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1 Over dit schoolplan  

Dit schoolplan is richtinggevend voor ons schoolbeleid in de periode 2022-2026. Het concept is gemaakt door de 

schoolleiding en wordt in het najaar 2021 met het team en de Raad van Toezicht besproken.  

De aanleiding voor deze route van Schoolplanontwikkeling is uitzonderlijk; in 2019 is in overleg met de MR 

gekozen voor verlenging van het actuele schoolplan en daarnaast heeft de school twee verbeterplannen 

opgesteld n.a.v. het Inspectiebezoek in 2020. Naar aanleiding van het Inspectiebezoek kreeg de school, vanwege 

de grote aandacht op de begeleiding van de leerling het didactisch maatwerk en de korting op het schoolbudget, 

het oordeel ‘zwakke school’.  

De Coronapandemie heeft vertragend gewerkt in de ontwikkeling van het Herstelplan onderwijs. Het Herstelplan 

financiën werd na overleg met de Onderwijsinspectie vastgesteld op 24 juni 2020.  

In dit schoolplan zijn ook de verbeterpunten die uit tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en 

medewerkers naar voren kwamen, meegenomen. Om tot dit schoolplan te komen, hebben wij teruggekeken op 

wat wij de afgelopen vier jaar hebben bereikt. Ook hebben wij maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht 

en onze kwaliteit geanalyseerd.  

Vervolgens is een toekomstperspectief gemaakt voor de komende vier jaar. Dit schoolplan wordt gebaseerd op 

het strategisch (meerjaren-)beleid van de school in de directe samenwerking met twee partnerinstellingen. 

Daarmee wordt het kader van het schoolplan van het Sprengen College breder dan van een solitaire school. De 

stichtingsdoelen scholing, training en arbeidstoeleiding, zijn ‘vertaald’ naar ons schoolbeleid. Zodat wij optimaal 

kunnen aansluiten, didactisch en pedagogisch, bij wat onze leerlingen nodig hebben voor een betekenisvolle 

toekomst.  

Hiermee wordt dit plan echt óns schoolplan, dat medewerkers voldoende professionele ruimte biedt om hun 

expertise ten volle in te zetten voor onze bijzondere doelgroep leerlingen.  

Eppie Klein 
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2 Wie zijn wij?  

Het Sprengen College kenmerkt zich door haar unieke aanpak en ligging, toewijding en passie om leerlingen te 

ondersteunen in hun ontwikkeling.  

In beginsel gaan wij ervan uit, dat de “groene omgeving” leerlingen rust biedt, ruimte geeft om de elementen in 

de natuur te leren begrijpen, waarderen én respecteren.  

Ons doel is een expertise centrum te zijn met een ecologisch pedagogische grondhouding. De plek voor leerlingen 

die hun talenten willen ontplooien in een omgeving die ruimte biedt.  

Onze missie en visie sluiten hier naadloos op aan. Het Sprengen College werkt vanuit de context van de 

ecologische pedagogiek. De medewerkers hebben de intrinsieke motivatie en tonen de intentie de jongeren 

mogelijkheden te bieden te werken aan een verantwoorde talentontwikkeling.  

Het resultaat van de opleiding aan het Sprengen College is dat jongeren een nieuw perspectief hebben gekregen 

voor de volgende fase in hun leven. 

Het team werkt met jongeren die veelal negatieve ervaringen in hun jonge leven hebben ondergaan. Dat kan zijn 

vanwege de reguliere onderwijssetting die minder ‘passend’ is dan werd beoogd.  

Hierdoor hebben leerlingen niet aan hun toekomstperspectief kunnen werken. Vaak werden deze negatieve 

ervaringen ‘gevoed’ door de maatschappelijke context in gezin, buurt en samenleving. Binnen de ecologisch 

orthopedagogische aanpak wordt aan een duurzaam, toekomstperspectief gewerkt.  

Het team wordt vanwege deze doelgroep jongeren aangesproken op het professioneel handelen in het 

ecologisch didactische onderwijsconcept van het Sprengen College. In het omgaan met de specifieke doelgroep 

jongeren wordt het team aangesproken op de instrumentele professionaliteit (lesgeven), relationele 

professionaliteit (contact in het domein van de leerling) en de normatieve professionaliteit (verhouding tussen 

lesgeven en begeleiden) in de unieke context van het Sprengen College. 

