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VISIE & AMBITIE
Als leerlingen eenmaal op eigen benen staan, is het belangrijk dat zij een
bestaan kunnen verwezenlijken waarin hun behoeften worden bevredigd
en waarin hun talenten worden benut. Dit vergroot hun levensvreugde
en heeft een positief effect op de samenleving. Bij de leerling passend
onderwijs, afgerond op het voor de leerling hoogst haalbare niveau, is
hiervoor voorwaarde. Daarom investeren wij als Onderwijsgroep in het
beste onderwijs en in een uitstekend pedagogisch klimaat, waarin onze
medewerkers, individueel en in onderlinge samenwerking, rekening
houden met de unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en
onderwijsbehoeften van de aan hen toevertrouwde leerlingen.
Daarom investeren we ook in goed werkgeverschap, goed werknemerschap, en gebouwen waarin het goed werken en samenleven is.
Wij bieden lokaal alle niveaus van voortgezet onderwijs aan voor leerlingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving van
Amersfoort en die bereid zijn naar Amersfoort te reizen. Wij streven
ernaar om leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere voortgezet onderwijs les te geven, maar bieden regionaal, (voortgezet) speciaal onderwijs
aan leerlingen die door een gedragshandicap of vanwege psychiatrische
problemen niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen. De Stichting
Onderwijsgroep Amersfoort verzorgt onderwijs op openbare grondslag.
De onderwijswetgeving beschrijft wat openbaar onderwijs openbaar
maakt. De Onderwijsgroep Amersfoort voldoet aan deze beschrijving.
Op onze scholen is ieder kind dat voldoet aan de toelatingsnormen en
iedere leraar die de openbare grondslag onderschrijft en voldoet aan de
functiebekwaamheden welkom, ongeacht zijn sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
In de bestuurlijke praktijk betekent dit dat het College van Bestuur en de
directieraad zich bewust zijn van hun rol in en invloed op de maatschappij. De Onderwijsgroep Amersfoort stelt zich nadrukkelijk open voor
ontwikkelingen in de maatschappij en participeert zo nodig actief bij het
vinden of aanleveren van oplossingen voor maatschappelijke knelpunten.
Daarnaast zoeken wij actief naar samenwerking met andere schoolbesturen als dat in het belang van de leerlingen lijkt.
Visie
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KOBUS DE BOER, VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR:
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ALLE SCHOLEN VAN DE ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT
De Amersfoortse Berg mavo, havo, vwo, vwo-bèta
’t Atrium vmbo-t, havo, atheneum, tweetalig vwo, sportklassen havo/vwo
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Mulock Houwer cluster 4-onderwijs (V)SO en arbeidstraining
(locaties Mulock 2000, ’t Gooi, De Rietschans, Fornhese, De Tinne, Lageweg, ATC Amersfoort)
Trivium College mavo Trivium College, vmbo Trivium College, praktijkonderwijs Trivium College
Vathorst College eigentijds onderwijs vmbo-t, havo, vwo
VSO De Sprong cluster 4-onderwijs (Locatie Maarsbergen) en cluster 4-onderwijs
in jeugdzorgplusinstelling De Lindenhorst en justitiële instelling Eikenstein

Scholen

‘WE HEBBEN EEN COMPLETER
PALET AAN SCHOLEN’

n 2014 hebben we vastgehouden
aan de koers die in 2011 werd
ingezet. De gedeelde ambitie staat
recht overeind, met positieve gevolgen
voor transparantie en kwaliteit. Ook
zijn de betrokkenheid en de gedeelde
verantwoordelijkheid binnen de
Onderwijsgroep groter dan ooit.
De toename van de gemeentelijke
verantwoordelijkheden op het gebied
van zorg en de daaruit voortvloeiende
bewegingen bij de (grote) zorginstellingen zijn niet ongemerkt aan ons
voorbijgegaan. Nadat eerder bekend
werd dat de justitiële jeugdinrichting
Eikenstein in 2017 de deuren sluit,
werd in 2014 bekend dat het onderwijs aan onze instellingsschool De
Lindenhorst wordt overgenomen door
Intermetzo, de nieuwe eigenaar van de
Jeugdzorgplus-instelling De Lindenhorst-Almata. Daarnaast kan een
interne reorganisatie bij GGz-Centraal
gevolgen hebben voor onze locatie
Fornhese.

Goed nieuws

De invoering van Passend Onderwijs
is zonder bijzonderheden verlopen.
De effecten op de aanmelding in het
Speciaal Onderwijs zullen de komende jaren duidelijk worden. Of verdere
aanpassingen in de zorgstructuur van
de scholen nodig zullen zijn, zullen
we in de praktijk merken. Van de

onderwijsinspectie kregen we goed
nieuws over de onderwijskwaliteit van
de locaties voor Speciaal Onderwijs
’t Gooi en Mulock 2000. Zij ontvingen
een basisarrangement, waardoor nu
het hele Speciaal Onderwijs weer in
het groen staat. In 2014 wierp het
programma Veranderproces Speciaal
Onderwijs zijn eerste vruchten af.
Het bestuur deed elf voorstellen, die
voortvloeiden uit de werkzaamheden
van de projectgroepen onderwijs en
zorg, onderwijs en arbeid en communicatie. Daarnaast werd voor de hele
Onderwijsgroep Amersfoort een begin
gemaakt met het project HR.
Toen bleek dat een unilocatie voor het
Trivium College niet meer tot de mogelijkheden behoorde, werd in 2014
besloten om de beroepsgerichte en de
theoriegerichte stroom te concentreren op afzonderlijke locaties. Op deze
manier doen leerlingen examen op
de eigen locatie. Tegelijkertijd werd in
2014 vanwege teruglopende leerlingenaantallen op de mavo-afdeling van
De Amersfoortse Berg besloten om
deze per 1 augustus 2015 af te bouwen.
Een en ander betekent dat de Onderwijsgroep Amersfoort nu een completer palet aan scholen voor openbaar
voortgezet onderwijs aanbiedt. Een
school voor praktijkonderwijs, een
school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, een mavo, een

lyceum, een school voor mavo, havo
en vwo, een vernieuwingsschool voor
mavo, havo, vwo en een categoraal
gymnasium.
Waar eerdere groeiregulerende
maatregelen dienden om het Vathorst
College gecontroleerd en stabiel te laten
groeien, werd in 2014 een maximum
gesteld aan het aantal toe te laten
leerlingen om zo de balans tussen de
pedagogische en didactische aanpak en
de fysieke ruimte in de leerhuizen in
evenwicht te houden. De verbetering
van de huisvesting van het Johan van
Oldenbarneveltgymnasium blijft een
ingewikkeld dossier. In 2014 werd op
verzoek van de gemeente de optie van
vernieuwbouw van het bestaande gebouw onderzocht. Deze optie is duurder dan nieuwbouw en brengt intensief
financieel overleg met zich mee.

Met recht trots

In het jaar 2013 hebben we onze
aandacht gericht op het creëren van
een nog steviger fundament van onze
organisatie. In 2014 heeft dat goede
resultaten opgeleverd. In dit jaarverslag
geven wij u daar voorbeelden van. In
dit gedeelte leest u over onze beleidsmatige ontwikkelingen. Als u het boekje omdraait, vertellen de medewerkers
van onze scholen waar zij trots op
zijn. En met recht! Er gebeuren mooie
dingen op de scholen.’ •
Voorwoord
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Adriaan Schoch, voorzitter
Raad van Toezicht

D

e Onderwijsgroep Amersfoort
staat er over het geheel genomen goed voor. De voorzitter
noemt een paar prestaties van formaat:
‘Alle locaties van het (voortgezet)
speciaal onderwijs hebben een basisarrangement gekregen en het Johan van
Oldenbarneveltgymnasium is door de
staatssecretaris van Onderwijs voor de
derde keer op rij als excellent beoordeeld.’ De voorzitter is ook tevreden
over de toestroom van leerlingen. ‘De
aanmeldcijfers zijn goed te noemen.
Op zichzelf een verheugend gegeven,
alleen bij het Vathorst College leidde
de hoge toestroom wederom tot groeiregulerende maatregelen. De Raad
van Toezicht heeft aan deze maatregel goedkeuring verleend omdat de
kwaliteit van het geboden onderwijs
de hoogste prioriteit heeft. Het aantal
leerlingen heeft ook consequenties
voor de schoolgebouwen,’ aldus
Adriaan Schoch. ‘Dit speelt met name
bij het gymnasium. Er zijn vanaf 2013
gesprekken gaande met de gemeente
Amersfoort over nieuwbouw dan wel
verbouw van het huidige gebouw. We
hopen deze gesprekken in het jaar
2015 af te ronden.’

EEN JAAR VAN
PROFESSIONALISERING
De eisen die de overheid aan toezichthouders in de publieke sector
stelt worden strenger. ‘In 2014 hebben we alles in het werk gesteld
om de Raad van Toezicht verder te professionaliseren. Ook kunnen we
met trots melden dat de Onderwijsgroep Amersfoort er weer goed voor
staat.’ Adriaan Schoch belicht hoofdzaken en hoogtepunten uit 2014.

Raad van Toezicht

Bestuurskracht

‘Door de toenemende complexiteit van
het onderwijsveld in het algemeen en
de Onderwijsgroep Amersfoort in het
bijzonder, en de strengere eisen die
de overheid stelt aan met name bestuurskracht hebben we na uitvoerige
discussies met betrokkenen besloten
het College van Bestuur met een lid
uit te breiden. Het nieuwe lid zal zich
voornamelijk richten op het bestuur
van de processen die het onderwijs ondersteunen: de bedrijfsvoering,’ vertelt
de voorzitter.

‘Er zijn
prestaties
van formaat
geleverd’
Professionalisering

‘De rol van toezichthouders in de publieke sector lijkt zich te ontwikkelen
tot een vak,’ aldus Adriaan Schoch.
‘We hebben als raad in ruime mate
deelgenomen aan diverse regiobijeenkomsten, congressen en seminars om
zo voldoende op de hoogte te blijven
van de relevante ontwikkelingen. Ook
dit jaar hebben we een gesprek georganiseerd met een externe deskundige. In een gezamenlijke bijeenkomst
met de directieraad hebben we naar
aanleiding van het rapport Naar een
lerende economie van de Wetenschappelijke Raad Voor het Regeringsbeleid met de heer Van Lieshout gesproken. We hebben uitvoerig stilgestaan
bij de noodzakelijke ontwikkelingen
in het onderwijs.’ In het kader van de
verdere professionalisering heeft de
Raad van Toezicht onder leiding van
een externe adviseur een zelfevaluatie
gehouden, waarbij onder meer de
volgende thema’s aan de orde zijn geweest: de verhouding met het College
van Bestuur, kennis en kunde van de
leden, samenwerking, en de rol van
de voorzitter.

