Schooljaarplan
DaCapo kijkt naar mij,
bouwen aan onze scholen met toekomst in de Westelijke Mijnstreek

2022

Datum voorgenomen besluit CvB l directie: 25 januari 2022
Datum vaststelling CvB: 14 februari 2022
Datum instemming GMR: 23 mei 2022

“Leerlingen staan met beide benen in de samenleving. Zowel op school als daarbuiten leren ze
vaardigheden om zich te kunnen ontplooien tot zelfbewuste, verantwoordelijke en gezonde
wereldburgers. Iedere leerling wordt gezien, voelt zich veilig en kan zichzelf zijn.”
•
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VOORWOORD
DaCapo kijkt naar mij! In vier woorden wordt hiermee de kern van onze missie
weergegeven. Missie, visie en besturingsfilosofie vormen samen de kern van waaruit wij
als Stichting DaCapo vorm willen geven aan goed onderwijs op onze scholen.
Ze vormen het fundament voor onze ambities in de komende jaren. Wij zijn er
gezamenlijk, samen met de andere regionale schoolbesturen, voor verantwoordelijk dat
wij thuisnabij voortgezet onderwijs in de Westelijke Mijnstreek, ook in de verdere
toekomst kunnen garanderen. Dat betekent dat wij bestuurlijke, logistieke en
inhoudelijke afspraken moeten maken om die laatstgenoemde samenwerking waar te
maken. Het jaar 2022 is het jaar waarin DaCapo College en LVO een verkenning uitvoeren
om te komen tot een bestuurlijke fusie per 1-1-2023. Daarom is er voor gekozen om geen
schoolplan voor de komende jaren te maken, maar een jaarplan 2022 op basis van reeds
vastgestelde documenten. Op een aantal gebieden zullen de kaders door het fusieproces
gaan veranderen. Als die kaders helder en vastgesteld zijn, dan kan het DaCapo College,
naar alle waarschijnlijkheid eind 2022, een meerjarig schoolplan schrijven. Dat betekent
niet dat we in 2022 stil gaan zitten, dat zult u in dit jaarplan 2022 kunnen lezen.
Frank Neefs, voorzitter college van bestuur a.i.

1. GRONDSLAG
Besturingsfilosofie
DaCapo kijkt naar mij, de leerling centraal. Goed onderwijs voor elke leerling betekent
dat in onze besturingsfilosofie de leerling centraal staat. Onze scholen kennen hun
leerlingen en willen hun leerlingen en hun ouders/verzorgers betrekken bij de school. Het
beste uit onze leerlingen halen en bijdragen aan hun ontwikkeling tot volwaardige,
actieve burgers in onze samenleving staat voor ons voorop. Daarom staat in onze
organisatie onze scholen/afdelingen centraal. Leerlingen, ouders en personeel
identificeren zich vooral met hun school/afdeling. Onze organisatie is erop gericht de
scholen/afdelingen hun werk zo goed mogelijk te laten doen.
Betrokken op onze omgeving
Onze scholen/afdelingen werken niet alleen nauw samen met elkaar, maar ook met
maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen, overheden en het
bedrijfsleven. Allemaal met het doel om goed onderwijs te bieden. Onze
samenwerkingspartners zijn belangrijk voor ons. We hechten veel waarde aan het
afleggen van verantwoording aan externe partijen. Het zorgt voor een constante, nuttige
dialoog, waar iedereen veel van leert.

Identiteit
“In de statuten van DaCapo staat dat wij staan voor de kernwaarden van onze
samenleving, zoals die in onze grondwet staan verwoord. Schoolleiding, personeelsleden,
leerlingen en ouders respecteren goede omgangsvormen en komen hun afspraken na.
Waar alle onze scholen en het bestuur voor staan is dat iedere leerling:
• met een passend (basis)schooladvies, bij ons van harte welkom is;
• kennis maakt met de godsdiensten, levensbeschouwingen en filosofieën die
relevant zijn voor ons land (actief pluriform onderwijs);
• maatschappelijk wordt gevormd om als actieve burger deel uit te maken van onze
samenleving;
• serieus wordt genomen in zijn zoektocht naar volwassenheid.”

