoeften en een passend 

onderwijsaanbod. 
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Uitgangspunten: 

 Om een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen geven is het noodzakelijk dat er 
uniformiteit is in het handelen van alle leerkrachten, om daarmee de kwaliteit van de 
werkzaamheden nog verder te laten toenemen. Het zorgdocument met de daarin beschreven 
zorgstructuur draagt daaraan bij. 

 De groepsleerkracht (mentor) is de spil waar alles om draait. De groepsleerkracht (mentor) is 
ook de eerst aanspreekbare betreffende het functioneren van een leerling. Het is dus belangrijk 
dat de groepsleerkracht (mentor) steun heeft aan het systeem. 

 De leerlingenzorg op Keurhove is zich steeds (verder) aan het ontwikkelen, verfijnen. We blijven 
ernaar streven het systeem zo effectief mogelijk te maken met een zo beperkt mogelijke 
tijdsinvestering. Het gaat immers om de ontwikkeling van het kind en niet om het systeem zelf 
(de registratie). 

 De leerlingenzorg op Keurhove ontwikkelt zich steeds meer richting opbrengstgericht onderwijs.  
 

Structuur. 

Onze zorg begint met het bepalen van het ontwikkel- en uitstroomperspectief op advies van de CvB. 

De CvB stelt dit vast op basis van toets- en dossiergegevens van een leerling en na 

overleg/afstemming met de ouder(s)/verzorger(s). 

Het uitstroomperspectief wordt verder geconcretiseerd in de toegewezen leerroutes en 

arrangementen. Het groepsplan is de schriftelijke weergave hiervan. De opbrengsten van het 

beschreven aanbod vormen weer de basis voor verdere planning/aansturing. 

Spil is het onderwijsleerproces, met name het professioneel handelen van de leerkracht. De 

leerkracht krijgt hierbij steun van leden van de CvB.  

De CvB helpt en ondersteunt door het aanleveren van handelingsgerichte informatie. 

De directeur stimuleert en faciliteert de professionaliteitsontwikkeling van de leerkrachten, de 

kwaliteitsontwikkeling.  

Visie op zorg 

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen als mensen, als kinderen, te benaderen en niet als iemand 

met autisme, ADHD of moeilijk gedrag. De classificatie mag nooit een excuus zijn om iets niet te 

hoeven of te kunnen, maar geeft juist handvatten/mogelijkheden de problemen te overwinnen (of te 

compenseren) die veroorzaakt worden door een beperking.  

Wij vinden het belangrijk dat onze hoge verwachtingen ten aanzien van mensen met een beperking 

samengaan met even hoge niveaus van ondersteuning en uitdaging. 

Zorg heeft te maken met de kijk op kinderen, de kijk op hun ontwikkeling, hun mogelijkheden en hun 

beperkingen. 

Op Keurhove onderscheiden we vier invalshoeken waarop we naar leerlingen kunnen kijken. 

1. Eigen referentiekader 
Het eigen referentiekader (ervaring, emotie) van de leerkracht bepaalt de manier waarop de 
leerling benaderd wordt. 
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2. Het medisch model.  
De leerkracht stemt zijn benadering zo goed mogelijk af op de afwijkende kindkenmerken 
(DSM (I)V classificatie).  

3. Het sociaal model.  
De leerkracht gaat ervan uit dat de gedragingen van een leerling voortkomen uit de 
interactie tussen de leerling en zijn omgeving (woonsituatie, verleden enzovoort). De 
leerkracht houdt rekening met de omstandigheden van het kind en past zijn eisen hierop 
aan. Tevens streeft hij ernaar de omgeving van de leerling zo optimaal mogelijk te maken. 

4. Het ecologische model.  
Het kind en/of de omgeving ervaart een probleem (of problemen). Kind en contextfactoren 
beïnvloeden elkaar wederzijds. Het kind kan zo in balans komen of uit balans raken. De 
leerkracht schept de voorwaarden in de (leer)omgeving om ontwikkeling plaats te kunnen 
laten vinden. De leerling gaat ook zelf actief aan de slag op zoek naar eigen oplossingen 
(ontwikkeling). 
 

 Oorzaak Rol leerkracht Rol leerling 

Eigen referentiekader  Wat bij de leerkracht 

opkomt, kennis. 

Afhankelijk van de 

leerkracht. 

Medisch model Gebrek bij het kind Zorg / behandeling voor 

het kind. 

Afhankelijk, ondergaat 

zorg, behandeling. 

Sociaal model Omgeving Externe hulp aansturen. Afhankelijk, wacht af 

tot …. 

Ecologisch model 

 

(transactioneel kader) 

Wisselwerking tussen 

kind en omgeving 

Schept voorwaarden 

voor ontwikkeling, lokt 

uit. Kijkt naar processen 

en interactie. 

(onderwijsbehoeften). 

Actief, gaat aan de slag 

op zoek naar eigen 

oplossingen, 

communicatie. 

Figuur. Schematische weergave van de vier invalshoeken van visie en begeleiding. 

Het één sluit het ander niet uit. Natuurlijk is het belangrijk om zowel kind- als omgevingsfactoren in 

kaart te brengen. Juist het complete plaatje (kennis, vaardigheden, motivatie en 

persoonlijkheidskenmerken, omgeving, netwerk/systeem) maakt dat we onze leerlingen die 

zorg/begeleiding kunnen geven die zij nodig hebben:  

 Zorg door rekening te houden met de beperkingen en mogelijkheden van de leerling (medisch 

model). Deze zorg, de onderwijsbehoefte, is door de gedragsdeskundige, in overleg met de 

leerkracht, beschreven in het OPP (onderwijsperspectief plan); de pedagogische en didactische 

onderwijsbehoeften. 

 Zorg in voorwaarde scheppende sfeer, door het bewerkstelligen van een veilige woon- en 

leefsituatie voor de leerling, door het overleg met ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlenende 

instanties (sociaal model). De mentor en de Commissie van Begeleiding kunnen hier ook een 

(sturende) rol in spelen. 

 Begeleiding van de leerling in zijn/haar brede persoonlijke ontwikkeling door deze uit te lokken, 

door de communicatie met de leerling te herstellen.  
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 Planmatig werken met leerroutes, arrangementen en een cyclisch zorgsysteem. 

 Verantwoording afleggen, zowel mondeling door overlegmomenten te arrangeren, als 

schriftelijk via rapporten en (uitstroomperspectief)plannen. 

 

In de toekomst zal Keurhove zich steeds meer richting opbrengst- en handelingsgericht werken 

ontwikkelen. Onze visie op zorg blijft gelijk, maar we zullen meer eigentijdse begrippen gaan 

hanteren. De ecologische visie zal zich iets versmallen en het transactioneel referentiekader zal 

steeds meer het uitgangspunt zijn. Ook handelingsgerichte diagnostiek richt zich niet enkel op het 

kind, maar op het kind in interactie met zijn omgeving. Dat is wat wij ook beogen. 

Als Keurhove hebben we uitgesproken, dat het ecologische model (of: het transactioneel 

refentiekader) waarbij het draait om afstemming en wisselwerking, het meest wenselijk is omdat de 

leerling hierbij zelf actief aan de slag gaat op zoek naar eigen (maatschappelijk geaccepteerde) 

oplossingen (= ontwikkeling).  

4.1.3. Visie op communicatie met ouders / verzorgers 

Keurhove ziet ouders/verzorgers als een belangrijke gesprekspartner bij het tot stand brengen van de 

ontwikkeling van hun kind. Ouders/verzorgers kennen immers hun kind erg goed en hebben er volop 

ervaring mee. Als Keurhove willen we dan ook graag met ouders/verzorgers in gesprek en een goed 

contact met ouders/verzorgers opbouwen. Een goede afstemming tussen school en 

ouders/verzorgers is in onze ogen een voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. 

We vinden het belangrijk de verwachtingen van ouders/verzorgers af te stemmen op de 

mogelijkheden en verwachtingen van school. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders/verzorgers 

deelgenoot te maken van de ontwikkelingen van hun kind/pupil.  

De vormen van contact van school met ouders/verzorgers zijn in de schoolgids beschreven. 

Als school kiezen we ervoor ouders/verzorgers niet te betrekken bij activiteiten binnen de school 

waarbij zij direct in contact komen met de leerlingen. We maken als school een bewust onderscheid 

tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur. Dit geeft veel kinderen duidelijkheid en zorgt ook voor 

rust en een veilig gevoel in de school.  

Het bieden van veiligheid en structuur is een belangrijk onderdeel van het pedagogisch klimaat. 

Herkenbaarheid in personen en aansturing horen hierbij. Veel van onze leerlingen reageren, mede 

door hun problematiek, sterk op de aanwezigheid van derden in de klas. Het toelaten van anderen, 

dan de leerkrachten, wordt dan ook zeer terughoudend toegestaan. 

Als team beseffen we dat door onze visie op de rol van ouders/verzorgers in het onderwijs, de 

betrokkenheid niet in daden omgezet kan worden in school. We maken dan ook regelmatig opnieuw 

de afweging of het betrekken van ouders/verzorgers in bepaalde situaties haalbaar is. Optimale 

informatievoorziening vanuit school richting ouders/verzorgers geeft thuis wel mogelijkheden om 

betrokkenheid uit te stralen.  

De communicatie vormen die Keurhove hanteert staan in de schoolgids beschreven. 

4.1.4 Onze visie om externe hulpverlening  

Keurhove ziet hulpverleners van ouders/verzorgers en kinderen als een belangrijke gesprekspartner. 

Als Keurhove willen we dan ook graag met hulpverleners in gesprek en een goed contact met hen 

opbouwen. Afstemming en uitwisselen van informatie kan alleen plaats vinden met toestemming van 

de wettelijk vertegenwoordiger. Primair doel van de contacten met hulpverleners is afstemming in 
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het belang van de ontwikkeling van de leerling. De school blijft verantwoordelijk voor en houdt de 

regie bij de uitvoering en inhoud van zijn eigen doelen.  

Over het aanwezig zijn bij overleg zal school de afweging maken tussen de voortgang van het 

primaire leerproces in de school en het belang van het individuele kind. Indien er een verzoek gedaan 

wordt leerlingen onder schooltijd te spreken/observeren zal deze afweging door de CvB gemaakt 

worden.  

Als school kiezen we ervoor hulpverleners niet of zo min mogelijk te betrekken bij activiteiten binnen 

de school waarbij zij direct in contact komen met de kinderen. Het bieden van veiligheid en structuur 

is een belangrijk onderdeel van het pedagogisch klimaat. Herkenbaarheid in personen en aansturing 

horen hierbij. Veel van onze leerlingen reageren, mede door hun gedragsproblemen, sterk op de 

aanwezigheid van derden in de klas.  

Het toelaten van andere personen dan de personeelsleden van Keurhove wordt dan ook zeer 

terughoudend toegestaan. 

Tevens maken we als school een bewust onderscheid tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur. Dit 

geeft veel kinderen duidelijkheid en zorgt ook voor rust en een veilig gevoel in de school. 

 

4.1.5  Onze visie op Kwaliteit 

Interactionale dienstverlening 

Voor organisaties als scholen is het onmogelijk (kwaliteits)garanties te geven van het resultaat. Het 

resultaat is immers niet alleen afhankelijk van de prestaties van de organisatie (de leerkracht) maar 

ook van de bijdrage van de klant (de leerling (en ouder)). De dienstverlening is altijd een coproductie 

van de leerkracht  en de leerling. 

Vanuit het gezichtspunt van kwaliteitsbeleid zijn leerlingen en medewerkers daarbij te beschouwen 

als één groot communicatienetwerk waarbij het kwaliteitsniveau van de interactie de meest 

bepalende factor is voor het kwaliteitsniveau van de organisatie. 

Bij interactionele dienstverlening zijn wel garanties te geven betreffende de kwaliteit van het proces. 

(Kwaliteit) interventies en sturing zijn dan gericht op de dimensies communicatieproces, 

communicatiestructuur, overtuigingskader en doelstellingen4.  

Communicatienetwerk 

Keurhove is onderdeel van (communicatie)netwerken van sociale betrekkingen. Deze zienswijze 

levert de meeste aanknopingspunten voor interactionele dienstverleners om de gewenste beweging 

(kwaliteitsontwikkeling) in de organisatie tot stand te brengen. 

Keurhove ziet kwaliteit als de mate waarin er goede afstemming is tussen school en de stakeholders 

over de bereikte en de te bereiken doelen. Wil Keurhove zijn doelstelling realiseren dan is de match, 

de afstemming met o.a. de leerling  belangrijk. Goede afstemming is dus een voorwaarde voor goede 

kwaliteit. Goede afstemming is dus leidend voor het kunnen realiseren van de doelen van Keurhove.  

Dat is wat anders dan iedereen tevreden houden, dat is immers ook onmogelijk omdat er soms 

tegengestelde belangen spelen.  

                                                           
4 Stam, Peter (2011)Leidinggeven aan overtuigingen 
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Keurhove maakt keuzes op grond van macht/invloed en interesse. 

Keurhove kiest ervoor om met name goede afstemming te hebben met de sleutelfiguren.  

