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1 Inleiding 

Dit document beschrijft onze ambities voor de nabije toekomst. Een toekomst waarin 

we, na jaren van onzekerheid, in een nieuw gebouw het onderwijs verzorgen voor 

vmbo-leerlingen van de beroepsgerichte onder- en bovenbouw techniek en 

(gemengde) theoretische leerwegen op het DaCapo College. Praktijkonderwijs, Eerste 

Opvang Anderstaligen (EOA) en de bovenbouw van de vier beroepsprofielen Mens en 

Maatschappij blijven gehuisvest op de bestaande locatie met een eigen leeromgeving.  

Vanwege het samengaan van vier locaties in één nieuw gebouw schetsen we onze 

ambities aansluitend op onze kernwaarden. We herijken de onderwijsinhoudelijke en 

organisatorische ontwikkelingen die in de afgelopen jaren op de diverse locaties 

plaatsvonden. Deze herijking en de kans om in een nieuw gebouw het onderwijs met 

elkaar vorm te geven, leiden tot herziening van het Koers2Go plan 2016–2020. 

Dit plan DaCapo College: Bouwen aan de toekomst! geldt voor de periode 2018–2022. 

Na het betrekken van de nieuwbouw (planning 1 augustus 2019) onderzoeken we in 

het collectief op alle locaties de doorontwikkeling van de beschreven ambities. Dit zal 

leiden tot een schoolplan voor de periode na 2022.  

Bezinning 

Na jaren van werken op de eigen locatie komen verschillende onderwijsvisies met 

bijbehorende ‘culturen en patronen’ bij elkaar. Naast bezinning op de 

onderwijskundige koers en ambities vraagt de gebouwelijke herinrichting gericht 

aandacht voor het bouwen aan een gedeelde leer-, leef- en werkcultuur voor de 

medewerkers. Dit geldt voor alle locaties. 

De aanstaande vernieuwbouw biedt ons een kans om met elkaar het onderwijs mooier 

en beter te maken. We kunnen in deze toekomstige setting heel gericht met elkaar 

onderzoeken hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. De onderwijskundige ambities 

vragen om anders leren en werken met elkaar en om tijd nemen voor reflectie. 

Stilstaan in het hier en nu om te onderzoeken wat we doen, wat we willen en hoe we 

dat kunnen doen. Vervolgens zetten we met elkaar voorwaartse stappen. Het 

verwezenlijken en borgen van een gedeelde cultuur is hierin een belangrijke pijler.  

Externe aanleidingen in de context van de school zijn ook van invloed op onze koers 

en hoe we ons daartoe willen verhouden. 

 

Onze locaties 

We gaan van vier locaties waar het onderwijsaanbod voor vmbo wordt verzorgd naar 

één locatie voor vmbo met onderbouw voor BKGT, bovenbouw voor GT, bovenbouw 

voor de beroepsgerichte profielen Dienstverlening & Producten (D&P), Techniek en de 

Vakmanschapsroutes Techniek. 

De locatie Praktijkonderwijs en EOA in Geleen en de locatie Milaanstraat in Sittard met 

de bovenbouw voor de vier beroepsgerichte profielen Zorg en Welzijn (Z&W), 

Economie & Ondernemen (E&O), Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR) en D&P 

leerroute SDV blijven bestaan en zijn gehuisvest in deellocaties.  

 



 

 

DaCapo Learning Community       schoolplan dacapo college  2018-2022 def 

4   

 

Wat doet ertoe voor ons?  

We willen werken aan vraag- en aanbodgestuurd onderwijs waarbij het perspectief 

van de buitenwereld meegenomen wordt, aan diversiteit en aan Passend Onderwijs. 

We willen ons verhouden tot de technologische ontwikkelingen en de digitalisering van 

de maatschappij. En als we ons daartoe verhouden en keuzes maken; wat betekent 

dit dan voor het inzetten van bijvoorbeeld smartphones, tablets en sociale media?  

Waar we ons ook toe willen verhouden, is de vraag van duurzaamheid. Hoe 

bevorderen we bewustwording op behoud van onze fysieke omgeving en daarin 

beschikbare bronnen? Een andere belangrijke opdracht is het bevorderen van 

burgerschap in maatschappelijke context. We willen in beide een rolmodel zijn, zodat 

burgerschap en duurzaamheid in ons werk zichtbaar en voelbaar worden.  

Andere vragen die ertoe doen voor onze school zijn de volgende. 

 Hoe spelen we in op de sterk veranderende arbeidsmarkt?  

 Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een leven lang leren met het perspectief 

op langer doorwerken leidend tot een hogere pensioenleeftijd?  

 Hoe geven wij betekenis aan de vernieuwde vmbo beroepsgerichte programma’s?  

 Hoe anticiperen we op de krimp in onze regio?  

Dit zijn de onderwerpen die we met elkaar in de komende periode moeten invullen. 

Op weg naar de lerende organisatie  

Onze grootste opdracht voor de korte en lange termijn is het werken aan een 

gedeelde leer-, leef- en werkcultuur ten dienste van het onderwijs voor de leerling. Dit 

kan alleen met heldere onderwijskundige kaders die we opnieuw moeten vaststellen. 

We willen kaders die inhoudelijk leidend zijn voor de manier waarop we ons 

onderwijsaanbod uitwerken en vooral ook voor de wijze waarop we dit met elkaar 

doen: de kans om te bouwen aan de gezamenlijke DaCapo leer-, leef- en werkcultuur.  

Het DaCapo College wil investeren in hoe we samen een lerende organisatie kunnen 

worden. We willen investeren in de organisatie, in de ondersteunende structuren en 

vooral ook in hoe medewerkers kunnen werken aan de bouw van een gedeelde 

cultuur. Een cultuur met oog voor het uitbouwen van vaardigheden en een houding 

om met elkaar in die nieuwe setting en context de goede dingen te doen.  

 

  

Lerende organisatie 

Werken aan een duurzame, inspirerende en effectieve leer- en werkomgeving voor 

leerlingen en medewerkers waarin motivatie, nut en de relevantie ervaren wordt 

en waarin ondernomen wordt. Met als doel het DaCapo College dé school te laten 

worden waar het goed leren is, goed toeven is en men bekwaam en gekwalificeerd 

de volgende stap neemt. 



 

 

DaCapo Learning Community       schoolplan dacapo college  2018-2022 def 

5   

 

 

Ons gemeenschappelijk doel is:  

Het DaCapo College: een leer-, leef- en werkgemeenschap  

waar duurzaam geïnvesteerd wordt in leerling en medewerker. 

 

Vragen die we ons daarbij systematisch stellen zijn de volgende.  

 Wat beweegt ons? 

 Wat betekent dit voor de voor de leerling (over)morgen? 

 Wat kan of moet er dus anders/beter? 

 Welke opvattingen zijn er in de wetenschap/maatschappij en welke komen eraan? 

 Hoe snel veranderen de omstandigheden in onze omgeving en hoe spelen we in op 

die veranderingen? 

Verantwoording 

De in dit plan beschreven heroriëntatie op onze ambities startte op bestuurlijk niveau. 

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan deelgroepen. Deelnemers uit deze groepen 

gaven vervolgens hun inhoudelijke reacties en bespiegelingen op de beschreven 

uitgangspunten. Naar aanleiding van deze consultatieronde is het schoolplan 

aangepast en daarmee geformaliseerd.  

  

Betekenis van onze naam 

Da Capo is een muziekterm afkomstig uit het Italiaans en betekent vanaf het begin. 

Deze term tref je in veel klassieke en eigentijdse muziekstukken aan. Van Vivaldi tot 

en met Viva la Vida van Coldplay. Met de vernieuwbouw in zicht begint Da Capo 

opnieuw, zowel voor medewerkers als voor leerlingen.  
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2 Beweegredenen 

Het DaCapo College is een school voor vmbo en Praktijkonderwijs die van betekenis 

wil zijn voor haar leerlingen en haar omgeving. Daaraan ontlenen wij ons formele 

bestaansrecht. We willen echter meer zijn. 

School en thuis maken deel uit van de context waarin leerlingen leven en opgroeien. 

Begrip ontwikkelen en elkaar leren kennen zijn voorwaarden om leerlingen te kunnen 

helpen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: onze leerlingen helpen opgroeien tot 

zelfstandige en gelukkige mensen. 

DaCapo wil een school zijn waar… 

 alle leerlingen en volwassenen elkaar ondersteunen en actief leren; 

 iedereen wordt gezien als een mens met waarde; 

 iedereen welkom is om bij te dragen aan het doel van de school. 
 

We willen dit doen door zo inclusief mogelijk onderwijs te bieden aan onze leerlingen. 

Samen met ouders, andere volwassenen en leerlingen willen we werken aan een 

optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein. In ons onderwijs is 

plaats voor persoonlijk presteren en voor het ontwikkelen van respect voor anderen, 

invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. 
 

2.1 Drijfveren 

‘Wij bieden leerlingen een toekomst’ is de slogan van onze school. Dit betekent dat we 

ons succes afmeten aan de mate waarin onze leerlingen succesvol zijn in het 

vervolgonderwijs en in hun verdere loopbaan na school. 

We doen dit vanuit een open opstelling en in samenwerking met de omgeving. We 

richten ons hierbij op brede vorming en ontwikkeling, talentontwikkeling, burgerschap 

en op actief leren. We houden rekening met en doen recht aan individuele talenten en 

mogelijkheden. 

Om dit te bereiken willen we werken aan goed eigentijds onderwijs met haalbare 

doelen voor leerlingen en medewerkers waarin talentontwikkeling het kernwoord is. 

‘Talent is het vermogen om kennis en bekwaamheden in te zetten en een goed 

voorbeeld te zijn voor anderen’. Het DaCapo College biedt leerlingen en medewerkers 

de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen en 

medewerkers durven zich te onderscheiden, mogen uitblinken en ontdekken dat het 

belangrijk is om je talent(en) te benutten. Op onze school leert iedereen op welke 

manier eigen talenten het beste in te zetten zijn.  

2.2 Wie willen we zijn? 

We willen een betrouwbare onderwijspartner zijn voor scholen in de nabije omgeving. 

Hierin willen we een voorbeeldrol vervullen voor leerlingen, ouders en andere 

betrokkenen. Door het leveren van onderwijskwaliteit willen we de doorstroom naar 

vervolgonderwijs en bedrijven borgen. 

Het DaCapo College streeft ernaar dat schoolverlaters: 

 hun talenten ontdekt en ontwikkeld hebben; 

 zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren; 

 een diploma hebben op het bij hen passende niveau;  

 voorbereid zijn op succesvolle doorstroming naar vervolgopleiding en/of beroep. 
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Onze school staat dus voor: 

 werken vanuit talenten (intrinsieke motivatie) van leerlingen en medewerkers; 

 ontwikkelen van persoonlijke, cognitieve en sociale vaardigheden van leerlingen; 

 enthousiasmeren van leerlingen en dus doel- en praktijkgericht werken; 

 inspelen op de veranderende wereld om ons heen. 

2.3 Kernwaarden 

Het DaCapo College heeft een aantal kernwaarden als ankerpunten voor de inrichting 

van het onderwijs en het werken met elkaar in onze organisatie. 

Talentontwikkeling 

Talenten van onze leerlingen worden herkend, erkend, zichtbaar gemaakt en tot 

ontwikkeling gebracht. Talent is een gave, het benutten van sterke kanten en het in 

beeld krijgen van wat je kunt. Het gaat om opsporen en prikkelen, het bieden van 

maximale ontplooiingskansen en het bevorderen van creativiteit en blijvende 

ontwikkeling.  

We bouwen voort op wat er in de eerdere schoolloopbaan, in het primair onderwijs, 

ontwikkeld is. Topsport Talentontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van deze 

ontwikkeling. 

Loopbaansturing 

Ons onderwijs rust leerlingen voldoende toe om richtinggevende keuzes te maken als 

het gaat om hun loopbaan en loopbaanontwikkeling. De inzetbaarheid van individuen 

(employability) wordt bepaald door hun mogelijkheden om te (blijven) leren. Centrale 

vragen zijn: Wat kan ik, wat ambieer ik en wat past bij mij?  

Loopbaansturing is gericht op reflectie en actief bezig zijn met de toekomst, de 

loopbaan en het beroep. Ook is het gericht op het vervolgonderwijs en/of werk. De 

doorlopende leerlijn in de beroepskolom (vmbo-mbo) en afstemming met het havo 

zijn voorwaarden voor gerichte loopbaansturing. 

Burgerschapszin 

Burgerschap is niet van één iemand of één instantie, maar van iedereen! Het gaat 

over hoe ik mij tot de ander verhoud. En in deze tijd in het bijzonder: hoe verhoud ik 

mij tot mijn fysieke omgeving, hoe ga ik om met mijn medemens en hoe ga ik om met 

de tot mijn beschikking staande bronnen? 

Leerlingen ontwikkelen burgerschapszin en identiteit door gedragen regels en in een 

veilige leeromgeving. Naast alle grote veranderingen die op ons afkomen (de 

duurzame transitie, het gebruik van sociale media, de verhouding privé/werk/school), 

is het van eminent belang om de sociale en culturele vorming van onze leerlingen 

duurzaam vorm en inhoud te geven. 