De stichting DaCapo wil een raad van advies in gaan stellen, die als taak heeft
maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven uit de gemeente te betrekken
bij de ontwikkeling van de (onderwijs)visie van de school. Gezamenlijk zullen de
scholen/afdelingen en het bestuur (bij voorkeur met andere onderwijspartners) jaarlijks
een relevant thema aan de orde stellen en daarover in dialoog gaan met
vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Zo
vormen deze vertegenwoordigers een maatschappelijke adviesraad voor de stichting
DaCapo en haar scholen/afdelingen. Bovendien zullen onze scholen onze leerlingen en
docenten in nauw contact willen brengen met die maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien krijgen zij
dan ook een goed beeld van de (baan)mogelijkheden, die de Westelijke Mijnstreek biedt.
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2. MISSIE, VISIE, AMBITIES
Visie
Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen geeft.
Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen
is de kernopdracht van het onderwijs (actief burgerschap en sociale integratie). Onze
opdracht is om alle leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en
bestendigheid in de samenleving en hun volop de mogelijkheden tot ontplooiing te
geven, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

"Leren en ontwikkelen" staat centraal, is in actieve verbinding met elkaar en in
samenwerking met de omgeving. De inhoud van het onderwijsaanbod (conform wet- en
regelgeving) is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen en sluit
aan op het PO, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. We besteden herkenbaar
aandacht aan het bestrijden van achterstand op alle gebieden. Het integraal
kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid ziet hierbij toe op facilitering, uitvoering, evaluatie
en borging.

Missie
“DaCapo biedt erkend en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit
Sittard-Geleen en omstreken. Het onderwijs bij DaCapo is persoonlijk
en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en
talenten van de leerlingen. Het onderwijs is maatschappelijk
relevant.”

We maken werk van de volgende ambities: versterken van professionele cultuur met
deskundigheidsbevordering, professionalisering, versterken opbrengstgericht werken,
verhogen van het rendement van lessen, borging van door- en uitstroomcijfers, jaarlijks
lesbezoek, bespreking bekwaamheidsdossier en bevordering van de kwaliteit en
effectiviteit van de werkprocessen.
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2.1 MISSIE, VISIE, AMBITIES
Burgerschap en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Het onderwijs rust leerlingen voldoende toe om richtinggevende keuzes te maken ten
aanzien van loopbaan en loopbaanontwikkeling. De inzetbaarheid van individuen, hun
employability, wordt bepaald door hun mogelijkheden om te leren en 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, met loopbaan en beroep.
Daarnaast is loopbaansturing gericht op het vervolgonderwijs en/of werk. De
doorlopende leerlijn in de beroepskolom (vmbo-mbo) en afstemming met het havo zijn
voorwaarden.
Het is van belang dat leerlingen hun zelfbeeld vergroten door loopbaangerichte
reflectiegesprekken. Dit zijn gesprekken n.a.v. een ervaring. Daarbij is het van belang dat
de leerlingen een beeld hebben van de beroepenwereld, zicht hebben op hun
beroepsprofiel en zicht hebben op de samenhang tussen werken, wonen en vrije tijd als
onderdeel daarvan.

Burgerschapszin: zorg voor jezelf, de ander en de omgeving
“Burgerschap is niet van één iemand of één instantie, maar van
iedereen! Burgerschapszin gaat over hoe verhoud ik mij tot de ander
en vooral ook, in dit tijdsgewricht, 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? Wanneer hier
bewustwording in optreedt samenvallend met een consistente
attitude en bijbehorend gedrag wordt sociale cohesie, solidariteit en
plichtbesef naar mens en omgeving bevorderd.

De schoolcultuur waaronder het pedagogisch klimaat en vormen van
leerlingenparticipatie lenen zich voor het realiseren van een democratisch schoolklimaat.
Omdat burgerschap een algemene opdracht is kijkt het DaCapo College breder dan naar
vakken alleen. Het DaCapo College geeft richting aan burgerschapsvorming door de
schoolomgeving en met name de wijken en de samenleving erbij te betrekken. In de
vorm van vakoverstijgende aanpakken en projecten als verschillende mogelijkheden om
leerlingen te vormen. Bij het DaCapo College bouwen leerlingen een loopbaandossier op
waarmee zij kunnen aantonen dat zij zich hebben ontwikkeld op het gebied van loopbaan
en burgerschap onderwerpen. Alle eindopdrachten van elk thema worden opgeslagen in
het loopbaandossier. Bij ieder van deze opdrachten is ruimte voor loopbaancompetenties
en burgerschap onderwerpen.