Samenwerkingsverbanden

‘Binnen het voortgezet onderwijs,
dus ook binnen de Onderwijsgroep
Amersfoort, is onduidelijkheid over
hoe de samenwerkingsverbanden
in het kader van Passend Onder-

wijs vanuit de toezichthoudende rol
moeten worden beoordeeld,’ vertelt
Adriaan Schoch. ‘De Raad van Toezicht heeft besloten deze als “verbonden partijen” te willen beschouwen.
De consequenties daarvan werken
we in samenwerking met de VTOI
(Vereniging van Toezichthouders van
Onderwijs Instellingen) verder uit.’
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Samenstelling

De Raad van Toezicht heeft in zijn
samenstelling twee veranderingen
doorgemaakt. ‘We hebben afscheid
genomen van mevrouw Van der
Meulen-Hoogkamp, die met het oog
op haar leeftijd besloten heeft per
1 mei 2014 de Raad van Toezicht te
verlaten. Ook mevrouw Jongerius,
die begin mei 2014 benoemd werd als
wethouder in Utrecht, heeft afscheid
genomen, omdat zij haar nieuwe
werkzaamheden niet kon combineren met het lidmaatschap van een
Raad van Toezicht. We danken hen
hartelijk voor hun werkzaamheden.
Na hun vertrek hebben we besloten
slechts één vacature uit te zetten
omdat wij vijf leden als voldoende
zien. Na een sollicitatie in juni 2014
is de heer Gunning tot de Raad van
Toezicht toegetreden. Hij maakt deel
uit van de auditcommissie.’

Op peil houden

Door de toegenomen en nog toenemende eisen die aan toezichthouders
worden gesteld zal de Raad van
Toezicht ook in de komende jaren al
het mogelijke doen om kennis, kunde
en vaardigheden op peil te houden.
‘Naast toezichthouden willen we het
College van Bestuur advies geven
en onze rol als werkgever in de volle
breedte trachten inhoud te geven.’ •
Raad van Toezicht
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‘WE HEBBEN EEN
KWALITEITSSLAG
GEMAAKT’
Het bestuur- en management-ondersteuningsbureau (BMO) van de Onderwijsgroep ondersteunt
het bestuur, de Raad van Toezicht en het management van de scholen met de financiën, huisvestingszaken, de personeels- en salarisadministratie, HR
en kwaliteit. ‘Onze taken en verantwoordelijkheden
zijn toegenomen. Mede door de uitbreiding van het
BMO is het gelukt om een kwaliteitsslag te maken,’
vertelt bestuurssecretaris Ad Botterblom.

‘E

r was in het verleden relatief
weinig gemeenschappelijk
beleid,’ legt Ad Botterblom
uit. ‘In 2012 hebben we een beleidslijn ingezet waardoor daarin verandering is gekomen. Rectoren en
directeuren fungeren nu als portefeuillehouders en denken mee over
gemeenschappelijk beleid rondom
specifieke thema’s. Een sprekend
voorbeeld hiervan is het personeelsbeleid, waarin we gezamenlijk
optrekken door het vormgeven van
gemeenschappelijke HR-thema’s.’

HOOFDSTUK 1

ORGANISATIE

Hoofdstuk 1

Organisatie

BESTURINGSFILOSOFIE

is een aanzet gemaakt met het digitaliseren van het personeelsdossier en
er zijn voorbereidingen getroffen voor
het ontwikkelen van een zogenaamd
Self Service-systeem waarin medewerkers en scholen straks personele
wijzigingen digitaal kunnen doorgeven. De samenwerking tussen de
HRM-afdeling en de Personeels- en
Salarisadministratie is geïntensiveerd.
Ook de financiële afdeling heeft een
professionaliseringsslag gemaakt.
Ad Botterblom is jarenlang verantwoordelijk geweest voor de financiële
rapportages, begrotingen, jaarrekening en formatiezaken. ‘Die taak heb
ik in de loop van de afgelopen jaren
uit handen gegeven. De controller en
de assistent controller maken nu alle
financiële rapportages, begrotingen,
formatieberekeningen en de jaarrekening. Voor de formatieplanning en
-toedeling werken alle scholen voor
voortgezet onderwijs met een nieuw
softwarepakket, Foleta. Ook hebben
we de voorbereidingen getroffen voor
digitale factuurverwerking, die we in
2015 gaan invoeren.’

Verhuisd

Professionaliseringsslag

Om de scholen beter te kunnen
ondersteunen en adviseren is ook het
BMO professioneler gaan werken. Er

‘In de bovenschoolse
organisatie zijn behoorlijke
stappen gemaakt’

Ad Botterblom,
bestuurssecretaris
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Om ruimte te bieden aan nieuwe
collega’s is het BMO verhuisd. ‘Door
de komst van een assistent controller,
een tweede lid College van Bestuur

en een projectdirecteur Speciaal
Onderwijs werd onze kantoorruimte
te klein. Zowel het BMO, het bovenschools Speciaal Onderwijs en de
dienst Speciaal Onderwijs zijn nu
gevestigd op de tweede verdieping
van het gebouw aan De Brand. ‘We
merken dat de lijnen korter zijn
geworden, wat de samenwerking
verbetert en de efficiëntie verhoogt.
Mijn functie heeft ook een andere
focus gekregen,’ legt Ad Botterblom
uit. ‘Ik ben me meer gaan richten op
de ondersteuning en advisering van
het College van Bestuur en de Raad
van Toezicht. Er gelden strakkere
regels voor toezichthouders. De
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van bestuur en Raad van Toezicht zijn toegenomen. Het is mijn
taak hen te voorzien van de benodigde informatie. Daarnaast ben ik aanwezig bij alle GMR-vergaderingen.
Bij de GMR’s zie ik dat er ook een
professionaliseringsslag is gemaakt.’
De bestuurssecretaris concludeert dat
er op alle vlakken in de bovenschoolse organisatie behoorlijke stappen
zijn gezet. ‘Het gaat zeker de goede
kant op, maar we zijn nog niet klaar.
Het nieuwe lid van het College van
Bestuur zal een taak krijgen in de
verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering van het BMO.’ •

Het in het dagelijkse werk
ervaren van een collectieve
school-identiteit geeft een
positieve impuls aan het
functioneren van de medewerkers van die school. De
Onderwijsgroep Amersfoort
geeft daarom de eindverantwoordelijke leidinggevenden
zo veel mogelijk zeggenschap over hun school. Belangrijke voorwaarde hierbij
is dat de kaders waarbinnen
deze leidinggevenden hun
werk doen zo zijn geformuleerd dat het bestuur
zijn statutaire verantwoordelijkheid kan nemen. Het
bureau voor bestuurs- en
managementondersteuning
(BMO) faciliteert het bestuur,
de directieraad en de Raad
van Toezicht. Bestuur en
directieraad regelen alleen
die zaken centraal die:
• de gedeelde ambitie
ondersteunen
• voorkomen dat de
gedeelde ambitie wordt
ondergraven
• foutgevoelig zijn en grote
financiële consequenties
kunnen hebben voor de
stichting als het misgaat.

Organisatie

Hoofdstuk 1
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GEDEELDE AMBITIE

Bestuur en directieraad van de
Onderwijsgroep Amersfoort streven een pluriforme onderwijsgroep na van zelfstandige, ondernemende en ambitieuze scholen
die nauw samenwerken om van
elkaar te leren; die zich medeverantwoordelijk voelen voor
elkaar en elkaars kwaliteit; die
uitstekend onderwijs verzorgen
en die innoveren om het leren en
de ontwikkeling van leerlingen
systematisch te bevorderen.
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HOOFDSTUK 2

ONDERWIJS

H

et Johan van Oldenbarneveltgymnasium heeft niet
voor niets voor het derde
achtereenvolgende jaar het keurmerk
Excellente School gekregen. ‘Daar
werken we hard aan,’ vertelt Cees van
Lent. ‘We hebben een ambitieuze cultuur waarin iedereen openstaat voor
permanente ontwikkeling. We leren
leerlingen hard werken; ze moeten
veel lesstof kunnen verstouwen. Dat
hoort voor mij ook bij onderwijskwaliteit. In de bovenbouw hebben we
het excellentieprogramma Olympos,
waar 35% van onze leerlingen aan
meedoet. Docenten ontwikkelen
daar zelf prachtige lesprogramma’s
voor, waardoor ze veel plezier in hun
lessen hebben en de stof goed kunnen
overbrengen. Kortom, we leggen de
lat hoog voor onszelf en elkaar, en
iedereen wil graag veel leren en zich
ontwikkelen.’

COLLEGE VAN BESTUUR
EN DIRECTIERAAD
De stichting werd in 2014
bestuurd door een eenhoofdig
College van Bestuur. Het College
van Bestuur gaf in 2014 leiding
aan vijf directeuren voortgezet
onderwijs en een directeur speciaal onderwijs. De directeuren
vormen samen de directieraad.
De directieraad is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur. De directeuren
geven leiding aan het middenkader en de overige medewerkers
op de eigen locatie(s). De relatie
tussen het College van Bestuur
en de directieraad is vastgelegd
in een managementstatuut,
waarin de mandatering van
bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
door het College van Bestuur
aan de directeuren is geregeld.

Vrijheid

‘KWALITEITSSTREVEN
ZIT IN ONZE CULTUUR’
De scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort zijn, passend
binnen de gedeelde ambitie, zelf verantwoordelijk voor een
kwalitatief hoogwaardig lesaanbod. Het bestuur controleert
en doet verslag aan de kwaliteitscommissie van de Raad van
Toezicht. Rector Cees van Lent van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium legt uit hoe hij de kwaliteit op zijn school op
hoog niveau brengt.
Cees van Lent, portefeuillehouder
Personeelsbeleid & Besturingsfilosofie

Hoofdstuk 1

Organisatie

De rector leidt die ambitie in goede
banen door duidelijke kaders neer
te zetten waarbinnen docenten veel
vrijheid krijgen om te ontwikkelen
en te bouwen aan kwalitatief goede
lesprogramma’s. ‘De PTA’s (Programma voor Toetsing en Afsluiting),
roosters en jaaragenda zijn fundamentele zaken waarin je je geen
fouten kunt veroorloven. Binnen die
harde kaders krijgen docenten van
het managementteam veel vrijheid
en eigen verantwoordelijkheid om
te experimenteren. Om een goed
onderwijsprogramma neer te zetten
moet je durven meemaken dat
dingen mislukken. Alleen dan kun je
Onderwijs

Hoofdstuk 2
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NIEUWE DIRECTEUR (V)SO
Eind 2014 rondde het bestuur van Onderwijsgroep Amersfoort de
sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur (V)SO af. MarieBernadette Schöpping werd geselecteerd en benoemd. Zij brengt als
oud-directeur Onderwijs bij GGz-instelling Yulius ruime ervaring met
zich mee. Ze stelt zich kort aan u voor.

A

ls leidinggevende van de divisie onderwijs was Marie-Bernadette Schöpping bij Yulius
verantwoordelijk voor achttien locaties
voor (V)SO, een dienst Ambulante
Begeleiding en een afdeling Arbeidstoeleiding. ‘Veel scholen voor speciaal
onderwijs, en ook de scholen van Yulius, hebben in de afgelopen jaren een
kwaliteitsslag moeten maken. Bij mijn
vertrek hadden alle locaties een ruim
basisarrangement, en inmiddels ook
het certificaat van de Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs. Het kwaliteitstraject dat de scholen voor Speciaal
Onderwijs van de Onderwijsgroep
Amersfoort doormaken, is me dus wel
bekend.’

‘Goed leiderschap legt het
fundament voor kwaliteit’
jezelf verbeteren. Van tijdspaden en
SMART-doelen ben ik geen voorstander. Wezenlijke ontwikkeling kun je
niet aan banden leggen. Een psychologisch contract heeft voor mij meer
waarde: we weten waar we naartoe
willen en wat we onze leerlingen
willen bieden. Ik stuur op die eigen
verantwoordelijkheid en laat docenten het gesprek voeren op de plek
waar het hoort. In ons team hebben
we veel vertrouwen in elkaar. Dat
vormt een belangrijk fundament voor
het bouwen aan kwaliteit. We hebben
goede docent-ontwikkelteams waarin
mooie ideeën uitgewerkt worden. We
zorgen ook voor duurzaamheid met
overdraagbare producten.’