Ondernemend leren 

Ondernemend leren zet de leerling centraal. Onze leerlingen worden in een 

contextrijke leeromgeving uitgedaagd tot meer zelfverantwoordelijkheid en actief, 

meer zelfstandig leren. Ons motto hierbij is: ‘Van Klagen naar Wagen’. Daarbij gaat 

het om opleidingsniveau, vakmanschap, leren (zelfstandig) ondernemen en het up-to-

date houden van kennis, kunde en vaardigheden.  

 



 

 

DaCapo Learning Community       schoolplan dacapo college  2018-2022 def 

8   

 

Ondernemend leren vindt plaats in een stimulerende (deels digitale) leeromgeving en 

heeft een sterke relatie met de context van de school, regionale mogelijkheden en 

samenwerking met bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Ondernemend leren gaat ook 

over het aanleren van ondernemersvaardigheden.   
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3 Externe ontwikkelingen 

De bouw van een locatie voor de leerlingen van de onderbouw, de Gemengde en 

Theoretische Leerweg (GL/TL) en Techniek wordt op korte termijn gerealiseerd. 

Inhuizing is gepland aan het begin van het schooljaar 2019/2020. Dit is van grote 

betekenis voor het DaCapo College en onze bedrijfsvoering.  

Naast deze interne ontwikkeling zijn er diverse regionale en landelijke ontwikkelingen 

die onze keuzes beïnvloeden over de manier waarop wij onze ambities willen 

waarmaken. 

Leerlingprognoses 

Een belangrijke regionale ontwikkeling is dat Zuid-Limburg, met name Zuid-Limburg, 

te maken heeft met een krimpende bevolking. Voor de gemeente Sittard-Geleen zien 

de leerlingprognoses er als volgt uit. 

 
Historie 

 
Prognose 

       
Naam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 2037 

DaCapo College Sittard 1207 1094 1033 977 922 879 865 810 764 750 

DaCapo College Geleen 149 154 149 144 138 135 132 125 118 117 

DaCapo College Born 366 383 370 356 345 337 332 311 292 290 

Totaal DaCapo College 1722 1631 1552 1477 1405 1351 1329 1246 1174 1157 

 
    

        
Atheneum Trevianum 1134 1158 1127 1097 1068 1048 1031 964 910 900 

Gymnasium Trevianum 487 511 519 525 532 541 532 497 470 464 

HAVO Trevianum 1278 1218 1173 1131 1091 1061 1044 977 920 907 

Totaal Trevianum 2899 2887 2819 2753 2691 2650 2607 2438 2300 2271 

 
    

        
LVO Graaf Huyn College 2033 1901 1847 1786 1715 1673 1641 1553 1479 1474 

 
    

        
Totaal VO Sittard-Geleen 6654 6419 6218 6016 5811 5674 5577 5237 4953 4902 

 

 

Deze krimp wordt enerzijds veroorzaakt door vergrijzing (toenemend aandeel 

ouderen) en anderzijds door ontgroening (afname aandeel jongeren) van de 

bevolking. Beide hebben invloed op het onderwijsstelsel. Door de ontgroening daalt 

het aantal leerlingen en de vergrijzing werkt door in de economische ontwikkeling 

(zoals de vervangingsvraag voor personeel en de opbouw van het lerarenbestand). 

 

Deze ontwikkeling noodzaakt onze school tot het nemen van ingrijpende maatregelen 

en het maken van bewuste keuzes. De krimp heeft indringende gevolgen voor de 

financiële mogelijkheden van het DaCapo College en noodzaakt ons om op dit vlak 

keuzes te maken. In 2022 zal onze school ongeveer 1.329 leerlingen hebben ten 

opzichte van 1.615 leerlingen nu (2017/2018). Dat betekent dat we nadrukkelijk 

kijken naar onze personeelsomvang en verstandig moeten omgaan met de 

opgebouwde reserves. Daarom maakt het College van Bestuur (CvB) bij elke 

begroting een risicoparagraaf.  
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Onderwijsprogramma 

 

Steeds minder leerlingen volgen onderwijs in het basisberoepsgerichte deel van het 

vmbo. Ook de TL/GL loopt iets terug en in het Praktijkonderwijs stabiliseert ons 

deelnamepercentage. De inhoudsvernieuwing van de beroepsgerichte vakken naar tien 

profielen (onze school biedt er zeven) en de realisatie van het gebouw aan de 

Milaanstraat (Sportzone) zijn in de afgelopen periode gerealiseerd.  

 

Dit brede aanbod van beroepsprofielen staat op gespannen voet met de 

leerlingenkrimp. We moeten dus strategische keuzes maken om ons onderwijs in te 

richten met een onderwijsprogramma dat dicht bij de interesses en mogelijkheden van 

onze leerlingen staat, kansen op een baan biedt en betaalbaar is voor onze school. 

 

Maatwerk 

 

De komende jaren krijgt het voortgezet onderwijs waarschijnlijk steeds meer te 

maken met maatwerk voor leerlingen. Leerlingen doorlopen een op maat gemaakt 

onderwijsprogramma en werken veel in groepjes of zelfs individueel.  

 

Onderwijskundige innovatie en de eisen in het Sectorakkoord leggen voor het DaCapo 

College de nadruk op Opbrengst Gericht Werken (OGW), Omgaan met Verschillen, de 

kernvakken (rekenen en taal) en de Vernieuwing van het Beroepsgericht Programma 

(VBP). Uitgangspunten voor deze nieuwe beroepsgerichte vakken zijn: 

 vakmanschap (bekwaam, deskundigheid, professionaliteit en kwaliteit); 

 innovatie (vernieuwend, vooruitgang, creativiteit en verrassend); 

 ondernemerschap (actief zijn en doen). 

 

 

 

Ambities externe ontwikkelingen 

 Beleidsmatig sturen we op kleinschaligheid en ontschotting.  

 Onze school werkt aan doorlopende leerlijnen met het mbo voor zowel de 

Techniekopleidingen als voor de opleidingen aan de Milaanstraat met drie 

mbo-besturen in Limburg. 

 Het DaCapo College wil alle kwetsbare leerlingen in onze regio goed 

(passend en zo inclusief mogelijk) onderwijs en een duurzame oplossing 

bieden die leidt naar arbeid of een vervolgopleiding. Het Praktijkonderwijs 

van onze school is daarbij een belangrijk onderdeel. 

 We koersen op minder schooluitval, een hoger onderwijsrendement en nog 

betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. 

 Het DaCapo College staat voor leren en dus ook voor leerlingen waarbij dat 

niet vanzelf gaat en extra ondersteuning nodig hebben. We willen een 

veilige, inspirerende thuishaven zijn voor leerlingen met leerachterstanden 

en/of ontwikkelbehoeften. We blijven deze regionale rol vervullen. 

 Onze school wil leerlingen met een Topsport accreditatie faciliteren in 

ruimte en tijd om te leren en te sporten. 
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Gevolgen 

Voor de beroepsgerichte profielen houden onze ambities in dat onderwijs in een 

betekenisvolle omgeving gerealiseerd zal worden. In- en externe netwerken zijn van 

groot belang om dit alles te realiseren. In deze netwerken delen wij kennis, zorgen 

voor een adequate communicatie en betrekken partijen bij onze ambities. 

Om de ambities van het DaCapo College waar te maken, is professionalisering van 

groot belang. Daarom hebben we voor onderwijzend personeel en 

onderwijsondersteunend personeel een meerjaren professionaliseringsplan opgesteld 

om bekwaamheden te ontwikkelen en te versterken. In hoofdstuk 7 gaan we nader op 

dit plan in.   
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4 Schoolontwikkeling 

Nieuwe inzichten, ervaringen en in- en externe ontwikkelingen kleuren onze school. 

Binnen onze organisatie onderscheiden we een aantal beleidsterreinen.  

In de volgende hoofdstukken geven we per beleidsgebied onze visie en presenteren 

we de beleidsvoornemens voor de komende jaren. We onderscheiden de volgende 

beleidsterreinen. 

 Onderwijs: de leerling in beeld 

 Begeleiding en (talent)ontwikkeling 

 Personeel en management 

 Kwaliteitszorg 

Het is geen toeval dat onderwijs bovenaan staat. Op het DaCapo College was en is het 

verzorgen van onderwijs onze kernactiviteit. Het vormt het hart van ons bestaan en 

werk. Alle andere beleidsterreinen scheppen daartoe de voorwaarden. Ons 

uitgangspunt daarbij zijn ‘de 3M’s’: Mensen, Middelen en Mogelijkheden.  

Als school staan wij niet buiten de maatschappij, we zijn er nadrukkelijk onderdeel 

van. Daarom gaan we voor een manier van denken waarbij centraal staat dat we 

werken aan oplossingen die voor alle betrokkenen winst opleveren en waarbij synergie 

in oplossingen, methodieken en onderwijsidealen voorop staat. 
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5 Onderwijs 

5.1 Onderwijsvisie 

Het DaCapo College leidt leerlingen op voor succesvol functioneren op de 

vervolgopleiding, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Maar er is meer.  

We maken samen met de thuisbasis deel uit van de context waarin leerlingen leven en 

opgroeien. We hechten er waarde aan om in samenwerking met elkaar onze leerlingen 

te ondersteunen in het opgroeien tot zelfstandige en gelukkige mensen. 

Het DaCapo College wil de school zijn waar… 

 iedereen welkom is om bij te dragen aan de schooldoelen; 

 iedereen wordt gezien als een mens met waarde; 

 alle leerlingen en volwassenen elkaar ondersteunen en actief leren. 
 

Onze visie op het onderwijs vatten we samen in onderstaande drie punten. 

Succesvol doorstromen naar vervolgopleiding en beroep 

Succesvol functioneren betekent voor de leerling dat hij of zij met de goede bagage 

doorstroomt naar vervolgopleiding/arbeidsmarkt. Daartoe ontwikkelen leerlingen op 

het DaCapo College relevante competenties die hen in staat stellen adequate 

beroepskeuzes te maken. Ook ontwikkelen ze vaardigheden die een goede basis 

vormen voor verdere persoonlijke ontwikkeling (maximale talentontwikkeling). 

Leerlingen weten wie ze zijn, wat ze kunnen en vooral ook wat hun ambities zijn. 

Naast vakinhoudelijke competenties en relevante algemene (beroeps)vaardigheden 

ontwikkelen leerlingen op onze school ook kennis en vaardigheden waarmee ze een 

goede plaats in de samenleving kunnen verwerven. Onze leerlingen zijn in staat deze 

kennis en vaardigheden situationeel toe te passen; levenslang leren en leven.  

Talentontwikkeling met daarin aandacht voor wie de leerling is, wat hij of zij kan en 

wil bereiken, is van belang. Dit alles in samenhang met oriëntatie op en begeleiding 

bij het vervolg van zijn of haar schoolcarrière. Leerlingen krijgen beelden bij eigen 

kunnen en ambities en wat dit betekent voor toekomstperspectieven voor hun 

vervolgopleiding en het toekomstige beroepsprofiel. Bovendien krijgen ze meer inzicht 

in de samenhang tussen werken, wonen en vrije tijd. Onze leerlingen verlaten de 

school met een diploma en weten zich te handhaven in het vervolgonderwijs/beroep.  

Voor het Praktijkonderwijs geldt dat een leerling op een niveau gebracht is waarmee 

hij of zij kan functioneren op een wijze die recht doet. 90% van onze leerlingen van 

het Praktijkonderwijs is aan het einde van de opleiding aan het werk of volgt een 

vervolgopleiding. 

Leerlingen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling 

Naast het werken aan kwalificatie en het zicht krijgen op eigen kwaliteiten, wordt ook 

gewerkt aan het ontwikkelen van de persoonlijke identiteit van onze leerlingen. Ze 

ontwikkelen persoonsgerichte, emotionele en sociale kwaliteiten, zoals trots en 

zelfvertrouwen. Ook leren we onze leerlingen te reflecteren op eigen gedrag. Op die 

manier ondersteunen we hen in het werken aan zelfkennis en zelfacceptatie.  

In het verlengde daarvan werken we ook aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse 

vaardigheden als zelfstandigheid, planmatigheid, zelfstructurering en eigen 

verantwoordelijkheid in het licht van verantwoord handelen en leren. 
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Leerlingen helpen bij de vorming naar verantwoord burger 

Daarnaast willen we onze leerlingen respect voor en respectvolle omgang met 

anderen/de leefomgeving en hen goede sociale en maatschappelijke vaardigheden 

bijbrengen.  

Dit komt tot uiting in een goede samenwerking met anderen, voldoende invoelend 

vermogen, om kunnen gaan met emoties, adequaat gesprekken kunnen voeren en 

zichzelf op een goede wijze kunnen presenteren. We hebben het ook over 

bewustwording over het omgaan met onze fysieke omgeving en de beschikbare 

bronnen daarin; de duurzame transitie. Zo worden onze leerlingen zelfredzame 

burgers en weten ze zich te verhouden tot hun omgeving.  