  



 

7 

3 Visie, missie, kernwaarden en onderwijsvisie  

3.1 Visie en missie   

Visie:     Ecologisch pedagogisch concept 

Wij, het team van het Sprengen College, streven ernaar met enthousiasme klaar te staan voor alle leerlingen die 

onze school bezoeken. Basis voor het didactisch handelen is de “groene omgeving” die aan leerkrachten, 

medewerkers, mentoren en begeleiders ten behoeve van de leerlingen rust, de natuurlijke context en ruimte 

biedt voor de doorontwikkeling en de intrinsieke motivatie geeft binnen het unieke ‘ecologisch pedagogisch 

concept’. We zien het als een voorrecht om de elementen die de natuur in de unieke omgeving ons biedt, beter 

te leren begrijpen, waarderen én respecteren. In een veilige leeromgeving stimuleren wij de leerling en 

motiveren hen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige leeromgeving komt tot stand door rust, 

duidelijkheid, structuur én wederzijds respect.  

Hierbij mogen gastvrijheid, een gemoedelijke sfeer en de warmte voor de leerlingen niet uit het oog worden 

verloren. Om dit alles te kunnen bereiken is een goed contact met de leerlingen, ouders, pleegouders en 

verzorgers nodig.  

Maar ook een plezierige samenwerking tussen collega’s onderling. Professioneel werken is hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. Vanuit die professionele houding krijgen leerlingen maatwerk in zorg, begeleiding en onderwijs: 

creëren, leren en werken gaan dan hand in hand. Deze leerlingen zijn vanwege hun ervaringen in leren en leven, 

enkele maanden of meerdere jaren leerling van het Sprengen College. Deze grote verschillen in verblijfsduur 

vergt veel energie van de medewerkers opdat ze de leerlingen in korte tijd, binnen hun eigen domein en 

leefwereld gaan ontmoeten. Vanuit die ontmoeting is de omgang met de jongeren vooral gebaat bij de 

persoonlijke identiteit van de leerkracht en de begeleider. 

Missie:  Een nieuw begin 

De missie van het Sprengen College is het bieden van maatwerk, in onderwijs en begeleiding, waarop iedere 

leerling recht heeft. Daarom wil het Sprengen College zijn leerlingen gepaste scholing bieden en de 

talentontwikkeling stimuleren. Het Sprengen College is op het realiseren van een optimaal toekomstperspectief 

gericht. De medewerkers de performance van de leerlingen. Goed onderwijs is de basis voor een betere 

toekomst! Dit onderwijs is ingebed in de ecologisch orthopedagogische context: elk moment is er kans op een 

nieuw begin. 
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3.2 Kernwaarden  

Wij doen ons werk vanuit onze kernwaarden. Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht 

van leerlingen (school en onderwijs)  en jongeren (educatie en arbeidstoeleiding) aan.  

Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig hebben en beginnen daar waar anderen 

stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke dag opnieuw. Hoe verschillend onze medewerkers ook zijn: we 

laten onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit voelbaar voor leerlingen, ouders en 

netwerkpartners.  

 

3.3 Onderwijsvisie  

Onze visie, missie en kernwaarden zijn de basis voor onze onderwijsvisie, die de basis is voor hoe wij als school 

werken. Wij geven leerlingen ‘een nieuw begin’ en bereiden hen voor op een betekenisvol bestaan, als 

autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan en onderhouden, zijn talenten ontplooit en die actief 

meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd.  

Werken vanuit een specifieke pedagogische opdracht: Iedere leerling is de moeite waard om elke dag ons best 

voor te doen. Wij vertalen onze visie, missie en kernwaarden in positief pedagogisch handelen dat herkenbaar 

en ‘voelbaar’ is voor onze leerlingen, hun ouders, de verzorgers  en onze netwerkpartners.  