Leerlingen ontwikkelen burgerschapszin en identiteit aan gedragen
regels en in een veilige leeromgeving. Naast alle grote
veranderingen die op ons afkomen (denk aan de duurzame transitie,
het gebruik van sociale media / verhouding privé /werk, school) is
het van eminent belang om de sociale en culturele vorming van onze
leerlingen duurzaam vorm en inhoud te geven.”
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2.2 MISSIE, VISIE, AMBITIES
Strategisch ict-beleid
Noodzaak en urgentie versterken elkaar. Met het gebruik van ict, met toegenomen
complexiteit, vraagt dit om een herijking van de ict-organisatie. Een adviesgesprek heeft
plaatsgevonden (SIVON) rondom het gebruik van ict vanuit de onderwijskundige visie
vertalend naar een ict visie voor de komende jaren. Het effectief inzetten van ict helpt bij
onderwerpen die betrekking hebben op onderwijskundige keuzes en uitgangspunten
zoals learning analytics, digitale geletterdheid en differentiatie. Vanuit sterk leiderschap
dient er een duidelijke lijn zijn in het ict plan over de implementatie van nieuwe
mogelijkheden met als uitgangspunt de basis op orde, als ook realisering vanuit het
management in een integraal leerplan in zowel overleg- als scholingsbehoefte. Het doel is
om te komen tot een stimulerende, prikkelende en uitdagende digitale infrastructuur om
blended learning mogelijk te maken en te investeren in kennisontwikkeling in eigentijdse
digitale ontwikkelingen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de afdeling ict werkt aan
efficiëntie en effectiviteit van ondersteunende (digitale) toepassingen, waar
standaardisatie omgekeerd evenredig aan onderwijsactiviteiten is gekoppeld: hoe dichter
op het onderwijs, hoe meer maatwerk (en omgekeerd).

“Middels de strategiekaart met gebruikmaking van de
Balanced Scorecard perspectieven zijn de doelstellingen
geformuleerd en uitgezet voor de komende jaren. Deze
doelstellingen zijn uitgewerkt in de hoofdstukken
Onderwijs, Personeelsbeleid en Kwaliteitszorg.”

Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Het DaCapo College ligt in een gemeente met een bovengemiddeld aantal technische
bedrijven en de vraag naar technisch personeel is groot. Mede daardoor ontwikkelt de
school een sterke technische profilering en vervult hierdoor een regionale
voortrekkersrol. Hierbij is sprake van doorlopende leerlijnen (Vakmanschapsroute en
Technologieroute). Het DaCapo College participeert in het programma Sterk Techniek
Onderwijs (STO). Dit programma is erop gericht om de kwaliteit van de
techniekopleidingen in stand te houden en te verbeteren en ondersteunt door de school
aangevraagde projecten. Per jaar is ruim € 400.000 beschikbaar.
Doelen van STO:
1. Versterken van de samenwerking tussen het technische vmbo, mbo en bedrijfsleven;
2. Versterken en profileren van het techniekonderwijs in het algemeen;
3. Versterken van basisvaardigheden techniek bij alle vmbo leerlingen;
4. Aandacht voor nieuwe vaardigheden binnen het techniekonderwijs;
5. Voortbouwen op bestaande samenwerkingsverbanden in het onderwijs (o.a., maar
niet exclusief, in de vorm van verkorte leerroutes);
6. Denken vanuit ‘werelden’ (doelgroep- en thematisch georiënteerde ‘ecosystemen’).
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3.1 ONDERWIJSKUNDIG
VMBO
Onderwijskundige uitgangspunten
Elementen, die we in ons onderwijs gewaarborgd willen zien, zijn de volgende:
• Individuele aandacht voor de leerling;
• Werken volgens het directe instructiemodel;
• Duidelijke structuur in planning/lesrooster, zodat iedereen weet waar
hij/zij aan toe is;
• De zorg wordt nog meer ingebed in het onderwijs en voor de hele school op dezelfde
manier ingericht. Uiteraard wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de
diverse niveaus van de leerlingen;
• Differentiatie op niveau en tempo waar mogelijk binnen de lessen;
• Het gebruik van studieplanners behoort tot de mogelijkheden;
• Leerlingen in een vroeg stadium kennis laten maken met de uitstroomprofielen die bij
het niveau passen;
• Loopbaan oriëntatie is een rode draad in het onderwijsproces;
• Leerlingen worden in staat gesteld zich om onder schooltijd kennis te maken met
talentherkenningsprogramma’s;
• Omwille van sociaal-emotionele, of didactische redenen behoren maatwerk
programma’s afgestemd op individuele leerlingen.

“Iedere school stelt samen met leerlingen en ouders gedragsregels op voor de
school(locatie). Daarbij staat de veiligheid van onze leerlingen voorop. Iedere
school kent een sociaal veiligheidsplan en zet zich actief in om ongewenst gedrag,
als pesten, te voorkomen. Op iedere school wordt tijdig en actief opgetreden
tegen ongewenst gedrag. De stichting DaCapo kent een klachtenregeling, een
integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Veiligheid is een belangrijke
voorwaarde om goed te kunnen leven en leren.”