5.2 Leeromgeving  

Het DaCapo College wil leerlingen een aansprekende leeromgeving bieden waarin 

ruimte is voor het werken aan vraag- en aanbodgestuurd leren. Uitgangspunt is dat 

leerlingkenmerken en leerbehoeften leidend zijn voor de vormgeving van het 

onderwijs. Het werken aan ontwikkeling en het ontdekken van kwaliteiten en talenten 

staan hierbij centraal.  

In deze context bieden we onderwijs in een uitnodigende en rijke (deels digitale) 

leeromgeving die aansluit bij de leerbehoeften van leerlingen. Een leeromgeving: 

 waar actief leren mogelijk is met medeleerlingen en met begeleiding van leraren; 

 die past bij de belevingswereld en de regionale context van de school;  

 waar werken en leren plaatsvindt in diverse onderwijskundige omgevingen; 

 waar we in het onderwijs passende eenheden gebruiken die aansluiten bij de 

leerfunctie (werken aan kennisopbouw en vaardigheden) en de leer- en 

ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen (ondersteuningsvariabelen).  

Om dit leer- en ontwikkelproces te kunnen ontwerpen en begeleiden, ontwikkelt de 

leraar zich naast vakdocent ook als ontwerper en begeleider. We zien daarmee een 

verschuiving in de rol van alleen vakdocent naar een focus op de rol van begeleider en 

coach. 

 

In de volgende paragrafen werken wij onze onderwijsvisie op een aantal aspecten uit.  

 Werken aan de verbinding tussen vraag- en aanbodgestuurd onderwijs 

 Loopbaanleren: Talentontwikkeling en LOB 

 Opdracht van het Praktijkonderwijs 

Leidende principes onderwijs 

 Elke leerling is uniek en heeft eigen behoeften, kwaliteiten en ambities. De 

leerling is mede-eigenaar van het eigen leerproces en de eigen leerlijn. 

 Ontwikkeling vindt plaats in relatie met de ander en de omgeving 

(technologisch, maatschappelijk, economisch). Samenwerken is dus van groot 

belang om leerresultaten te behalen 

 We werken aan het bereiken van haalbare, betekenisvolle en uitdagende doelen 

om ambities waar te maken, passie te ontdekken, talenten en kwaliteiten te 

ontwikkelen, interesses te wekken en nieuwsgierigheid te prikkelen. 

 Onze school rust de leerling toe met het leer- en werkgereedschap dat nodig is 

om te blijven leren: leren duurt immers het hele leven lang. 

 Het verwerven van kennis en vakmanschap gaat hand in hand met een rijke 

leeromgeving. 
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 Digitaal leren en de betekenis voor de inrichting van de leeromgeving 

 Relatie met bedrijven en instellingen: de verbinding tussen binnen en buiten 

 Relatie met onderwijspartners in de regio 

5.3 Vraag- en aanbodgestuurd onderwijs 

De balans vinden tussen vraag- en aanbodgestuurd werken in het onderwijsaanbod is 

een belangrijk pijler voor de toekomst van het DaCapo College. Ons onderwijs vraagt 

om een flexibelere inrichting en vormgeving dan tot nu toe het geval was. Leerlingen 

effectief laten leren en werken ten dienste van hun ontwikkeling, dát is het doel. 

Samen werken aan dit doel en verbinding vindt plaats om de onderwijskwaliteit en het 

onderwijsrendement te verhogen. 

Gedifferentieerd leren en werken 

Wij willen werken aan de accentverschuiving van aanbodgericht- naar vraaggestuurd 

onderwijs. Gedifferentieerd leren en werken, omdat geen mens hetzelfde is. Wij willen 

dat elk individu zich optimaal ontwikkelt. Leerlingen hebben voor hun leven en werk, 

naast een solide kennisbasis, ‘leergereedschap’ en een juiste attitude nodig. Daarbij is 

duidelijk dat zij op veel verschillende manieren leren. 

Gezien deze diversiteit moeten we in ons onderwijs aansluiten bij die individuele 

leerling en dus variëren in persoonlijke benadering, content en didactiek. We doen dit 

door variaties aan te brengen in het leerstofaanbod, de leer- en werkvormen en de 

omgeving. Bijvoorbeeld in groter groepsverband kennis en vaardigheden aanbieden en 

opbouwen en deze in kleinere groepen laten toepassen. Ook bieden we onze leerlingen 

de mogelijkheid zelfstandig en/of individueel te leren en werken. Daarbij is technologie 

een bijna onmisbaar leer- en hulpmiddel. 

Het werken aan deze pijler kenmerkt zich door meer verantwoordelijkheid bij de 

professionals te leggen voor het centraal stellen van het leer- en ontwikkelproces van 

de leerling, voor het volgen van de leerlingen en voor het plegen van de juiste 

interventies met de gemeten data. Zo ontstaat er een cyclus waarin onze leerling veel 

aandacht krijgt. Hier geldt het adagium ‘Meten is weten’, waarbij wij willen groeien 

naar de overtreffende trap: ‘Zelf meten is Zeker weten’. 

Kwaliteitsverbetering 

 

Voor het CvB zijn dit belangrijke en complementaire ontwikkelingen waarbij, 

uitgaande van een heldere en duidelijke kaderstelling, verantwoordelijkheden optimaal 

op het passend niveau gelegd worden. Begrip, betrokkenheid en eigenaarschap 

vormen de sleutels tot kwaliteitsverbetering. Een noodzakelijke ontwikkeling omdat:  

 we met ons huidige onderwijs beter aan willen sluiten op de door ons 

geformuleerde interne doelen en ambities over bouwen aan de individuele 

ontwikkeling en vorming van onze leerlingen;  

 er een groeiend besef is dat het traditionele onderwijs minder goed past bij de 

externe (nieuwe) eisen van de maatschappij en de beroepswereld; 

 de wet Passend Onderwijs ons vraagt een breder aanbod te realiseren dat 

tegemoetkomt aan de grote verschillen tussen leerlingen; 

 de continuïteit en de bedrijfsvoering van onze school onder druk komen te staan 

vanwege de krimp in de regio; 

 sociale en culturele vorming van belang is en blijft. 
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Werken aan vraag- en aanbodgestuurd onderwijs heeft ook consequenties voor de 

manier van denken en werken van de professional. Professionalisering is een 

doorlopend proces en blijft nodig om onderwijs passend bij onze leerling te kunnen 

vormgeven en verzorgen.  

Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de bijlagen 1 tot en met 41. 

5.4 Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

Het is van belang dat leerlingen hun zelfbeeld vergroten door loopbaangerichte 

reflectiegesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij de volgende vragen 

(loopbaancompetenties) centraal staan. 

 Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteiten/talentenreflectie)  

 Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie)  

 Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie)  

 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing)  

 Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom deze persoon/personen? 

(netwerken) 

Een veelgebruikte definitie is dat LOB een geïntegreerd, dynamisch en continu proces 

is van voorbereiding op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt, 

maatschappelijke participatie en verwerving van loopbaancompetenties. LOB moet 

zodoende worden opgevat als een proces: loopbaanleren.  

Loopbaanleren is volgens Kuijpers (2008) in het beroepsonderwijs een leerproces om 

vanuit de groei naar vakbekwaamheid zicht te krijgen op jezelf en werk. Om passende 

keuzes te kunnen maken in het dagelijks leren en op overgangsmomenten in de 

loopbaan.  

Samenwerking vmbo-mbo 

                                           

1 Bijlage 1 Aanbod opleidingen unilocatie, bijlage 2 Aanbod opleidingen DaCapo 

College, bijlage 3 Praktijkonderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen en bijlage 4 

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s 

Beleidsvoornemens vraag- en aanbodgestuurd onderwijs 

 In ons onderwijs werken we aan plezier in leren en ontwikkelen en daarmee 

het bevorderen van de intrinsieke motivatie. Daarom willen we de focus 

verleggen van alleen aanbodgestuurd naar vraag- en aanbodgestuurd leren en 

ontwikkelen waarbij de leerling echt centraal staat.  

 In ons onderwijs stimuleren we het werken aan de brede ontwikkeling van de 

leerling. Naast cognitieve ontwikkeling sturen we ook op de sociaal-

emotionele ontwikkeling als de vorming op het deel uitmaken van de 

maatschappij.  

 Ons onderwijs ontwikkelt mede de 21e-eeuwse vaardigheden die van 

leerlingen gevraagd worden in de nabije en verre toekomst. 

 Om onze doelen te kunnen bijstellen willen we in het kader van kwaliteitszorg 

periodiek meten wat de ontwikkelingen van onze leerlingen zijn op cognitief 

en sociaal-emotioneel vlak.  
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Het Ministerie van OCW wil dat het vmbo en mbo beter samenwerken en inhoudelijk 

afstemmen. ‘Ga met leerlingen de dialoog aan en biedt hen een realistische leer- en 

oriëntatieomgeving. Een omgeving waar leerlingen veel praktijkervaring opdoen, 

waaraan een loopbaangesprek is gekoppeld.’ 

Uit alle literatuur en onderzoeken blijkt dat bij leerlingen aandacht voor 

loopbaancompetenties, studieloopbaanbegeleiding en loopbaanleren leidt tot een 

bewustere studiekeuze, gemotiveerder leren en minder voortijdig schoolverlaten. 

Vandaar dat ook de landelijke vmbo-adviesgroep als belangrijkste punt aanbeveelt te 

komen tot verschillende prikkels voor schooloverstijgende samenwerking. Een 

samenwerking met een gedeelde verantwoordelijkheid van vmbo en vervolgonderwijs 

voor de doorlopende leerloopbaan van de vmbo-leerling tot en met het behalen van 

zijn of haar startkwalificatie. 

Integraal werken aan LOB  

LOB is geen los vak en meer dan het hanteren van een methode. Het moet een 

continu proces in onze school zijn, waarbij leerlingen inzicht krijgen in zichzelf, 

loopbaancompetenties ontwikkelen en leren keuzes te maken.  

Het is belangrijk om de betekenisvolle ervaringen die leerlingen opdoen tijdens stages, 

meeloopdagen, loopbaanreflectiegesprekken e.d. te borgen. Ten eerste omdat het 

geleerde er beter door wordt verwerkt. De ervaring wordt immers opnieuw beleefd en 

gestructureerd. Ten tweede omdat het de basis vormt voor het verzamelen van 

feedback. Dat geeft inzicht in de individuele ontwikkeling en maakt reflectie, evaluatie 

en sturing van het leerproces mogelijk. Ten derde blijkt dat het borgen en zelf 

beoordelen door de leerling de motivatie en het gevoel van eigenaarschap van het 

leerproces verhoogt. 

De ontwikkeling van de loopbaancompetenties is een cyclisch proces, waarbij de 

leerling kijkt hoe hij of zij ervoor staat en hoe hij of zij verder gaat. Het cyclische 

karakter jaagt de individuele ontwikkeling aan en toetst ontwikkelingsgericht 

(formatief): je doet ervaringen op, daarvan leer je en zo krijg je betere inzichten. 

Deze vormen het uitgangspunt voor de volgende fase, met weer nieuwe doelen, 

activiteiten en inzichten. Als het goed is zet dit cyclische proces zich voort gedurende 

de hele loopbaan, steeds op een hoger niveau. Deze procesmatige aanpak is te 

structureren met LOB-gesprekken. 

Concreet betekent dit voor het DaCapo College dat: 

 loopbaanleren is ingebed in de school(activiteiten): per leerweg is vastgelegd 

welke activiteiten dit zijn; 

 er voor al onze leerlingen de verbinding is gemaakt tussen ervaring en reflectie 

door middel van gespreksvormen; 

 er sprake is van een structurele samenwerking met ouders, het vervolgonderwijs 

en het bedrijfsleven. 

Kern van de verandering is dat loopbaanontwikkeling/-leren meer als permanent 

leerproces wordt gezien en minder als keuzeproces. Daarmee wordt ook 

beroepskeuzevoorlichting een onderdeel van het loopbaanleren.  
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5.5 Opdracht Praktijkonderwijs 

Praktijkonderwijs is een passende, goed functionerende en noodzakelijke 

onderwijssoort in ons land. Het is bedoeld voor leerlingen waarvan wordt verwacht dat 

zij niet in staat zijn een van de vmbo-leerwegen - al dan niet in combinatie met 

leerwegondersteunend onderwijs - met een diploma of getuigschrift af te sluiten. Ons 

Praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor volwaardige deelname aan de samenleving. 

Opdracht  

Het Praktijkonderwijs staat in het teken van voorbereiding op een duurzame plaats in 

de samenleving en dus zo zelfstandig mogelijk wonen, werken, vrije tijd besteden en 

deelnemen aan de maatschappij (burgerschap). Op deze vier domeinen rusten wij 

leerlingen toe. Daarnaast maken Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en 

informatiekunde structureel onderdeel uit van het curriculum. 

 

Wettelijk gezien heeft het Praktijkonderwijs een tweeledige opdracht: 

1. brede persoonlijke vorming; 

2. toeleiding naar arbeid op de (regionale) arbeidsmarkt. 