 

 

In de matrix5 hierboven zijn de stakeholders van Keurhove in kaart gebracht.  Deze matrix geeft de 

ordening van Keurhove weer in communicatie- en participatiestrategie 

 

Keurhove is ervan overtuigt dat je kwaliteit niet kunt meten met tevredenheid. Natuurlijk is het vaak 

zo dat tevredenheid toeneemt naarmate de kwaliteit van een dienst toeneemt. Er zal een relatie zijn, 

maar dat wil niet zeggen dat er een bewezen correlatie is tussen tevredenheid en kwaliteit. 

Keurhove kiest er daarom voor om de “tevredenheidsonderzoeken” anders in te richten.  

Keurhove wil aan de hand van enkele open vragen in gesprek gaan met de stakeholders om zo de 

ambitie van de school nog beter (samen) te realiseren.   

Narrare 6(van tellen naar vertellen) is een andere kijk op oudertevredenheidsonderzoeken, iets wat 

Keurhove aanspreekt en verder aan het verkennen is.  

 

Deming circle en cynefin framework 

Eerder is de doelgroep beschreven. Er is vaak sprake van multi-complexe problematiek. Vanuit de 

                                                           
5 Mendelow, A. (1991) Mendelows Matrix Stakeholders mapping 
6 Vries, P. de (2018) Oudertevredenheidsonderzoeken, van tellen naar vertellen. Narrare. CPS. 
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ordening middels het Cynefin framework7 weten we dat het uitproberen, het zoeken naar de juiste 

aanpak, dan noodzakelijk is. Een PDCA planning is dan niet op zijn plaats en kan zelfs belemmerend 

werken. Een te strakke planning kan de krachtige en snelle interactie tussen de leerling en de 

leerkracht in de weg staan. 

 

Het Cynafin framework. 

Leerkrachten zullen (nog meer) de interactie met de leerling aangaan en op basis van hun 

waarnemingen, hun professionaliteit, op zoek gaan naar creatieve oplossingen en mogelijkheden. 

Hierbij mag de planning/registratie niet belemmerend werken.  

Proberen-waarnemen-reageren blijkt een goede basishouding te zijn voor kwaliteit. 

Oorzakelijk denken 

Keurhove maakt onderscheid maken tussen sequential planning culture (opeenvolgend) en 

synchronic planning culture (tegelijkertijd). In sequentially organized cultures zijn heden en toekomst 

oorzakelijk met elkaar verbonden. Deadlines zijn dan belangrijk, omdat ze het einde signaleren van 

een schakel in een oorzakelijke ketting en daarmee het begin van een volgende.  

Het wordt steeds duidelijker dat sequential planningprocessen minder goed werken in multi-

complexe en veranderende situaties. In synchronic cultures zijn plannen minder belangrijk dan 

flexibiliteit en … mensen. 

 

In de komende jaren zal gekeken worden of de inhoud van begrippen als Scrum, Agile, transactioneel 

kader, interactionele dientverlening, ACCRA, Appreciative Inquiry, bij kunnen dragen aan de kwaliteit 

van Keurhove. 

 

                                                           
7 Snowden, D. (1999) Cynefin Framework 
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4.1.6  Visie op professionalisering en ontwikkeling 

 

Professionalisering gaat over waarde-innovatie door interactie. Waarde-innovatie kan niet 

afgedwongen worden. Het professionaliseringsbeleid van Keurhove gaat uit van voorwaarden 

scheppen en kansen creëren voor waarde-innovatie, maar er zal ook een ‘duwtje’ in de ‘goede’ 

richting gegeven moeten worden. 

Daarom is het professionaliseringsbeleid integraal opgezet. Hoe Keurhove de aanwezige kracht wil 

benutten en de (nieuwe) cultuur/structuur wil realiseren is, hieronder, samengevat in het 

kwadrantenformat van Homan8 (Zie hieronder). Hij stelt dat alle kwadranten nodig zijn voor een 

effectieve ontwikkeling/verandering. 

 

 
Kwadrantenstelsel naar Thijs Homan                             

Het kwadrant van Thijs Homan is ingevuld met de aspecten die Keurhove wil inzetten.  

Achter het cijfer staat per kwadrant de specifieke functie binnen het geheel van de 

organisatieontwikkeling.  

In vette letters staat in elke kwadrant de concretisering voor Keurhove.  

In cursieve letters zijn de aspecten weergegeven die binnen de organisatiecultuur/structuur van 

Keurhove (door de concrete invulling) meer uit de verf moeten (gaan) komen. 

In blauw wordt de basis voor ontwikkeling/verandering en innovatie aangegeven.  

Deze vier kwadranten vormen de basis en het uitgangspunt voor het professionaliseringsbeleid van 

Keurhove. 

De linkerkant, met name kwadrant 1, gaat over de duw in de ‘goede’ richting. Scrum/Agile, kwadrant 

2, moet de beweging op gang brengen en houden.  

De rechterkant is het hart van de veranderingsprocessen. Aan die kant (kwadrant 3 en 4) moeten de 

veranderingen echt plaats gaan vinden. Dit kan door (individuele) mindset-veranderingen te 

                                                           
8 Thijs Homan 
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clusteren (verbreden), wat dan tot organisatieveranderingen zal leiden. 

 

Hieronder een toelichting op de concrete invulling van Keurhove. 

 1. Kaders en richting, de reisgids 

Het professionaliseringsbeleid van Keurhove zal opnieuw uitgevonden moeten worden. De praktijk 

zal bewijzen wat werkt en wat niet. Om toch op weg te gaan wordt een ‘reisgids’ professionalisering 

bijgehouden. Deze gids moet, net als een echte reisgids, alle informatie (gaan) bevatten die nodig is 

om de bestemming te bereiken. De bestemming is de voortdurende waarde innovatie.  

Het team hééft een opgave, of liever gezegd: het team krijgt een opdracht en maakt die tot een opgave. 

Zie hieronder teamleren. 

2. Agile/Scrum  

Agile/Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie, waarbij afscheid genomen wordt 

van het traditionele blauwdrukdenken. Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door 

doen. Anders geformuleerd: beter al doende met kleine stapjes succes boeken, dan na veel werk het 

systeem implementeren en … falen. 

3. Commissies 

Commissies onderzoeken innovatiemogelijkheden en geven richting en invulling aan hedendaags 

onderwijs op Keurhove. De opgave samen (nog) beter worden.  

De commissie heeft niet alleen de taak om verkennend de schoolontwikkeling voor te bereiden, 

maar heeft ook als taak het hele team mee te nemen in de ontdekkingstocht (mindset-verandering). 

Kennisdeling, zelfsturing en creativiteit zijn hierbij heel belangrijk. 

4. Consolidering van ‘het nieuwe’, afscheid van het ‘oude’ 

De verschillende “losse” betekenisconstructies van teamleden zijn steeds meer geclusterd tot een 

zelfde betekenisconstructie. Deze nieuwe geclusterde betekenisconstructies leiden vaak tot 

organisatieverandering.  

Van het ‘oude’ is (moet) bewust afscheid genomen (worden), het zal niet meer zichtbaar zijn in het 

handelen. 

Emergentie: het geheel is meer dan de delen. 

Flexibiliteit en ondernemerschap zijn hierbij heel belangrijk.  

Teamleren 9 10 

Professionalisering stond vaak nog los van de praktijk. Er is nu een verschuiving zichtbaar van formeel 

naar meer informeel leren. Het gaat steeds meer om het door vertalen (van opgedane 

kennis/inzichten) naar het werk. We vergeten daarbij dat het leren al in het werk zit. Een team hoeft 

niet te verzinnen of bedenken waarmee het aan het werk wil. Het team hééft een opgave, of liever 

gezegd: het team krijgt een opdracht en maakt die tot een opgave. In plaats van te denken over “wat 

er te leren valt” of “wat er te ontwikkelen valt”, is het behulpzamer een ander standpunt te nemen, 

namelijk de opgave en het beter worden in alles wat je doet als je niet meer weet wat te doen (leren 

dus), maar dan samen. Met andere woorden verbeteren van het samenwerken aan een opgave.  

                                                           
9 Ruijters, Manon C.P. (2018)  Queeste naar goed werk, over krachtige professionals in een lerende 
organisatie 
10 Houtkamp, B., Ruijters, M.(2019) Opgavegericht teamleren, samen werken aan een groter goed 
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De essentie van opgavegericht werken is dat je je niet beperkt tot het volgens de regels uitvoeren 

van je taken, maar dat je je in iedere situatie afvraagt wat je vanuit je professionele identiteit kunt 

toevoegen om een gewenste oplossing naderbij te brengen. 

Opgavegericht werken betekent dat je de handelingsvrijheid durft in te zetten om het beste resultaat 

te bereiken. Als team (en als teamlid) betekent dit: je werk goed doen en daar steeds beter in willen 

worden. 

 

Hier zit de verbinding tussen de door Respont genoemde componenten van duurzame inzetbaarheid: 

kennis en vaardigheden, professionele identiteit en vitaliteit.  

 

Ontwikkelpunt            (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien )  Prioriteit 

Samenwerking Partner zijn binnen vele netwerken 

Uitbreiden en delen van eigen specifieke kennis en vaardigheden 

 

In samenwerking realiseren van (nieuwe) arrangementen die nauw aansluiten 

bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen 

Gepersonaliseerd leren) 

 

Gedrag en denken dat past bij de cultuurvisie van een professionele 

leergemeenschap) 

 

Het kind zal steeds meer gezien worden als onderdeel van zijn systeem met de 

daarbij passende ondersteuning en begeleiding. 

De scheidslijn tussen school en wereld, tussen werk(leren) en privé zal steeds 

meer vervagen 

 

Experimenteren met nieuwe en andere (digitale)leermogelijkheden en een 

andere leeromgevingen. Programmeren en digitale geletterdheid 

 

Naast het overdragen van kennis gerichte aandacht voor zelfactualisatie en 

persoonsvorming 

 

Zelfsturing bevorderen  

Effectieve communicatie en afstemming met stakeholders 

Van tellen naar vertellen 

 

Diversiteit en constante verandering omarmen als mogelijkheden 

Onderzoekend leren , Appreciative Inquiry 

Agile (Scrum) 

 

 

4.2       Schoolondersteuningsprofiel 

 

Het actuele schoolondersteuningsprofiel (SOP) is altijd te vinden op onze website.   
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4.3      Onderwijsprogramma, (leerstofaanbod)  

Kerndoelen  

De kerndoelen zijn voor Keurhove richtinggevend voor het onderwijsaanbod. Daarnaast is het 

aanbod afgestemd op de uitstroombestemming van de leerlingen. Het onderwijs in Keurhove is zo 

ingericht, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. We ontwikkelen 

hiervoor leerlijnen. 

Omdat vaak niet de leerstof, maar de leervoorwaarden de belemmerde factor is voor de 

ontwikkeling van de leerling gebruiken we zoveel mogelijk reguliere methoden van het 

basisonderwijs. Door, waar mogelijk, reguliere methoden te gebruiken, is een goede doorstroming 

naar het regulier vervolgonderwijs haalbaar. Daarnaast streven we ernaar de methoden eigentijds te 

houden en het leerstofaanbod overeen te laten komen met de hedendaagse vakinhoudelijke en 

vakdidactische opvattingen, eisen en de referentieniveaus. 

 

Referentieniveaus 

Referentieniveaus zijn richtlijnen die de overheid heeft opgesteld voor het niveau van het taal- en 

rekenonderwijs. Ze zijn ontwikkeld om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen 

te verbeteren. Referentieniveaus omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op bepaalde 

momenten in hun schoolloopbaan. Alle richtlijnen samen vormen het referentiekader voor taal en 

rekenen. Omdat het de hele onderwijskolom betreft, worden het 'doorlopende leerlijnen' genoemd. 

De referentieniveaus taal en rekenen zijn bedoeld als hulpmiddel om de taal- en rekenprestaties van 

leerlingen te verhogen.  

De referentieniveaus sluiten aan op onze methoden voor taal en rekenen. 

Naast de standaardmethoden en leerlijnen hebben we ook andere (remediërende) methoden die 

geschikt zijn voor leerlingen met lagere cognitieve mogelijkheden of andere leerbeperkingen. Voor 

leerlingen, die te weinig uitdaging krijgen aangeboden met de reguliere basismethode, is er ook 

verbredings- en verdiepingsmateriaal beschikbaar.  

Keurhove biedt een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod. Van de onderbouw tot de 

bovenbouw geven we dit binnen Keurhove vooral vorm door het gebruik van dezelfde methoden en 

door afstemming van de manier van lesgeven. De jonge leerlingen werken met de voorlopers van de 

methoden.  

Voor de leergebiedoverstijgende doelen gebruiken we de leerlijnen van de CED-groep. De leerlijnen 

zijn ontwikkeld door eerst per vakgebied basisleerlijnen te maken vanuit de kerndoelen. De 

kerndoelen zijn opgedeeld in subdoelen. Deze subdoelen worden bereikt vanuit tussendoelen 

passend bij de ontwikkelingsleeftijd.  

We hebben ervoor gekozen om veel subdoelen geïntegreerd bij andere vakgebieden aan te bieden.  