Wij zien het talent, de mogelijkheden, behoeften en kwetsbaarheden van leerlingen en begrijpen hun verhaal 

vanuit ecologisch perspectief. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat alles met elkaar verbonden is en elkaar 

beïnvloedt: thuis, school, vrije tijd, achtergrond, leefwereld, vrienden.  

Onze school heeft veilige leef-, ontmoetings- en werkplaatsen waar leerlingen mogen ‘oefenen’ in sociale 

situaties, kansen krijgen om te leren, succeservaringen te beleven en ook fouten mogen maken. Bij ons krijgen 

leerlingen elke dag een nieuwe kans. Ieder mens kan zich ontwikkelen door met en van anderen te leren. Wij 

hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen juist óns veel 

kunnen leren. Iedere leerling is uniek en vraagt dus om een unieke benadering.  

Er is niet één aanpak die standaard werkt: wij zoeken steeds opnieuw naar het best passende antwoord voor die 

leerling, op dat moment, in die situatie. Niet de leerling of de leraar staat hierbij centraal, maar de relatie en 

interactie tussen die twee. Steeds zoekt de leraar naar de juiste balans in het bieden van ruimte en structuur. 

Wij focussen niet op ‘problemen’, maar kijken en handelen oplossingsgericht. Voor ons is probleemgedrag 

gedrag dat slecht past in de omgeving waarin kinderen leven en leren. Is het evenwicht tussen gedrag en die 

omgeving verstoord, dan helpen wij dat herstellen. Hierbij vragen wij ons af: wat kunnen wij anders doen? Hoe 

stemmen wij ons pedagogisch handelen en ons onderwijsaanbod af op de behoeften van de leerling, kijkend 

naar alle bevorderende en belemmerende factoren? Wij bieden betekenisvol onderwijs. Wij willen dat onze 

leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste mensen, die actief kunnen meedoen in de 

maatschappij. Daarom is ons onderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
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4 Wettelijke opdrachten  

4.1 Wettelijke kaders  

Wij werken binnen de kaders van de:  

- Wet op het primair onderwijs  

- Wet op het onderwijstoezicht  

- Wet passend onderwijs  

- Kwaliteitswet (voortgezet) speciaal onderwijs  

- Wet op de expertisecentra  

 

4.2 Onze leerlingen in beeld   

Onze leerlingen zijn (volgens de Wet op de expertisecentra) overwegend aangewezen op onze specialistische 

orthopedagogische en -didactische begeleiding. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 12 tot 20 jaar die onze 

expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij 

bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons 

nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze 

netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor 

onze leerlingen, die het gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen allemaal 

een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Ons aanbod is gericht op  onderwijs aan leerlingen met (ernstige) 

gedragsproblemen, al dan niet ten gevolge van psychiatrische-/ontwikkelingsproblematiek, depressief, 

teruggetrokken en/of angstig gedrag of stemmingswisselingen. Ook kan er sprake zijn van een vorm van 

verslaving en/of politie/justitie contact. Gedragsproblemen kunnen worden gezien als het resultaat van 

complexe interactie tussen de aanleg van een leerling, de thuissituatie en andere omgevingsfactoren zoals 

school, vrije tijdsbesteding en vrienden/peergroup. Gedragsproblemen zijn situatief, relationeel, relatief en 

fluctuerend. Gedragsstoornissen zijn van complexere en meer vasthoudende aard. Diverse (psychiatrische- of 

ontwikkelings-) stoornissen kunnen aan de zich uitende gedragsproblemen ten grondslag liggen, zoals 

autismespectrumstoornissen (ASS), aandachtstekortstoornissen met en/of zonder hyperactiviteit en/of 

impulsiviteit (ADHD), gedragsstoornissen (ODD of CD), (reactieve) hechtingsstoornissen, depressie of angsten. 

Vaak gaat het om jongeren met complexe, meervoudige problematiek. Daarbij is vaak sprake van leerproblemen 

zoals dyslexie, dyscalculie, executieve functieproblemen en/of faalangst. Externaliserende en internaliserende 

gedragsuitingen Een jongere met internaliserende problematiek betrekt het probleem vooral op zichzelf. Het 

probleemgedrag is niet altijd direct observeerbaar, maar schaadt wel de ontwikkeling van een jongere.  