Veilig en respectvol
Het DaCapo College vindt het belangrijk dat de fysieke en sociale veiligheid voor iedereen
op school gewaarborgd is. Om preventief en curatief te kunnen handelen heeft het
DaCapo College een schoolveiligheidsplan opgesteld. Door de implementatie van het
Schoolveiligheidsplan binnen de bijzondere Corona-omstandigheden maakt het DaCapo
College gebruik van gescheiden pauzes, toezichtroosters, goede contacten met de
schoolagent en uitbreiding ‘blauw in school’. Het DaCapo College monitort jaarlijks de
veiligheidsbeleving van de leerlingen. Als er tekorten zijn, treffen we verbeteringen en
voeren we een adequaat veiligheidsbeleid. Het DaCapo College kent een aanspreekpunt
rondom pesten en hanteert het anti-pestprotocol. In het zorgoverleg worden
pestincidenten besproken zodat we een actueel en representatief beeld hebben van het
aantal incidenten binnen de school en zodat we zorgen dat we pestgevallen volgens het
pestprotocol op een uniforme wijze behandelen.
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3.1 ONDERWIJSKUNDIG
VMBO
Samen, specifiek en nabij voor elke leerling
Het DaCapo College heeft er voor gekozen om vanuit de huidige structuur van de
verschillende zorgniveaus het ondersteuningsaanbod verder te gaan ontwikkelen. We
willen vanuit onze visie en missie elke leerling op maat bedienen in een doorlopende
leerlijn, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de mogelijke
uitstroomperspectieven en alle mogelijke ondersteuning die daartussen valt. Met de blik
gericht op een succesvolle toekomst. We geven de voorkeur aan het mijden van
interventies, zowel sociaal/emotioneel als cognitief, door tijdig samen met de leerling in
gesprek te komen. Hierbij zoeken we de verbinding. Intern door de zorgfunctionarissen
meer te betrekken bij het Supportplein. Deze is gecentreerd binnen de school.
Het doel van het Supportplein is om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
een begeleidings- en ondersteuningstraject te bieden, zodat zij ondanks hun leer- en
sociaal/emotionele problemen toch het reguliere onderwijs op het DaCapo College
kunnen blijven volgen. Het doel blijft het behalen van een vmbo diploma.

“We bieden deze leerlingen een plek om hun persoonlijke-en
onderwijsbehoeftes tegelijk vorm te geven. Daarnaast vindt er
sociaal-emotionele ondersteuning plaats, die laagdrempelig en
toegankelijk is. Binnen de Supportgroep zijn er verschillende niveaus
van zorg die met elkaar in verbinding staan.”

Bij didactische ondersteuning denken we aan de begeleiding van Topsport talentleerlingen en leerlingen die door omstandigheden een maatwerktraject aangeboden
krijgen op didactisch vlak. De ondersteuning bestaat uit een rustige werkplek, waar
indien gewenst didactische ondersteuning gegeven kan worden en waar jongeren
meegenomen worden in het plannen en structureren van hun schoolwerk.
Tevens onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn tot verbinding met collega-scholen en
externe partners met als doel: elke leerling een plek aan te bieden op een school die past
bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden.
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3.1 ONDERWIJSKUNDIG
VMBO
Wettelijke opdracht burgerschap
Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap
in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze
wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen,
verduidelijkt de burgerschapsopdracht uit 2006.
De richting en het doel van de visie op het leergebied burgerschap van het DaCapo
College voor schooljaar 2022 is: starten met reeds bestaande en/of nieuwe invulling van
burgerschap. Deze zijn zichtbaar in lessen en omgang. Het beoogde doel op het
leergebied burgerschap van het DaCapo College voor 2023 is: de school is een leer- en
leefgemeenschap die zich kenmerkt door reflectie en bewuste keuzes voor eigen leven
en loopbaan in relatie met onze samenleving.
Onderwijskundige doelstellingen en ontwikkeldoelen
De strategie, missie en visie van het DaCapo College is uitgewerkt aan de hand van de
strategiekaart met gebruikmaking van de Balanced Scorecard. Met deze perspectieven
kan het DaCapo College precies aangeven waar zij aan werkt en op welk gebied, welke
succesfactoren nodig zijn om gestelde doelstellingen te bereiken en hoe dat gemeten
wordt.

“Onze onderwijskundige doelstellingen hebben we als volgt
beschreven:
• onze leerlingen voeren regie op de eigen
loopbaanontwikkeling;
• onze leerlingen zijn regisseur van het eigen dossier;
• onze leerlingen worden betrokken bij onderwijsdoelen;
• het onderwijsaanbod volgt de onderwijsvraag;
• er heerst een gewaardeerd pedagogisch/didactisch leerklimaat
blijkens het leerling-tevredenheidsonderzoek en vragenlijsten
en evaluaties uit de kwaliteitsagenda.”