Sparren

Investeren in goed leiderschap wordt
binnen de Onderwijsgroep Amersfoort gezien als een fundament voor
kwaliteit. ‘Ons managementteam doet
veel aan deskundigheidsbevordering.
Hoofdstuk 2

Onderwijs

Vier jaar geleden hebben we een extra
conrector aangesteld. Dit was een bewuste keuze die in essentie bijdraagt
aan de onderwijskwaliteit. Onze
conrectoren hebben namelijk relatief
veel tijd beschikbaar om docenten
te begeleiden. Docenten kunnen
makkelijk even binnenlopen om te
sparren. Dat levert veel op. Daarnaast
is er ook veel ruimte voor ontwikkelgesprekken en lesbezoeken.’
Naast het proces zijn uiteraard de
examenresultaten en toelatingscijfers
bij universiteiten een meetinstrument
om te zien hoe het gesteld is met onze
onderwijskwaliteit. Maar ze zeggen
ook niet alles. Een hoog slagingspercentage is mooi, maar dat vind
ik minder belangrijk dan de ambitieuze cultuur, het vertrouwen en de
vrijheid om te ontwikkelen. Door
docenten ruimte te geven hun ideeën
te ontwikkelen, kunnen ze hun werk
grondig doen, waardoor het beter
wortelt.’ •

Normale ambities

‘Kijken met
het hart,
handelen met
verstand’

Marie-Bernadette Schöpping,
Directeur (V)SO

Marie-Bernadette Schöpping hanteert
een motto in haar werk: ‘“Kijken met
het hart, handelen met verstand”. Het
speciaal onderwijs wordt steeds meer
afgerekend op feitelijke resultaten. En
terecht: speciale leerlingen hebben heel
normale ambities, waar we als onderwijs een bijdrage aan willen leveren.
Je hebt niet alleen verstand van zaken
maar ook empathie nodig om leerlingen succesvol uitdagingen te laten
aangaan.’ •
Onderwijs
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
In het kader van de wet op Passend Onderwijs maakt de Onderwijsgroep Amersfoort deel uit
van de samenwerkingsverbanden
van de regio’s waarin de Onderwijsgroep scholen heeft. Van vijf
samenwerkingsverbanden zijn
wij verplicht lid omdat we in die
regio’s scholen hebben. Van een
zesde zijn wij vrijwillig lid omdat
we daar een voorziening voor
het voortgezet speciaal onderwijs verzorgen. De ideeën die de
samenwerkingsverbanden hebben
over de invulling van Passend Onderwijs zijn op hoofdlijnen vrijwel
identiek: onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, en zo veel mogelijk
leerlingen naar reguliere scholen.
De Onderwijsgroep maakt deel
uit van de volgende samenwerkingsverbanden:
• De vereniging SWV De Eem
• De stichting SWV V(S)O Eemland
• De vereniging SWV Voortgezet
Onderwijs Zuidoost-Utrecht
• De stichting Leerlingenzorg
NW-Veluwe
• De coöperatie Qinas
• De stichting SWV Leerlingenzorg
Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht

Hoofdstuk 2
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De ontwikkelingen per school in
’t Atrium
’t Atrium kende in 2014 een recordaantal van 1138 leerlingen. Leerlingen uit groep acht kozen met
name vanwege het persoonlijke
en gestructureerde karakter voor
’t Atrium. Ook de brede oriëntatie
op sport en de internationalisering
waren belangrijke overwegingen
om voor ’t Atrium te kiezen. Sport
werd in 2014 een examenvak. In het
tweetalig vwo-onderwijs worden
de lessen voor het grootste deel in
het Engels gegeven en zijn er veel
typisch Engelse activiteiten, waardoor leerlingen een brede internationale basis leggen. Leerlingen
kiezen bovengemiddeld vaak voor
een exact profiel. Dat ze bij deze
vakken een hoog niveau bereiken,
blijkt onder andere uit het feit dat
drie van de zes finalisten in de
Landelijke Imagine Scholierencompetitie voor Profielwerkstukken van
’t Atrium kwamen.
Vathorst College
Opnieuw is de school flink gegroeid. In het schooljaar 2014–2015
werd gestart met 920 leerlingen
en 93 personeelsleden. De school
bereikt langzaam maar zeker het
optimum: de innovatieve pedagogische en didactische aanpak die
passend is bij de fysieke ruimte in
de leerhuizen. De school is trots op
de ontwikkeling van haar didactiek.

De in 2012 ingezette professionalisering van Didactisch Coachen beklijft
steeds beter en werpt haar vruchten
af. Docenten leren om rijkere feedback te geven en worden daar steeds
beter in.
Het Vathorst College heeft veel aandacht besteed aan vaardigheden als
regie nemen, plannen, samenwerken
en reflecteren. De examenresultaten
waren goed. Bijzonder is daarnaast
dat veel leerlingen gedurende hun
verblijf op het Vathorst College succesvol doorstromen naar een hoger
niveau dan bij de aanmelding werd
geadviseerd.
De Amersfoortse Berg
De Amersfoortse Berg heeft in 2014
hard gewerkt aan een nieuw schoolplan, gebaseerd op vier pijlers. Betrokken en Veilig: de school kenmerkt
zich door een veilig leer- en werkklimaat. Om de betrokkenheid van
leerlingen en ouders te vergroten is
een leerlingenraad opgezet en wordt
het gesprek aangegaan met ouders.
Eigenzinnig: de school maakt op eigen
wijze afwegingen en keuzes die in het
belang zijn van de eigen leerlingen.
Zo wordt de mavo-afdeling afgebouwd en wordt er met behoud van
kennis een mavo-locatie vormgegeven op het Trivium College. Hiermee
ontstaat er een prachtige kleinschalige mavo. Op De Amersfoortse Berg
komt de focus te liggen op havo en

een notendop
vwo. Resultaatgericht: naast aandacht
voor harde gegevens als de examencijfers is er nadrukkelijk aandacht
voor het welbevinden van leerlingen
en de medewerkers. Groen en Gezond:
er is aandacht voor duurzaamheid.
Een ingrijpende opknapbeurt van het
hoofdgebouw heeft ervoor gezorgd
dat het klimaat in veel lokalen aanzienlijk is verbeterd. In 17 lokalen
kwam zelfs een CO2-gereguleerde
ventilatie, en het schoolterrein is per
1 augustus 2014 rookvrij.
Stedelijk Gymnasium Johan van
Oldenbarnevelt
Het Johan van Oldenbarnevelt
gymnasium is het enige categorale
gymnasium in Amersfoort. Het is
een degelijke, ambitieuze school met
circa 920 leerlingen. In 2014 heeft het
gymnasium net als in 2012 en 2013
als enige Amersfoortse VO-school
van het ministerie van OCW het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen.
De docenten zijn voortdurend bezig
met het verbeteren en verbreden van
het onderwijsaanbod, niet alleen in de
ontwikkeling van de vakken (versterkt
talenonderwijs, excellent bètaonderwijs, cultuur, klassieke talen), maar
ook in modulair onderwijs. Er zijn
veel mogelijkheden voor leerlingen
die meer willen en kunnen dan het
standaardprogramma. Een derde
van de bovenbouwleerlingen volgt
het honoursprogramma Olympos. De

huisvesting blijft een aandachtspunt.
Hierover leest u meer op pagina 18.
Trivium College
Het Trivium College is een school
voor mavo, (beroepsgericht) vmbo en
praktijkonderwijs. Binnen het vmbo
onderscheiden we twee stromen: een
theoretische stroom (TL/GL) en een
beroepsgerichte stroom (BB/KB). Het
Trivium College wordt sinds 1 januari
2014 geleid door één directeur. In
januari 2014 is gestart met de ontwikkeling van het Schoolplan 2014-2018.
De school wordt hierbij extern ondersteund. Op de drie locaties is met
medewerkers gesproken over missie,
visie en de in- en externe ontwikkelingen van het onderwijs. Daarnaast
zijn er diverse bijeenkomsten met
het managementteam geweest. Het
achterblijven van het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2014-2015
vroeg op korte termijn om een aantal
duidelijke keuzes. Elke stroom heeft
een eigen locatie gekregen, zodat
leerlingen instromen op de locatie
waar zij in principe ook hun diploma
zullen gaan halen. Dit biedt leerlingen
en ouders meer duidelijkheid.
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Het (V)SO van de Onderwijsgroep
Amersfoort kende een jaar waarin
veel veranderingen zijn ingezet. De
grootste verandering was de landelijke invoering van Passend Onderwijs.

Hoewel de scholen waren voorbereid op deze wijziging vragen de
organisatorische consequenties
hiervan veel aandacht en aanpassingen in de werkwijze.
In 2014 zijn de voorbereidingen
getroffen voor bovenschoolse regie op de – administratieve – processen rondom leerlingstromen
en -administratie. Deze wordt
vervolgd in 2015, onder meer
door de inrichting van de Dienst
Speciaal Onderwijs. Mede als gevolg van de invoering van Passend
Onderwijs is de dienst Ambulante
Begeleiding per 1 augustus 2014
opgeheven. De meeste medewerkers hebben een andere
passende werkkring gevonden.
Het (V)SO werd in 2014 geleid
door een interim-directeur.
Hij heeft een plan van aanpak
voor het Veranderproces (V)SO
geschreven, gebaseerd op de
structuurnota voor het (V)SO. De
tendens naar meer integrale verantwoordelijkheid van locatiedirecteuren is ingezet, onder meer
door de verantwoordelijkheid voor
locatiebegroting en -formatie bij
hen neer te leggen. De locatiedirecteuren zijn hiervoor extra
geschoold. De voortdurende kwaliteitszorg heeft ertoe geleid dat
de inspecteur voor het onderwijs
alle locaties het basisarrangement heeft toegewezen.