. 
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Leergebieden 

 

Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde 

De methoden en leermiddelen die ingezet worden voor de Nederlandse taal, rekenen en wiskunde 

zijn opgenomen in de overzichtslijst methoden, leermiddelen en toetsen In deze lijst staan ook de 

methoden en materialen die inspelen op andere (tragere of juist snellere) ontwikkeling. 

De vorderingen van de leerlingen worden systematisch bijgehouden, door gebruik te maken van 

methode-afhankelijke toetsen en methode onafhankelijke toetsen (CITO). Uitgangspunt voor 

beheersing van de stof is de (80%) norm van de methode of een niveauwaarde van 2.5 of hoger bij 

de Cito-toetsen.  

Leerlingen die minder goed scoren dan van hen verwacht mag worden of die onder de schoolnorm 

presteren, worden ingebracht in de voortgangscontrole bespreking; mogelijk wordt hun arrangement 

aangepast. De leerkracht kan ook ondersteuning van de Commissie van Begeleiding verwachten bij 

het aanpassen van de onderwijsondersteuning. Hierna volgt een hertoetsing van de onvoldoende 

onderdelen. Pas als alle onderdelen voldoende beheerst worden, kan een leerling naar een volgend 

niveau. 

We hebben er als school voor gekozen leerlingen alle (extra) hulp en ondersteuning in de klas te 

bieden, meestal gegeven door de eigen leerkrachten. Uit onderzoek weten we dat hierdoor het 

rendement het hoogst is; de kennis of vaardigheid is zo niet geïsoleerd. Daarnaast vinden we het 

belangrijk dat een leerling die (even) iets niet begrijpt of kan, toch bij de groep blijft en geen 

uitzonderingspositie krijgt. Afgestemde interactie, positieve bekrachtiging en de bekende veilige 

omgeving (klas) zijn hierbij sleutelwoorden. 

Oriëntatie op jezelf, de wereld en  

Bij de wereldoriënterende vakgebieden werken we thematisch en gebruiken we Jeelo (Je eigen 

elektronische leeromgeving) als methode. 

Naast kennisoverdracht vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren open te staan voor de 

ander en het andere en hier respectvol mee omgaan, met andere woorden “goede burgers” zijn. Bij 

wereldoriëntatie worden verworven instrumentele, sociale en andere vaardigheden veelvuldig 

geoefend en toegepast. Daarom observeren de leerkrachten de leerlingen regelmatig tijdens dit 

onderdeel en registreren hun waarnemingen Daarnaast maken we gebruik van de evaluatie- en 

toetsingsmogelijkheden die de methode biedt. 

 

Burgerschap 

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met 

respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. 

Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke taak om deze gemeenschappelijke 

waarden over te brengen. De school is een oefenplaats waar leerlingen vaardigheden oefenen die ze 

nodig hebben om te functioneren in de samenleving. Burgerschapsvorming zien wij op Keurhove niet 

als een apart vak, maar is een geïntegreerd onderdeel van meerdere vakken. Daarnaast is het 

burgerschap terug te zien in een aantal regels die wij hanteren binnen onze school, de onderlinge 

omgang tussen leerlingen en leerkrachten. Actief burgerschap betekent de bereidheid tot en het 

vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 

Ook binnen Jeelo komen er veel thema’s aanbod die (wereld)burgerschap bevorderen. 
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Bewegingsonderwijs  

Minimaal twee keer per week hebben de kinderen gymles. We werken in alle groepen met de map: 

ZAPP gym.   

Kunstzinnige oriëntatie 

Waar mogelijk worden de domeinen tekenen en handvaardigheid, muziek, spel en beweging 

geïntegreerd aangeboden bij de thema’s van de wereldoriënterende vakken. Ons onderwijs krijgt 

daardoor meer samenhang en wordt betekenisvoller voor de leerlingen. We gebruiken hier het 

programma van Jeelo voor de planning en de registratie. 

Engels 

De leerlingen, die in de bovenbouwgroepen zitten, krijgen wekelijks Engels. Het doel hiervan is een 

eerste basis leggen om te kunnen communiceren met Engelstaligen. Het gaat hierbij vooral om 

mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. We gebruiken de  digitale 

methode Take it easy. Voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie wordt de onderwijstijd 

voor Engels besteed aan Nederlands. 

Sociaal en emotionele ontwikkeling en leren leren  

De sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen kan niet los gezien worden van hun totale 

ontwikkeling. Wij hebben er bewust voor gekozen de aandacht voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling te integreren in het hele schoolprogramma. Ook het leren leren wordt geïntegreerd 

aangeboden. 

Via een open communicatie met de leerling zal deze in allerlei concrete onderwijssituaties 

aangemoedigd worden om het aangereikte te proberen en te oefenen. 

Via Jeelo worden er ook vaardigheden aangereikt, geoefend en geregistreerd. 

Over een heel schooljaar verspreid, biedt de leerkracht Sova doelen (van Jeelo) aan en observeert de 

leerlingen hierbij.  

Tevens worden de uitkomsten van de observaties geregistreerd in SCOL en vormen het uitgangspunt 

voor de verdere aansturing van de (deel)groepen. 

De Commissie van Begeleiding evalueert minimaal twee keer per jaar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de uitslagen van de SCOL (Sociale Competentie 

Observatie Lijst) Bij stagnatie of andere opvallende zaken kan de Commissie van Begeleiding, in 

overleg met leerkracht en ouder(s)/verzorger(s), extra onderzoek/ondersteuning (laten) verrichten. 

Omgaan met media en technische hulpmiddelen 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een onderdeel van de leefwereld van de leerlingen. 

Het is niet langer een apart gebiedje waar je mee om moet leren gaan, het is een onderdeel van hun 

leven. Leerlingen gebruiken zelf verschillende soorten devices om te communiceren, te spelen en als 

bron van informatie. Zij leven in een wereld waar het gebruik van ICT  vanzelfsprekend is en steeds 

meer toepassingen kent. 

Ook in ons onderwijs moet ICT vanzelfsprekend beschikbaar zijn en de (nieuwe) mogelijkheden 

moeten optimaal benut worden.  

Het gebruik van ICT-middelen is geen doel op zich, het is een middel*.  

Ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan ICT-gebruik zullen tijdens de 

praktische toepassingen geïntegreerd verkend worden door de leerlingen. 

De inzet van ICT zal gaandeweg veranderen van het optimaliseren van onderwijs naar het 
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transformeren van het onderwijs. Hierdoor zal de organisatie in de klassen en ook de rol van de 

leerkracht veranderen. 

Er zal steeds meer geïntegreerd aandacht/plaats ontstaan voor 21ste-eeuwse vaardigheden, waarbij 

het gebruik van ICT een grote rol speelt. 

* We onderscheiden vijf functies van ICT gebruik. 

1e Didactische functie (aanvulling of (gedeeltelijke) vervanging van methoden); 

      Neemt deel van het onderwijs over (instructie, aanbieden verwerkingsstof, feedback); 

2e Encyclopedische functie. Bron van informatie (Google); 

3e Creatieve functie (informatie ordenen, verwerken, corrigeren, presenteren); 

4e Communicatieve functie. 

5e Kennismaken met de ordening van het programmeren. (Computational thinking). 

Zintuiglijke en motorische ontwikkeling. 

De zintuiglijke ontwikkeling komt vooral in de onderbouwgroepen geïntegreerd aan bod tijdens het 

thematisch werken. Bij een opvallende ontwikkeling gebruiken we de leerlijnen van de CED-groep om 

deze ontwikkeling in kaart te brengen en (extra) te bevorderen. 

De motorische ontwikkeling wordt o.a. bij de kunstzinnige vakken gestimuleerd. Daarnaast gebruiken 

we schrijfmethoden om de schrijfmotoriek verder te ontwikkelen. Tijdens gym werken we aan de 

motorische ontwikkeling. 

4.4.     Ononderbroken ontwikkeling 

Leerroutes en arrangementen 

Keurhove ontwikkelt zich steeds verder richting een onderwijsorganisatie die gedifferentieerd 

onderwijs geeft, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen in een uitvoerbaar concept.  

Dit doen we door te werken met zowel divergente als convergente differentiatie. 

Bij de start van een leerling op Keurhove bepaalt de Commissie van Begeleiding op grond van de 

mogelijkheden en beperkingen van een leerling het ontwikkelingsperspectief en de 

uitstroombestemming. De uitstroombestemming is bepalend voor welke leerroute een leerling gaat 

volgen. Een leerroute is het traject, waarin de uitstroombestemming richtinggevend is en leidend 

voor de doelen en de planning in tijd. 

Een leerroute is een opeenvolging van onderwijsarrangementen die de leerling gedurende de 

schoolloopbaan leidt naar een uitstroombestemming en het niveau dat daarvoor vereist is.  

We hanteren in principe drie basisleerroutes, met de uitstroomdoelen:  

 Praktijkonderwijs; 

 VMBO B/K;  

 VMBO G/T;  

 Het laatste leerjaar (of 2 jaren) specificeren we dit waar nodig meer richting uitstroom 

HAVO/VWO of cluster 3. 

 

Nadat de leerlingen in een klas en daarna in deelgroepen geplaatst zijn, worden ze per 

(instrumenteel) vakgebied ingedeeld in arrangementen.  

Doordat we de onderwijsarrangementen als antwoord zien op een cluster van specifieke 

onderwijsbehoeften, is het mogelijk om bij toewijzing van een arrangement bij een leerling te 
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checken of deze toewijzing aan zijn specifieke onderwijsbehoeften voldoet. De specifieke 

onderwijsbehoeften hoeven dan niet telkens opnieuw benoemd te worden. De checks/signalen zijn: 

1. De leerling maakt onvoldoende groei door (leerrendement); 
2. De leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing; 
3. De leerling gedijt niet. 

 

De respons van de leerling op het geboden onderwijs is bepalend voor de plaatsing in een bepaald 

arrangement (en/of leerroute). Deze “respons-op-instructie” is een organisatieprincipe voor het 

sturen van onderwijs aan een individuele leerling, waarbij de reactie van de leerling op het geboden 

onderwijs leidend wordt.  

Dit organisatieprincipe passen we toe bij het toewijzen van individuele leerlingen aan 

arrangementen. Heeft een leerling bijvoorbeeld het basisarrangement aangeboden gekregen en 

voldoet hij bij de volgende toets (nog steeds) aan de gestelde norm, dan is er sprake van een 

positieve respons. De leerling heeft geprofiteerd van het aanbod in het basisarrangement en daarom 

continueren we dit. Heeft een leerling echter onder de (school)norm gescoord, dan is er sprake van 

negatieve respons. De leerling krijgt dan een intensiever aanbod door hem in het intensieve 

arrangement te plaatsen. 

 

Uitstroomperspectief 

De doelen per vakgebied, geplaatst in de tijdlijn van de toegewezen leerroute, zijn het uitgangspunt 

voor de uitstroomperspectiefplanning.  

Aan het begin van een schooljaar is op basis van de toegekende leerroutes en in afstemming met de 

ouder(s)/verzorger(s) het uitstroomperspectiefplan opgesteld. De doelen voor het komende 

schooljaar zijn hierin vastgelegd. 

Minimaal twee keer per jaar wordt tijdens de voortgangscontrolebespreking nagegaan of er 

voldoende aanbod en ondersteuning is voor het behalen van de doelen. Waar nodig wordt het 

arrangement geïntensiveerd. In januari en juni worden met de ouders/verzorgers de opbrengsten 

(doelen wel of niet gehaald) geëvalueerd.   

Jaarlijks wordt door de Commissie van Begeleiding het ontwikkelingsperspectiefplan geëvalueerd en 

waar nodig, op basis van recente gegevens en opbrengsten, aangepast. 

 Analyse op groeps- en schoolniveau 

De LVS gegevens (toets gegevens en de registratie van de vorderingen op de leerlijnen) worden ieder 

half jaar geanalyseerd. Deze analyse is de basis voor de groeps- en schooldoelen voor de komende 

periode. 

 

Uitstroomgegevens 

Jaarlijks wordt ook de aansluiting met het voorgezet (speciaal) onderwijs geëvalueerd. Twee jaar lang 

worden de leerlingen, die naar het V.(S.)O. doorgestroomd zijn, gevolgd. Er wordt dan gekeken of de 

leerlingen voldoende kennis en vaardigheden hebben meegekregen. Waar nodig worden er op grond 

van de uitkomsten inhoudelijke aanpassingen gedaan.  
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4.5       Pedagogisch-didactisch handelen 

Om de doelen te bereiken, stimuleren en bevestigen we het streven van onze leerlingen naar 

competentie, autonomie en relatie en herstellen we de positieve interactie met de omgeving. 

Natuurlijk is je veilig voelen en veilig zijn hieraan voorwaardelijk. 

Concreet betekent dit dat we de leerlingen in een veilige omgeving:  

 uitdagen;  

 ondersteunen; 

 vertrouwen schenken. 

 

We dagen de leerlingen uit om op verkenning te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken, te 

overleggen met medeleerlingen en met hen samen te werken. We dagen uit om zelf actief te zijn 

omdat op deze manier de leerlingen betekenis kunnen geven aan nieuwe informatie. 