Het Praktijkonderwijs is eindonderwijs en kent géén diploma- of kwalificatieplicht. 

Daar waar andere leerlingen na het voortgezet nog jarenlang kunnen doorleren, 

keuzes kunnen maken en extra bagage kunnen verwerven voordat zij de arbeidsmarkt 

betreden, moeten Praktijkonderwijs leerlingen zich al op 18-jarige leeftijd zelfstandig 

redden op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is zoveel mogelijk leerlingen een 

arbeidsmarkt relevante kwalificatie mee te geven met erkende branchecertificaten.  

 

Beleidsvoornemens LOB 

 LOB wordt ingebed in de school(activiteiten), we ontwikkelen een curriculum 

LOB met daarin talentontwikkeling, oriëntatie op de beroepsgerichte profielen 

en het PTA LOB voor de bovenbouw.  

 Voor de leerling zijn loopbaanreflectiegesprekken volgens de vijf 

loopbaancompetities belangrijk.  

 Het DaCapo College bepaalt hoe LOB er in de dagelijkse praktijk uitziet en wie 

de leerling begeleidt bij zijn of haar leerloopbaan. Dit is vastgesteld in een 

apart PTA LOB en opgenomen in het examenreglement. Het PTA 

Beroepsgerichte Profiel verwijst hiernaar.   

 In het loopbaandossier moet ten minste duidelijk zijn welke door de leerling 

uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. Per activiteit zijn beschreven:  

o beoogde doelen; 

o resultaten; 

o evaluatie/conclusie;  

o geplande vervolgactiviteiten op basis van de opgedane ervaringen en 

bijhorende conclusies. 

 Ter ondersteuning van het loopbaanleren ontwikkelen we de verdere 

samenwerking met ouders, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. 

 We starten een LOB-professionaliseringstraject voor het gehele personeel. 
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Gedifferentieerd onderwijsaanbod 

In het Praktijkonderwijs op onze school staat de ontwikkeling van de leerling centraal. 

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling zelf is leidend en initieert de begeleiding 

die hij of zij krijgt op weg naar een zelfstandig bestaan. Wij gaan daarbij uit van de 

individuele mogelijkheden en talenten van onze leerlingen en kijken vooral naar zijn of 

haar mogelijkheden in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties.  

Daarom hebben wij het onderwijsaanbod van de basis-leerroute op grond van de 

kenmerken van onze leerlingenpopulatie gedifferentieerd. Een leerling stroomt uit naar 

vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of beschermde arbeid c.q. dagbesteding. Deze 

uitstroombestemming is richtinggevend voor de leerstof die de leraar aanbiedt. 

Het Praktijkonderwijs op het DaCapo College werkt planmatig en doelgericht aan 

individuele leertrajecten die:  

 aansluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkelingsniveaus van de leerlingen;  

 gericht zijn op de competenties en vaardigheden die gevraagd worden op de 

(regionale) arbeidsmarkt en door de maatschappij. 

We hanteren op het moment van schoolverlaten een norm van 90% in positieve 

uitstroom van leerlingen. In de twee jaren daarna blijven we de leerlingen volgen door 

middel van nazorg en hebben de norm van 75% in de bestendiging van de uitstroom.2 

5.6 Digitaal leren en de leeromgeving  

Het DaCapo College heeft de afgelopen jaren gepionierd met de ontwikkeling van 

digitale leeromgevingen in de klas. In deze jaren zijn chromebooks aangeschaft door 

leerlingen. Zij gebruikten deze in de klas en namen hun chromebook mee naar huis 

om huiswerkopdrachten te maken, te repeteren of te leren. 

Onze school wil gedifferentieerd onderwijs bieden om de individuele talentontwikkeling 

van leerlingen te faciliteren. We creëren hiervoor een stimulerende, prikkelende en 

uitdagende digitale infrastructuur. 

In het nieuwe beleid maken we de keuze om de verantwoordelijkheid voor de digitale 

leeromgeving te splitsen. De school investeert in en onderhoudt een inspirerende ICT-

omgeving op school en thuis hebben de leerlingen een eigen device ter beschikking. 

Dit concept maakt het mogelijk dat leerlingen zowel thuis als op school de door de 

school aangeschafte digitale leerbronnen optimaal kan inzetten. Naast digitale 

leermethoden worden ook boeken gebruikt (blended learning). 

 

                                           

2 Zie voor onze zorgarrangementen bijlage 5 Handelingsgericht werken en 

zorgarrangementen. 

Leidend motto Praktijkonderwijs 

De leerling wordt gekend en erkend, met zijn of haar persoonlijke, ontwikkelbare 

mogelijkheden en vermogens, met zijn of haar wensen en kansen op een duurzame 

plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.  
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We stimuleren en faciliteren medewerkers om zich te professionaliseren in 21e-eeuwse 

vaardigheden om leerlingen voor te kunnen bereiden op competenties en ICT-

vaardigheden die horen bij deze eeuw. 

5.7 Relatie met bedrijven en andere instellingen 

Het DaCapo College maakt de keuze om de grens tussen leren en werken, tussen 

vmbo en mbo en tussen de binnen- en de buitenwereld verder te vervagen. We gaan 

bedrijven en instellingen meer betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijs, vanwege:  

 de motiverende werking op de leerlingen; 

 de positieve invloed op de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de school; 

 de mogelijkheden tot kennisuitwisseling; 

 de kansen om onze school te verbinden met haar omgeving.  

We doen dit door bedrijven te betrekken bij de loopbaanoriëntatie door het verzorgen 

van gastlessen en bedrijfsexcursies en gekwalificeerde werknemers/-gevers uit het 

bedrijfsleven te vragen als coach van leerlingen. Ter professionalisering van onze 

medewerkers vragen we bedrijven om lerarenstages en bedrijfsbezoeken.  

5.8 Regionale onderwijspartners 

Het zal duidelijk zijn dat het DaCapo College grote waarde hecht aan de relatie met 

haar regionale onderwijspartners. Met de nieuwe locatie in zicht is de fysieke afstand 

naar andere scholen en instellingen kort. Dit biedt kansen voor doorstroming en het 

creëren van doorlopende leerlijnen.  

Met het primair onderwijs willen we nadrukkelijk in overleg om ons didactisch 

repertoire op elkaar af te stemmen zodat leerlingen een doorlopende leerlijn ervaren. 

We werken samen om leerlingen te stimuleren de keuze te maken voor Techniek en 

Wetenschap. 

De samenwerking tussen het DaCapo College en Leeuwenborgh Opleidingen/Arcus 

College/Gilde Opleidingen is gericht op de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Het gaat 

ons daarbij niet alleen om het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo, maar ook om 

de vormgeving van trajecten vmbo-mbo. Dit zien we nu al terug bij Zorg en Welzijn 

en bij Sign/Creatieve Technieken.  

Momenteel wordt Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL) in Zuid-Limburg 

ontwikkeld. Een samenwerkingsverband tussen de vmbo- en mbo-besturen met als  

 

Beleidsvoornemens verbinding bedrijfsleven 

 We implementeren structureel gastlessen en excursies van en naar 

bedrijven, aansluitend op onze ambitie om het loopbaanleren vorm te geven. 

 We installeren een adviesraad vanuit het bedrijfsleven en andere 

maatschappelijke instanties. Deze raad consulteren we voor de inrichting van 

ons onderwijs met het doel beter aan te sluiten op de vraag en ontwikkeling 

in het bedrijfsleven. 
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doel het techniekonderwijs modern, betaalbaar en op niveau te houden. Dit zal leiden 

tot een centrale plaats voor techniekonderwijs in de Westelijke Mijnstreek. 

Wij werken aan een situatie waarin onderwijs wordt gegeven aan leerlingen vanaf de 

start in het vmbo (alle vier de leerwegen) tot en met het einde van het mbo met 

mogelijke doorstroom naar het hbo. Het gaat daarbij in het mbo om BOL- én BBL-

opleidingen. Er ontstaat zo dus een opleiding voor leerlingen van 12 tot 18/22 jaar. De 

andere weg naar het hbo, via havo, is nadrukkelijk ook een van de mogelijkheden. De 

TL moet leerlingen voorbereiden op havo en/of mbo. Om de aansluiting TL-havo te 

verbeteren, wordt een TL-traject vormgegeven met daarin twee stromen: een route 

naar mbo (niveau 4) en een route naar havo.  

  

Beleidsvoornemens regionale onderwijspartners 

 We streven naar een maximalisering van instroom van leerlingen voor 

Techniek, zowel jongens als meisjes. 

 We ontwerpen een doorlopende leerlijn voor doorstroom havo, dit willen 

we in samenwerking doen met onze buurschool Trevianum. 

 We ontwikkelen een gezamenlijk talentontwikkelprogramma voor SPORT. 

 We onderzoeken hoe we de samenwerking met het mbo langdurig kunnen 

borgen.  
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6 Zorg en begeleiding 

6.1 SWV Westelijke Mijnstreek 

Het DaCapo College is onderdeel van het Samenwerkingsverband (SWV) Westelijke 

Mijnstreek als het gaat over de uitwerking van de Wet op Passend Onderwijs.  

Centraal in Passend onderwijs staat een goede afstemming van het onderwijs op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en het omgaan met verschillen daarin tussen 

leerlingen. Mentoren/coaches/leraren spelen binnen Passend onderwijs een cruciale 

rol. Daarnaast wordt een goede afstemming en samenwerking met ouders en onze 

ketenpartners gezocht.  

Medewerkers van onze school worden geacht te voldoen aan de professionele functie-

eisen die bij het schoolondersteuningsprofiel horen. Vandaar onze hoge prioriteit voor 

competentiegerichte professionalisering van leraren, waarin zij pedagogische 

competenties ontwikkelen om uitgaande van de leerlingbehoefte specifiek en passend 

te handelen.  

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs SWV Westelijke Mijnstreek 

 Visie: uitgangspunt is de leerling, niet gelabeld en/of geïndiceerd, op maat 

voorzien van het juiste onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Waarbij 

talentontwikkeling aan de basis staat en interventies eerder preventief dan 

curatief van aard zijn. Iedere locatie heeft een specifiek 

schoolondersteuningsplan waarin de ambities, kunde en grenzen van de 

mogelijkheden beschreven zijn. Het streven is om alle leerlingen die 

ondersteuning te bieden die hun ontwikkeling ondersteunt. 

 Missie: leerlingen succesvol begeleiden en/of toeleiden naar: 

o vervolgonderwijs en/of een startkwalificatie, met maximale 

doorstroom naar een plek waar de leerling zijn of haar talenten en 

realistische ambities kan realiseren;  

o een duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of maatschappelijk 

relevante participatie; 

o een zinvolle dagbesteding. 

 Ambitie: optimale ontplooiingskansen voor elke leerling.  

 Organisatieconcept: systeemaanpak/-denken is het lerend 

organisatieconcept van waaruit wij (samen)werken in de keten, waarbij alle 

betrokken organisaties bereid zijn andere dan hun eigen belangen te laten 

prevaleren op het niveau van bestuur, werk en SWV.  

 Doelstellingen: 

o een dekkend en deskundig continuüm/onderwijsnetwerk en een 

ondersteuningsstructuur voor elke leerling die ondersteuning nodig 

heeft. Iedere partner levert hierbij een aandeel en draagt 

verantwoordelijkheid. Leidend uitgangspunt: zo thuisnabij mogelijk, 

zo licht en snel mogelijk en van goede kwaliteit;  

o een sluitende bedrijfsvoering met betrekking tot de inzet van de 

beschikbare ondersteuningsmiddelen. De toewijzingsprocedure voor 

en verdeling van deze middelen vindt plaats op basis van een 

transparante en praktische systematiek. 
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De missie en visie van het SWV Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek kwam tot 

stand via een interactief proces met alle betrokkenen in het werkveld van onderwijs en 

ondersteuning en is vervolgens breed getoetst in overleg met de MR/GMR-en van de 

scholen. In de verdere uitwerking van de ondersteuningsstructuur op schoolniveau in 

relatie tot de inrichting van de gemeentelijke ondersteuningsstructuur jeugd is in 

iedere ontwikkelingsfase afstemming gezocht en de ideevorming getoetst.  

Jeugdzorg 

De invoering van Passend onderwijs hangt nauw samen met de decentralisatie van de 

jeugdzorg. Het ging en gaat in deze transitie om kwetsbare kinderen, jongeren en 

gezinnen die ondersteuning nodig hebben, thuis, op school en/of bij werk. Dit 

onderstreept het belang van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.  

In het Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, 

Beek en Schinnen staat: ‘Gezond opgroeien, talenten benutten en meedoen. Goed en 

gezond opvoeden en opgroeien is een voorwaarde voor ieder kind om tot ‘goed leren’ 

te komen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en 

gezond opgroeien. Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, 

actief participeren in school en samenleving. Door hierin te investeren, brengen we 

een fundament aan voor welzijn, economische zelfstandigheid en democratisch 

burgerschap.’ 