De voortgang op het realiseren van onze onderwijskundige doelstellingen meten wij aan
de hand van norm/streefcijfers. Per kwartaal volgt een management bespreking, op
bestuurlijk niveau en op schoolniveau, die de prestaties volgt van het DaCapo College op
standaarden van het toezichtkader Voortgezet Onderwijs en vermeld de acties die voor
betreffende periode relevant zijn. De managementrapportage monitort de voortgang op
deze onderdelen, inclusief de voortgang op de bijbehorende streefcijfers.
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3.2 ONDERWIJSKUNDIG
EOA
Eerste Opvang Anderstalige is een afdeling van het vmbo met anderstalige leerlingen, die
gespecialiseerd is in het onderwijsaanbod waar Nederlands als tweede taal (NT2)
centraal staat. EOA is gehuisvest in het gebouw van het Praktijkonderwijs. De
anderstalige leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding door het intensief
leren van de Nederlandse taal en cultuur en het ontwikkelen van studievaardigheden.
Leerlingen moeten het Nederlands zo leren te beheersen, zodat ze lessen kunnen volgen
in het regulier voortgezet onderwijs (pro-vmbo-havo-vwo) of een beroepsopleiding
binnen het mbo. Naast het vak Nederlandse taal worden ook vakken als rekenen,
wiskunde, lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming, Engels, loopbaan
oriëntatie en burgerschap gegeven.
Wij bieden onderwijs aan statushouders en niet-statushouders tussen de 12 en 18 jaar
oud, waarbij het Nederlands niet de moedertaal betreft en nog niet of onvoldoende
beheersen om naar het regulier onderwijs uit te kunnen stromen. De nietstatushouders zijn leerlingen die, alléén (AMV’er) of met hun gezin, woonachtig zijn in
een asielzoekerscentrum en daarbij in afwachting zijn van een verblijfsvergunning en/of
toekenning van een woning.
Ons onderwijs bereidt jongeren voor op een toekomstige rol in de samenleving. De
continuïteit in de eerste opvang ontbreekt (asielzoekerscentrum), daarnaast is het
vaststellen van de beginsituatie van de afzonderlijke leerlingen complex. Het onderwijs
heeft een zekere opvoedende taak, om leerlingen aan te spreken op hun eigen
verantwoordelijkheid en hen helpen zich te ontwikkelen tot een burger met sociale en
maatschappelijke competenties. Juist deze verwachtingen ten opzichte van de
eindsituatie van de afzonderlijke leerlingen zijn zodanig diffuus dat een programma voor
leerlingen nauwelijks nog op de reguliere eindtermen is te baseren. Het onderwijs is
gedwongen een nieuwe pedagogiek te ontwikkelen op de competenties en ambities van
de leerlingen in de beginsituatie en het vervolg nader te bepalen, hetgeen gezien het
voorgaande makkelijker is gezegd dan gedaan.
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3.2 ONDERWIJSKUNDIG
EOA
Binnen EOA doorloopt iedere leerling een individuele leerroute in een eigen tempo.
Leerlingen die als beginners aangemeld worden, zullen gemiddeld 1 tot 3 jaar lessen
volgen bij de EOA. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitstroom of doorverwijzing is het
taalniveau. Een leerling volgt minimaal 16 tot 22 lessen Nederlandse taal per week. De
leerroutes van de Lowan richtlijnen worden bij uitstroom gehandhaafd.
EOA richt zich op de begeleiding van de individuele leerling en maakt voor elke leerling
een in- en uitstroomdossier genaamd IUD in het leerlingbegeleidingssysteem Presentis.
In het IUD worden o.a. de schoolvorderingen bijgehouden, leerling-kenmerken,
beschermende- en belemmerende factoren weergegeven. Tevens wordt onder het kopje
Ontwikkelingsperspectief (OPP), door de leerling aangegeven wat zijn/haar doelen en
werkpunten voor de komende periode zullen zijn.
De EOA-leerlingen stromen uit binnen het voortgezet onderwijs of gaan naar het mbo.
Dat is een hele overstap. De leerlingen komen niet alleen in het reguliere onderwijs
terecht, maar gaan ook nog eens een beroepsopleiding volgen. Voordat leerlingen deze
overstap ook echt kunnen maken, is het belangrijk dat ze goed nadenken over hun
toekomst. Over de vraag: wat voor werk wil en kan ik doen? De LOB- en
burgerschapslessen zijn ingebed in de schoolorganisatie. We zien dat terug in onze
schoolcultuur, EOA is samen met het Praktijkonderwijs gehuisvest in één gebouw met
dezelfde begin en eindtijden, dezelfde pauzes, uitwisselbare docenten en één directeur
maakt het geheel een geïntegreerde schoolse samenleving. We streven er naar een
school te zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Wat staat er in het OPP?