We ondersteunen leerlingen bij iets wat zij nog net niet (helemaal) zelf kunnen maar waar zij in hun 

intellectuele en emotionele ontwikkeling wel aan toe zijn. Met andere woorden onderwijs in de zone 

van naaste ontwikkeling. 

We hebben het vertrouwen in de drang en het vermogen van kinderen om te leren, beseffend en 

accepterend dat het ene kind er langer over zal doen dan het andere en het doel misschien langs een 

andere weg zal bereiken. Deze hoge verwachting leidt bij de leerling tot zelfvertrouwen, het gevoel 

opgewassen te zijn tegen taken die je moet uitvoeren.  

Uitdaging bieden, ondersteuning geven en vertrouwen tonen. Deze drie uitgangspunten gelden voor 

de drie aspecten van ons professionele gedrag namelijk: 

 Interactie: de manier waarop wij contact hebben met de leerlingen en invloed uitoefenen op 

hun onderlinge contacten; 

 Instructie: de manier waarop wij uitleggen, opdrachten geven en methoden hanteren; 

 Klassenmanagement: de manier waarop wij het verloop van de lessen organiseren en de 

leeromgeving inrichten. 

 

 Onderwijsleerproces 

Binnen Keurhove is onderwijs geven een primaire taak.  

Eén van de criteria om in aanmerking te komen voor een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) is een 

structurele belemmering in de onderwijsparticipatie. De primaire taak is dan voorwaarden scheppen 

om leerlingen op den duur optimaal onderwijs te laten volgen. Wij bieden iedere leerling een bij hem 

of haar passend leerarrangement aan. Keurhove probeert bij iedere leerling alle kwaliteiten zo 

optimaal mogelijk te ontwikkelen en uit te bouwen. In het pedagogisch en didactisch handelen op 

Keurhove staat heldere interactie met de leerling centraal.  

 Klassenmanagement  

De leerkracht is de manager van zijn klas. Hij maakt gebruik van organisatorische vaardigheden, zoals 

plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en communiceren, om voorwaarden te 

creëren en te handhaven, waardoor instructies en leeractiviteiten waardevol en succesvol zijn. 
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Klassenmanagement is een middel om een veilige omgeving te scheppen, waarin leerlingen actief en 

betrokken met plezier en succes kunnen leren en zich ontwikkelen. Lesgeven vanuit de gezamenlijke 

visie, op een manier die bij de leerkracht past, is belangrijk voor inspirerend klassenmanagement. 

Goed klassenmanagement zorgt voor een situatie waarin succesvol en opbrengstgericht onderwijs 

kan plaatsvinden. De leerkracht slaagt erin problemen te voorkómen. Hij heeft overzicht over de klas 

en kan zijn aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen. Bovendien is hij duidelijk, consequent en 

reageert hij evenwichtig. 

Bij goed klassenmanagement wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de groep. Het 

onderwijs is zodanig georganiseerd dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te 

leren. Het is belangrijk dat leerlingen op school leren, dat zijzelf invloed hebben op hun leerproces.  

Klassenmanagement richt zich ook op het creëren van een positief werkklimaat. Door regels en 

afspraken te maken neemt de leerkracht vooraf beslissingen om bepaalde gebeurtenissen te 

voorkomen. Hiermee schept de leerkracht duidelijkheid voor zichzelf en zijn leerlingen. De leerkracht 

is alert en consequent, hij is in staat om bij ordeverstoringen of pogingen daartoe direct in te grijpen.  

Daarnaast moet de leerkracht zorgen voor een maximale actieve leertijd van de leerlingen in zijn klas 

en is het belangrijk, dat hij lesonderbrekingen zoveel mogelijk voorkomt. 

De inrichting van het klaslokaal levert een bijdrage aan het werkklimaat in de klas. Het lokaal is werk- 

en verblijfruimte voor ongeveer vijf uren per dag. Bij de inrichting van het klaslokaal wordt 

onderscheid gemaakt tussen instructie-, loop- en materiaalruimte 

Het eigenaarschap van de klassenorganisatie ligt geheel bij de leerkracht(en). 

Co-teaching is op Keurhove een vorm van samenwerking tussen leerkrachten, die sterk bijdraagt aan 

een effectieve uitvoering van het klassenmanagement 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Uitdagen, ondersteunen en vertrouwen schenken  

Hoge verwachtingen hebben en het vertrouwen in de drang en het vermogen 

van kinderen om te leren 
 

 

4.6       Zorg en begeleiding       

 Algemeen kader leerlingenzorg 

Verantwoordelijkheden 

Binnen de zorgstructuur worden taken en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 

onderscheiden. Alle activiteiten in het kader van de zorg voor de leerling worden op deze manier op 

elkaar afgestemd tot een samenhangend geheel. 

 De eerste lijn wordt gevormd door de groepsleerkrachten (mentoren). Zij signaleren dreigende 

stagnatie/verandering/ontwikkeling en anticiperen hierop, uitgaande van de eigen 

mogelijkheden van de leerkracht; 
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 De tweede lijn wordt gevormd door groepsoverstijgende zorg: de Commissie van Begeleiding, 

het Zorg Advies Team en het management; 

 De derde lijn wordt gevormd door externe hulpverlening. 

 

De Commissie van Begeleiding heeft in deze structuur een sturende en adviserende rol. Zij doet, 

zowel gevraagd als ongevraagd, voorstellen die het onderwijs ten goede kunnen komen. 

De Commissie van Begeleiding plant en volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt 

ondersteuning bij een stagnerende of een “anders” verlopende ontwikkeling.  

Commissie van Begeleiding (CvB) 

 

Taken 

In de zorgstructuur van Keurhove heeft de Commissie van Begeleiding, kortweg de CvB, een eigen 

plaats en verantwoordelijkheden. 

 De CvB beoordeelt of en hoe Keurhove tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de 

leerling, adviseert met betrekking tot het vaststellen van het uitstroomperspectief en het 

opstellen het ontwikkelingsperspectiefplan, draagt zorg voor de evaluatie van dit plan en wijst 

passende leerroutes toe. 

 De planning en de evaluatie van het onderwijs aan leerlingen is de verantwoordelijkheid van de 

CvB. 

 De CvB adviseert jaarlijks en levert informatie met betrekking tot het opstellen van 

groepsplannen voor alle leerlingen van Keurhove. 

 De CvB evalueert jaarlijks (op basis van de opbrengsten) of een leerling de intensieve 

onderwijszorg van cluster 4 nog nodig heeft of dat een overstap gemaakt kan worden naar het 

regulier onderwijs of een ander cluster. 

 De CvB evalueert de planning (van het ontwikkelingsperspectiefplan) en organiseert zo nodig op 

basis van de verkregen informatie aanvullende acties of laat deze organiseren.  

 De CvB adviseert bij het opstellen van het Onderwijskundig Rapport bij schoolverlaten. De 

directeur ondertekent, als voorzitter van de CvB, het Onderwijskundig Rapport. 

 De CvB adviseert het soort vervolgonderwijs. 

 De CvB ondersteunt de aanvraag van ouder(s)/verzorger(s) van het leerlingenvervoer. 

 Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep op de CvB doen voor advies en (kortdurende) 

ondersteuning richting de hulpverlening. 

 Leerkrachten kunnen ook een beroep doen op de CvB voor ondersteuning en advies en bij 

vragen over de ontwikkeling van leerlingen.  

  

Samenstellingsvormen CvB / ZAT 

Op Keurhove is er bewust voor gekozen om de begeleiding en aansturing met twee verschillend 

samengestelde teams te organiseren: 

 De afgeslankte vorm bestaande uit gedragsdeskundige(n), onderwijskundige en zorgleerkracht. 
Dit is het CvB zorgteam. Dit team functioneert dicht bij de werkvloer en is aanwezig bij de 
(geplande) overleg momenten. Zij zijn er voor de dagelijkse gang van zaken. De vorm van 
overleg wordt ook wel zorgoverleg genoemd en er wordt gestreefd naar wekelijks overleg. 

 De brede samenstelling met gedragsdeskundige(n), schoolarts, onderwijskundige en 
zorgleerkracht, aangevuld met genodigden (leerplichtambtenaar, jeugdhulpverlener, 
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jeugdpolitie, enzovoort). Deze samenstelling heet Zorg en Advies Team (ZAT).  
Er is maandelijks overleg ingepland.  

 

In de toekomst zal de ZAT nog meer een schakelpunt worden tussen school en de zorgpartners voor 

een integrale samenwerking en afstemming. We zien de ZAT als een aanvulling op de CvB. Voor veel 

van onze leerlingen geldt dat er sprake is van zware en complexe problematiek, die zich ook uit in de 

andere leefgebieden waarin de leerlingen functioneren. Door in aansluiting op de CvB de 

multidisciplinaire capaciteit te vergroten worden de functies van Keurhove en de partners versterkt 

en een integrale aanpak vergroot.  

Invulling leerlingenzorg    

In het werkdocument ‘leerlingenzorg’ staat de concrete invulling van de leerlingenzorgstructuur en 

organisatie beschreven. 

Leerlingvolgsysteem 

Het leerlingvolgsysteem is een middel om:  

 op een effectieve en planmatige manier de leerling te ondersteunen/stimuleren bij zijn 

ontwikkeling; 

 de leerling te kunnen volgen bij zijn ontwikkeling en dit vast te leggen; 

 het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen van de leerkrachten te bewerkstellingen en 

op elkaar af te stemmen; 

 tijdig stagnatie in de ontwikkeling te kunnen signaleren; 

 adequaat op veranderingen (ontwikkeling/stagnatie) te kunnen reageren; 

 kennis en vaardigheden van de leerling te vergroten; 

  (brede) persoonlijke ontwikkeling van de leerling te stimuleren;  

 het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen van de leerkrachten te verantwoorden; 

 het onderwijs optimaal in te richten. 

 

Op Keurhove gebruiken we methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen en observaties 

om de ontwikkelingen van de leerlingen concreet en inzichtelijk te maken.  

De toetsuitslagen en observaties vormen het uitgangspunt voor verdere aansturing, begeleiding en 

planning. 

Respons-op-instructie 

De respons van de leerling op het geboden onderwijs is bepalend voor de planning van het 

daaropvolgende aanbod. Deze ‘respons-op-instructie’ is een organisatieprincipe voor het sturen van 

onderwijs aan een individuele leerling, waarbij de reactie van de leerling op het geboden onderwijs 

leidend wordt. 

 

De checks/signalen om het onderwijsaanbod/onderwijs bij te sturen zijn: 

1. De leerling maakt onvoldoende groei door (leerrendement); 

2. De leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing; 

3. De leerling gedijt niet. 

 



 
39 

4.7       Opbrengsten/ resultaten    

De opbrengsten en resultaten worden elk jaar beschreven in het jaarplan.  

Ook in de managementrapportages zijn resultaten opgenomen. 

Twee keer per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een rapport met de resultaten van het onderwijs 

en de leerling.  

Aan het begin van een cursusjaar stemmen we de doelen voor het schooljaar af met de 

ouders/verzorgers en bespreken we het uitstroomperspectief. 

 

4.8       Schoolklimaat   (Pedagogisch klimaat)   

Vanuit onze visie op ontwikkeling en beperking is een constructieve wisselwerking tussen het kind en 

zijn omgeving voorwaarde voor ontwikkeling.  

Een veilige, voorspelbare en gestructureerde omgeving is voorwaarde voor deze wederkerigheid. 

We streven naar een sfeer en omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We 

noemen dit het pedagogisch klimaat. Dit pedagogisch klimaat is gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. Centraal hierin staan de basisdimensies structuur, affectie en 

instructie.  

 Structuur. Structuur geeft sturing aan en ontwikkelt het (positieve) gedrag van de leerlingen. 

Voorbeelden zijn het hanteren van regels en afspraken, toepassen van beloningssystemen, vaste 

ritmes, herhaling, rituelen en gewoonten.  

 Affectie. Voorwaarde voor ontwikkeling is je veilig en gewaardeerd voelen. Op Keurhove gaan 

we uit van gelijkwaardigheid van leerlingen en houden tegelijkertijd rekening met verschillen 

tussen leerlingen. De belangrijkste schoolregel is respect.  

 Instructie. Leerlingen worden gestimuleerd, uitgedaagd en ondersteund zich zelfsturend en 

regulerend te gedragen. Zij kunnen actief aan de slag gaan, op zoek naar eigen oplossingen 

(ontwikkeling). Er is weer afstemming met de omgeving.  

 

Structuur 

In Keurhove ontwikkelen we een vaste structuur en een doorgaande lijn, in klassenorganisatie en 

management, regels en afspraken.  