Deze missie krijgt vorm vanuit de visie om de pedagogische maatschappij en de eigen 

kracht van de burgers te versterken om een verschuiving te realiseren van zwaardere 

naar lichtere jeugdhulp/ondersteuning. Dit is met vier hoofddoelen in onderstaand 

schema in beeld gebracht. 

 

Deze missie is complementair aan de missie en visie van het SWV VO Passend 

Onderwijs Westelijke Mijnstreek en wordt gedragen door een gevoelde gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Dit schooljaar wordt door het SWV een nieuw 

ondersteuningsplan geschreven voor de komende jaren. Dit nieuwe plan zal leidend 

zijn voor de uitwerking van zorgondersteuning op onze school en zal een ontwikkeling 

op gang brengen in de ondersteuningsvormen op onze school. 
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6.2 Onderwijszorgroute 

Het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute op het DaCapo College is 

maatwerk.  

 

Leraren maken passend onderwijs mogelijk  

Leraar zijn is een complex en veeleisend vak in het huidige onderwijs. Het scheppen 

van een stimulerend pedagogisch-didactisch klimaat en een goed klassenmanagement 

zijn belangrijke kwaliteiten voor leraren. Daarnaast moeten zij goed toegerust zijn om 

leerlingen extra te begeleiden. Het gaat er niet alleen om wat leerlingen nodig hebben. 

Het gaat in beleidsmatige zin vooral om wat leraren en mentoren/coaches nodig 

hebben om leerlingen goed onderwijs en adequate begeleiding te bieden.  

Het handelen van mentor/coach en leraar in de onderwijszorgroute is handelings- en 

resultaatgericht. Op basis van hoge verwachtingen wordt geëvalueerd of de gestelde 

doelen bereikt zijn en de geboden onderwijszorg het gewenste resultaat heeft. 

Om effectief om te gaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in 

een groep kiezen we bewust voor handelingsgericht werken. Door handelingsgericht te 

werken worden Passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet 

gemaakt. Het draagt bij aan een professioneel en positief werkklimaat en een 

constructieve communicatie tussen collega’s onderling, met leerlingen en hun ouders. 

Met als doel de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding te versterken.3 

                                           

3 Zie bijlage 5 Handelingsgericht werken en zorgarrangementen 

Uitgangspunten onderwijszorgroute  

 We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze 

leerlingen en gaan uit van positieve kwaliteiten, kansen en 

mogelijkheden. 

 Er is interactie en wisselwerking (leerling, groep, leraren, school en 

ouders). 

 Ons handelen is handelingsgericht, planmatig en oplossingsgericht. 

 Mentor/coaches en leraren zijn beslissend. Begeleiding en ondersteuning 

gebeuren in de klas. Mentoren en leraren dienen over voldoende 

didactische en pedagogische competenties te beschikken en kunnen 

reflecteren op hun aanbod en handelen. Het personeelsbeleid is hierop 

afgestemd. 

 Actieve participatie van de leerling betekent niet óver de leerling, maar 

mét de leerling praten. De leerling is actief betrokken bij de te zetten 

stappen in de onderwijszorgroute. 

 Ouders zijn een belangrijke partner. Een goede communicatie, 

afstemming en samenwerking met ouders is essentieel. 

 De stappen in de onderwijszorgroute zijn systematisch en transparant. 

 We hebben structureel overleg met externe ketenpartners in de 

jeugdhulpverlening. 
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Beleidsvoornemens zorg en begeleiding  

 Ons streven is zo inclusief mogelijk onderwijs aan leerlingen in zo 

homogeen mogelijke cognitieve groepen (leerwegen).  

 Het onderwijs sluit aan bij onze leerling, we kunnen dus variëren in 

persoonlijke benadering, didactiek, leerstofaanbod en werken in leer- en 

werkomgevingen met variërende groepsgrootte. Daarin staat naast kennis 

en vaardigheden ook talentontwikkeling centraal. 

 We bieden een goede afstemming van het onderwijs op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen omgaan met verschillen 

tussen leerlingen. 

 We optimaliseren handelings- en resultaatgericht werken. 

 Onze school heeft een heldere en transparante interne begeleidings- en 

ondersteuningsstructuur voor leerlingenzorg. 

o Onze procedures, inhoudelijke ondersteuning, rollen en taken zijn 

helder en transparant. 

o OPT is vast onderdeel van de leerlingenzorg. 

o Het werken met een ontwikkelingsperspectiefplan is doelgericht. 

o Onze school biedt een individueel gericht ontwikkelingsaanbod. 

o Onze school heeft herkenbare deskundigheid in haar aanpak van 

pedagogische/sociaal-emotionele problematiek. 

o De zorgstructuur is onderwerp van kwaliteitsevaluatie. 

o We voeren regie op het proces. 

o We zoeken afstemming met sleutelfiguren in de interne 

ondersteuningsketen. 

 Het DaCapo College biedt een (sociaal) veilig schoolklimaat. 

 Onze school heeft een ondersteuningsstructuur die het functioneren van 

leraren en leerlingen in zorgniveau 1 (in de klas) en zorgniveau 2 (extra 

zorg in de klas) mogelijk maakt. 

 We richten een duidelijke en stevige interne tussenvoorziening (ITV) in. 

 We besteden extra aandacht aan de opvang en begeleiding van 

‘afstromers’. 

 We bieden scholing voor leraren, mentoren, coaches en zorgcoördinatoren 

met aandacht voor de vaardigheid om juist de sterke kanten/protectieve 

factoren van een leerling te herkennen en deze bewust te versterken ter 
compensatie van de belemmerende factoren. 
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7 Ontwikkeling naar een lerende organisatie  

Onze grootste opdracht voor de korte en lange termijn zit in het werken aan een 

gedeelde leer-, leef- en werkcultuur ten dienste van het onderwijs voor de leerling. 

Een lerende organisatie in de manier van leren en werken met elkaar vraagt om een 

investering in het faciliteren van die leer- en werkomgeving waarin de gedeelde 

cultuur ontwikkeld en gerealiseerd kan worden. Hierbij is het van belang om de 

kwaliteiten en ambities van medewerkers te verbinden met de ambities van het 

DaCapo College. Centraal staat de vraag: wat is nodig om in de nieuwe setting en 

context de goede dingen te gaan doen? Dit alles vanuit één drijfveer en ten dienste 

van goed onderwijs vormgeven voor de leerling.  

Gedeelde leer- en werkcultuur 

Met het oog op de vernieuwbouw en het samenkomen van een aantal locaties ligt de 

komende jaren een belangrijk accent op het werken aan een gedeelde leer- en 

werkcultuur. Een cultuur waarin men proactief verantwoording neemt voor het 

collectief verzorgen van een goed gedegen onderwijsaanbod waarbij de leer- en 

ontwikkelvraag leidend is.  

Dit houdt in dat we een leer- en werkklimaat creëren waarin medewerkers proactief 

kunnen zijn en verantwoording willen en kunnen nemen; gedeelde 

verantwoordelijkheid en leiderschap in alle lagen. In de leidende collectieve kaders 

moet ruimte zijn voor eigen invulling, zodat de professionals invloed kunnen 

uitoefenen op de inrichting en uitvoering.  

Leidend principe is dat het collectief samenwerkt op basis van gedeelde 

verantwoordelijkheid. Gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om gespreid leiderschap. 

Een werkomgeving waarin gespreid leiderschap centraal staat en ontwikkeld kan 

worden, kan alleen als bestuur en locatieleiding deze sturingsfilosofie faciliteren en 

voorleven. Dit vraagt om een ontwikkelproces waarin het collectief met elkaar rollen 

en taken benoemt en verdeelt met daarbinnen speciale aandacht voor de rol van 

secties en teams. Dit alles in het licht van onderwijs bieden op maat om de leerling 

optimaal in zijn of haar ontwikkeling te ondersteunen.  

7.1 Professionalisering 

De herziene strategische koers dient als basis voor de kaders voor het vormgeven van 

onze professionalisering. Werken aan de verbinding tussen schoolvisie, persoonlijke 

ontwikkeldoelen en ontwikkeldoelen in teams/vakgroepen/profielen ondersteunt het  

Beleidsvoornemens lerende organisatie 

 Ons doel is te werken aan een leer- en ontwikkelcultuur waarin gedeelde 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap van collectieve ambities en het 

realiseren van doelen standaard is. 

 We richten daartoe een leer- en werkomgeving in met werkprocessen en 

bijbehorende ondersteuning om eigenaarschap te onderzoeken en te komen 

tot gespreid leiderschap. Doel is werken aan resultaatsrealisatie in plaats 

van inspanningsverplichting. 

 Om dit proces goed van start te laten gaan, zetten we een externe 

transitiemanager in om dit sturingsprincipe uit te werken en te borgen.    
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proces hoe het leren en ontwikkelen in de teams en bij individuen (in) te richten. Onze 

school werkt voortdurend aan de kwaliteit van het primaire proces en aan de kwaliteit 

van de ondersteuning van dat primaire proces. 

Richting en ambitie 

 

Het is van eminent belang voor de komende jaren om de professionele ontwikkeling 

van ons personeel op niveau te brengen en te houden in relatie tot de plannen die we 

hebben en maken. Dit wordt beschreven in het professionaliseringsplan.  

 

Naast professionele ontwikkeling is ‘duurzame inzetbaarheid’ een van onze 

speerpunten. Dit speerpunt geeft een bredere context aan de lading die we onze 

beleidsvoornemens als DaCapo College richting medewerkers geven. Uiteraard is er 

een directe relatie met de overige beleidsonderwerpen rondom de (door)ontwikkeling 

van ons onderwijs, met name: 

 vraag- en aanbodgestuurd onderwijs vraagt om een andere didactiek, 

onderwijslogistiek en organisatie; 

 de onvermijdelijke toename van digitaliseren en de leerling die binnenkomt als 

‘digital native’, maakt dat leraren niet meer kunnen volstaan met marginaal 

gebruikmaken van deze ontwikkelingen. Investeren is nodig in kennisontwikkeling 

van medewerkers over eigentijdse digitale ontwikkelingen en inzet hiervan in het 

primaire proces;  

 (studie)loopbaanbegeleiding vraagt om meer dan het aanleren van 

gesprekstechnieken, namelijk om het vermogen continu in gedrag en houding de 

leerling te bevragen en te voorzien van feedback gericht op (talent)ontwikkeling. 

 

Het professionaliseringsprogramma van het DaCapo College levert een bijdrage aan de 

strategische doelen van onze school. Om dit doel te bereiken, speelt de school een 

actieve rol bij het organiseren van scholing naar aanleiding van opleidingsbehoeften. 

We werken dus gericht aan de verbinding tussen doelen, ambities, 

ontwikkelingskansen en realiseren van opbrengsten. Hierbij hebben we zes ambities. 

 

Ambities op het niveau van de school als lerende organisatie 

 

1. Verbinding tussen strategische kaders, teamdoelen en individuele doelen. 

Het aanbod aan leeractiviteiten is gericht op het verhogen van de toegevoegde 

waarde van de school voor alle belanghebbenden. Dit betekent ook dat de 

leeractiviteiten getoetst worden op hun consistentie met de kernwaarden van onze 

school en passen binnen de strategische doelstelling. 

 

2. DaCapo als learning community; bevorderen van non-formeel en informeel leren. 

Naast formeel aanbod stimuleren we als school het met elkaar leren, werken en 

ontwikkelen in een leergemeenschap; learning community. 

 

Ambitie voor het professionaliseren op onderwijskundige thema’s 

3. Leren en innoveren staat met elkaar in verbinding. 

Onderwijs innoveren is een continu proces in de hele organisatie. Het gaat om 

kwaliteitsverbetering ten aanzien van: 
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 verbeteren van pedagogisch/didactisch handelen; 

 werken aan de ontwikkeling van vraag- en aanbodgestuurd leren; 

 werken aan digitale didactiek en blended learning; 

 werken aan begeleiding van leerlingen bij het ontwikkelen van executieve 

functies. 

Ambities vanuit het wettelijk kader 

4. Van ‘onbevoegd’ naar ‘bevoegd’ 

In schooljaar 2016-2017 werd 75% van de lessen door een volledig bevoegde 

leraar gegeven, 21% door benoembare leraren en 4% werd onbevoegd gegeven. 

Onze doelstelling is dat in 2020 100% van de lessen (voor vakken waar een 

bevoegdheid mogelijk is) door bevoegde leraren wordt gegeven. Hierbij houden we 

rekening met de personele situatie in 2020 en de organisatievraag. We stimuleren 

het behalen van een bevoegdheid voor meerdere vakken.  

 

5. Ontwikkeling Passend Onderwijs 

De instroom van leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in het reguliere 

onderwijs vraagt andere vaardigheden van leraren. Omgaan met verschillen (OMV) 

en differentiatie binnen klassenverband (DBK) vragen om een aangepaste 

didactiek en pedagogiek. Een deel van de expertise is in school aanwezig bij 

leraren, een deel van de leraren zal moeten worden bijgeschoold op deze twee 

thema’s. Onze doelstelling is dat in 2020 alle leraren in staat zijn om OMV en DBK 

in hun lessen toe te passen. 