•
•
•

Er is aandacht voor de studiemotivatie en het sociaal welbevinden van de EOAleerlingen. Jaarlijks nemen wij een vragenlijst hierover af bij de EOA-leerlingen.
Leerlingen van EOA hebben vaak ambities die ze graag willen waarmaken. Ze willen vaak
graag de beste zijn en stellen hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving, ze zijn ook bereid
om iets extra’s te doen om hun dromen waar te maken, tegelijkertijd zijn er vaak sociaalemotionele trauma’s die zij bijvoorbeeld al in hun eerdere thuisland hebben opgelopen.
Hier moet ook aandacht voor zijn want de ervaring leert dat dit belemmerend kan
werken in hun schoolcarrière.
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De verwachte uitstroombestemming van de leerling;
De onderbouwing van de verwachte uitstroomprofiel van de leerling (met
in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren);
Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en -indien aan de ordede afwijking van het reguliere onderwijsprogramma.

3.2 ONDERWIJSKUNDIG
EOA
Ambities 2022

•
•
•
•

•

Het inzetten van een orthopedagoog die docenten ondersteunt bij
groepsdynamiek en leerlingen sociaal-emotioneel ondersteunt naast het
lesprogramma.
Het inzetten van een trauma specialist die de leerlingen begeleidt met het
verwerken van eerder opgelopen trauma’s o.a. die middel van muziektherapie.
Aandacht voor de nieuwkomers die moeten alfabetiseren d.m.v. scholing van
ons personeel en het op termijn creëren van een alfagroep.
Aandacht voor het aanstellen van een transfercoach naar de VO-scholen om de
EOA-leerlingen te begeleiden als zij de overstap maken naar regulier onderwijs
scholen. Zowel docent- als aanbodgericht, zodat het onderwijs beter wordt
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de NT2 leerling in het reguliere VO.
We zijn hierin mede afhankelijk van ondersteuning van de gemeente en het
SWV.
Aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit en lhbtiq.

“ Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer.
Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken.”
Barack Obama
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3.3 ONDERWIJSKUNDIG
PRO
Het Praktijkonderwijs DaCapo College leidt leerlingen op voor volwaardige deelname aan
de samenleving. Het onderwijs dat de leerlingen krijgen, staat in het teken van
voorbereiding op zo zelfstandig mogelijk: wonen-werken-vrije tijd bestedenburgerschap.