Affectie 

Onze leerkrachten zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat door: 

 het hebben en/of ontwikkelen van hoge sensitiviteit. Zij hebben/ontwikkelen het vermogen om 

signalen en behoeften van de leerling waar te nemen, (juist) te interpreteren en daarop 

adequaat te reageren; 

 een responsieve houding; 

 het respect tussen kinderen te bevorderen en een prettige sfeer te creëren; 

 het uitspreken van positieve verwachting; 

 beschikbaar te zijn bij problemen; 

 pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten zoveel mogelijk tegen te gaan; 

 op schoolniveau en op klassenniveau afgesproken gedragsregels te hanteren en te handhaven; 

 te zorgen voor duidelijkheid en structuur in hun instructie en verwerking; 

 te bevorderen dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces; 



 
40 

 het bespreken van meerdere leerstrategieën en leerlingen te stimuleren hiervan gebruik te 

maken; 

 rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en hun aanpak/benadering hierop aan te 

passen; 

 hun lessen efficiënt en doelmatig te organiseren. 

 

Instructie 

We hebben ervoor gekozen de didactische situatie (de lessen) als middel tot beïnvloeding van het 

gedrag primair te stellen. Een didactische situatie kent een duidelijke structuur waardoor leerlingen 

gemakkelijk aan te spreken zijn op het gewenste gedrag. Voorts zijn de eisen duidelijk. Deze 

duidelijkheid maakt het evalueren met de leerling mogelijk en zinvol. Het goed uitvoeren van 

concrete taken leidt gemakkelijker tot de ervaring bij de leerling dat hij/zij iets (positiefs) gepresteerd 

heeft (competentie).  

 

Groepsindeling en co-teaching 

In Keurhove kiezen we er bewust voor de DSM-classificaties van de leerlingen niet als uitgangspunt 

te nemen voor de groepsindeling. Het gemeenschappelijke, namelijk de in onbalans geraakte 

afstemming over en weer, is voor ons het uitgangspunt. Door deze verstoorde communicatie dreigen 

vier persoonlijkheidsfactoren van de leerlingen zich risicovol te ontwikkelen. Het gaat hierbij om: 

 Het zelfbeeld. 

 De zelfbeschikking (locus of control): de perceptie dat er een causale relatie is tussen het 

leveren van eigen inspanningen en het behalen van beoogde uitkomsten. 

 De zelfhandhaving (coping) : de wijze van omgaan met uiteenlopende situaties, met name met 

potentieel bedreigende situaties. 

 De zelfcontrole: het zoeken van onmiddellijke bevrediging en het onvermogen te leren 

beheersen, te wachten en de aandacht te verplaatsen van het nu naar later. 

Eén of meerdere van de vier persoonlijkheidsfactoren zijn vaak de bron van het (door de omgeving 

als negatief ervaren) gedrag van de leerling. 

Door de communicatie met de leerling te herstellen krijgt de leerling weer mogelijkheden om 

zijn/haar persoonlijkheidsontwikkeling positief (= afgestemd op de omgeving) te ontwikkelen. 

Belangrijk bij deze aansturing is de communicatie over en weer met de leerkracht. Individuele en 

(deel)groepsgesprekken zijn noodzakelijk om het ontwikkelingsproces weer op gang te brengen.  

 

Om bovenstaande organisatorisch mogelijk te maken, hebben we onder andere voor co-teaching 

gekozen. Bij co-teaching staan twee (of meer) mensen voor één groep. De mentor van een leerling is 

eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpersoon.  

Het aantal leerlingen en de beschikbare formatie is bepalend voor de organisatorische 

mogelijkheden van Keurhove. Uitgaande van co-teaching streven we ernaar de jongste groep niet 

groter te maken dan maximaal 14 leerlingen. Daarnaast zullen er ook groepen zijn die, met twee 

leerkrachten ervoor, uit kunnen groeien tot circa 20/22 leerlingen. Uit onderzoek weten we dat de 

grootte van de groep voor maar 8 procent invloed heeft op de kwaliteit terwijl leerkracht voor 43 
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procent invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs  

(zie de figuur hiernaast 11). De keuze van co-teaching 

maakt voortdurende kwaliteitsontwikkeling van de 

leerkrachten mogelijk en noodzakelijk. 

 

 

 

De Commissie van Begeleiding plaatst leerlingen in een passende groep en houdt hierbij rekening 

met: 

 de leeftijd van de leerling; 

 de didactische ontwikkeling van de leerling; 

 de sociaal-emotionele ontwikkeling;  

 de onderwijsbehoefte van de leerling; 

 het leerstofaanbod; 

 organisatorische mogelijkheden. 

 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Een pedagogisch klimaat is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid 

en de zelfstandigheid 
 

Afstemming door structuur, affectie en instructie.   

 

4.9       Veiligheid    

 

Zoals eerder aangegeven is het opbouwen van zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid bij de 

leerling van essentieel belang voor de ontwikkeling. Het is van belang dat hierover op een eerlijke en 

open wijze met de leerling wordt gecommuniceerd. 

Twee keer per jaar gebruiken we de SCOL om de sociale veiligheid van de leerlingen te monitoren. 

We kijken dan naar het welbevinden, sociale veiligheid en aantasting. Het streven is om de 

groepsscore bij welbevinden en sociale veiligheid onder de schoolnorm van 2 te houden. De 

schoolnorm voor aantasting is groter dan 2.  

Komen groepen op of boven de schoolnorm dan worden extra interventies ingezet. 

 

Verder verwijzen we naar de schoolgids m.n. de hoofdstukken veiligheidsbeleid , de meldcode en de 

verwijsindex.   

Natuurlijk is naast de veiligheid van de leerlingen de veiligheid van het personeel ook heel belangrijk. 

Hiervoor verwijzen we naar de ARBO-map en de bijbehorende protocollen. 

 

                                                           
11 National Commission on Teaching and America’s Future (1997) Doing What Matters 
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4.10     Leertijd (Onderwijstijd)   

Hoorns model 

Over de acht leerjaren krijgen de leerlingen minimaal 7520 uur les. We hebben ervoor gekozen alle 

groepen hetzelfde aantal uren per jaar les te geven, het zogenaamde Hoorns model. Alle leerlingen 

krijgen zo minimaal 940 uur onderwijs per schooljaar.  

Leerlingen in het negende onderwijsjaar moeten wettelijk 1000 lesuren draaien. In overleg met de 

ouder(s)/verzorger(s) wordt hiervoor een rooster opgesteld.  

 

Sinds 2016 werken we met het gelijke tijden model.  

Effectieve Leertijd 

Onze school kiest ervoor om, gezien de leerlingenpopulatie en de behoeften van de leerlingen, veel 

tijd te besteden aan Nederlandse taal (inclusief spelling, lezen en begrijpend lezen) en rekenen. We 

hebben de tijd die ingeroosterd moet worden voor deze vakgebieden vastgesteld op minimaal 50%.  

Time-out en huiskamer 

Eén van de pedagogische middelen om een leerling aan te sturen is de time-out. We hebben de 

regels en afspraken hiervoor in een protocol vastgelegd. Uitgangspunt blijft dat een leerling recht 

heeft op onderwijs. De duur van de time-out is niet bepalend voor het succes, maar de beperkte 

mate van toepassing.  

De leerkracht heeft drie plaatsen tot zijn beschikking voor een corrigerende time-out. De keuze van 

de ruimte hangt af van de heftigheid en de frequentie van het onacceptabele gedrag. De beschikbare 

ruimten zijn: 

 Net buiten de groep, in de gang of in de hal; 

 In de time-out ruimte; 

 Bij een collega (directeur, leerkrachtondersteuner, gedragsdeskundige). 

 

Naast bovengenoemde vormen van time-out is er steeds meer de behoefte bij leerlingen om even 

tot zichzelf te kunnen komen in een rustige ruimte. Na een experimentele fase blijkt “de huiskamer” 

te voorzien in deze behoefte.  

Bij beide vormen van time-out is het (meestal) niet mogelijk om in de betreffende ruimte verder te 

werken aan de dag- of weektaak. Mocht een leerling die gebruik maakt van een time-out zijn werk 

niet binnen de gegeven tijd af hebben dan wordt het werk ingehaald in bijvoorbeeld een pauze. In 

principe mag de time-out niet ten koste gaan van onderwijstijd (leertijd). 

4.11     Verzuimbeleid  

We houden bij wanneer en hoe vaak leerlingen (ongeoorloofd) afwezig zijn. De Commissie van 

Begeleiding evalueert deze gegevens om de twee maanden. Bij frequent verzuim wordt actie 

ondernomen overeenkomstig het protocol verzuim. 

4.12      Sponsoring      

Keurhove staat open voor de mogelijkheid dat bepaalde “projecten” door sponsoring bekostigd 
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worden. Dit kan alleen wanneer de sponsor geen tegenprestaties van ons verwacht. 
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5 ZORG VOOR KWALITEIT 

5.1       Kwaliteitszorg op bestuursniveau 

Respont heeft in het kwaliteitsbeleid het beleid op gebied van kwaliteitszorg beschreven. In dit schoolplan 

geven we hiervan een samenvatting. 

Wat is kwaliteit en wat is kwaliteitszorg? 

‘Kwaliteit’ is geen absoluut gegeven, zeker niet als het gaat om onderwijs. Van belang is om desondanks 

met elkaar afspraken te maken over wat goede kwaliteit is, zodat kwaliteit zo goed mogelijk  ‘gemeten’ kan 

worden. Er zijn veel verschillende definities van ‘kwaliteit’. Respont kiest voor de volgende definitie:  

 

‘Kwaliteit is de mate waarin Respont erin slaagt haar doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de 

leerlingen, de ouders/ verzorgers, de medewerkers, de overheid, het bedrijfsleven en overige 

belanghebbenden’.  

 

Kwaliteit is dus het resultaat van de geleverde prestaties in relatie met de acceptatie (tevredenheid). 

Kwaliteit wordt in deze opvatting bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen en door 

normerende uitspraken. Doelen en normen worden bepaald door de overheid en de organisatie, in dialoog 

met belanghebbenden. Op basis van de dialoog bepaalt de organisatie haar koers, rekening houdend met 

hetgeen de belanghebbenden willen, maar zelf bepalend in hoeverre daarop aansluitend. 

 

Bij kwaliteitszorg gaat het om dat wat men doet om kwaliteit te leveren. Het Respont kiest voor de volgende 

definitie van kwaliteitszorg:  

 

‘Kwaliteitszorg is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een 

permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren’. 

 

Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:  

1. Doen we de goede dingen? (doeltreffend/ effectief- aantoonbare kwaliteitsverbetering) 

2. Doen we de dingen goed? (doelmatig/ efficiënt- de gemaakte kosten of bestede tijd kunnen 

worden verantwoord) 

3. Hoe weten we dat?  

4. Vinden anderen dat ook?  

5. Wat doen we met die kennis en informatie? 

 
Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat kwaliteitszorg betekent dat men probeert systematisch de goede 

dingen nog beter te doen. Daartoe wordt regelmatig onderzocht, met behulp van adequate instrumenten, 

of aan de vooraf gestelde normen/doelen wordt voldaan. Dit wordt niet alleen bij onszelf gecheckt, maar 

ook bij belanghebbenden. Met behulp van een heldere beleidscyclus (planning- en controlcyclus) wordt 

gezorgd dat Respont de goede dingen doet, en waar mogelijk nog verbetert. En daarnaast vertellen we over 

wat we doen: hoe het onderwijs eruitziet, wat de kwaliteit is en wat er gedaan wordt om de kwaliteit te 

verbeteren. Bij kwaliteitszorg kunnen we dus aan twee invalshoeken denken: het afleggen van 

verantwoording naar buiten (accountability) en de verdere (professionele) ontwikkeling van de organisatie 

zelf (improvement). Kwaliteitszorg is nooit een doel op zich. Wij plaatsen de kwaliteitszorg nadrukkelijk in 

het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling van de scholen en diensten, hoewel we het afleggen van 

verantwoording vanzelfsprekend wel belangrijk vinden.  
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 Goede kwaliteitszorg voldoet volgens Respont aan de volgende uitgangspunten: 

1. Centraal in de kwaliteitszorg staat het primaire proces. Ofwel: het onderwijs aan onze leerlingen. De 

aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van leraren en -vooral- het leren van de 

leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. 

2. De kwaliteitszorg richt zich daarnaast op de secundaire processen (bedrijfsvoering)  en de samenhang 

daartussen. De secundaire processen (organisatie/leiderschap/strategie, HRM-beleid, financieel 

beleid, huisvesting/beheer, communicatie & PR) hebben als doel het primaire proces optimaal te laten 

verlopen. Kwaliteitszorg betreft zowel de primaire opdracht als de secundaire processen daar omheen 

en de samenhang daartussen. Kwaliteitszorg is met andere woorden integraal en kan gezien worden 

als tertiair proces. 

3. De kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch. Uitgangspunt voor onze werkwijze is de Plan – Do- 

Check- Act- cyclus12. Er wordt gewerkt aan een cultuur die wordt gekenmerkt door voortdurende 

aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling. Zie ook hoofdstuk 3. 

4. Kwaliteit en kwaliteitszorg is een verantwoordelijkheid van iedereen (collectieve gerichtheid): van 

management, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.  

5. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn belangrijk. 

6. De kwaliteitszorg voldoet in elk geval aan de eisen gesteld door de overheid/ inspectie. 

 

Waarom werken aan kwaliteit(szorg)? 