 

6. Vernieuwde Beroepsgerichte Programma’s  

In de beroepsgerichte vakken zijn nieuwe profielen ingevoerd. Doordat de ‘oude’ 

33 afdelingen zijn samengevoegd tot tien nieuwe profielen, ontstaat de situatie dat 

leraren niet zijn opgeleid voor deze ‘bredere’ profielen. In een enkel geval zijn 

leraren bevoegd en bekwaam gebleven, voor de meeste profielen geldt een 

bijscholingsverplichting. Onze doelstelling is dat alle leraren in 2017/2018 de 

aangeboden bijscholing volgen, zodat ze in 2019 bevoegd zijn voor hun vak. 

Borging verbinding leren en innoveren 

 

Hoe de verbinding tot stand kan komen, staat in ons professionaliseringsplan: 

 een gedeelde visie op leren en ontwikkelen binnen de school; 

 de verbinding tussen professionalisering op school-, team- en individueel niveau; 

 een efficiëntere inzet van middelen en faciliteiten voor professionalisering; 

 synergie en samenhang tussen allerlei opleidings- en ontwikkelactiviteiten; 

 de borging van professionalisering in een cyclisch proces; 

 de realisatie van een leer-, leef- en ontwikkelcultuur doordat medewerkers in de 

school met elkaar nadenken over de gewenste professionalisering; 

 inschrijving in het lerarenregister en het bijhouden van de bijbehorende 

deskundigheid. 
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7.2 Gezondheidsbeleid 

Het DaCapo College wil een goed werkgever zijn en hecht veel waarde aan het 

welbevinden van iedere medewerker.4 Daarom mag een medewerker aandacht 

verwachten voor zijn of haar welbevinden in de reguliere, dagelijkse contacten tussen 

medewerker en leidinggevende.  

Goed werkgeverschap 

Ook mag de medewerker verwachten dat de leidinggevende/werkgever, naast 

organisatiebelang, het belang van de medewerker laat meespelen bij de te maken 

keuzes op het gebied van de vier A’s (arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden).  

Goed werkgeverschap vertaalt zich daarnaast in het effectief inzetten van de juiste 

personeelsinstrumenten. De bilaterale gesprekken en de gesprekscyclus bieden ruimte 

om zaken aan de orde te stellen die van invloed zijn op het persoonlijk welbevinden. 

Goed werknemerschap 

Van de medewerker mogen we natuurlijk ook wat verwachten. Zo verwachten wij dat 

onze medewerkers passie hebben voor hun werk en verantwoordelijkheid nemen. Dat 

vertaalt zich onder meer in een proactieve houding ten opzichte van alles wat invloed 

kan hebben op het welbevinden in het werk. We verwachten dus een actieve houding 

van de medewerker wanneer zaken anders of beter kunnen. 

Medewerkers en leidinggevenden kunnen ieder het initiatief nemen om zaken aan de 

orde te stellen. In een goed gesprek is vervolgens veel te bereiken. Dit laat onverlet 

dat er in de werksituatie sprake kan zijn van een dusdanige aantasting van het 

welbevinden dat meer nodig is dan in het contact met de leidinggevende kan worden 

geboden. De nodige ondersteuning voor die situaties is ook geregeld op onze school. 

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

Een goed en zorgvuldig ziekteverzuimbeleid is niet alleen noodzakelijk vanwege de 

hoge kosten voor organisatie en maatschappij. Het laat vooral zien dat de werkgever 

zich richt op goede arbeidsomstandigheden om de gezondheid van de medewerker 

niet in gevaar te brengen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. 

Het verzuimbeleid is gebaseerd op de stellingen dat:  

 ziek zijn niet automatisch arbeidsongeschiktheid betekent; 

 het verzuim vaak komt door andere factoren dan ziekte; 

 deze factoren door zowel medewerker als werkgever te beïnvloeden zijn. 

Bij arbeidsongeschiktheid streven wij naar het herstel van de medewerker en naar een 

snelle en verantwoorde werkhervatting. Bij de uitvoering van dit beleid zijn 

verschillende functionarissen betrokken. Het is van belang dat ieder daarin zijn eigen 

verantwoordelijkheid neemt en dat er een goede onderlinge afstemming is. 

Sturen op het naleven van het afgesproken verzuimbeleid betekent dus dat 

leidinggevenden en medewerkers van dit beleid op de hoogte moeten zijn.   

                                           

4 Zie bijlage 6 Beleidsnotitie HRM 
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8 Gespreid leiderschap 

Met de veranderingen in de gebouwelijke context leidend tot het werken aan een 

gedeelde cultuur en het herijken van de onderwijskundige ambitie, veranderen ook de 

ideeën en de concrete werkelijkheid rondom de aansturing van het DaCapo College. 

Onze ambitie is om verantwoordelijkheden lager te leggen in onze organisatie: 

gespreid leiderschap. De precieze inrichting van het besturingsmodel zullen we 

onderzoeken. 

Transitiemanager 

We stellen tijdelijk een transitiemanager aan die verantwoordelijk is voor de 

onderwijskundige integratie van de vier inhuizende scholen. Deze manager is ook 

verantwoordelijk voor de aansturing van de locaties PKS en Born. De transitiemanager 

zal in het schooljaar 2018/2019 met name de consequenties van dit schoolplan 

toetsen, bijslijpen en verankeren. In het schooljaar 2019/2020 is deze manager 

integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de unilocatie. Na 

deze transitieperiode werven we een directeur voor de unilocatie. 

Structuur 

Hoewel het definitieve besturingsmodel nog niet is vastgesteld, gaan we uit van de 

huidige situatie en wordt de directeur van de unilocatie ondersteund door adjuncten 

(nu: locatiedirecteuren) die ‘verticaal’ verantwoordelijk zijn voor de leerwegen BK en 

GT. Deze adjuncten worden op hun beurt ondersteund door ‘horizontale’ 

kernteamleiders die leerjaren coördineren. Deze kernteamleiders sturen de uit leraren 

bestaande kernteams aan. 

De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend. 

 De kernteams krijgen meer verantwoordelijkheden, waarbij de nadruk ligt op het 

realiseren van resultaten binnen budget, het organiseren van de taakverdeling en 

het ontwikkelen en coachen van de leraren. De term ‘zelfverantwoordelijke 

kernteams’ geldt daarbij als uitgangspunt en wordt verder uitgewerkt. 

 Kernteamleiders sturen de teams aan. 

 Daarnaast hebben we beleidsmedewerkers (onze LD-leraren) die verantwoordelijk 

zijn voor beleidsontwikkeling op het gebied van DLO/ICT, didactische 

ontwikkellijnen, LOB en zorg. Deze beleidsmedewerkers worden aangestuurd door 

een primus interparis LD-leraar met de portefeuille onderwijs. Zo creëren we een 

sterke laag op onze locaties voor zowel de organisatie als de 

onderwijsontwikkeling. 

 Vooralsnog rapporteert de locatiedirecteur van het Praktijkonderwijs aan het CvB. 

 Gezien de organisatiegrootte moeten wij verantwoord omgaan met onze totale 

overhead, ook in de aansturing. Wij werken tenslotte met publiek geld waarvan 

zoveel als mogelijk naar het primaire proces (in de teams) moet gaan.  

 Het stafbureau (SB) en de ondersteunende dienst (bovenschoolse functies naast 

het SB) verrichten ondersteunende en adviserende activiteiten. 

 Raad van Toezicht (RvT)en GMR als interne toezichthouders hebben een eigen 

locatie-overstijgende verantwoordelijkheid op stichtingsniveau. 
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Bij deze structuur horen de volgende overlegorganen. 

 LMT (Lokaal Management Team) - per locatie: neemt besluiten voor de 

locatiezaken. 

 MR (Medezeggenschapsraad) – per brinnummmer: overlegt met directeuren van 

locatie. 

 DaCapo GMT (Groot Management Team): bereidt de beleidsbesluiten voor. Leden 

zijn de voorzitter CvB, de locatiedirecteuren, Hoofd SB, de Senior Beleidsadviseur 

CvB, de Bestuurssecretaris en de LD-leraren op afroep. 

 RvT: overlegt met het CvB. 

 GMR: overlegt met de voorzitter van het CvB. 

 

Transitieperiode 

 

De periode tot 1 augustus 2019 is een transitieperiode waarin een nieuwe 

gebouwelijke situatie vorm krijgt, teams zich ontwikkelen naar zelfverantwoordelijke 

teams en maatwerk - in al zijn ontwikkelingen - vorm en inhoud krijgt. 

Dit betekent dat wij tijdens deze transitieperiode aandacht moeten schenken aan de 

volgende ontwikkelingen. 

 

 

  

Beleidsvoornemens gespreid leiderschap 

 Ontwikkelen van zelfverantwoordelijke teams: inhoud, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden, taken en middelen. 

 Teamleiders ‘nieuwe’ stijl: ontwikkeling en taakomschrijvingen. 

 Aansturing Milaanstraat. 

 Aansturing LD–docenten in de (nieuwe) volle breedte. 

 Doorgaande inhoudelijke ontwikkeling van maatwerk. 

 Ontwikkeling van Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. 

 Ontwikkeling en optimalisatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. 

 Ontwikkeling van Passend Onderwijs en de plaats van de kwetsbare leerling in 

samenwerking met diverse partners. 

 Kwetsbaarheid van de organisatie: 

o doorontwikkeling van het SB;  

o onderzoek naar intensieve samenwerking met andere onderwijsorganisaties. 

 Takenpakket Excellente Docenten (LC); relatie met doorontwikkeling functiemix. 

 Ontwikkeling van de Topsport Talent School. 
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9 Kwaliteit en Kwaliteitszorg 

Kwaliteit is de mate waarin zorgvuldig gekozen (concrete) doelstellingen worden 

gerealiseerd. Doelstellingen gericht op de wenselijk geachte opbrengsten van het 

onderwijsproces, het voldoen aan de organisatiebehoefte en het tegemoet komen aan 

de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden. 

Kwaliteitszorg gaat om de zorg voor en het zichtbaar maken van die kwaliteit en 

bestaat uit de volgende kernvragen. 

 Wat willen we bereiken? (de doelstelling) 

 Wanneer zijn we tevreden? (de norm) 

 Hoe gaan we het doen? (planning en uitvoering) 

 Hebben we bereikt wat we wilden? (meten en evalueren) 

 Hoe kan/moet het beter? (verbeteren) 

9.1 Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteitszorg richt zich op alle beleidsterreinen van onze school en de samenhang 

daartussen, met als uitgangspunt het verzorgen van goed onderwijs door 

professioneel personeel in een inspirerende, veilige leer- en werkomgeving. Goed 

onderwijs dat zich aanpast aan de wensen van de samenleving en dat leerlingen 

aanpast en flexibel maakt/houdt aan deze wensen. 

Het stellen van doelen, plannen van activiteiten en evalueren van het proces vindt 

integraal plaats in alle processen. Dit beleid is gebouwd op een collectief 

kwaliteitsbewustzijn, als kernwaarde van onze organisatie. Het is integraal onderdeel 

van het denken en handelen van management en medewerkers. 

Doel  

Binnen alle lagen van onze organisatie wordt actief deelgenomen aan het proces van 

verbetering van ons onderwijs en onze school. Kwaliteitszorg heeft een doel en is dus 

geen doel. In de lerende organisatie die we voor ogen hebben, geeft kwaliteitszorg 

zicht op de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen en op ons eigen 

functioneren. In onze lerende organisatie is er voortdurend aandacht voor 

kwaliteitsverbetering door reflectie en feedback op basis van een professionele 

(aanspreek)cultuur. Continu verbeteren is in de structuur en cultuur van de school 

verankerd. Naast samenwerking (leren van en met elkaar) en talentontwikkeling 

draagt ook duurzaamheid hieraan bij.  

Ons stelsel van kwaliteitszorg is gebaseerd op de wettelijke kaders en 

kwaliteitsindicatoren (standaarden en normen) van het waarderingskader van de 

onderwijsinspectie. Hierin dragen wij zorg voor “het bewaken dat leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt 

afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. Hierbij wordt 

vastgesteld welke maatregelen ter verbetering nodig zijn”. (art. 2, tweede lid WVO & 

art. 24, vierde lid WVO) 
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Ambities en aanpak 

Dat geldt ook voor onze eigen kwaliteitsambities, waarin: 

 hoge verwachtingen van onze medewerkers en leerlingen centraal staan; 

 we de gedeelde visie vertalen in heldere, uitdagende en meetbare (leer)doelen; 

 we eigentijdse, flexibele onderwijsvormen aanbieden, gericht op maatwerk; 

 we sturen op het realiseren van gewenste resultaten; 

 we de vorderingen zowel op harde als op zachte vaardigheden meten; 

 we de resultaten analyseren/verklaren en feedback geven; 

 we activiteiten en onze werkwijze bijstellen. 

Onze kwaliteitszorg heeft een systematische en cyclische aanpak, met als onderlegger 

de PDCA-cyclus: plan – do – check – act. 