Leerlingen volgen een individuele leerroute. De individuele leerroute bevat basisstof die
op het niveau van de leerling is afgestemd en zelf gekozen leerinhouden. De verhouding
basisleerroute – individuele leerroute verandert gedurende de schoolloopbaan ten
gunste van de individuele leerroute naarmate leerlingen zich ontwikkelen en meer eigen
keuzes maken. In ons curriculum werken we met leerlijnen. In de leerlijnen zijn
vaardigheden opgenomen die leerlingen kunnen beheersen, dit wordt aangegeven met
een percentage.
Een leerling kan alle vaardigheden van een leerlijn beheersen, maar er kan een verschil
zijn in de begeleidingsbehoefte. Wij onderscheiden een lage, gemiddelde en de hoge
begeleidingsbehoefte.
De ontwikkeling van de leerling is zichtbaar in het MOP (Mijn Ontwikkelings Plan) binnen
het leerlingbegeleiding systeem Presentis. Het MOP bevat bewijzen van competenties en
certificaten van zowel de praktische en vakspecifieke als de cognitieve vaardigheden die
tijdens het werken en leren op school en de stage zijn verkregen, ook de algemene
competenties en het portfolio van de leerling worden in Presentis vastgelegd.
Het MOP illustreert hoe de transitie van school naar wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap verloopt. Van start naar ontwikkelingsperspectief en daarna naar uitstroom
en nazorg. De school gaat, tot twee jaar nadat de leerlingen de school hebben verlaten,
na of leerlingen zich met succes in de uitstroombestemming kunnen handhaven.
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3.3 ONDERWIJSKUNDIG
PRO
De (cognitieve) mogelijkheden van onze leerlingen verschillen sterk. Daarom hebben wij
het onderwijsaanbod van de basisleerroute op basis van de kenmerken van onze
leerlingenpopulatie gedifferentieerd. Onze leerlingen stromen uit naar arbeid, arbeid
met certificering, arbeid met entreeopleiding of (arbeidsmatige) dagbesteding met
training en ontwikkeling. De uitstroombestemming van de leerling is richtinggevend voor
de leerstof die de docent aanbiedt.
De begeleiding van leerlingen op school vraagt om een goed functionerende
zorgstructuur, waarbij problemen van leerlingen tijdig worden gesignaleerd. Dit betekent
dat er een afgesproken procedure in de begeleiding is waardoor veel leerlingen door
tijdige signalering en begeleiding op het goede spoor worden gezet en gehouden.
De mentor vormt de spil van de zorgbegeleiding binnen de school. Hij /zij signaleert of
een leerling meer ondersteuning nodig heeft en zet vervolgens de zorgprocedure in
werking. Het zorgteam ondersteunt de mentor hierbij.
Naast de praktijkvakken en certificeringsopleidingen is er ook nadrukkelijk aandacht voor
Nederlandse taal en rekenen binnen ons curriculum. Voor leerlingen die een
taalachterstand hebben (voormalige NT2 leerlingen) moeten we ons aanbod aanpassen.
We zien deze doelgroep jaarlijks toenemen. Daarnaast zien we een groep leerlingen die
de overstap kunnen maken naar het mbo. De kans op deze overstap is afhankelijk van
resultaten in Nederlandse taal en rekenen, maar ook van de ontwikkeling van
werknemers- en sociale vaardigheden van de leerling. Burgerschap is verankerd in ons
onderwijsaanbod en we zien dat terug in onze schoolcultuur. We streven er naar een
school te zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Er is aandacht voor de
basisvaardigheden van onze democratische rechtstaat: vrijheid van meningsuiting,
begrip en verdraagzaamheid, het gelijkheidsbeginsel, het afwijzen van discriminatie,
autonomie en verantwoordelijkheidsbesef.
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3.3 ONDERWIJSKUNDIG
PRO
Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De sociaal
emotionele kwaliteiten van de leerlingen bepalen in belangrijke mate de kans op het
vinden en vooral op het behoud van werk. Begrippen als zelfbewustzijn (de eigen
wensen, behoeften en (on)tevredenheid uit te spreken), zelfvertrouwen, sterke en
zwakke kanten in eigen functioneren te zien, empathie en zelfregulatie, het geven en
ontvangen van feedback, het vragen van hulp en het vermogen om de eigen grenzen aan
te geven.
In alle fasen volgen wij jaarlijks de voortgang van de sociaal-emotionele veiligheid van de
leerlingen met de ProZO!-enquête. Dit is een kwaliteitsenquête waarmee de scholen de
tevredenheid meten bij leerlingen, ouders, stagebedrijven en de eigen medewerkers. De
opbrengsten worden landelijk gebenchmarkt en maken inzichtelijke waar verbeteringen
in de school mogelijk zijn.
Het is van belang dat leerlingen wanneer zij extern individueel stage gaan lopen over een
zeker basisniveau aan sociale en werknemersvaardigheden beschikken.
Een degelijke stage opbouw met onderwijs/coaching op maat draagt hieraan bij: eerst
interne stages, dan (begeleide) oriënterende excursies/snuffelstages en kortdurende
externe stages vanuit LOB om vervolgens toe te komen aan individuele externe stages en
uiteindelijk plaatsingsstages gericht op uitstroom naar een betaalde werkplek.
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3.3 ONDERWIJSKUNDIG
PRO
Ambities 2022

•

•

•
•
•
•

Met de inrichting van het Expertise Plein willen we ons ondersteuningsaanbod
stevig neerzetten voor de leerlingen met een hoge begeleidingsbehoefte en voor
de leerlingen met een lage begeleidingsbehoefte. Eigen (opgeleide)
medewerkers kunnen ondersteuning bieden op niveau 2 van zorg, op het gebied
van ontwikkeling van executieve functies en extra begeleiding richting uitstroom
en zelfstandigheid. Hierdoor wordt ons onderwijs nog meer inclusief en kunnen
we tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften en inzetten op de
talenten van onze leerlingen en medewerkers.
Versterken van ons aanbod op het gebied van sociale vaardigheden. Hoewel
sociale vaardigheden op de lessentabel staat van fase 1 en 2 willen we het
daarnaast in de vorm van ambulante begeleiding aanbieden aan alle leerlingen
die op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig hebben.
Versterken van het aanbod op NT2 gebied. Ambulante begeleiding aanbieden
aan alle leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van taal, gezien
onze grote populatie NT2 leerlingen.
Loopbaan oriëntatie en begeleiding: LOB nadrukkelijk op lessentabel van Fase 2,
hierbij buitenschools leren d.m.v. bedrijvenbezoeken en kortdurende externe
stages in de netwerkomgeving van de school.
Het AVO-aanbod in fase 3 aanpassen op uitstromende stageleerlingen en
reguliere stageleerlingen.
Uitbreiden van ons aanbod in certificeringsmogelijkheden en cursussen in
samenwerking met ons netwerk van onderwijspartners en bedrijven in de
omgeving.
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4. PERSONEELSBELEID
Passend HRM-beleid
Ons HRM-beleid maakt integraal onderdeel uit van ons strategisch beleid en de
beleidsplannen van onze scholen. Wij kennen een gesprekkencyclus en een
functiebeleid. Door ervaring weten we dat HRM-beleid naast duidelijke kaders vooral
ook (individueel) maatwerk vraagt. Scholing en ontwikkeling van ons personeel in elke
geleding zien wij als een permanente opdracht.
Goed HRM-beleid begint bij de opleiding van onze mensen en loopt met ‘een leven lang
leren’ door tot een persoonlijke en passende afbouw van hun carrière. Ons HRM-beleid
kenmerkt zich door heldere centrale kaders en cycli (gesprekkencyclus, integraal
scholingsbeleid, kaders taakbeleid, de zwaarte van het werk, goede arbeidsvoorwaarden,
ruimhartige medezeggenschap, professionele ruimte). In onze aanpak, gesprekkencyclus
en in de aanloop van de beoogde fusie met LVO komt de AMO-aanpak (kunnen, willen,
mogen) terug. Bovendien werken wij aan een beleid dat meer persoonlijk gericht is. Wij
houden – daar waar mogelijk - rekening met leeftijd, thuisomstandigheden, individuele
wensen en gezondheid. In ons personeelsbeleid hebben we oog voor verschillen. Het
beleid ten aanzien van de belangrijkste HRM-onderdelen leggen wij vast in aparte
beleidsnotities. Dit geldt voor Arbo, ziekteverzuim, deskundigheidsbevordering, werving
en selectie, functiemix en taakbeleid.