De scholen
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Anja Emmens,
beleidsmedewerker HR
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‘T

‘E

Leerzame zoektocht

Vitaliteit

‘WE STREVEN
NAAR EEN LERENDE
ORGANISATIE’
Met de invoering van Passend Onderwijs en het nieuwe
inspectiekader in het Speciaal Onderwijs moet de pedagogische en didactische bekwaamheid van het personeel
vergroot worden. Hierdoor is extra nadruk gekomen op
het HR-beleid. Beleidsmedewerker P&O Anja Emmens
vertelt over de positionering van en visie op HR binnen de
Onderwijsgroep Amersfoort.
Hoofdstuk 3

Personeel

‘De thema’s hangen nauw met elkaar
samen,’ legt Anja Emmens uit.
‘Duurzame inzet van medewerkers
is een belangrijk thema nu mensen
langer moeten doorwerken terwijl ze
hiervoor minder gefaciliteerd worden
door de overheid. We hechten er veel
waarde aan dat medewerkers zich
vitaal blijven voelen. We zien het dan
ook als onze taak om medewerkers
te ondersteunen zodat ze zo lang
mogelijk met plezier kunnen blijven
werken. Een goede gesprekkencyclus is daarbij noodzakelijk, net
als talentontwikkeling. Hoe kunnen
medewerkers hun talenten dusdanig
ontwikkelen dat ze energie krijgen
van hun werk? De invulling van deze
thema’s gaan we de komende jaren
met de leidinggevenden van alle
scholen verder uitwerken.’ •

17

oen mijn leidinggevende
vroeg of ik mee wilde doen
aan het kweekvijvertraject
had ik al coördinerende taken. Mijn
rector zag leidinggevende capaciteiten
bij mij en vroeg of ik de ambitie had
deze verder te onderzoeken in het
kweekvijvertraject. Dat aanbod heb ik
met beide handen aangegrepen.’

en school is zo goed als de
mensen die er werken. Goed
werk leveren is de norm en
wij streven professioneel werkgeveren werknemerschap na.’ Uit deze visie
volgt dat de kwaliteit van het onderwijs afhankelijk is van de ontwikkeling van medewerkers. ‘Als medewerkers zich blijven bekwamen, komt dat
direct ten goede aan onze leerlingen,’
vertelt Anja Emmens. ‘We streven
daarom naar een lerende organisatie
waarin iedereen in ontwikkeling is.
Om dit te faciliteren werken we aan
ons personeelsbeleid. Op scholen
hebben we geïnventariseerd wat belangrijke HR-thema’s zijn. Daar zijn
drie hoofdzaken uit voortgekomen:
Talentontwikkeling, de Gesprekkencyclus en Vitaliteit & Ziekteverzuim.
Met deze thema’s gaan we gezamenlijk aan de slag om er meer één lijn in
te brengen.’

Lennart Janssen, docent aardrijkskunde

LEIDINGGEVENDE
AMBITIE ONDERZOEKEN
In 2013 is het kweekvijvertraject, waarin docenten met
coördinerende taken opgeleid worden voor een leidinggevende functie, weer van start gegaan. Aardrijkskundedocent
Lennart Janssen van het Vathorst College was een van de
deelnemers. Hij vertelt over zijn ervaringen in dit twee jaar
durende traject.

Gedurende twee jaar waren er zeven
bijeenkomsten van twee dagen, waar
Lennart Janssen samen met de andere
leidinggevenden in spe aan heeft
deelgenomen. ‘Naast de bijeenkomsten
kregen we opdrachten en leidden we ieder een project op onze school. Ik ging
als projectleider aan de slag om een
team te maken van de tien coördinatoren die ieder verantwoordelijk zijn voor
een van onze vier pijlers: zelfstandig
leren, kunst & cultuur, digitaal leren en
thematisch onderwijs. Het was boeiend
om met alle ontwikkelingsgebieden
in de school bezig te zijn, maar het
was wel een hele klus om tien mensen
met hun eigen wijsheid en ideeën tot
een team te smeden. Ook het bieden
van kaders en tegelijkertijd ruimte
laten voor onderwijsvernieuwing was
een hele uitdaging. Voor mij was het
bijzonder leerzaam om te ontdekken
dat iedereen andere aansturing nodig
heeft en te leren manoeuvreren tussen
de wensen van het team en die van het
management.’
Na een assessment is Lennart Janssen
startbekwaam bevonden als leidinggevende. ‘Voorlopig wil ik blijven
lesgeven. Dat vind ik nog te leuk om
volledig los te laten. Naast mijn werk
als docent wil ik graag leidinggevende
taken gaan oppakken. Gelukkig is er op
het Vathorst College zo veel vernieuwing en ontwikkeling dat ik hier voorlopig nog wel aan mijn trekken kom.’ •
Personeel
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HUISVESTING

H

et gymnasium is gehuisvest
in een karakteristiek gebouw
op de berg in Amersfoort.
Echter, het mooie gebouw voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd en
door groei van de school is het te klein.
Ferry Brokers houdt zich als lid van de
directieraad van de Onderwijsgroep
Amersfoort bezig met de huisvesting
van zijn collega-school. ‘Met het plaatsen
van noodlokalen en het verrichten van
kleine interne verbouwingen is de krapte
tijdelijk beheersbaar gemaakt, maar we
willen het probleem zo snel mogelijk
structureel oplossen. Een gebouw is
namelijk bijzonder belangrijk voor het
onderwijs. Een goede luchtkwaliteit is
wezenlijk voor een goede concentratie
en er is ruimte nodig om onderwijsontwikkelingen te kunnen doorvoeren
en in de lessen flexibele werkvormen te
kunnen gebruiken.’

Onderzoek

Ferry Brokers, rector
Amersfoortse Berg
& portefeuillehouder
Huisvesting

HUISVESTING
STEDELIJK GYMNASIUM
De Onderwijsgroep Amersfoort is al sinds 2006 in overleg met
de gemeente Amersfoort over de huisvesting van het Stedelijk
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Plannen voor nieuw- en
verbouw hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd. In 2014
is er een voorkeursscenario voor het uitbreiden van de huidige
locatie uitgewerkt. Portefeuillehouder Huisvesting Ferry Brokers
licht de overwegingen toe.

Hoofdstuk 4

Huisvesting

Samen met de gemeente is de Onderwijsgroep Amersfoort op zoek naar
een oplossing. ‘In 2013 lagen er twee
scenario’s op tafel: verbouw van de
huidige locatie of nieuwbouw op het
nabijgelegen sportveld, dat eigendom
is van de Onderwijsgroep Amersfoort.
Er werd gekozen voor het bouwen van
een nieuwe school op het sportveld,
maar de buurt bleek liever te willen
dat het gymnasium op de huidige plek
blijft.’ Samen met de gemeente heeft de
Onderwijsgroep het scenario uitbreiding en verbouw op de huidige locatie
verder onderzocht. ‘Er moeten flink wat
vierkante meters bij en het gebouw dat er
al staat moet in lijn gebracht worden met
de huidige bouwnormen zoals dubbel
glas, aanbrengen van zonwering, isolatie
en het op orde brengen van de luchtkwaliteit.’ Uit het gezamenlijke onderzoek
van de gemeente en de Onderwijsgroep
bleek dat dit scenario 13,2 miljoen gaat
kosten. In 2015 wordt gekeken hoe dit
geld bij elkaar gebracht gaat worden. •
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INTEGRAAL
HUISVESTINGSPLAN
AMERSFOORT
De Onderwijsgroep Amersfoort is samen met de gemeente
en de andere Amersfoortse schoolbesturen betrokken bij
het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan
(IHP) voor de onderwijsgebouwen van het primair, speciaal
en voortgezet onderwijs. ‘Het uitgangspunt van dit plan is
doorcentralisatie,’ aldus Harko Boswijk.

P

ortefeuillehouder en rector
Harko Boswijk is vertegenwoordiger van de Onderwijsgroep Amersfoort bij de overleggen
over onderwijshuisvesting tussen
de gemeente en de Amersfoortse
onderwijsbesturen. ‘In 2014 zijn we
begonnen met het verkennen van
vormen van doordecentralisatie.
Hierna hebben we de standpunten,
mogelijkheden en belangen van alle
partijen geïnventariseerd. Vervolgens
zijn we met elkaar tot de conclusie
gekomen dat we doorcentralisatie een
goed idee vinden.’

Toekomstbestendig

De doorcentralisatie houdt in dat
de schoolbesturen voor de huisvesting voortaan niet meer afhankelijk
zijn van de gemeente. ‘Steeds meer
gemeenten pakken dat zo aan,’ legt
Harko uit, die een aantal jaar geleden
in een andere functie betrokken was
bij doorcentralisatie in de gemeenten
Harderwijk, Oldebroek en Zwartewa-

Harko Boswijk, rector ’t Atrium
& portefeuillehouder Huisvesting

terland. ‘Het beschikbare geld voor
onderwijshuisvesting komt rechtstreeks ten goede aan de scholen. In
een integraal huisvestingsplan (IHP)
hebben we met elkaar beschreven
wat de plannen zijn voor de langere
termijn om te komen tot een goede,
gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige onderwijshuisvesting in
Amersfoort.’
Harko Boswijk ziet veel voordelen:

‘Scholen zijn nu nog afhankelijk van
de gemeente voor de nieuwbouw en
renovatie van gebouwen. Als schoolbesturen de budgetten zelf beheren,
kunnen ze meer sturing geven aan de
optimale inzet van financiële middelen. Dit komt direct ten goede aan
het onderwijs. Goed onderwijs hangt
namelijk nauw samen met de indeling, de staat van een gebouw en de
beschikbare ruimte in een school.’ •
Huisvesting
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31-12-2014
x € 1.000

31-12-2014

31-12-2013
x € 1.000

x € 1.000

5

VASTE ACTIVA
1

x € 1.000

x € 1.000

Gebouwen en terreinen

pm

Herwaarderingsreserve

pm

11.058

11.376

311

378

4.705

5.004

Bestemmingsreserve publiek

2.205

2.475

1e waardering

311

378

Bestemmingsreserve privaat

671

597

Leermiddelen

128

130

Totaal eigen vermogen

11

15

Inventaris en apparatuur

Vervoermiddelen
TOTAAL VASTE ACTIVA

5.155

5.527

5.155

5.527

6

VLOTTENDE ACTIVA
2

Voorraden

3

Vorderingen
Debiteuren

14.245

14.826

Personele voorzieningen

1.072

1.007

Overige voorzieningen

3.431

3.384
4.503

4.391

7
437

Ministerie OCW

1.011

1.239

Overige vorderingen

2.534

2.013
3.593

x € 1.000

Voorzieningen

Totaal voorzieningen
1

48

Totaal vorderingen
4

x € 1.000

Eigen vermogen
Algemene reserve

Materiële vaste activa

31-12-2013
x € 1.000

Kortlopende schulden
Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies soc. verzekeringen

3.689

Liquide middelen

17.957

20.120

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

21.551

23.809

TOTAAL ACTIVA

26.706

29.336

Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

550

730

8

210

1.774

1.737

564

635

713

2.493

4.349

4.314
7.958

10.119

26.706

29.336

Lees verder op de volgende pagina
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Ze verschaft inzicht in de
financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden
voldaan. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 20 en 45 moet liggen om aan de
langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
2014
x € 1.000

8

Begroting 2014
x € 1.000

49.135

x € 1.000

47.732

x € 1.000

Overige overheidsbijdragen

1.328

666

944

2.942

1.898

2.849

53.405

50.269

53.919

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan of de Onderwijsgroep Amersfoort voldoende eigen vermogen heeft
om onvoorziene tegenslagen op te vangen.

Lasten
Personele lasten

44.535

42.952

43.447

834

873

825

Huisvestingslasten

3.396

3.499

3.792

Overige materiële lasten

5.415

Afschrijvingen

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.
Rentabiliteit
De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel
negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% verdedigbaar omdat het onderwijs
geen winstoogmerk kent.

50.126

Overige baten
Totaal baten

Totaal lasten

4.091 *)

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft aan of de onderwijsinstelling de beschikbare middelen inzet en niet oppot.
De kapitalisatiefactor is de verhouding tussen balanstotaal en totale baten (inclusief de financiële baten).
De bovengrens voor grote besturen is door de commissie Don vastgesteld op 35%.

4.935

54.180

51.415

52.999

775-

1.119-

920

Financiële baten

194

230

231

Totaal resultaat

581-

889-

1.151

Saldo baten en lasten
10

x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen OCW

9

x € 1.000

2013
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*) Dit is inclusief de projectbegroting (V)SO en HR ad € 405.000.		
		