Voorbeelden van internaliserende gedragsproblemen zijn:  

Angsten, depressie, teruggetrokken, stressgevoelig, negatief zelfbeeld en eetproblemen. Deze leerlingen vallen 

vaak niet op totdat het te laat is. Een veel voorkomend gevolg is dat deze leerlingen toenemend verzuim laten 

zien. Externaliserend gedrag is direct observeerbaar. De jongere verwerkt zijn problemen door zich met name af 

te reageren op anderen of de omgeving. Het gaat om naar buiten gericht gedrag.  

Voorbeelden zijn: 

ongehoorzaamheid, verbale en fysieke agressie, pesten, driftbuien, vernielzucht, aandachtsproblemen en 

crimineel gedrag. In de praktijk is er veelal een combinatie van beiden. Zo kunnen angst en somberheid ook geuit 

worden door prikkelbaarheid en agressie. Bovenstaande kan bijdragen aan problemen in het sociaal 

functioneren van de leerling en deelname aan groepsprocessen, waardoor de schoolgang wordt bemoeilijkt. Veel 

voorkomende problemen in de klas betreffen de omgang met autoriteit, moeite met het volbrengen van 

opgedragen schoolse taken en aanpassingsproblemen bij plotselinge veranderingen. Dit kan (ernstig) verstoorde 

interacties tot gevolg hebben tussen de leerling, de klasgenoten en de docent. Zo blijven onderwijsprestaties 

achter en verloopt de onderwijsloopbaan minder succesvol: De leerling ondervindt een structurele beperking in 

onderwijsparticipatie. Het Sprengen College is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan deze leerlingen. 

Ze richt haar onderwijs dusdanig in dat er wordt ingespeeld op de individuele belemmerende, maar met name 

ook op de bevorderende factoren van de leerling. 



 

10 

4.3 Kerndoelen, leerlijnen en ambitiegericht werken  

Wij werken aan de kerndoelen die bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn vastgesteld voor ons onderwijs. 

Kerndoelen maken wij concreet in individuele leerlijnen, die aangeven hoe leerlingen van hun beginniveau 

komen tot het behalen van de kerndoelen. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan het uitstroomprofiel van leerlingen.  

Door de voortgang van deze leerlijnen (via tussendoelen) te monitoren, kunnen wij de ontwikkeling van 

leerlingen goed plannen, volgen en bijstellen. 

Voor leerstofoverstijgende leergebieden werken wij volgens eigen leerlijnen, afgestemd op de fase-indeling van 

De Ambelt te Zwolle.  

Wij werken in samenhang aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze leerlingen (zie ook onze 

onderwijsvisie). Dit doen wij ambitiegericht op basis van het fasemodel , waarin onze schoolambitie leidend is. 

Door die cyclus planmatig te doorlopen, stemmen wij het dagelijkse handelen goed af op de 

onderwijsopbrengsten die wij willen realiseren voor leerlingen. 

Wij delen leerlingen zo mogelijk convergent in en werken daarbij met arrangementtijd (basis, gevorderd/verdiept 

en intensief). Zo werken wij aan een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen, wat hun kansen op een 

betekenisvolle vervolgstap in onderwijs, werk of dagbesteding vergroot. En wij verbeteren zo permanent onze 

onderwijskwaliteit. 

Er worden ook einddoelen gesteld voor alle leerlingen ten aanzien van de sociaal-emotionele doelen. Het is 
onderdeel van het nieuwe plan. Dit plan is tijdens het inspectiebezoek m.b.t. het herstelplan d.d. 17 juni 2021 
aangereikt. 
 
Daarin werken we aan de didactische kant, met de certificaten, en we volgen in tussendoelen in de klas met de 
leerlingen en de leerlingbesprekingen. Ook op het gebeid van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het 
herstelplan overlegd. 
 