“Goed onderwijs kunnen wij alleen realiseren met goed en
gemotiveerde collega’s. Daarom is een passend HRMbeleid van groot belang. Plezier in het werk en ruimte voor
professionalisering zijn voorwaarden voor goede
werkomstandigheden en een fijne schoolcultuur. Onze
personeelsleden zijn de voorbeelden voor onze leerlingen.”

We streven naar een gelijk percentage mannen en vrouwen in de organisatie. Bij de
aanname van nieuwe medewerkers op leidinggevende posities kiezen we bij gelijke
geschiktheid voor een vrouw. Onze schoolleiding kent een evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen.
Onze leerlingen participeren in de leerlingengeleding van onze MR. De tevredenheidsonderzoeken die periodiek door leerlingen en ouders worden ingevuld, worden
geraadpleegd bij de ontwikkeling, evaluatie en actualisatie van HRM-beleid. Anderzijds
kunnen de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken leiden tot bijstelling van HRMbeleid.
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5. KWALITEITSZORG
Vanuit gedeeld eigenaarschap werken we aan gemeenschappelijke doelen. Samen
werken wij aan een kwaliteitscultuur waarbinnen betrokkenen niet alleen ruimte en
vertrouwen voelen om kennis te delen en te innoveren, maar ook helder hebben binnen
welke beleidsruimte en regelgeving zij hun werk verrichten. Het Dacapo College wil goed
onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering bieden, gewaardeerd door leerlingen, ouders
en het werkveld. Het DaCapo College hanteert een integraal systeem dat systematisch de
kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering monitort, onderhoudt, borgt en verantwoordt.
Waar nodig wordt verbetering doorgevoerd op basis van beschikbare data, analyses en
evaluaties. Het jaarlijks concreet benoemen en prioriteren van doelstellingen en
prestatie-indicatoren (met de bijbehorende streefcijfers en normen), alsook het verder
operationaliseren en vaststellen van processen en werkwijzen door bestuur en het
directieteam, is voorwaardelijk voor de te maken en te realiseren managementafspraken.
De sturing op realisatie van doelstellingen en afspraken staat of valt hierbij. Tussentijdse
voortgangsrapportages evalueren de geboekte progressie in het PDCA proces.
Doelstellingen blijven intentioneel wanneer deze niet worden vertaald in te behalen
resultaten. Om die reden heeft het DaCapo College de te behalen doelstellingen en
resultaten opgenomen in haar strategiekaart en operationeel gemaakt.

“Met gebruikmaking van de Balanced Scorecard perspectieven
(financieel, klant, proces en groeiperspectief) zijn de doelstellingen
vertaald in resultaten waarop gestuurd wordt. De vermelde
streefcijfers en/of normen geven het niveau van de beoogde
prestatie weer.”

Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Dit betekent:
• Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze
doelen gehaald worden;
• De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en
waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd;
• De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een
functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk. De verantwoordelijkheidsverdeling is
beschreven in het managementstatuut.
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6. BRONNEN & DOCUMENTEN
Incidentenregistratie
Jaarverslag 2020
Klachten en klachtafhandeling
Klokkenluidersregeling
Missie en visie
Pestprotocol
Samenlevingsregels
Schoolveiligheidsplan
Sponsorbeleid
Veiligheid
Sterk Techniek Onderwijs
Topsport Talentschool
Stichting LVO-Visie-Horizon 2025
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