Landelijk
VO
2014

2013

2013

SO
2012

2013

2012

Solvabiliteit 1

53,3%

50,5%

-

45,1%

-

-

Solvabiliteit 2

70,2%

65,5%

59,0%

56,7%

66,0%

66,0%

2,71

2,35

1,45

1,20

2,36

2,38

Rentabiliteit

-1,1%

2,1%

3,2%

1,2%

2,3%

2,4%

Weerstandsvermogen

26,7%

27,5%

-

23,5%

-

-

Kapitalisatiefactor

49,8%

54,2%

-

52,0%

-

-

Liquiditeit

De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de Onderwijsgroep Amersfoort zijn goed te noemen.
Met het weerstandsvermogen zitten we boven onze norm van 10%. De kapitalisatiefactor is hoger dan
het advies van de commissie Don, maar wel op het niveau van de landelijke benchmark.
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1-10-2010

1-10-2011

1-10-2012

1-10-2013

1-10-2014

1.372

1.479

1.402

1.366

1.365

’t Atrium

997

1.058

1.108

1.138

1.114

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

822

855

868

901

919

Vathorst College

428

612

720

792

920

Vmbo Trivium College

215

223

212

219

190

Mavo Trivium College

290

280

263

242

241

90

90

105

106

107

4.214

4.597

4.678

4.764

4.856

Mulock Houwer

613

666

636

589

581

De Sprong

283

242

232

210

250

TOTAAL (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

896

908

868

799

831

5.110

5.505

5.546

5.563

5.687

Leerlingaantallen totaal
VOORTGEZET ONDERWIJS
De Amersfoortse Berg

Praktijkonderwijs Trivium College
TOTAAL VOORTGEZET ONDERWIJS

(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

TOTAAL ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT

STICHTING ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT
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PROFIEL VAN DE
ONDERWIJSGROEP
AMERSFOORT
De Onderwijsgroep Amersfoort biedt een gevarieerd onderwijsaanbod
op zeven openbare scholen in Amersfoort en omgeving, variërend van
speciaal onderwijs voor cluster 4-leerlingen tot categoriaal gymnasium.
Alle scholen hebben een kenmerkende identiteit en een uniek
onderwijsaanbod met een eigen pedagogische en didactische werkwijze.

ALLE SCHOLEN

De Amersfoortse Berg mavo, havo, vwo, vwo-bèta
’t Atrium vmbo-t, havo, atheneum, tweetalig vwo, sportklassen havo/vwo
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Mulock Houwer cluster 4-onderwijs (V)SO en arbeidstraining
(locaties Mulock 2000, ’t Gooi, De Rietschans, Fornhese, De Tinne, Lageweg,
ATC Amersfoort)
Trivium College mavo Trivium College, vmbo Trivium College, praktijkonderwijs
Trivium College
Vathorst College eigentijds onderwijs vmbo-t, havo, vwo
VSO De Sprong cluster 4-onderwijs (Locatie Maarsbergen) en cluster 4-onderwijs
in jeugdzorgplusinstelling De Lindenhorst en justitiële instelling Eikenstein
De overeenkomsten
•
•
•
•
•
•

Successen

Voortgezet onderwijs

het zijn openbare scholen
alle scholen staan voor een hoge kwaliteit van onderwijs en begeleiding
alle scholen hebben een veilig schoolklimaat
zorg, aandacht en respect zijn begrippen die op alle scholen van toepassing zijn
alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen
alle scholen hechten waarde aan goede contacten met ouders

Met ingang van 1 november 2015 heeft
Onderwijsgroep Amersfoort een tweehoofdig
College van Bestuur, bestaande uit voorzitter
Kobus de Boer en lid Ina Vogelzangs.
Voortgezet onderwijs
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Klaar

VOOR PASSEND
ONDERWIJS
Psychodiagnostisch
medewerker:
Janneke van Zetten

Orthopedagoog:
Marianne Boersma
Psychodiagnostisch
medewerker:
Emilie Linthorst

Klaar

VOOR PASSEND
ONDERWIJS

Leidinggevende:
Kirsten van der Wal

5

‘WE BRENGEN
ONDERWIJSBEHOEFTEN
IN KAART’

Administratief
medewerker:
Masja Meijer-de Bruin

De werkgroep Onderwijs & Zorg kreeg binnen het Veranderproces (V)SO de
opdracht een format te ontwikkelen voor het ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). Alle scholen gaan met dit format werken. De onderwijsinspectie gaf
in 2014 al goedkeuring aan de nieuwe, eenduidige OPP-opzet.

Marianne Boersma, orthopedagoog
Dienst SO

NIEUW: DIENST SO

HET VOORPORTAAL
VAN DE SCHOLEN

Administratief
medewerker: Anne-Marie
van Oostenrijk

Het oprichten van de Dienst Speciaal Onderwijs
(Dienst SO) is een manier om de toegang tot de
scholen eenvoudig te organiseren. De Dienst gaat
de aanmeldingen op de scholen voor het Speciaal
Onderwijs voortaan centraal regelen.

D

e afgelopen jaren is op vier
scholen (Mulock ’t Gooi,
De Tinne, Mulock Fornhese
en Mulock 2000) geëxperimenteerd
met een centraal aanmeldpunt in de
pilot CCvB (Centrale Commissie
van Begeleiding). Het principe wordt
nu uitgebreid, waardoor (bijna) alle
scholen in de aanmeld- en toelatingsprocedure van nieuwe leerlingen van
de ondersteuning van de Dienst SO
Successen

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

gebruik kunnen maken. Alleen
De Lindenhorst (locatie voor Jeugdzorg Plus) en Eikenstein (justitiële
locatie) vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Dienst, omdat alle
leerlingen daar via de zorginstelling
instromen. De Dienst SO heeft een
aannamebeleid ontwikkeld en is
als het ware het voorportaal van de
school. De dienst vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan die

nodig is voor het Speciaal Onderwijs.
Verder stelt de Dienst een dossier
samen en maken zij een startformulier met een advies voor de plaatsing,
waarna er een intakegesprek op de
school plaatsvindt. Daarnaast gaat de
Dienst SO een belangrijke rol vervullen in het verder ontwikkelen van het
ontwikkelingsperspectiefplan en de
groepsplannen en het bewaken van
de kwaliteit ervan. •

Anja Boot – orthopedagoog Mulock Houwer,
locatie Rietschans College

M

arianne Boersma was
lid van de projectgroep
Onderwijs & Zorg. Zij
vertelt wat het OPP inhoudt: ‘In het
OPP beschrijven we de te verwachten
uitstroombestemming en leerroute
van een leerling, die we beargumenteren op basis van de intelligentie,
didactische resultaten en belemmerende en bevorderende factoren. Met
deze gegevens kun je vervolgens de
onderwijsbehoeften van de leerling in
kaart brengen. Door er zo over na te
denken dwing je jezelf als professional om te blijven onderzoeken of je
de goede dingen doet om die leerling
te ondersteunen. Als een en ander
eenmaal op papier staat, moet je
natuurlijk blijven evalueren. Waar bevindt de leerling zich op dit moment
in de leerroute, gezien de gestelde
uitstroombestemming en het gestelde
uitstroomniveau? Is hij nog op de
goede weg? Welke interventies dienen
eventueel extra te worden ingezet? En
wat doen we als de omstandigheden
gaandeweg veranderen?’

Handelingsadviezen

Orthopedagoog Anja Boot heeft in
een OPP-studiedag meegekeken naar
de nieuwe opzet. Ze is er blij mee:
‘Het is kort en concreet geformuleerd en doet recht aan de sterke en
minder sterke kanten van leerlingen.’
De projectgroep heeft bij het maken
van de OPP-opzet bewust nagedacht
over de leesbaarheid. ‘Leerlingen en
ouders moeten het plan kunnen lezen
en begrijpen,’ vertelt Anja Boot. ‘En
voor docenten is het belangrijk dat
het direct toepasbaar is in de praktijk.
Aan de in het plan beschreven belemmerende en bevorderende factoren
zijn daarom direct handelingsadviezen gekoppeld. Dat geldt ook voor de
ontwikkelingsgebieden die in het plan
staan. De aandachtspunten per ontwikkelingsgebied worden benoemd
en vervolgens wordt uitgelegd hoe
docenten en werkmeesters daarmee
aan de slag kunnen. Zij zijn degenen
die het plan in de praktijk moeten
verwezenlijken.’ •

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
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PASSEND ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS
Op de scholen voor voortgezet onderwijs hebben
de zorgteams stappen
genomen om zich voor te
bereiden. Zorgstructuren
zijn aangepast en specifieke
expertise en kwaliteiten van
scholen zijn geformuleerd in
schoolondersteuningsprofielen. Hieronder vindt u een
kleine greep uit de verschillende stappen en activiteiten
die scholen gedaan hebben
om zich voor te bereiden op
Passend Onderwijs.

Amersfoortse Berg
Studiedag Passend Onderwijs

’t Atrium
Nieuwe zorgstructuur

Een van de activiteiten die De
Amersfoortse Berg heeft ondernomen om zich voor te bereiden op
de komst van Passend Onderwijs
is de studiedag die begin 2014 is
georganiseerd voor alle medewerkers. Tijdens deze studiedag
gaven leerlingbegeleiders en
rugzakcoaches workshops aan
collega’s over de leerlingen die
ze begeleiden. Onderwerpen als
ADHD, autisme, ODD, ADD,
dyscalculie en dyslexie kwamen
aan bod. Een moeder van een
leerling die extra zorg nodig heeft,
vertelde haar verhaal aan geïnteresseerde docenten, die daarvan
leerden wat het belang van goede
communicatie met ouders is. Op
de studiedag werd ook aandacht
besteed aan de rolverdeling tussen
rugzakcoaches en vakdocenten.
Spreker van de dag was adviseur
en kwartiermaker Passend Onderwijs Ron Benjamins van samenwerkingsverband Eemland. Hij
sprak over de kansen die docenten
krijgen om maatwerk te leveren.
Hij benadrukte de verschuiving
van ‘Wat hééft deze leerling?’ naar
‘Wat heeft hij nódig om goed te
kunnen functioneren?’

De komst van Passend Onderwijs heeft
op ’t Atrium tot een nieuwe zorgstructuur geleid. Er zijn drie nieuwe coördinatoren aangesteld: een coördinator
Interne Zorg, die zich bezighoudt met
de zorg die op school geboden wordt
en die erop toeziet dat leerlingen de
juiste hulp krijgen, zoals een sociale
vaardigheidstraining, interne begeleiding op het gebied van plannen
en organiseren van je werk of een
faalangstreductietraining. De nieuwe coördinator Externe Zorg werkt
samen met instanties als de wijkteams,
Leerplicht, GGD en Jeugdzorg. Deze
persoon is tevens voorzitter van het
ZAT (Zorg Advies Team). Daarnaast is
er een coördinator Zorg Scholing, die
docenten intern schoolt. Zij organiseert
een mentorentraining en heeft al twee
studiedagen met workshops georganiseerd. De drie nieuwe coördinatoren
vormen samen met de dyslexiecoördinator en de zorgcoördinator/conrector
het zorgteam. Elke twee weken komen
ze samen, zodat ze direct kunnen
handelen als er via de mentor een
zorgvraag binnenkomt. De zorgcoördinator/conrector coördineert het geheel,
is verantwoordelijk voor het aannamebeleid en onderhoudt contacten met
andere scholen en het samenwerkingsverband. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het
gebied van Passend Onderwijs.