In de planning en uitvoering werken we met twee cycli. Een cyclus van vier jaar die 

leidt tot de vorming van een nieuw of bijgesteld strategisch schoolplan en een cyclus 

van een schooljaar die betrekking heeft op de jaaractiviteiten van het onderwijsproces 

en daaraan gerelateerde zaken. 

9.2 Opbrengstgericht werken 

De schoolbrede aanpak van kwaliteitszorg wordt gevoed uit de kwaliteitssystemen van 

de huidige locaties. Deze brengen we met elkaar in samenhang vanuit de filosofie van 

OGW. De OGW-jaarkalender geeft hierbij vooraf structuur. Systematisch gegevens 

verzamelen en data-analyse spelen een belangrijke rol in deze onderzoekende cultuur, 

want ‘meten is weten’. Het betreft analyses op diverse niveaus binnen onze school 

(leerling, groep, leerjaar, school en bestuur). Door kwaliteit uit te drukken in 

meetbare eenheden krijgen onze acties meer richting en is evalueren en (bij)sturen 

makkelijker. OGW ziet opbrengsten en (leer)resultaten niet als doel, maar als middel 

om onze onderwijskwaliteit te verbeteren.  

Door goed zicht te hebben op de leerwinst van de leerlingen weten leraar én leerling 

of ze op koers liggen. Leerlingen voelen zich prettiger als ze les krijgen op een manier 

die aansluit bij hun leerontwikkeling en als ze merken dat ze vooruitgaan. Ze 

presteren beter als ze werken aan hogere, concrete doelen. Hierdoor zijn zij eigenaar 

van hun eigen leerproces.  

OGW geeft ook inzicht in het effect van het handelen van onze leraren op de 

leerresultaten van onze leerlingen. Om tot deze informatie te komen, ontwikkelen we 

een samenhangend stelsel van meetinstrumenten. Deze wordt gefaciliteerd vanuit het 

bovenschoolse datateam, het managementinformatiesysteem en diverse 

leerlingvolgsystemen. 

Transparantie 

Onze resultaatgerichte benadering heeft als doel het geven van het beste onderwijs 

aan onze leerlingen. Transparant maken van verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

en verantwoording (op proces en resultaten) is daarmee ook mogelijk. 

Onderwijsteams (en daarbinnen vakgroepen) spelen hierbij een belangrijke rol. Met 

als kernverantwoordelijkheid de kwaliteit van onderwijs, zorg en begeleiding, evenals 

de cultuur en het klimaat binnen het team. Kwaliteitszorg gaat in dit verband niet 

zozeer over het wat, maar veel meer over het hoe.  
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Deze benadering geeft ruimte voor creativiteit en initiatieven, waardoor kwaliteiten en 

passie van onze medewerkers optimaal tot hun recht komen. Dit komt ten goede aan 

de lerende en kwaliteitsgerichte cultuur, waarin zij zich verantwoordelijk voelen voor 

hun eigen (en team)resultaten en doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 

Ook hier biedt integraal personeelsbeleid door voorbeeldgedrag van school- en 

teamleiders, de gesprekscyclus en de daaraan verbonden persoonlijke en 

teamontwikkelingsplannen verdere mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering.  

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs en onze 

school te onderzoeken, te verbeteren of te borgen en te communiceren met onze 

belanghebbenden. Het laatste aspect, de horizontale dialoog, vindt structureel plaats 

op managementniveau en met en tussen medewerkers. Leerlingen en ouders worden 

periodiek over de bereikte resultaten geïnformeerd en naar hun waardering gevraagd. 

Zowel leerlingen als ouders participeren in kwaliteitskringen. Ook bedrijven worden 

geënquêteerd. De gerealiseerde kwaliteit bespreken we op basis van de toegekende 

arrangementen met de onderwijsinspectie. 

Activiteiten 

Voor de komende jaren ligt een extra accent op kwaliteitsrijk en resultaatgericht 

werken. Dit doen we met goede informatie over en ondersteuning bij systematisch 

werken aan verbetering en monitoring op resultaten. We gaan dus sturen op resultaat 

(noodzaak en urgentie), zorgen voor de juiste sturingsinformatie en proberen een 

aantal processen te vereenvoudigen om de werklast zo laag mogelijk te houden.  

 

Hiervoor zijn de volgende activiteiten gepland: 

 inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden aan de hand van 

het vernieuwde toezichtkader van de inspectie; 

 ontwikkelen van stuur- en beheersinformatie voor de locaties; 

 waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om de 

basiskwaliteit beheersbaar te maken en te houden; 

 bespreken van de Beroepsstandaard DaCapo met het personeel.56 

                                           

5 Zie bijlage 7 Werken met genormeerde toetsen 
6 Zie bijlage 8 Onderwijstijd 

Beleidsvoornemens kwaliteit en kwaliteitszorg 

 Het DaCapo College ontwikkelt haar huidige locatiegerichte kwaliteitszorg naar 

een integraal, schoolbreed stelsel van kwaliteitszorg op basis van wettelijke 

kaders, de gedeelde visie en eigen ambities op kwaliteit en kwaliteitszorg 

(‘Kwaliteit in ont-wikkel-ing’). 

 In dit proces naar integrale kwaliteitszorg zetten we OGW in als vliegwiel naar 

een kwaliteitsbewuste cultuur. Onze prioriteit is de doorontwikkeling van de 

OGW-jaarkalender tot een schoolbreed instrument in PDCA denken en handelen 

in alle primaire en secundaire kwaliteitsprocessen.   

 Kernteams worden verantwoordelijk en nemen verantwoording voor de 

onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding van de leerlingen binnen hun leerweg, 

zowel voor het proces als ook de bereikte collectieve en individuele resultaten.  
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10 Toezicht, inspraak en medezeggenschap 

Het DaCapo College gaat een periode tegemoet van werken aan de verhuizing naar de 

nieuwbouw en bouwen aan een gedeelde leer- leef- en werkcultuur samenvallend met 

het herijken van de onderwijskundige ambities. Dit zijn grote opdrachten voor de 

komende beleidsperiode.  

Deze opdrachten leiden ook tot het herzien van onze besturingsfilosofie en ons 

besturingsmodel met daarbij de formele inrichting van onze toezichthoudende organen 

zoals de MR. Ook kent onze school een leerlingvertegenwoordiging. Momenteel 

hebben de leerlingen op verschillende manieren inspraak en invloed op het 

schoolbeleid. We geven dit op de unielocatie opnieuw vorm. 

Scenario toekomst  

Medezeggenschap is om verschillende redenen van groot belang. Voor het CvB is het 

van belang dat zij ‘inspraak’ heeft geregeld voor te nemen besluiten. Dit betekent dat 

de medezeggenschap zich een gefundeerd oordeel moet kunnen vormen. Hiervoor 

dient de medezeggenschap adequaat op te treden en zal scholing noodzakelijk zijn. 

Het kritisch volgen van het CvB is niet alleen voorbehouden aan de MR, vooral de RvT 

heeft hierin een belangrijke en wettelijke taak. Om dit maximaal mogelijk te maken, 

zijn de Statuten en het Reglement van de RvT ingericht. Het CvB en de RvT 

onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-Raad.  
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Bijlage 1 Aanbod opleidingen unilocatie 

Het DaCapo College hanteert een zgn. leerstofjaarklassensysteem.  

In het leerstofjaarklassensysteem wordt de lesstof aangeboden aan een groep 

leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd: de jaarklas. Aanbieding geschiedt uniform 

en de tijd die voor verwerking staat ligt vast. De leerstof wordt verdeeld over 

verschillende leerjaren. 

Binnen de jaarklas kan de leraar differentiëren, d.w.z. inspelen op o.a. de (cognitieve) 

verschillen tussen leerlingen en de snelheid waarmee informatie tot kennis wordt 

verwerkt. 

De werkvormen in de klas worden door de leraar bepaald en zijn afhankelijk van het 

didactisch repertoire waar de leraar over beschikt en waar de doelgroep op dat 

moment om vraagt. 

De doelgroepen bestaan grofweg uit onderbouwleerlingen (leerjaar 1 en 2) en 

bovenbouwleerlingen (leerjaar 3 en 4). Verder zijn de leerlingen ingedeeld naar 

cognitief niveau: basis, kader en gemengd/theoretisch. 

De leerjaarindeling komt in de etagetoewijzing tot uitdrukking, nl: leerjaar 1 

overwegend op verdieping 1, leerjaar 2 overwegend op verdieping 2, etc. 

Op etage 1 is de groepsindeling herkenbaar in kernpleinen per doelgroep. 

Naast de verplichte vakken biedt het DaCapo College ook een aantal schooleigen 

vakken aan. Voor de lessentabel verwijzen we naar de website. 

AVO en BK-onderbouw 

De leerlingen in de onderbouw worden geplaatst in homogene cognitieve groepen 

(basis-kader en theoretische leerweg). Leerwegondersteuning wordt verdeeld over de 

groepen, tenzij de hulpvraag van de leerling dit niet toelaat. 

 

In de plattegronden hebben we de mogelijkheden verkend om te komen tot een 

veilige, herkenbare leeromgeving voor de leerlingen. Dit leverde op dat op verdieping 

1 de eerstejaars leerlingen een plek krijgen op zgn. kernpleinen waarbij er een plein is 

voor theoretische leerweg, een plein voor basis-kader en een plein voor de leerlingen 

met een speciale zorgbehoefte. 

De kernpleinen zijn herkenbaar en lopen in elkaar over. Er is ruimte om elkaar te 

ontmoeten en centrale functies worden ook centraal gepositioneerd. 

De nabijheid van de themapleinen is belangrijk voor deze groep leerlingen. Daarom is 

ervoor gekozen om de brugklas zo te plaatsen dat de themavakken zo dicht mogelijk 

bij de themapleinen komen te liggen. 

Ondersteuning en begeleiding 

In overleg met de zorgcoördinatoren is gekozen voor een vaste basisplek in het 

gebouw waar de ITV (interne tussenvoorziening) en BLP (BeroepsLeerPlaats) zijn 

gesitueerd. Hier zijn ook de kantoortjes van de functionarissen bedacht. 

De bovenschoolse ondersteuning ODC en BTV zijn op loopafstand van de basisplek 

gesitueerd waardoor optimale afstemming en overleg tussen beide 

‘ondersteuningsfaciliteiten’ gemakkelijk wordt. 
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Gemengd/theoretische leerweg bovenbouw 

In leerjaar 3 van de Gemengd/Theoretische leerweg volgen alle leerlingen het vak D&P 

(Dienstverlening en Producten). Dit vak is de beroepsgerichte component van de 

gemengde leerweg, naast de AVO-vakken waar de leerlingen ook examen in doen. 

In leerjaar 4 is het mogelijk om te kiezen voor D&P als examenvak. 

Bovenbouw beroepsgericht 

In het gebouw aan de Havikstraat worden 4 profielen aangeboden die behoren tot de 

“wereld” van techniek. Dit zijn: 

 Bouwen, wonen en interieur (BWI); 

 Mobiliteit en transport (MOB); 

 Produceren, installeren en energie (PIE); 

 D&P creatief (DVPR). 

Het is mogelijk voor leerlingen die het echt al weten om een smalle opleiding te volgen 

in techniek. Deze ‘vakmanschapsroute’ is ontwikkeld voor basisleerlingen die in drie 

jaar tijd hun mbo-niveau 2-diploma kunnen halen.  

In leerjaar 1 maken alle leerlingen op een ‘speelse’ manier kennis met de geweldige 

wereld van techniek en technologie. Ze volgen vier weken lang (twee lessen per week) 

les binnen een techniekthema, bijvoorbeeld ‘energie’, waarbij vooral ‘doe-opdrachten’ 

en experimenten de aandacht trekken van leerlingen. Elke les bevat spectaculaire 

spel- en competitie-elementen die leerlingen willen delen met anderen.  

In leerjaar 2 volgen de leerlingen blokken van 8/9 weken waarbij de wereld van 

techniek verder wordt verkend. Een enthousiaste gastspreker en een excursie maken 

deel uit van het programma. Er wordt vakoverstijgend gewerkt aan projecten 

waardoor leerlingen verbanden leren ontdekken en geïnteresseerd raken in techniek. 

Tegelijkertijd wordt de discussie gestart over de LOB-invulling voor de gemengde 

leerweg. 
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Bijlage 2 Aanbod opleidingen DaCapo College 

Het DaCapo College biedt alle leerwegen aan binnen het vmbo. Naast het vmbo is er 

ook een locatie die Praktijkonderwijs (PRO) verzorgt en onderwijs biedt aan de eerste 

opvang anderstaligen (EOA). 

Het vmbo-onderwijs is verdeeld in de beroepsgerichte (BL) en de theoretische leerweg 

(TL). In de onderbouw kennen we binnen de beroepsgerichte leerweg het basis- en 

het kaderniveau. De onderbouw theoretische leerweg kent ook een zgn. TL-plusklas 

die leerlingen na leerjaar 1 de mogelijkheid biedt om in te stromen in 2 havo. 