De Wet op de ExpertiseCentra (WEC) spreekt over kendoelen die opgesteld zijn voor voortgezet speciaal 

onderwijs. Voor de leerlingen met de uitstroomrichtingen Vervolgonderwijs en Arbeid wordt gesteld dat 

zelfredzaamheidcompetenties een belangrijke plaats in het onderwijs moeten krijgen. Bij het Sprengen College 

wordt hier aandacht aan besteed, er zijn geen uniforme einddoelen opgesteld voor de gehele doelgroep.  

 

Voor iedere leerling worden er twee sociaal-emotionele doelen opgesteld voor een jaar, zoals bovenstaand 

benoemd. Tevens zijn er voor alle leerlingen drie sociaal-emotionele doelen die een score van ten minste 3.5 

(scores lopen tot 5) moeten opleveren, willen zij de school kunnen verlaten. Dit zijn dus de einddoelen die 

behaald dienen te zijn, alvorens de leerling naar vervolgonderwijs of een arbeidsplek gaat. 

 

De volgende doelen dienen behaald te zijn: 

-          Sociaal initiatief: De leerling erkent dat hij hulp nodig heeft. 

o   Veelal wordt gezien dat leerlingen dermate veel afwijzingen hebben gekregen, te maken hebben 

gehad met teleurstellingen en/of vele wijzigingen in contactpersonen kennen door 

verschillende woongroepen en scholen, dat ze gewend zijn eigen problemen op te lossen. Er 

wordt veel wantrouwen gezien naar medeleerlingen, maar vooral ook naar docenten en 

ondersteuners. Zowel op didactisch gebied als op sociaal-emotioneel gebied, geven leerling 

veelal niet direct aan ergens tegenaan te lopen. Om daadwerkelijk zelfredzaam te zijn, dient 

ook erkent te worden dat niet alles zelf op te lossen is. Het erkennen van hulp wordt dan ook 

als een belangrijke competentie gezien voor deze doelgroep, om zichzelf staande te kunnen 

houden in de maatschappij. 

 

 

 

-          Sociale autonomie: De leerling geeft aan waar voor hem de grens ligt en kan deze bewaken. 
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o   Kijkend naar de doelgroep wordt gezien dat leerlingen, zoals al eerder benoemd, veel 

afwijzingen kennen. Zowel door het niet meer welkom te zijn in het gezin, op woongroepen 

en/of scholen, als door het daarmee gepaarde vertrek van betrokken hulpverleners. Bij het 

Sprengen College wordt gezien dat leerlingen zich herkennen in elkaar, maar ontstaat er tevens 

een behoefte en drang om wel ergens blijvend bij te horen. De risico’s om verkeerde keuzes te 

maken om bij een “vriendengroep” te horen, zijn voor handen. Het doel om vriendschappen te 

sluiten, gaat dan soms ook voorbij aan de persoonlijke grenzen van een leerling. Daarnaast zijn 

de leerlingen erg kwetsbaar gezien er impulsief wordt geacteerd, veelal de gevolgen van 

handelingen op de langere termijn niet worden overzien, er weinig kritisch naar eigen handelen 

wordt gekeken en problemen worden buiten zichzelf gelegd en niet toegeschreven aan eigen 

gedrag. 

Weerbaarheid is dus van belang, om bij jezelf als persoon te blijven en niet mee te gaan in 

groepsdruk. Eigen grenzen weten, kunnen aangeven en deze bewaken, worden als 

vaardigheden gezien die van belang zijn. Een uitdagend doel, zeker voor leerlingen in de 

puberleeftijd. Toch wordt dit van belang geacht om succesvol in de maatschappij te kunnen 

staan, juist voor deze doelgroep. 

 

-          Impulsbeheersing: De leerling is in staat om emoties op een adequate wijze te uiten. 

o   Veelal wordt gezien dat leerlingen van het Sprengen College regulatieproblemen hebben. Het is 

lastig voor hen om aan te geven wat ze voelen of ervaren aan emoties. Het onder woorden 

brengen van gevoelens is voor een deel van de leerlingen een probleem. Voor een ander deel 

van de leerlingen is juist het laten bezinken en niet gelijk reageren een uitdaging. Zodoende 

wordt er veel verbale agressie gezien, maar dikwijls ook fysieke agressie, gericht op spullen, 

medeleerlingen en/of docenten. Het op een adequate manier uiten van gevoelens als woede, 

frustratie, verdriet of somberheid is van belang, om een vervolgstap te kunnen maken naar 

vervolgonderwijs of een (beschutte) arbeidsplek. Immers, de maatschappij biedt geen vele 

kansen om “fouten” te kunnen maken, waardoor incidenten met negatieve afloop voor handen 

liggen. 