Gregor de Kort, afdelingsleider &
ontwikkelaar Olympos

Successen
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Passend Onderwijs

Johan van
Oldenbarneveltgymnasium
Passend Onderwijs als
vanzelfsprekendheid

De Passend-Onderwijsgedachte
heerst al jaren op het Johan van
Oldenbarneveltgymnasium. Het
zorgsysteem is zes jaar geleden zo ingericht dat er voor alle leerlingen die
‘anders’ zijn en aan de toelatingscriteria voldoen plek is op het Stedelijk
Gymnasium. Veel werk heeft het
zorgteam van het Johan van Oldenbarnevelt er dan ook niet aan gehad
om de zorgstructuur voor te bereiden
op de komst van Passend Onderwijs.
De school houdt er niet van om kinderen een etiket op te plakken, maar
kan wel zeggen dat er relatief veel
leerlingen zitten met een stoornis in
het autistisch spectrum. Zij varen wel
bij de kleinschaligheid van de school
en de grote betrokkenheid van de
mentoren. Daarnaast leveren de extra
leerlingbesprekingen aan het begin
van het schooljaar en goede communicatie tussen de mentoren en ouders
enerzijds en mentoren en vakdocenten anderzijds een belangrijke bijdrage aan het succes van de begeleiding
van deze leerlingengroep. Het enige
wat echt veranderd is, is dat de ambulant begeleider, die in het verleden als
externe verbonden was aan de school,
nu door de school is aangesteld als
intern leerlingbegeleider.

Vathorst College
Chronisch ziek of fysiek beperkt

Trivium College
Ambulant begeleiders in dienst

In 2011 al heeft het Vathorst College de
eerste stap gezet in de voorbereidingen
op Passend Onderwijs. Met het team is
tijdens een studiedag gesproken over
welke extra zorg de school zou kunnen
bieden. De school is goed in het individueel begeleiden en coachen van leerlingen. Daar is het onderwijsconcept
op gericht. Daarom is besloten om de
coachingsvaardigheden van docenten
en de ruimte voor de individuele begeleiding in te gaan zetten voor leerlingen
die door een chronische ziekte of fysieke beperking veel afwezig zijn. Doordat de school met leerhuizen werkt,
zijn er per lesuur meerdere docenten
beschikbaar voor leerlingen. Leerlingen kunnen zelf bepalen aan welk
vak ze werken en aan welke docent ze
uitleg vragen. Bovendien is het gebouw
rolstoeltoegankelijk; de leerhuizen zijn
ruim opgezet en er zijn liften aanwezig.
Om zich voor te bereiden op de komst
van cluster 3-leerlingen is de school
in gesprek gegaan met het samenwerkingsverband en het bestuur van de
Onderwijsgroep Amersfoort. Er is ook
een bezoek gebracht aan een mytylschool, en er is contact gezocht met De
Kleine Prins, een Dienst Ambulante
Begeleiding voor kinderen in cluster 3.
Het zorgteam van het Vathorst College
streeft ernaar om de kennis die nodig is
om deze nieuwe leerlingengroep goed
te begeleiden zich zo veel mogelijk zelf
eigen te maken.

De mentoren en docenten van
het Trivium College zijn gewend
aan het geven van intensieve
leerlingbegeleiding. Voor de meer
specialistische zaken was er de
expertise van twee vaste ambulant
begeleiders. Vanaf januari 2014
zijn zij in dienst gekomen bij het
Trivium College en als interne
coaches onderdeel van het vaste
zorgteam van de school geworden.
Het zwaartepunt van hun werk
ligt in het nog beter toerusten van
docenten op de eisen van Passend
Onderwijs. De interne coaches
geven trainingen en workshops
aan docenten en beantwoorden
individuele coachingsvragen
op alle locaties van het Trivium
College. Daarnaast begeleiden zij
leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte. De interne
coaches spelen een actieve rol
in de intakecommissie, onder
andere bij het onderzoeken of het
onderwijs op het Trivium College
passend is voor de aangemelde
leerlingen en bij het vaststellen
van de specifieke ondersteuningsbehoefte van ieder kind. •

Passend Onderwijs

Successen
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VSO DE SPRONG, LOCATIE MAARSBERGEN

‘WE BIEDEN LEERLINGEN
PERSPECTIEF’
Drie jaar geleden kreeg VSO de Sprong Maarsbergen een
basisarrangement. Directeur Ed Roosen: ‘We hebben destijds een
topprestatie geleverd. Om het behaalde niveau hoog te houden
hebben we direct nieuwe doelen gesteld.’ Ed Roosen vertelt over
de doorontwikkeling van zijn school in het jaar 2014.

‘A

ls je als team hard gewerkt
hebt om hoge doelen te
behalen, is de kans aanwezig
dat je daarna in een vacuüm terechtkomt, dat er een fase van berusting
ontstaat. Om dit te voorkomen heb
ik, gebaseerd op de richtlijnen van
inspectie, direct nieuwe ontwikkeldoelen gesteld.’ Het team heeft verder ingezoomd op opbrengstgericht werken
en een nog betere verantwoording van
resultaten. ‘Onze manier van lesgeven
zijn we verder gaan verfijnen door
duidelijkere lesdoelen te formuleren
en het aantal lesbezoeken te intensiveren.’ De school heeft, net als alle scholen van het Speciaal Onderwijs binnen
de Onderwijsgroep Amersfoort, het
directe instructiemodel ingevoerd.
‘Elke les heeft dezelfde opbouw, waardoor leerlingen precies weten waar ze
aan toe zijn. We werken met dag- en
weektaken. Vroeger waren docenten
al blij als leerlingen iets in hun schrift
geschreven hadden. Maar nu moeten
de taken gewoon af volgens een planning. We bieden docenten voldoende
deskundigheidsbevordering om te
groeien in deze nieuwe werkwijze.’

Diploma
Ed Roosen, directeur

Successen
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Dat leerlingen serieus aan het werk
gaan, doet iets met hun gedrag. ‘Dat

MULOCK HOUWER, LOCATIE LAGEWEG (SO)

‘WE ONDERVINDEN
WEDERZIJDS BEGRIP’

is merkbaar en voelbaar in de school,’
vertelt Ed Roosen. ‘Het is rustig op
de gangen, want leerlingen zitten
serieus te werken in de klas. Dat we
ze een perspectief bieden, draagt daar
zeker aan bij. Leerlingen kunnen een
AKA-diploma halen en voor leerlingen die vmbo-tl niveau aankunnen
is er sinds 2014 de mogelijkheid om
staatsexamen te doen. In dat eerste
jaar zijn meteen alle deelnemende
leerlingen geslaagd!’

Op de Lageweg werd in 2014 extra aandacht besteed aan
ouderbetrokkenheid. De school intensiveerde de band met
ouders. Directeur Pieter Ozinga praat over de resultaten
van de verbeterde samenwerking. ‘We hebben een veilige
fietsenstalling en een rookvrij schoolplein gerealiseerd.
De communicatie is verbeterd en we scoren een 7,9 op
oudertevredenheid.’

Onderwijszorgarrangementen

De Sprong heeft zich in 2014 uiteraard
ook voorbereid op Passend Onderwijs.
‘We hebben onderwijszorgarrangementen ontwikkeld voor leerlingen die
het tijdelijk niet redden in het regulier
onderwijs. Ze komen voor een periode
van maximaal drie maanden bij ons
in een bestaande klas. Ook ouders
worden nauw betrokken bij het traject
en de leerlingen krijgen veel aandacht.
Dat doet ze goed. Op een reguliere
school wordt bepaald ongewenst
gedrag nog te vaak te laat herkend.
Op onze kleinschalige school worden
leerlingen direct gecorrigeerd en
gestimuleerd om gewenst gedrag aan
te leren. Ze ervaren begrip, erkenning
en veiligheid en dat biedt rust, waardoor ze zich weer beter gaan voelen.’ •

I

Pieter Ozinga, directeur

n het basisonderwijs is het heel
gebruikelijk om hulp van ouders
in te zetten voor activiteiten
en ondersteuning op school. Pieter
Ozinga: ‘Die stap hebben we ook
gemaakt. We betrekken ouders steeds
meer bij activiteiten in de school. Zo
beheren ouders onze bibliotheek en
helpen ze mee bij het organiseren van
activiteiten op Koningsdag en in onze
activiteitenweek.’ Daarnaast wil Pieter
Ozinga ouders meer laten meedenken
over het schoolbeleid. ‘We hebben
een klankbordgroep opgericht. Twee
keer per jaar kunnen ouders zich
hiervoor aanmelden en meepraten
over allerlei schoolse zaken. We
vragen hun mening en zij kunnen
aangeven wat hen opvalt op school.
Speciaal Onderwijs
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’Hoe meer we ouders
welkom heten in onze
school, hoe makkelijker de
communicatie verloopt’
Waar zijn ze tevreden over en waar
zien zij verbetermogelijkheden?
Ouders hebben goede ideeën aangedragen,’ vertelt Pieter Ozinga. ‘We
hebben onze fietsenstalling op hun
aanraden aangepast. Vooral bij het
verlaten van de fietsenstalling was
het erg druk met fietsen, auto’s en
taxibusjes. We hebben nu een nieuwe,
veiligere in- en uitgang gecreëerd.
Ouders opperden ook het idee om
het schoolplein rookvrij te maken
en dat is gelukt. Ouders en taxichauffeurs staan nu netjes buiten het
hek te roken.’ Naast het meedenken
en meehelpen worden ouders voor
koffieochtenden uitgenodigd, waarin
de maatschappelijk deskundige van
de school met ouders praat over
opvoedingsvraagstukken. ‘Ouders
waarderen dit en ondervinden steun
bij elkaar door het delen van opvoedingsperikelen.’

Waarderen

De samenwerking met ouders bevalt
iedereen goed. ‘Hoe meer we ouders
welkom heten in onze school, hoe
makkelijker de communicatie
verloopt,’ vertelt Pieter Ozinga. ‘We
ondervinden meer wederzijds begrip.
Successen
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’T ATRIUM

ONDERNEMEN IN HET
BUITENLAND
Uitwisselingen en reizen zijn al jarenlang een vast en verplicht onderdeel in mavo 3, havo 4 en (tweetalig) vwo 4 op ’t Atrium. ´Onze school
heeft een netwerk van partnerscholen in Portugal, Duitsland, Ierland,
Groot-Brittannië, België, Noorwegen, Tsjechië, Frankrijk en Italië. In
2014 kwamen Sicilië en Istanbul daarbij,’ vertelt Bianca van der Heijden.

Ouders waarderen het werk van de
leerkrachten meer omdat ze vaker
met eigen ogen zien hoe uitdagend
dat werk soms kan zijn. In gesprekken met ouders bereiken we sneller
overeenstemming, bijvoorbeeld als
het gaat om het ontwikkelingsperspectiefplan, dat ouders ondertekenen. Ook het werven van ouders voor
de deelraad ging van een leien dakje.
We vonden snel twee welwillende
ouders die bereid zijn mee te denken.’
Pieter Ozinga is tevreden met de
ontwikkelingen. ‘We hadden ons een
voorstelling gemaakt van de waarde van ouderbetrokkenheid, maar
dat het zo veel goed zou doen voor
school, ouders en leerlingen hadden
we niet voor mogelijk gehouden.’ •
Uit een tevredenheidsonderzoek
blijkt dat ouders de school gemiddeld een rapportcijfer 7,9 geven.
Ouders beantwoordden vragen over
onderwijs en leren, cultuur, bedrijfsvoering, personeel, management,
resultaten en opbrengsten. De leerlingen waren het overigens met hun
ouders eens. Zij gaven hun school
een 7,8.