Het leveren van goede kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit 

noodzakelijk. Respont vindt kwaliteitszorg belangrijk, omdat het doel van onze kwaliteitszorg is het primaire 

proces en de secundaire processen zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Respont beoogt door de eigen kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden, het 

onderwijs en de tevredenheid over het functioneren van Respont als onderwijsorganisatie te verbeteren. 

De kwaliteitsbeleving van onze belanghebbenden vindt Respont van groot belang. Het aanbieden van 

onderwijs van zo goed mogelijke kwaliteit zien we als onze maatschappelijke opdracht. Het zijn van een 

aantrekkelijke, professionele werkgever door het zijn van een lerende organisatie speelt eveneens een 

belangrijke rol. Daarnaast stelt de overheid eisen aan kwaliteit en kwaliteitszorg, waaraan 

schoolorganisaties dienen te voldoen. Die staan vermeld in de onderwijswetgeving en in de 

onderzoekskaders van de inspectie.  

 

Randvoorwaarden voor succesvolle interne kwaliteitszorg 

Uit onderzoek blijkt dat de volgende zaken worden gezien als randvoorwaarden voor succesvolle interne 

kwaliteitszorg: 

- Heldere verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van kwaliteitszorg; 

- Deskundig personeel op het gebied van kwaliteitszorg; 

- Hebben van een kwaliteitszorgsysteem. 

 

Deze zaken zijn verwerkt in de kwaliteitskaart kwaliteitszorg. Daarin is beschreven wat Respont onder 

goede kwaliteitszorg verstaat. 

                                                           
12 Dit neemt niet weg dat er ook zich situaties kunnen voordoen/ vraagstukken bestaan waarbij een methodiek die meer 

actiegericht is en/of werkt op basis van voortschrijdend inzicht tot goede of betere resultaten kan leiden. Bijvoorbeeld in 

situaties die vragen om direct handelen of die vragen om een innovatieve of creatieve oplossing vanwege de hoge mate van 

complexiteit of urgentie. 
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Kwaliteitscultuur 

In het kader van kwaliteitszorg wordt ook vaak de term ‘kwaliteitscultuur’ genoemd. Een kwaliteitscultuur 

is een organisatiecultuur die bijdraagt tot de ontwikkeling van effectieve en efficiënte zorg voor kwaliteit 

die op haar beurt resulteert in een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. De medewerkers hebben 

de intentie de kwaliteit continu te verbeteren.  

Het begrip kwaliteitscultuur komt voort uit het idee dat het invulling geven aan de “softe” kant van een 

organisatie (gedeelde waarden, personeel, competenties) minstens even belangrijk is als het beheersen van 

de “harde” aspecten van de organisatie (strategie, structuren, systemen). Kwaliteitszorg kan slechts tot 

resultaten leiden als ze ondersteund wordt door processen en systemen (structuurkant), maar ook door 

een kwaliteitscultuur. Het is de overtuiging van Respont dat in een onderwijsorganisatie als de onze, de 

cultuur meer bepalend is voor kwaliteit dan de structuur, maar dat ook de structuurkant zeker niet gemist 

kan worden. De kwaliteitsstructuur kan bijdragen aan het ontstaan van een kwaliteitscultuur. Anderzijds is 

een kwaliteitscultuur belangrijk voor het werkelijk doorvoeren van verbeteringen die voortkomen uit de 

kwaliteitsstructuur. 

Bij een kwaliteitscultuur gaat het om het creëren van een cultuur die appelleert aan de intrinsieke motivatie 

van medewerkers om kwaliteit te willen leveren, continu te willen verbeteren en om in- en extern 

(hoogwaardige) kennis en ervaring te delen. Hierbij is aandacht nodig voor het vinden van de juiste balans 

tussen de ‘zachtere’ culturele aspecten en de meer formele vereisten die voor het leveren van (hoge) 

kwaliteit van onderwijs gelden. Zie de figuur op blz. 6. Belangrijk is om te blijven zoeken naar de juiste balans 

tussen control en vertrouwen en het gesprek met elkaar te voeren over de betekenis van 

(onderwijs)kwaliteit. 

 

Respont beschouwt de volgende elementen als onderdeel van de kwaliteitscultuur: 

1. Een duidelijke, gedeelde en doorleefde collectieve ambitie/ onderwijsvisie - voortkomend uit een 

open dialoog - die ook doorwerkt in het onderwijs. Dat betekent dat de medewerkers niet alleen 

individueel, maar ook als team een hoge ambitie hebben.  

2. Verbeteringsgerichtheid vanuit collectief en individueel lerend vermogen, in een lerende organisatie. 

3. Consistent, verbindend, participatief en coachend leiderschap. 

4. Een ondersteunende organisatiestructuur, die aanzet tot teamwerk en samenwerking, professionele 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De medewerkers dragen zelf en ook graag 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk en zijn daarop aanspreekbaar. 

5. Een inspirerende atmosfeer van veiligheid, gemeenschap en vertrouwen. Daarin vier je successen en 

waardeer je wat goed en mooi is, in plaats van het vooral benadrukken wat niet goed gaat. En een 

open atmosfeer, waarin aandacht is voor processen, naast inhoud en procedure. 

6. Een dragend HRM-beleid, dat het opleidingskwaliteitsbeleid ondersteunt. 
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Figuur: Balans kwaliteitscultuur en kwaliteitsstructuur 

 

De concrete vormgeving van kwaliteitszorg 

De praktische uitvoering van kwaliteitszorg kan op ruwweg drie hoofdcomponenten onderscheiden 

worden: PDCA-activiteiten, externe evaluatie en communicatie, en interne evaluatie en communicatie. 

Deze onderdelen kunnen tezamen als het geheel aan ‘kwaliteitsmanagement’ of ‘kwaliteitszorg’ getypeerd 

worden.   

 

Kwaliteitsorganogram 

Het werken aan kwaliteit en kwaliteitszorg, is niet alleen een verantwoordelijkheid van medewerkers die 

belast zijn met de taak ‘kwaliteitszorg’, maar van alle medewerkers in de organisatie. Hieronder staat een 

overzicht van de belangrijkste taken op het gebied van kwaliteitszorg voor de diverse functionarissen. 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitscultuur

Bottom-up

Motivatie individuen om te streven 
naar kwaliteit

Kwaliteitsstructuur 
(kwaliteitszorg/ 

kwaliteitsmanagement)

Top-down

Middelen om kwaliteit te meten, 
garanderen en verbeteren

Externe evaluatie en 
communicatie

Interne evaluatie en 
communicatie

Pdca-/ planning & control-
activiteiten

Consistent leiderschap

Dragend HRM-beleid

Lerende organisatie 

Collectieve ambitie

Ondersteunende 
organisatiestructuur

Inspirerende atmosfeer
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Functie Taken op het gebied van kwaliteitszorg 

Bestuurder - Aansturen van de kwaliteitszorg op bestuursniveau door het beleid kwaliteitszorg uit te (laten) voeren 
en een kwaliteitssysteem in te (laten) richten 

- Aansturen van de functionaris belast met taken op het gebied van kwaliteitszorg op bestuursniveau 
- Kwaliteitsbewustzijn bevorderen door voorbeeldgedrag, stimuleren gerichtheid op 

kwaliteitsverbetering en betrokkenheid te tonen. Voortdurende reflecterende en verbeterende 
houding (pdca). (Stimuleren van een kwaliteitscultuur) 

- Kwaliteitszorg mogelijk maken door voorwaarden voor kwaliteitszorg te optimaliseren (o.a. taakbeleid, 
financiën gemoeid met kwaliteitszorg, scholing op gebied van kwaliteitszorg) 

- Uitvoeren van periodieke schoolbezoeken waarbij met de directie en met leraren wordt gesproken 
- Houden van managementgesprekken met directeuren  
- Uitvoeren van gesprekken in de p-cyclus 
- (Mede) opstellen van documenten in het kader van de planning-  en controlcyclus op bestuursniveau 

((meerjaren) beleidsplannen en rapportages voor de raad van toezicht) 

Directeur - Aansturen van de kwaliteitszorg op schoolniveau door bestuursbeleid op het gebied van kwaliteitszorg 
uit te voeren 

- Eventueel aansturen van een functionaris die belast is met taken op het gebied van kwaliteitszorg op 
schoolniveau 

- Kwaliteitsbewustzijn bevorderen door voorbeeldgedrag, stimuleren gerichtheid op 
kwaliteitsverbetering en betrokkenheid te tonen. Voortdurende reflecterende en verbeterende 
houding (pdca). (Stimuleren van een kwaliteitscultuur) 

- Kwaliteitszorg mogelijk maken door voorwaarden voor kwaliteitszorg te optimaliseren (o.a. taakbeleid, 
financiën gemoeid met kwaliteitszorg, scholing op gebied van kwaliteitszorg) 

- (Mede)(laten) organiseren van kwaliteitsonderzoeken zoals tevredenheidsmetingen, audits en 
zelfevaluaties 

- Analyseren van onderzoeksresultaten op schoolniveau en doen van verbetervoorstellen, waaronder 
opbrengstanalyses en analyses n.a.v. tevredenheidsonderzoeken 

- Maken van plan- en verantwoordingsdocumenten op schoolniveau (schoolplan, jaarplan, 
managementrapportages) en voeren van een managementgesprek o.l.v. de bestuurder 

- Houden van lesbezoeken 
- Uitvoeren van gesprekken in de p-cyclus 

Functionaris 

belast met 

taken op het 

gebied van 

kwaliteits-

zorg 

- Adviseren management ten aanzien van kwaliteitszorg/ het kwaliteitssysteem 
- Opzetten van kwaliteitsbeleid, incl. kwaliteitssysteem  
- (Mede) organiseren van kwaliteitsonderzoeken zoals tevredenheidsmetingen, audits en zelfevaluaties  
- Analyseren van onderzoeksresultaten op bestuursniveau en doen van verbetervoorstellen, waaronder 

analyses van opbrengsten en analyses n.a.v. tevredenheidsonderzoeken (bijv. medewerkersonderzoek) 
- (Mede) opstellen van documenten in het kader van de planning- en controlcyclus op clusterniveau 

(meerjaren) beleidsplannen, jaarplannen, jaarverslagen, rapportages voor de raad van toezicht) 
- Voortdurende reflecterende en verbeterende houding (pdca) 

Leraren - Meedenken in het maken van plan- en verantwoordingsdocumenten op schoolniveau  
- (Mede) organiseren van kwaliteitsonderzoeken m.b.t. de tevredenheid van leerlingen over het 

onderwijs en de veiligheid 
- Planmatige aanpak van curriculumontwerp 
- Analyseren van resultaten van leerlingen 
- Voortdurende reflecterende en verbeterende houding (pdca) 
- (Mede) uitvoeren van de periodieke zelfevaluatie 

(Onderwijs) 

onder-

steunend 

personeel 

- Meedenken in het maken van plan- en verantwoordingsdocumenten m.b.t. het eigen 
organisatieonderdeel  

- (Mede) organiseren van kwaliteitsonderzoeken m.b.t. het realiseren van de doelstellingen 
- Planmatige/ projectmatige aanpak bij het doorvoeren van veranderingen 
- Voortdurende reflecterende en verbeterende houding (pdca) 
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Wat verstaat Respont onder goede kwaliteitszorg? 

Om regelmatig te kunnen meten of de kwaliteitszorg voldoet aan onze eigen eisen op het gebied van 

kwaliteitszorg (middels de zelfevaluatie of een audit), heeft Respont beschreven wat zij concreet verstaat 

onder goede kwaliteitszorg in de kwaliteitskaart KA “Kwaliteitszorg en ambitie”. Daarnaast kan dit 

instrument gebuikt worden voor de inrichting van de kwaliteitszorg. Per item is door middel van een ‘B’ of 

‘R’ aangegeven of het gaat om ‘basiskwaliteit’ van de inspectie (B) of om ‘eigen aspecten van kwaliteit’ (R 

van Respont). De R-items zijn een toevoeging van Respont bovenop de basiskwaliteit van de inspectie. Bij 

de formulering is gebruik gemaakt van de suggesties die de inspectie doet ten aanzien van de ‘eigen 

aspecten van kwaliteit’. In de kwaliteitskaart worden de volgende kwaliteitsaspecten verder uitgewerkt: 

 

Kwaliteitsaspecten vanuit de kwaliteitskaart kwaliteitszorg 

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het 

onderwijs. 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en 

integer. 

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over 

doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 

De directie stuurt de teamontwikkeling/ verbetering van de school inclusief de kwaliteitszorg aan. 

De directie zorgt voor een professionele cultuur waarin medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. 

Het kwaliteitsdenken is geïntegreerd binnen het team. 

Er is sprake van een integraal systeem van kwaliteitszorg/ -borging. 

De school evalueert systematisch de kwaliteit van de opbrengsten. 

 

Inrichting van de kwaliteitszorg 

Alle activiteiten en instrumenten die we inzetten om onze kwaliteitszorg in te richten, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren noemen we samen ons kwaliteitssysteem. De basis van kwaliteitszorg vormt de 

Plan-Do-Check-Act cyclus, kortweg de  ‘pdca-cyclus’ genoemd.  