Bovenbouw Beroepsgerichte leerweg 

Na de onderbouw stromen de leerlingen door naar de bovenbouw. Voor de 

beroepsgerichte leerwegen betekent dit dat leerlingen een keuze maken uit de 

beroepsgerichte profielen die de school aanbiedt.  

Dit zijn voor locatie Havikstraat: 

 Bouw, wonen en interieur; 

 Dienstverlening & Producten leerroute Techniek; 

 Mobiliteit en Transport; 

 PIE. 

En voor de locatie Milaanstraat: 

 Dienstverlening & Producten leerroute SDV; 

 Economie & Ondernemen; 

 Horeca, Bakkerij & Recreatie; 

 Zorg & Welzijn. 

Naast de 8 profielen biedt DaCapo ook doorlopende leerroutes  aan in samenwerking 

met het mbo in de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), D&P-creatief (DVPR), 

Mobiliteit en Transport (MOB), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg & 

Welzijn (Z&W). 

Bovenbouw Theoretische Leerweg 

Voor de theoretische leerweg betekent dit dat de leerlingen in leerjaar 3 een 

beroepsgericht vak krijgen aangeboden: Dienstverlening & Producten. Dit noemen we 

de gemengde leerweg. 

In leerjaar 4 is het mogelijk om dit vak als examenvak te kiezen, naast de verplichte 

examenvakken voor de theoretische leerweg. 

TopSport Talentschool (LOOT) 

Het DaCapo College is een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. Hierdoor 

heeft de school de mogelijkheid om talentvolle sporters met een LOOT-status 

(=sporttalentstatus) een onderwijsprogramma op maat aan te bieden.  
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Bijlage 3 Praktijkonderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen 

Praktijkonderwijs (PRO) 

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvan redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat zij niet in staat zijn een van de leerwegen van het vmbo (incl. LWOO) 

met een diploma of getuigschrift af te sluiten. Praktijkonderwijs is er voor leerlingen 

van 12-18 jaar en is eindonderwijs. 

De leerlingen worden opgeleid voor volwaardige deelname aan onze samenleving. Met 

als uitgangspunt maatschappelijke zelfredzaamheid. Het ontwikkelingsperspectief van 

de leerling is leidend in het onderwijsaanbod en in het leren op de stageplaats. 

Onze school heeft een regiofunctie. De leerlingen zijn niet alleen afkomstig uit Sittard-

Geleen, maar ook uit omliggende gemeenten. 

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

EOA bereidt leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voor op een 

vervolgopleiding. Het is een onderwijstraject waarin het leren van de Nederlandse taal 

en cultuur (burgerschap) en het ontwikkelen van studievaardigheden centraal staan. 

De grootste groep leerlingen bestaat uit nieuwkomers in Nederland. Het doel van de 

EOA is doorstroom naar het regulier onderwijs of in een enkel geval arbeid/sociale 

redzaamheid. Het onderwijs houdt zich bezig met begeleiding en toerusting van 

leerlingen om een volwaardige plaats in het Nederlands onderwijsstelsel en de 

samenleving in te kunnen nemen. 

EOA DaCapo is een regioschool. De leerlingen zijn afkomstig uit Sittard-Geleen en 

omliggende gemeenten. 
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Bijlage 4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s 

Doorlopende leerwegen 

Binnen de sector techniek zijn vier doorlopende leerlijnen ontworpen waarbij de 

leerlingen na het afronden van de bovenbouw én diplomering in één jaar tijd een 

niveau-2 mbo-diploma kunnen behalen. 

Ook in de sector Zorg en Welzijn is een doorlopende leerlijn ontwikkeld waarbij 

leerlingen worden opgeleid voor helpende in de zorgsector, mbo-niveau 2. 

Nadere uitwerking VBP 

 Het DaCapo College werkt aan het ontwikkelen van vakmanschapsroutes in de 

profielen voor basis- en kaderleerlingen. Deze routes kenmerken zich door een 

doorlopende leerlijn waarin bovenbouw van de beroepsprofielen vmbo naadloos 

overgaan in vervolgopleidingen van het mbo en leiden tot een startkwalificatie na 

vijf jaar onderwijs op niveau mbo-2. Op dit moment (2016/2017) worden deze 

routes in de richtingen Techniek en Zorg en Welzijn samen met de mbo’s 

ontwikkeld. 

 Naast de vakmanschapsroutes ontwikkelt het DaCapo College drie bredere 

programma’s in het Profiel Dienstverlening & Producten (D&P): D&P – Sport en 

Dienstverlening (D&P-SDV), D&P Creatief (D&P-C) en D&P Techniek (D&P-T). 

 In de bredere D&P-programma’s is één programma (D&P-T) gericht op al onze 

leerlingen in de GL/TL leerweg die dit in leerjaar 3 aangeboden krijgen en in 

leerjaar 4 verder als keuzemogelijkheid hebben. Zij kiezen dan ook het 

vakkenpakket dat daarbij hoort. Het andere brede programma is gericht op onze 

basis– en kaderleerlingen die daardoor hun beroepskeuze kunnen uitstellen (met 

als context Sport en Dienstverlening of Creatief). 

 Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht of er voor een groep 

leerlingen die dit wenst in leerjaar 4 keuzevakken uit de andere profielen 

beschikbaar kunnen worden gesteld, waardoor zij nog beter in staat zijn om hun 

vervolgopleiding in het mbo te kiezen en te volgen. 

 LOB is van eminent belang zodat leerlingen ook in hun nadere vakopleiding de 

juiste keuzes maken. Hiervoor is LOB-beleid ontwikkeld. 

 Dit betekent dat wij een systeem proberen te ontwikkelen waardoor basis- en 

kaderleerlingen een keuzevak in een ander profiel kunnen volgen. Voor leerlingen 

die bewust kiezen voor een vakmanschapsroute moet dit ook mogelijk zijn. 
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Bijlage 5 Handelingsgericht werken en zorgarrangementen 

Gevolgen handelingsgericht werken  

 Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal (instructie, leertijd, uitdaging 

etc.). 

 Er is afstemming tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leraar, de school, de 

ouders en eventuele hulpverlening. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat 

het kind nodig heeft. 

 De leraar kan afstemmen op de verschillen tussen leerlingen en zo het onderwijs 

zo passend mogelijk maken. 

 Positieve aspecten zijn van belang. Dit gaat om de positieve aspecten van het 

kind, maar ook van de betrokkenheid van de leraar, de groep, de school en de 

ouders. Vanuit positiviteit zijn er meer mogelijkheden om problemen op te lossen. 

 Constructieve samenwerking tussen school en ouders. Er ligt een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor initiatief bij school en ouders. Maar de school geeft wel 

de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 

 Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, 

werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. 

 De werkwijze van het DaCapo College is helder en transparant. Er zijn duidelijke 

afspraken over wie wat doet en wanneer. 

 

Voor alle leerlingen staan de volgende vragen centraal. 

 Hoe kan de leraar afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften in de groep? 

 Wat is het groepsaanbod en waar en op welke manier maakt hij het ‘op maat’? 

 

Beantwoording van deze vragen gebeurt via de PDCA-cyclus waarbij gesignaleerd 

(welke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig), geanalyseerd (wat is de 

onderwijsbehoefte), gepland (opstellen groeps- en/of individuele plannen) en 

gerealiseerd (uitvoering en bijstelling in de praktijk) wordt. 

Kennis van de school en de zorgstructuur 

De integrale leerlingenzorg van het DaCapo College die in het schoolplan wordt 

verantwoord, wordt uitgewerkt in een schoolondersteuningsprofiel (Perspectief op 

School). In het zorgprofiel worden de karakteristieke kenmerken van de school ten 

aanzien van de integrale leerlingenzorg beschreven. Beschreven wordt welke 

basisondersteuning aan de leerlingen geboden wordt, hoe omgegaan wordt met 

verschillen tussen kinderen binnen een school, welke organisatorische, 

onderwijskundige, pedagogische en didactische maatregelen zijn getroffen, hoe de 

contacten met de ouders plaatsvinden en hoe het DaCapo College vormgeeft aan de 

samenwerking met voor de leerlingenzorg relevante instellingen. Daarnaast wordt 

beschreven welke onderwijsvoorzieningen er zijn ter ondersteuning van kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften en welke onderwijsdoelen hiermee beoogd worden.  

Iedereen die werkt op het DaCapo college is op de hoogte en beschikt over de kennis 

van de school en de zorgstructuur. 
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Zorgarrangementen DaCapo College breed 

Ondersteuningsstructuur op school - Preventie en ondersteuning via het 

realiseren van de basisondersteuning (zorgniveau 1-3) 

Zorgniveau 0 

Het DaCapo College biedt een veilige, inspirerende, stimulerende en gezonde 

ontwikkel, leer-en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten. Dit betekent dat er 

een pedagogisch en didactisch klimaat is waarin leerlingen zich vrij en veilig voelen. 

Zorgniveau 1 

Preventie en ondersteuning op groepsniveau binnen de eigen klas. Persoonlijk leren 

waarin de leerlingen een gezamenlijk programma volgen voor de kennis en 

vaardigheden die we van belang achten en waar leerlingen uitgedaagd, gestimuleerd 

en ondersteund worden in het werken aan de realisatie van hun ontwikkeldoelen en 

kwaliteiten. Op dit niveau zijn adequate instructie en activerend leren van belang. 

Leer-, gedrags- en gezondheidsproblemen worden door alle betrokken professionals 

gesignaleerd en in het leerlingvolgsysteem bijgehouden. 

 

Zorgniveau 2 

Extra ondersteuning binnen de eigen klas. Deze preventieve ondersteuning houdt in 

dat er gewerkt wordt met ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). Binnen het 

Praktijkonderwijs werken alle leerlingen hieraan. Ouders worden op de hoogte 

gehouden van de extra hulp in de groep en de interventies worden geëvalueerd. De 

mentoren/coaches en leerkrachten kunnen advies krijgen vanuit het 

ondersteuningspreventieteam (OPT). 

 

Zorgniveau 3 

Hulpverlening op school door interne deskundigen. Op dit niveau krijgen bepaalde 

leerlingen extra aandacht door hen specifieke begeleiding aan te bieden ((individueel 

of in kleine groepen) Op dit niveau vindt ook de aanvraag voor verdere 

handelingsgerichte diagnostiek of (soms ook bovenschoolse) 

ondersteuningsarrangementen plaats. 

 

Interne tussenvoorziening (ITV) 

Via leerlingbesprekingen/intern begeleidingsteam of via advisering van het 

ondersteuningspreventieteam kunnen leerlingen tijdelijk (periode 6-8 weken) in de 

interne tussenvoorziening op eigen locatie geplaatst worden.  

Dit is een maatwerkprogramma waar leerlingen geheel of gedeeltelijk, behalve op het 

Praktijkonderwijs, buiten de groep onder begeleiding van de lera(a)r(en) ITV het 

didactisch programma en intensievere pedagogische ondersteuning/begeleiding 

aangeboden krijgen. Voortdurend wordt met de mentor/coach afgestemd hoe en 

wanneer (welke lessen etc.) terugkeer naar de eigen groep mogelijk is.  
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Individuele leerlingondersteuning  

Iedere afdeling van het DaCapo College kan een aanvraag bij de Permanente 

Commissie Leerlingenzorg (PCL) doen om een zorgarrangement voor een individuele 

leerling te krijgen waarmee een leerling binnen de eigen afdeling meer specifieke 

ondersteuningsmogelijkheden geboden (basisondersteuning overstijgend) kunnen 

worden. 

Breedte- en diepteondersteuning (zorgniveau 4-5) 

Zodra meerdere organisaties bij een leerling betrokken zijn, krijgt de ondersteuning 

de vorm van een arrangement. Wanneer de (extra) ondersteuning niet leidt tot de 

gewenste resultaten vraagt het DaCapo College verder onderzoek en advies bij het 

Onderwijs Dienstencentrum (ODC) of andere relevante ketenpartners. 

  

Breedtezorg wordt geboden op het DaCapo College in de nieuwbouwlocatie  

(Havikstraat) en DaCapo College locatie Praktijkonderwijs. Ook kunnen leerlingen 

geplaatst worden in een bovenschoolse tussenvoorziening (Rebound 3.0). Dit is een 

plek waar een DaCapo leerling voor een kortere of langere periode (drie maanden met 

een incidentele verlengingsmogelijkheid tot zes maanden) specifieke 

diepteondersteuning krijgt. Met het doel zo snel mogelijk hun onderwijstraject, in het 

regulier onderwijs, waar mogelijk op de school van herkomst, weer op te pakken. 

Deze plaatsing heeft altijd de vorm van een arrangement waarin het DaCapo college 

een rol blijft spelen. 
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Bijlage 6 HRM-beleid 
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Bijlage 7 Werken met genormeerde toetsen taal en rekenen 

Voor de werkwijze van het DaCapo College verwijzen we naar de procedure CITO-VO 

volgsysteem. 
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Bijlage 8 Onderwijstijd 

Voor de planning en realisatie van de onderwijstijd verwijzen we naar het 

Kwaliteitshandboek. 