‘W

Bianca van der Heijden, coördinator
internationalisering

‘We hebben
op Sicilië en in
Istanbul nieuwe
partnerscholen
gevonden’

ij werken al vijfentwintig jaar samen met
dezelfde scholen in het
buitenland. Deze samenwerkingsverbanden hebben we ooit zelf opgezet
en ze werken nog steeds geweldig.
Afgelopen jaar gingen onze leerlingen naar Portugal, Duitsland, België,
Noorwegen, Tsjechië of Italië. In 2014
kwamen daar op Sicilië en in Istanbul
nieuwe partnerscholen bij. Onze leerlingen van het tweetalig vwo gingen
altijd naar Canada. Nu deze school
besloten heeft haar uitwisselingsprogramma anders te gaan inrichten,
gaan we op zoek naar een nieuwe
school in Noord-Amerika.’

Eendaagse stage

Om de internationaliseringsweek
te kunnen bekostigen, maakt de
school gebruik van subsidies van het
Europees Platform. ‘De eisen om in
aanmerking te komen voor subsidie
zijn aangescherpt,’ legt Bianca van der
Heijden uit. ‘Aan de reizen moet een

heldere onderwijskundige invulling
gegeven worden. We mochten uit tien
thema’s kiezen. In goed overleg met
onze uitwisselingsscholen werd duidelijk dat het thema “ondernemen”
voor ons de meeste kansen biedt. We
bieden de buitenlandse leerlingen in
dat kader een eendaagse stage aan bij
bedrijven die de economische kracht
van Nederland vertegenwoordigen,
zoals waterschappen, energiebedrijven en tuinbouwbedrijven. Het is fantastisch dat 140 leerlingen het voor
elkaar gekregen hebben om binnen
hun eigen netwerk voor hun buitenlandse gast een stageplek te vinden.
De leerlingen hebben een verslag
van hun stage gemaakt en vragen
beantwoord als: hoe is de onderneming opgezet?; wat betekent het door
jou bezochte bedrijf voor Nederland?;
wat is de positie van de onderneming
binnen Europa? Uiteraard staat onze
leerlingen een soortgelijke leerzame
ervaring te wachten bij de partnerscholen in het buitenland.’ •
Voortgezet Onderwijs
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Liesbeth Dollekamp,
docent biologie en trainer
mindfulness

‘K

inderen/tieners en volwassenen krijgen vandaag
de dag veel prikkels te
verwerken,’ vertelt Liesbeth Dollekamp. ‘School, bijbaantjes, hobby’s
en social media vergen veel van hun
aandacht. Om zich staande te houden
in deze drukke tijd brengt Liesbeth de
leerlingen ontspanningsoefeningen
en vaardigheden bij om een ‘hoofd
vol gedachten’ tot rust te brengen.
‘Ik leer ze hoe ze met allerlei emoties om kunnen gaan zonder zich te
laten meeslepen of ze te negeren. Als
leerlingen dit kunnen, neemt hun
automatische reactie op stress af en
krijgen ze meer (zelf)vertrouwen en
levensvreugde.’

AMERSFOORTSE BERG

PROEFWERKSTRESS
DE BAAS

Minder piekeren

Mindfulness is een aandachttraining die steeds vaker
toegepast wordt in het onderwijs en in de gezondheidszorg.
Liesbeth Dollekamp bood deze training vorig jaar voor het
eerst aan vierde- en vijfdeklassers aan die meer rust en
focus willen ervaren bij het maken van huiswerk en proefwerken. Leerlingen Karna (17) en Marlies (16) hebben er
veel baat bij gehad en halen weer goede cijfers.
Liesbeth Dollekamp, docent biologie,
trainer mindfulness

Successen
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Marlies & Karna

De training duurt tien weken en is
voor leerlingen voor wie het examen
in zicht komt. Karna en Marlies
volgden de mindfulnesstraining. ‘Ik
was vorig jaar erg ongemotiveerd en
wist niet hoe ik dat kon veranderen,’
vertelt Karna. ‘Concentreren lukte
niet meer en ik zat soms met mezelf
in de knoop.’ Marlies herkent dat:
‘Ik kreeg zo veel stress van toetsen.’
Liesbeth Dollekamp: ‘Veel leerlingen
piekeren over hun toekomst of over

dingen die in het verleden gebeurd
zijn. Dat geeft stress en ik maak
leerlingen bewust van de gewoontes
of lichamelijke kwalen die de kop
op steken als ze stress ervaren. Ik
leer ze rust te nemen door op hun
ademhaling te letten. Karna maakt
dankbaar gebruik van deze tip: ‘Ik
voel me minder gestrest als ik dat
doe. Vooral bij spannende proefwerken helpt het me.’

Dagdromen over talenten

Ook Marlies voelt zich opgelucht:
‘Als ik bij een proefwerk een vraag
niet begreep, raakte ik gelijk in de
stress. Nu haal ik een paar keer diep
adem en lees de vraag nog een paar
keer rustig door. Doordat ik minder
loop te stressen, kom ik vaker op het
antwoord, én ik haal goede cijfers.’
Docent Liesbeth Dollekamp vult
aan: ‘Dat leerlingen bezig zijn met
hun talenten en weer het gevoel
hebben dat ze het kunnen, doet ze
goed. Een van de oefeningen die we
doen is dagdromen over talenten
en de toekomst. Topsporters doen
dat ook. Ze visualiseren wat ze
willen bereiken, waardoor ze meer
in contact komen met wat ze wél
kunnen.’ •
Voortgezet onderwijs
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VMBO TRIVIUM COLLEGE

NIEUWE PROFIELEN
In 2016 worden de beroepsgerichte programma’s in het
vmbo vernieuwd om onderwijs op maat mogelijk te maken
en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. Werk
aan de winkel voor de vmbo’s in het hele land. Mohammed
Elkarti en Gea Heuven van vmbo Trivium College zijn in
2014 met een werkgroep aan de voorbereidingen begonnen.

D

Gea van Heuven, afdelingsleider
Bianca van der Heijden, coördinator
Mohammed Elkarti, docent economie
internationalisering
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e overheid heeft besloten om
de afdelingsprogramma’s te
vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profielen keuzevakken. Voor het vmbo
Trivium College betekent dit dat de
huidige profielen Handel & Administratie; ICT; Sport, Dienstverlening
& Veiligheid plaats gaan maken voor
twee nieuwe profielen.
Gea Heuven: ‘Het is de bedoeling dat
de nieuwe profielen beter aansluiten
bij de beroepen van de toekomst, en
er is meer aandacht voor Loopbaan
Leren.’ Een van de grote veranderingen is het reorganiseren van de
opleidingsrichtingen. Mohammed
Elkarti: ‘We hebben als werkgroep
gesprekken gevoerd met leerlingen
om erachter te komen aan welke
vakken en beroepsrichtingen zij
behoefte hebben. Ook hebben we gekeken naar de uitstroom: naar welke
opleidingen stromen de meesten van
onze leerlingen uit? Daarnaast zijn we
ons bewust van onze positionering
ten opzichte van andere vmbo’s in de

‘De nieuwe
profielen
moeten beter
aansluiten bij
de beroepen
van de toekomst’
buurt. We hebben onze expertise
geïnventariseerd, en ook de reeds in
ons bezit zijnde licenties waren belangrijk bij het maken van de keuze
voor nieuwe profielen.’ Om de hele
operatie in goede banen te leiden
kreeg de werkgroep begeleiding van
een onderwijskundig adviesbureau.

Loopbaancoach

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige beroepskeuze wordt Loopbaan Leren een
belangrijk onderdeel van de nieuwe
werkwijze. Gea Heuven: ‘Een deel
van onze medewerkers heeft daar
in 2014 een opleiding voor gevolgd.
Alle docenten worden loopbaancoach. Het is de bedoeling dat zij
loopbaangesprekken gaan voeren
met leerlingen. Zij hebben een training gehad in gespreksvaardigheden
en het begeleiden van deze reflectieen keuzegesprekken.’ •
In 2015 is de school aan de slag gegaan
met de uitwerking van de profielen en in
leerjaar 2015-2016 starten alle vmbo’s
met de nieuwe profielen.

Roel Meijer, praktijkdocent catering
Denise Hemels, AVO-docent, mentor en
vertrouwenspersoon

PRAKTIJKONDERWIJS TRIVIUM COLLEGE

RECHT DOEN AAN
NIVEAUVERSCHILLEN
Een aantal jaar geleden is het Praktijkonderwijs Trivium College
met een nieuwe werkwijze gestart die recht doet aan de grote
niveauverschillen op de school. Sindsdien stromen steeds meer
leerlingen uit naar het (v)mbo. Docenten Roel Meijer en Denise
Hemels vertellen hoe zij leerlingen met verschillende niveaus
lesgeven zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien.
Voortgezet onderwijs
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lke leerling die begint op het
Praktijkonderwijs krijgt een
ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) waarin beschreven staat welke
mogelijkheden de leerling heeft en
welke ontwikkelroute daarbij past. De
school kent drie routes: PrO regulier,
PrO praktijk en PrO met extra theorie. Denise Hemels geeft als mentor
alle theorievakken − Engels, Nederlands, Maatschappijleer en Rekenen −
aan haar klas. Daarnaast begeleidt zij
haar mentorleerlingen bij hun stage.
‘Aan het begin van het jaar toetsen we
per vak het niveau van de leerlingen.
Voor elk vak maak ik niveaugroepjes.
Grofweg zijn er drie niveaus: zwak,
gemiddeld en plus. Ik praat in de klas
niet over deze niveau-aanduidingen.
Het is voor mezelf om te weten op
welke wijze ik uitleg moet geven en
wat ik van leerlingen kan verwachten.’
Denise Hemels beschrijft dat in een
groepsplan. ‘In het groepsplan staat
op welke momenten de groepjes instructie krijgen en op welke momenten zij zelfstandig werken. Na elke
periode evalueren we of leerlingen bij
de verschillende vakken nog steeds in
het juiste groepje zitten.’

Heterogene groepen

Bij de praktijkvakken is er een eigen
methode om iedere leerling op zijn of
haar eigen niveau te kunnen bedienen. ‘In de praktijklessen laten we
Successen
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‘Steeds meer
leerlingen
stromen
uit naar het
mbo’

ruimt zelfstandig op. Een leerling die
zichzelf expert mag noemen is zelfstandig, voert het werk goed uit en
kan reflecteren op het eigen handelen.’ De praktijkdocent verwacht van
de expert dat hij of zij een beginner
kan inwerken. ‘Iets uitleggen aan een
ander is een heel goede manier om je
eigen kennis te testen.’