De volgende activiteiten en instrumenten vormen de basis van ons kwaliteitssysteem: 

 Planning en control op stichtings- en schoolniveau middels een koersplan en jaarplannen 

(jaarbrieven) op bestuursniveau en schoolplannen en jaarplannen op schoolniveau. 

 Managementrapportages en managementgesprekken op het niveau van de raad van toezicht- 

bestuur en op het niveau van bestuur-directeuren. 

 Gesprekken tussen medewerkers en leidinggevende in het kader van het beleid “functioneren en 

waarderen”. 

 Managementinformatiedashboards m.b.t. personele en financiële informatie, opbrengsten en 

tevredenheid. 

 Kwaliteitshandboek (alle procesbeschrijvingen, protocollen en beleidsdocumenten samen). 

 Bestuurlijk toetsingskader. 

 Toezichtskader raad van toezicht. 



 
50 

 Schoolbezoeken door bestuur. 

 Diverse structuren en instrumenten waarmee de interne en externe dialoog en verantwoording 

wordt vormgegeven. 

 Interne tevredenheidsonderzoeken en overige kwaliteitsonderzoeken: 

o Zelfevaluatie 

o Collegiale audits 

o Onderzoek leerlingtevredenheid 

o Onderzoek oudertevredenheid 

o Monitor sociale veiligheid leerlingen 

o Medewerkersonderzoek 

o Welzijnsonderzoek medewerkers 

o Analyse opbrengsten 

 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Professionele kwaliteitscultuur gedrag  

Verantwoording afleggen, dialoog over doelen en resultaten  

Voortdurend ontwikkelen (een leven lang leren)  

Systematisch evalueren van effecten (interactie) gedrag en de kwaliteit van 

opbrengsten 
 

Zinvolle, effectieve kwaliteit bevorderende structuren, systemen en processen  

 

 

 

5.2        Kwaliteitszorg op schoolniveau 

Hieronder de systematische en cyclische processen t.b.v. de borging van de kwaliteit (de 

communicatiestructuur) van Keurhove is hieronder weergegeven, gevolgd door de indicatoren 

waarop we sturen. 

In het document “Kwaliteitszorg” is dit verder uitgewerkt.  

 

 

 



 
51 

 

 
O.P.P. = Ontwikkelingsperspectiefplan 

V.C.B. = Voortgangscontrole Bespreking 

C.V.B. = Commissie van Begeleiding 

Lkr. = leerkracht 

L.V.S.= Leerlingvolgsysteem 
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Schoolniveau 

Spil is de Commissie van 

Begeleiding 

Rol: 

- informeren 

- onderzoeken 

- voorwaarde scheppen 

- faciliteren 

- sturen op opbrengsten 

- organiseren 

- plannen en realiseren 

Groepsniveau 

Spil is de leerkracht 

Rol: 

- voorwaarde scheppen 

- organiseren 

- sturen op opbrengsten 

- reflecteren 

- faciliteren 

 

Individueel of leerling niveau 

Spil is de leerling 

Rol: 

  - actief deelnemen 

  - zich ontwikkelen  (open 

stellen) 

  - opbrengsten nastreven 

  - reflecteren 
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Indicatoren waarop we  sturen. 

 

 

 

 

5.3        Hoe voldoet de school aan de basiskwaliteit? 

Onze school bepaalt in een zelfevaluatie een keer per twee jaar wat de stand van zaken is met betrekking 

tot de basiskwaliteit zoals de inspectie die heeft beschreven in het waarderingskader. Hiervoor worden de 

kwaliteitskaarten gebruikt. Er is een kwaliteitskaart voor kwaliteitszorg en ambitie, aanbod, zicht op 

ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen, onderwijstijd, samenwerking, toetsing en afsluiting, 

onderwijsresultaten en schoolklimaat.  

Op basis van deze ingevulde kaarten en de Audits voldoet Keurhove aan de basiskwaliteit. 
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Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Vier successen!  

De teamspirit is een krachtig middel om de school in ontwikkeling te 

houden. 
 

 

5.4        Eigen kwaliteitsaspecten 

Op bestuursniveau zijn bovenop de basiskwaliteit (zoals de inspectie die vereist) extra kwaliteitseisen 

beschreven. Bij de formulering daarvan is gebruik gemaakt van de suggesties die de inspectie doet ten 

aanzien van de “eigen aspecten van kwaliteit” en daarnaast zijn er aspecten meegenomen die Respont-

scholen belangrijk vinden om als norm te stellen.  

Als school hebben wij ervoor gekozen om daarnaast een aantal eigen kwaliteitsaspecten toe te 

voegen. Voor Keurhove zijn deze, zoals eerder beschreven, gekoppeld aan de dimensies van het 

communicatiemodel.  Als Keurhove sturen en borgen we de kwaliteit in de communicatieprocessen, 

de communicatiestructuur, de overtuigingskaders en de doelstellingen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 

4.1.5 

Daarnaast is flexibiliteit, de open mindset (een leven lang leren) van professionals voorwaardelijk. 

De indicatoren waarop Keurhove stuurt staan in hoofdstuk 5.2 genoemd  

Voor de beschrijving van de eigen aspecten van kwaliteit van ons bestuur verwijzen we naar de 

kwaliteitskaarten. De stand van zaken is te vinden in onze zelfevaluatie.  

 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Effectieve communicatie, afstemming  

Open mindset (een leven lang leren)  

Flexibiliteit  

Zinvolle, effectieve kwaliteit bevorderende structuren, systemen en processen  
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 6. HRM-BELEID 
 

6.1 HRM-beleid op bestuursniveau 

Het hrm-beleid van Respont is beschreven in het document  “Strategisch hrm-beleid”.  In dit hoofdstuk een 

samenvatting ervan. 

Doel strategisch hrm-beleid  

Respont is een schoolbestuur voor specialistische onderwijs. Wij dragen bij aan het leren en ontwikkelen 

van kinderen en jongeren in Zeeland. Wij willen hun kansen op een positief toekomstperspectief vergroten. 

Daardoor dragen wij tevens bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren en aan kan bijdragen. 

Er zijn kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen een specifieke onderwijsvraag hebben en/of 

zich in een kwetsbare positie bevinden. Die daarom voor kortere of langere tijd een vorm van extra 

ondersteuning in het onderwijs nodig hebben om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien, om met 

perspectief onderwijs te kunnen volgen en om deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan onze 

samenleving. Wij zijn er, met al onze expertise, voor al deze jongeren in Zeeland! Maatschappelijk gezien 

spelen wij een belangrijke rol in de realisatie van Passend Onderwijs en in de ontwikkelingen die zijn gericht 

op participatie en integratie. 

 

Voor onze specifieke doelgroep, hebben wij specifieke expertise in huis. Deze expertise wordt gevormd 

door onze medewerkers. Het zijn de medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie, een 

aantrekkelijke leeromgeving voor de leerlingen realiseren. De wijze waarop de medewerkers uitvoering 

geven aan onze maatschappelijke opdracht is legitimerend voor ons bestaan. We willen een aantrekkelijke 

werkgever zijn, voor huidige en nieuwe medewerkers. Een werkgever die de talenten van medewerkers 

benut, waardoor iedereen optimaal kan functioneren. We willen een lerende organisatie zijn met vitale, 

betrokken medewerkers die trots zijn op ons onderwijs.  

 

Om die reden is een heldere hrm-strategie, die voortvloeit uit de organisatievisie, de 

organisatiedoelstellingen en die richting geeft aan hrm-beleid en instrumenten, belangrijk. De 

organisatievisie van Respont is opgenomen in het Koersplan.  Strategisch hrm-beleid helpt om de ambities 

van Respont te realiseren en is belangrijk om in te kunnen spelen op verschillende externe en interne 

ontwikkelingen.  

 

JD-R-model 

In het strategisch hrm-beleid van Respont neemt het Job Demands-Resources (JD-R-model)13 een centrale 

plaats in. Dit model, wat tevens gebruikt wordt door het ministerie van SZW, het vervangingsfonds en onze 

bedrijfsarts, is actueel binnen de hrm-ontwikkeling in het algemeen en de onderwijssector in het bijzonder.  

 

Het model is gebaseerd op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde JD-R-theorie. Deze theorie is 

gebaseerd op de aanname dat elke baan werkstressoren kent, waarvoor de inzet van energie en 

persoonlijke hulpbronnen nodig zijn. De balans hiertussen zorgt voor een positieve of negatieve 

werkbeleving, ofwel bevlogenheid versus werkstress. Een goede balans zorgt ervoor dat de medewerker 

tot een goede prestatie komt en dat de organisatie de gewenste organisatie-uitkomst kan realiseren. In het 

geval van Respont is dat het realiseren van een goede onderwijskwaliteit en het realiseren van onze 

maatschappelijke opdracht. Het JDR wordt-model wordt toegelicht in het document: “Strategisch HRM-

beleid”. 

                                                           
13 Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001 
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Figuur: JD-R-model als uitgangspunt voor strategisch hrm-beleid Respont 

 

Het JD-R-model onderscheidt twee onafhankelijke psychologische processen, namelijk een stressproces en 

een bevlogenheidsproces. Het stressproces vindt plaats wanneer medewerkers aanhoudend hoge 

taakeisen hebben die de energiebronnen uitputten en dit leidt dit tot werkstress. Langdurige werkstress 

leidt tot negatieve uitkomsten zoals ziekteverzuim of personeelsverloop. Het bevlogenheidproces vindt 

plaats wanneer sprake is van een goede balans tussen belemmerde taakeisen, uitdagende taakeisen en 

energiebronnen. Dit leidt tot bevlogenheid. Bevlogenheid leidt tot positieve uitkomsten zoals 

betrokkenheid en goede arbeidsprestaties.  Door het geven van professionele ruimte kunnen medewerkers 

zelf invloed uitoefenen op het werk. Het klimaat voor bevlogenheid binnen de organisatie is mede bepalend 

voor de mate waarin taakeisen en energiebronnen aanwezig zijn en medewerkers ervaren dat ze eigen 

regie in het werk kunnen nemen.  

 

Speerpunten strategisch hrm-beleid komende jaren 

Gezien de ambities van Respont zijn de speerpunten van het HRM beleid voor de komende periode: 

duurzame inzetbaarheid en strategische formatieplanning.  

 

Duurzame inzetbaarheid  

Met behoud van expertise en energie het goede onderwijs aan onze leerlingen verzorgen, is de uitdaging 

voor de toekomst. Om daarin op de lange termijn succesvol te blijven, is het noodzakelijk om medewerkers 

in alle leeftijden duurzaam inzetbaar te houden. Onze visie is dat medewerkers het boeiende, eigentijdse 

onderwijs kunnen blijven verzorgen door te investeren in voortdurende persoonlijke- en teamontwikkeling 

en actief de verbinding te maken met de onderwijsvisie en -doelen.  

 

Als definitie van een duurzaam inzetbare medewerker binnen Respont geldt: 

Een duurzaam inzetbare medewerker binnen Respont is blijvend expert in het vak, energiek en wendbaar. 

De medewerker ontwikkelt doorlopend op het gebied van kennis en vaardigheden, professionele identiteit 

en vitaliteit en wordt daartoe, in relatie tot de veranderende werk- en onderwijscontext, gestimuleerd. 
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   Figuur: Duurzame inzetbaarheid binnen Respont 

 

 

De aandacht gaat uit naar de energiebalans van de medewerker en de afstemming tussen de medewerker 

en de onderwijsvisie en -doelen van de school. De inschatting of de medewerker en het werk nu en in de 

toekomst nog goed op elkaar afgestemd zijn, maken we samen in een continue dialoog. Die inschatting 

betekent wat voor de door te maken ontwikkeling.  

 

Ontwikkeling vindt plaats op het gebied van kennis en vaardigheden, professionele identiteit en vitaliteit, 

op persoonlijk-, team-, school- en organisatieniveau. Kennis en vaardigheden ontwikkelen is van belang om 

de expert in het vakgebied te blijven. De context, de vraag en de betrokkenen geven richting aan de meest 

passende interventie. Dat kan per school, team en persoon anders zijn. 

 

Het hebben van een professionele identiteit, een opvatting over het beroep, kenmerkt een goed 

functionerende medewerker binnen het onderwijs. Professionaliteit verwijst naar een gemeenschappelijk, 

soms impliciet beeld van kwaliteit gerelateerd aan een vak. Het wordt gedragen door waarden en normen, 

door persoonlijke opvattingen over het vak, door de kleur die de medewerker daaraan geeft14. Persoonlijke 

drijfveren, overtuigingen en persoonlijkheid spelen een belangrijke rol. Professionele identiteit is het niet 

te vergeten hart van professionele ontwikkeling. Vanuit de professionele identiteit past de medewerker 

zich aan, aan wat het onderwijsconcept op de school vraagt. Ontwikkeling hiervan vraagt om meer dan 

opleiden.  

 

Vitaliteit is een combinatie van energie en motivatie. Gezondheid en fitheid zijn van belang, maar ook 

zelfbewust voor de groep of in de school staan, is van belang om energie te behouden. Een zelfbewuste 

medewerker die de persoonlijke behoeften kent en daar invulling aan geeft, blijft gemotiveerd en vitaal. 