  

Voor de leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding wordt door WEC gesteld dat het onderwijs binnen dit 

uitstroomprofiel zich richt op onder andere het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding 

en de eigen leefsituatie. Ook hier worden bovenstaande sociaal-emotionele doelen voor opgesteld. Enkel wordt 

er van deze doelgroep verwacht dat er een minimale score van 3 wordt behaald, gezien de verminderde 

capaciteiten. 
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4.4 Onderwijsprogramma  

Hierna is  het onderwijsprogramma voor de verscheidenheid in doelgroepen uitgewerkt. Daarin zijn de 

beredeneerde keuzes gemaakt met een onderlijning naar het didactisch handelen voor deze doelgroepen. 

Arbeidstoeleiding zonder entree diploma 

Betreft leerlingen die dermate ernstig belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling, dat het behalen 

van een entree-diploma niet haalbaar is. Dit kan komen vanwege cognitieve tekorten, maar ook vanwege 

ernstige gedragsproblematiek. IQ-gegevens, instroomniveau (en onderwijs achtergrond) en schoolresultaten 

maken dat gekozen kan worden voor dit traject. Dit gaat in overleg met gezaghebbenden en andere betrokkenen. 

Doel is deze leerling in overleg met de vakdocent en de mentor een aantal certificaten per vak per schooljaar te 

laten behalen. De hoeveelheid certificaten wordt per leerling afgestemd, passend bij zijn individuele 

mogelijkheden. Deze certificaten kunnen zowel bij de verschillende praktijk- en theorievakken worden behaald. 

Naast het behalen van deze certificaten, werkt een leerling ook voorbereidend aan het arbeidsleven, vanuit Boris 

praktijkloket. Dit doel is toegespitst op de voorkeursinteresse van de leerling. De leerling behaalt vanuit Boris 

praktijkloket het certificaat: “werkt als assistent in een arbeidsorganisatie”. 

Arbeidstoeleiding met entree diploma 

Betreft leerlingen die dermate ernstig belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling, dat het behalen 

van een entree-diploma haalbaar is, maar doorstroom naar vervolgonderwijs niet realistisch is. Dit zal dan o.a. 

te veel zelfstandigheid van een leerling vragen, teveel prikkels met zich meebrengen en/of te veel sociale 

situaties met zich meebrengen, dat uitval voor de hand ligt. Uitstroom richting arbeid is in zo’n geval passend. 

Dit kan komen vanwege cognitieve tekorten, maar ook vanwege ernstige gedragsproblematiek. IQ-gegevens, 

instroomniveau (en onderwijs achtergrond) en schoolresultaten maken dat gekozen kan worden voor dit traject. 

Dit gaat in overleg met gezaghebbenden en andere betrokkenen. 

Doel is dat deze leerling een entree-diploma behaalt. Zodoende dient de leerling stage, BPV lijst, portfolio, 

burgerschap, keuzedeel, Nederlands en rekenen op 1F en het bijhorende examen voldoende te hebben afgerond. 

Naast het hoofddoel, het behalen van een entree diploma, volgen deze leerlingen ook lessen bij andere 

vakgroepen. Hiervoor geldt dat zij voor elk vak dat zij volgen, een aantal certificaten behalen. De te behalen 

certificaten, worden samen met de mentor, de leerling en de vakdocent afgestemd per schooljaar. Passend bij 

de onderwijsbehoeften van de leerling wordt gekeken hoe veel certificaten per schooljaar behaald kunnen 

worden. 