Werkhoudingscompetenties

de leerjaren in 4, 5 en 6 los,’ vertelt cateringdocent Roel Meijer. ‘We werken
in heterogene groepen om de niveauverschillen het hoofd te bieden. De
leerlingen werken in mijn lessen op
verschillende werkstations, zoals de
aula, de balie en het kookeiland. Ze
krijgen per onderdeel de titel “beginner”, “gevorderde” of “expert”. Leerlingen rouleren en komen één keer op
alle werkstations. Op iedere werkplek
is van elk niveau een leerling aanwezig, zodat ze elkaar kunnen helpen.’
Roel Meijer heeft per taak en niveau
competenties geformuleerd. ‘Een beginner doet enkelvoudige opdrachten
en maakt kennis met gereedschap en
werkafspraken. Een gevorderde kent
het klappen van de zweep al; hij of zij
is gemotiveerd, stelt goede vragen en

Vakoverstijgend werken de theorie-,
praktijk- en stagedocenten aan
werkhoudingscompetenties zoals
samenwerken en overleggen, plannen en organiseren, materialen en
middelen inzetten en accepteren
van de opdrachten. Denise Hemels:
‘We hebben een schema waarin alle
aspecten van de verschillende competenties, zoals de competentie “samenwerken en overleggen”, uitgeschreven
zijn. Een beginner kan samenwerken
met een zelf gekozen klasgenoot, een
gevorderde kan dat met een aangewezen maatje en een expert kan met
bijna iedereen goed samenwerken.’
Roel Meijer sluit af: ‘We werken nu
een aantal jaren op deze manier en
boeken goede resultaten. In de laatste
jaren stromen er steeds meer leerlingen uit naar het mbo. Sommige
leerlingen halen zelfs uiteindelijk
niveau 2. Dat is een nieuwe ontwikkeling en daar zijn we natuurlijk erg
trots op!’ •

NIEUW: MAVO
TRIVIUM COLLEGE
Het aantal aanmeldingen op de mavo-afdeling van De
Amersfoortse Berg loopt sinds een paar jaar terug.
Besloten is om deze mavo-afdeling af te bouwen en
met ingang van schooljaar 2015-2016 op het Trivium
College een aparte mavo-afdeling te starten. Die is
daar een welkome aanvulling op het huidige aanbod,
en er is in 2014 een onderwijsconcept voor ontwikkeld.

M

avo Trivium College is
gevestigd in het schoolgebouw van de oude
locatie Mondriaan, waar jarenlang
leerwegondersteunend onderwijs
(LWOO) is verzorgd. Ella Verweij
is afdelingsleider en was een van de
ontwikkelaars van de nieuwe mavo,
die bestemd is voor leerlingen met
of zonder LWOO-indicatie. ‘Met het
opzetten van de mavo hebben we
gebruikgemaakt van de kennis van de
mavo-conrector Hans van Dongen
van De Amersfoortse Berg en de
jarenlange expertise van het Trivium
College op het gebied van intensieve
leerlingbegeleiding.’

Loopbaan Leren

Een van de kenmerken van het
mavo-onderwijs is dat er vanaf
januari 2016 iPad-onderwijs wordt
ingevoerd. Daarnaast is er veel

ruimte voor individuele coaching. De
mentor speelt hierin een belangrijke
rol. Ella Verweij licht dit toe: ‘Alle
mentoren voeren POP-gesprekken
(persoonlijke ontwikkelplangesprekken) en loopbaangesprekken. Het
Loopbaan Leren vormt een belangrijk onderdeel op alle locaties van
het Trivium College. Tijdens deze
gesprekken gaat de leerling samen
met de mentor op zoek naar drijfveren, interesses en talenten om zo aan
het einde van het vierde leerjaar tot
een goede (beroeps)keuze te kunnen
komen richting het mbo of de havo.’

Thuiswerkvrij

‘In de school willen we een huiselijke
sfeer creëren die leerlingen uitnodigt
tot leren. Om die reden is de school
elke dag van 8.00 tot 16.30 uur open.
De eerstejaarsleerlingen maken van
half negen tot kwart over negen

Ella Verweij,
afdelingsleider Mavo

onder begeleiding van docenten
hun huiswerk op school in het
zogenaamde Trivium-uur. In het
tweede leerjaar hebben leerlingen
drie Trivium-uren per week, en in de
bovenbouw zijn ze vrij om te kiezen
of ze op school of thuis hun huiswerk
maken. Flexibiliteit is belangrijk op
Mavo Trivium College,’ vertelt Ella
Verweij. ‘We willen onderwijs op
maat bieden waarin alle leerlingen
krijgen wat ze nodig hebben om te
groeien, of dat nu meer uitdaging of
meer ondersteuning is. Zo haalt de
leerling het beste uit zichzelf.’ •
Vmbo Trivium College
Dierenriem 11
Mavo Trivium College
Columbusweg 40
Praktijkonderwijs Trivium
College Wiekslag 50
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VATHORST COLLEGE

JOHAN VAN
OLDENBARNEVELT

VATHORST KEURMERK
OPLEIDINGSSCHOOL

U GOT BÈTATALENT

Op 2 oktober 2014 heeft het Vathorst College officieel het keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht ontvangen. Dit
nadat de schoolopleiders een beleidsplan hadden geschreven en
een portfolio hadden gemaakt. Welke begeleiding krijgen studenten hier bij hun stage? Schoolopleider Tjitske Bergsma weet het.

‘W

anneer studenten bij
onze school solliciteren willen we dat ze
bewust kiezen voor onze didactische
en pedagogische werkwijze,’ vertelt de
schoolopleider. ‘We werken volgens
de principes van didactisch coachen*
en dat moet écht bij de student passen.’ Voorheen werden studenten die
aangenomen waren overgedragen aan
een werkplekbegeleider, oftewel een
docent van de betreffende sectie. Die
docenten gaven voor het overgrote
deel zelf invulling aan de begeleiding.
‘Dat hebben we nu centraal geregeld,’ vertelt Tjitske Bergsma. ‘Naast
een aantal praktische zaken die wij
voor de studenten regelen, zijn er
duidelijke afspraken gemaakt over
hoe we invulling willen geven aan
de opleiding van de student.’ In
het beleidsplan staat bijvoorbeeld
dat de student een beroepsproduct
(onderzoek of scriptie) maakt waar
de school iets aan heeft. ‘Bij ons
liggen altijd onderzoeksvragen op de
plank waar studenten hun tanden in
kunnen zetten. De resultaten van die
onderzoeken gebruiken we om ons
onderwijs te verbeteren.’
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Het Johan van Oldenbarnevelt
werkt nauw samen met de
universiteit van Utrecht. Tien
geselecteerde vijfde- en zesdeklassers volgen er twee dagen
per maand bètavakken op hoog
niveau. Het programma heet
U-Talent. Dertig scholen uit de
regio werken hieraan mee en
wisselen kennis uit om leerlingen op een hoger niveau te
brengen. Conrector Daphne van
Meurs vertelt er alles over.

Intervisie en rollenspellen

Verder krijgen alle studenten intervisie op het Vathorst College. ‘We
werken met een aantal vaste thema’s,
zoals de vijf rollen van de docent, en
we bespreken casussen. We doen ook
reflectierollenspelen waarin we moeilijke lessituaties uitspelen.’ Daarnaast
geeft Tjitske Bergsma de workshop
‘je status als docent’ aan studenten
op haar eigen school en op de
Hogeschool Utrecht.

‘W

Onderwijsvaardigheden

‘We vinden het ook belangrijk dat
studenten de kans krijgen hun onderwijsvaardigheden extra te oefenen,’
vervolgt Tjitske Bergsma. ‘Dat doen
we door ze te laten meewerken aan
de begeleiding van leerlingen die het
(nog) niet zo goed doen. We hebben
die begeleiding georganiseerd in het
zogenaamde “regieblok”, waar die
groep leerlingen elke dinsdagmiddag
naartoe gaat. Studenten krijgen daar
te maken met leerlingen die problemen hebben met meerdere vakken.
De focus ligt echt op het ontwikkelen
van onderwijskwaliteiten en niet
zozeer op vakkennis. Dat zien wij
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voor de studenten als een mooie kans
om dit belangrijke aspect van het
lesgeven te leren.’ •
*De belangrijkste ingrediënten voor
didactisch coachen zijn: een goede
relatie en interactie tussen docent
en leerling, oog hebben voor de
behoeften van leerlingen, inzoomen
op kwaliteiten en het geven van
leerbevorderende feedback.

Tjitske Bergsma, schoolopleider,
docent drama

e werken al jaren samen
met de universiteit
van Utrecht voor de
bètaprogramma’s,’ legt Daphne van
Meurs uit. ‘De universiteit stimuleert
excellentie en wil zo veel mogelijk
leerlingen bereiken. Ook het ministerie vraagt scholen aan excellentie te
werken. Dat doen wij met ons excellentieprogramma Olympos voor bovenbouwleerlingen. Voor leerlingen
die nog meer willen is er U-Talent.
Leerlingen gaan dan twee dagen per
maand naar de universiteit om speciale bètamodules te volgen. Deze leerlingen hoeven geen profielwerkstuk
bij ons op school te maken. In plaats
daarvan schrijven ze op de universiteit een thesis. Naast de extra kennis
die ze opdoen over de bètavakken
Voortgezet onderwijs
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Daphne van Meurs, conrector,
docent Maatschappijleer

leren ze hoe het eraan toegaat op een
universiteit. De universiteit verwacht
namelijk dezelfde zelfstandigheid van
onze leerlingen als van haar studenten.’ De conrector ziet dat de leerlingen die dit programma volgen vaak al
een heel goed beeld hebben van hoe
het er op een universiteit aan toegaat.
‘Dat ondersteunt ze in hun studie- en
universiteitskeuze.’

Leergierig

‘De leerlingen die meedoen moeten
ontzettend gemotiveerd zijn,’ vertelt
Daphne van Meurs. ‘Het tempo bij
ons op school ligt hoog. Die twee
Successen
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dagen die ze missen, moeten ze zelf
inhalen. De selectieprocedure is daarom grondig. Voor de vierdejaars houden we een informatiebijeenkomst,
en we vragen onze bètadocenten leerlingen aan te dragen voor U-Talent.
Vervolgens mogen de leerlingen die
zich hebben opgegeven twee proefdagen meedraaien. Vorig jaar meldden
zich 25-30 leerlingen aan, maar we
kunnen er maar tien selecteren. De
leerlingen die uiteindelijk gaan, zijn
ontzettend gemotiveerd en leergierig.
In al die jaren dat we dit doen
hebben we nog nooit uitval gehad.’
Zeventwintig partnerscholen participeren in U-talent, waaronder van
de Onderwijsgroep Amersfoort De
Amersfoortse Berg en ’t Atrium. De
deelnemende scholen wisselen kennis
uit. U-Talent faciliteert die kennisdeling onder meer door de ontwikkeling van een database waarin elke
partnerschool twee bèta-projecten
moet toevoegen. Daarnaast is iedere

school gekoppeld aan een partnerschool. Het JvO werkt samen met
De Werkplaats in Bilthoven. ‘We
inspireren elkaar en nodigen elkaar
uit voor bijzondere activiteiten op
school. Zij hebben bij ons meegedaan
aan de nacht van Olympos en wij zijn
bij hen op school geweest om een
symposium over gezondheid bij te
wonen.’

Uitpluizen

Daphne van Meurs geniet van het
enthousiasme van de deelnemende
leerlingen: ‘Ondanks het hoge niveau
zou het van sommige leerlingen nog
wel uitdagender mogen. Ze vinden
het geweldig om alles tot in de
puntjes uit te pluizen. Vaak komen
ze met enthousiaste verhalen terug
van de universiteit. U-Talent gaat
met alle deelnemende leerlingen ook
een keer naar de deeltjesversneller in
het Zwitserse Cern. Dat is voor deze
leerlingen een topervaring!’ •