Een reflectie op bijvoorbeeld lichaamstaal, omgaan met collega's en leerlingen, zelfbeeld en communicatie, 

kan inzicht geven in het eigen functioneren, in de werksituatie en in het beroep. Het gaat er om dat de 

medewerker bewust de dingen doet, rekening houdend met wat past bij de persoonlijke sterktes en de 

persoonlijke omstandigheden. 

 

                                                           
14 Ruijters, M., 2017 
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Strategische formatieplanning 

Onder de strategische formatieplanning vallen de beleidsonderwerpen en personeelsinstrumenten die te 

maken hebben met het zorgdragen voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting op de 

scholen.  

 

Bij de strategische personeelsplanning schatten we in wat over een aantal jaren de personeelsbehoefte is. 

De uitdaging is de toekomstige onderwijsontwikkelingen te verbinden met de huidige personeelsbezetting. 

Hoeveel functies hebben we nodig op welk niveau, gelet op de onderwijsvraag. Is die formatie nu en in de 

toekomst betaalbaar? Welke functies moeten we toevoegen aan het functieboek? Als we weten wat in de 

toekomst nodig hebben, kunnen we in het heden gerichter sturen op instroom en ontwikkeling van 

medewerkers. Waar een onbalans in de personele formatie ontstaat, biedt bij elk nieuw schooljaar ons 

overplaatsingsbeleid voldoende handvatten om in balans te komen.  

 

De huidige arbeidsmarktontwikkeling stelt ons voor de uitdaging om voldoende instroom van competente 

medewerkers te blijven realiseren en om medewerkers te blijven boeien en te binden. In het koersplan van 

Respont is dit een belangrijk speerpunt voor de komende jaren verder uitgewerkt.  

 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Duurzaam inzetbaar zijn  

 
 

6.2 Professionele cultuur 

Over het thema organisatiecultuur is erg veel gepubliceerd. Teneinde grip te krijgen en inzicht te verwerven 

in dit belangrijke thema wordt in de theorievorming veel gebruik gemaakt van modellen. We kennen de 

modellen wel, ze leiden vrijwel allemaal tot een indeling/onderscheid in een aantal ideaaltypische culturen 

met verschillende kenmerken en het daarbij behorend gedrag. Het begrip professionele cultuur komt in 

een aantal van deze modellen voor en wordt voor schoolorganisaties gezien als de meest wenselijke 

cultuur. In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om aan te geven wat volgens ons elementen zijn die bijdragen 

aan een optimale cultuur in de scholen en binnen Respont 

 

Hoe is dat binnen Respont? 

Cultuur is “hoe we het hier met elkaar doen”, “zo zijn onze manieren”. Schoolcultuur is de optelsom van 

gedrag van de medewerkers en de leerlingen. Wanneer het ons lukt om een situatie te realiseren waarin 

dat gedrag niet (enkel) is gebaseerd op de eigen waarden en overtuigingen, maar op een collectieve ambitie 

en op gedeelde waarden dan gaan we in de goede richting. Dan werken we aan een cultuur die bijdraagt 

aan optimale context voor leren/ontwikkelen en werken.  Een cultuur dus, die bijdraagt aan onze opdracht 

en onze ambities. 

Naar wat voor soort cultuur streven wij, wat zijn de kenmerken?  

Laten we voorop stellen dat we niet de illusie moeten hebben dat de cultuur aan in alle scholen dezelfde is, 

daarvoor is de verscheidenheid aan schoolsoorten en onderwijstypen te groot. Wel kennen we een aantal 

centrale uitgangspunten waarvan we denken dat ze bijdragen aan de eerder genoemde optimaal 

faciliterende cultuur. 

 

Allereerst hechten we eraan dat alle medewerkers weten waarvoor we bestaan, waarvoor we staan en 

waarvoor we gaan. Deze organisatievisie is voor Respont opgenomen in het koersplan en voor de school in 
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het eerste deel van het schoolplan. Medewerkers kunnen zich als individu en als team verbinden aan deze 

visie en collectieve ambitie en het kan ze inspireren om er elke dag opnieuw voor te gaan. Dit vormt naar 

onze mening de basis voor een cultuur waarin alle medewerkers optimaal samenwerken aan de  realisatie 

van de opdracht en de doelen van de school en aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs 

In het koersdocument van Respont is de organisatievisie beschreven. Een onderdeel daarvan zijn de 

kernwaarden: vakmanschap, vertrouwen, verbinding en inspiratie. Het zijn de gedeelde waarden die 

leidend zijn in ons handelen en onze manier van werken. Als gedeelde waarden vormen zij een gezamenlijk 

reverentiekader en focus voor ons gedrag. De lading van de kernwaarden is uitgewerkt in het koersplan. 

Respont stelt in haar visie en in haar aanpak het primaire proces, het onderwijsproces en het vakmanschap 

van de medewerkers centraal. We hebben vertrouwen in hun vakmanschap, faciliteren de ontwikkeling 

daarvan en bieden ruimte.  Covey (2012) stelt dat vertrouwen de hoogste vorm van menselijke motivatie 

is. Het brengt het beste in medewerkers en leerlingen naar boven en zij werken daardoor kwalitatief 

effectiever en efficiënter.  

We streven naar een situatie waarin leerlingen zich zo veel als mogelijk eigenaar voelen hun leerproces en 

alles wat daarvoor nodig is. Waarin medewerkers mede-eigenaarschap van onderwijs en de kwaliteit ervan 

tonen en ervaren. Daarom bieden we professionele ruimte aan medewerkers en streven we naar 

zelforganisatie en zelfregie van individuele medewerkers en van teams. Medewerkers en andere 

belanghebbenden worden betrokken bij besluitvorming, de ontwikkeling van de school en bij het 

formuleren van de ambities. De betrokkenheid van het team bij de besluitvorming is vastgelegd in het 

professioneel statuut. 

Er is veel aandacht voor samenwerken en leren in de teams: naast feedback op zakelijke effectiviteit 

(resultaat) is er ook feedback op sociale effectiviteit: hoe goed werk je samen?  

 

Ontwikkeling is een belangrijk begrip in onze cultuur. We hechten belang aan de ontwikkeling van leerlingen 

uiteraard, maar ook de ontwikkeling van medewerkers gericht op duurzame inzetbaarheid. Hierin is 

aandacht voor vakmanschap, voor de professionele identiteit en voor vitaliteit.  

Leiderschap en stijl van leidinggeven zijn ook medebepalend voor de schoolcultuur. We zijn van mening dat  

waarderend leiderschap door alle leidinggevenden daarin een belangrijke factor is. Waarderend 

leiderschap gaat uit van positieve verwachtingen, van de gedachte dat zowel leerlingen als medewerkers 

met de beste intenties naar school komen. Dat de basis op orde is en dat we vandaar uit door ontwikkelen. 

We kennen een beleid functioneren en waarderen. De leidinggevende en de ondersteunende structuur is 

gericht op optimale facilitering. 

Ook de structuur ondersteund de gewenste cultuur. In de structuur staan de scholen centraal, daar ligt het 

primaat en de integrale verantwoordelijkheid. Vanuit het bestuur wordt ruimte geboden om in de school 

optimale context te realiseren, vooral op het gebied van de organisatie en uitvoering van het onderwijs 

(onderwijsconcept). Het HRM-, het financieel- en het kwaliteitsbeleid is qua inhoud, ontwikkeling en 

uitvoering zodanig vormgegeven dat het bijdraagt aan de gewenste cultuur. 

In hoofdstuk 5 is al gewezen op de het belang van de kwaliteitscultuur als aspect van de schoolcultuur. We 

willen graag weten of we de goede dingen doen en of we die goed doen. Daarom stellen we doelen, brengen 

opbrengsten en resultaten in beeld en werken planmatig aan verbetering.  

Tenslotte hechten we aan het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. De nadruk ligt op wat er al 

wel is, wat goed gaat en hoe we verder komen. Er wordt planmatig gewerkt aan verbetering, de nadruk ligt 

op DOEN.  
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Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Professionele cultuur gedrag en ruimte  

Eigenaarschap, zelfregie  

Duurzaam inzetbaar, leven lang leren, ontwikkeling  

Vertrouwen, vakmanschap, verbinden en inspiratie  

Denken in mogelijkheden  

 

6.3 HRM-beleid gericht op pedagogisch-didactisch handelen 

De kern van het onderwijs, en daarmee ook de kern van een sterke professionele (kwaliteits)cultuur, ligt 

in het pedagogisch-didactisch handelen. Het is uitdagend om met professionals en  teams een route af te 

leggen naar ‘goed’ onderwijs.  Dat  kost tijd, geld en consensus. 

Scholen zijn altijd in beweging. Ze veranderen continu en elke verandering brengt nieuwe vragen met zich 

mee. Aangezien er geen eenduidige visie op ‘goed’ onderwijs is en de diversiteit in de samenleving en 

daarmee het onderwijs alleen maar toeneemt, is het van groot belang om aan organisatiestructuur en       

-cultuur te werken, die flexibel is, gericht op de buitenwereld en continu werkt aan verbetering. Juist 

omdat we niet weten hoe perfect onderwijs eruit ziet (er zijn meerdere wegen naar Rome), koesteren we 

de verscheidenheid en diversiteit. Dat vereist wel dat we van elkaar weten wat we doen en dat we van 

elkaar leren. 

 

Ontwikkelpunt (Zaken/gedrag waar we meer van willen zien) Prioriteit 

Flexibiliteit, meer waarheden   

Gericht (ook) op de buitenwereld   

Diversiteit en verscheidenheid koesteren  

 

6.4 Beleid evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

In het kader van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging vrouwen in leidinggevende functies (WEV) streeft 

ons bestuur en onze school naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de 

schoolleiding.  
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DEEL 2: SAMENVATTING MEERJAREN BELEID (WAT GAAN WE DOEN?) 
Hieronder is een overzicht gemaakt van de gebieden die komende jaren veel aandacht krijgen.  

In hoofdstuk 4.1.5 is gesproken over een synchronic planning cultuur (tegelijkertijd). 

De onderstaand gebieden kunnen zich alleen tegelijkertijd ontwikkelen omdat er een sterke samenhang is.  

Als één gebied verder tot ontwikkeling komt, heeft dat direct invloed op andere gebieden.   

Een voorbeeld: je kan niet gaan coachen zonder dat dit invloed heeft op de klassenorganisatie. 

Omdat er toch een planning gemaakt moet worden is deze gestoeld op gebieden die in die periode (nog) meer aandacht krijgen.  

Ontwikkelpunten    (Zaken/gedrag waar we meer van willen (laten) zien) Prioriteit 2020 2021 2022 2023 

Samenwerking 

Partner zijn binnen vele netwerken 

IKC+ ontwikkeling 

Geloof in samen en niet in apart 

     

Expertise deling  

Uitbreiden en delen van eigen specifieke kennis en vaardigheden 

     

Maatwerk 

In samenwerking realiseren van (nieuwe) arrangementen die nauw aansluiten bij de 

ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen 

Gepersonaliseerd leren 

Systematisch evalueren van effecten (interactie) gedrag en de kwaliteit van de 

opbrengsten 

     

PLG 

Gedrag en denken dat past bij de cultuurvisie van een professionele 

leergemeenschap 
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Een leven lang leren 

Successen vieren 

Systeemdenken 

Het kind zal steeds meer gezien worden als onderdeel van zijn systeem met de 

daarbij passende ondersteuning en begeleiding. 

De scheidslijn tussen school en wereld, tussen werk(leren) en privé zal steeds meer 

vervagen 

     

Digitalisering  

Experimenteren met nieuwe en andere (digitale)leermogelijkheden en een andere 

leeromgevingen. Programmeren en digitale geletterdheid. 

Transformatie door ICT 

     

Brede ontwikkeling 

Naast het overdragen van kennis gerichte aandacht voor zelfactualisatie en 

persoonsvorming 

     

Coachende rol van de leerkrachten 

Autonomie (zelfsturing en eigenaarschap) bevorderen 

Geloof in bevestiging en erkenning en niet in afwijzing 

Geloof in mogelijkheden en niet in beperkingen 

Uitdagen, ondersteunen (anders vasthouden) en vertrouwen 

Hoge verwachtingen  hebben 

Structuur, affectie en instructie 

     

Communicatie 

Effectieve communicatie en afstemming met leerlingen, ouders/verzorgers, 

stakeholders 

Verantwoording afleggen, dialoog over doelen, verwachtingen en resultaten 

     



 
2 

Van tellen naar vertellen 

Geloof in de kracht van de interactie 

Open Mindset 

Diversiteit, verscheidenheid en constante verandering omarmen 

Onderzoekend leren , Appreciative Inquiry, Agile (Scrum) 

Flexibiliteit 

     

21ste eeuwse vaardigheden 

Creatief denken 

Experimenteren met nieuwe inhouden, werk- en begeleidingsvormen 

     

Kwaliteit 

Zinvolle en effectieve kwaliteit bevorderende structuren, systemen en processen 
     

 

 

 

 