Entree-opleiding doorstroom vervolgonderwijs 

Leerling heeft de cognitieve capaciteiten en werk- en gedragshouding om een entree-opleiding af te ronden en 

kan vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs (mbo2). Zodoende dient de leerling stage, BPV lijst, 

portfolio, burgerschap, keuzedeel, Nederlands en rekenen op 2F en het bijhorende examen voldoende te hebben 

afgerond. Naast het hoofddoel, het behalen van een entree diploma, volgen deze leerlingen ook lessen bij andere 

vakgroepen. Hiervoor geldt dat zij voor elk vak dat zij volgen, een aantal certificaten behalen. De te behalen 

certificaten, worden samen met de mentor, de leerling en de vakdocent afgestemd. Passend bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling wordt gekeken hoe veel certificaten per schooljaar behaald kunnen worden. 

Entree-opleiding met leergebied overstijgende stof 

Leerling heeft de cognitieve capaciteiten en werk- en gedragshouding om een entree-opleiding af te ronden en 

kan vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs (mbo2). Zodoende dient de leerling stage, BPV lijst, 

portfolio, burgerschap, keuzedeel, Nederlands en rekenen op 2F en het bijhorende examen voldoende te hebben 

afgerond. Echter, leerling kan cognitief gezien meer aan (instroomniveau bijvoorbeeld vmbo-kader, cognitie 

wordt belemmerd door gedragsproblematiek). Er wordt dan ook ingezet op verrijking van de leerstof. Dit kunnen 

praktijk- of theorievakken zijn. Doel is dat voor ieder gevolgd vak een aantal certificaten worden behaald. De te 

behalen certificaten worden samen met de mentor, de leerling en de vakdocent afgestemd. Voor het volgen van 

een verrijkingsvak in de theorie, zal er toegewerkt worden naar een overgangsbewijs of eventueel een 

staatsexamen voor één of meerdere vakken. 

Vmbo-tl / havo / vwo met uitstroom arbeid 

Betreft leerlingen die dermate ernstig belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling, dat het behalen 

van een diploma haalbaar is, maar doorstroom naar vervolgonderwijs niet realistisch is. Dit zal dan o.a. te veel 
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zelfstandigheid van een leerling vragen, teveel prikkels met zich meebrengen en/of te veel sociale situaties met 

zich meebrengen, dat uitval voor de hand ligt. Uitstroom richting arbeid is in zo’n geval passend. Dit kan komen 

vanwege cognitieve tekorten, maar ook vanwege ernstige gedragsproblematiek. IQ-gegevens, instroomniveau 

(en onderwijs achtergrond) en schoolresultaten maken dat gekozen kan worden voor dit traject. Dit gaat in 

overleg met gezaghebbenden en andere betrokkenen. 

Doel is dat de leerling examens positief afrond op zijn/haar onderwijs niveau. 

Vmbo-tl / havo / vwo doorstroom vervolgonderwijs 

Leerling heeft de cognitieve capaciteiten en werk- en gedragshouding om een theorieopleiding af te ronden en 

kan vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs (mbo3, mbo4, hbo of wo). Zodoende dient de leerling de 

bijbehorende examens positief afrond op zijn/haar onderwijs niveau. 

Vmbo-tl / havo / vwo met leergebied overstijgende stof 

Leerling heeft de cognitieve capaciteiten en werk- en gedragshouding om een theorieopleiding af te ronden en 

kan vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs (mbo3, mbo4, hbo of wo). Zodoende dient de leerling de 

examens voldoende te hebben afgerond. Echter, leerling kan cognitief gezien meer aan (cognitie wordt 

bijvoorbeeld belemmerd door gedragsproblematiek, waardoor niveau hoger teveel gevraagd is en/of grillig 

intelligentieprofiel waardoor niveau aansluit bij de laagste scores). Er wordt dan ook ingezet op verrijking van de 

stof. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan praktijkvakken die de theorie ondersteunen, maar ook aan 

praktijkvakken die vanuit interesse gevolg worden. Voor de te volgen vakken wordt er ingezet op het behalen 

van certificaten. De te behalen certificaten, worden samen met de mentor, leerling en vakdocent afgestemd. 

Ook kan er gekozen worden om een extra theorievak toe te voegen aan het profiel, waar ook examen in kan 

worden gedaan. 

4.6 Onderwijstijd  

Elk jaar zorgen wij ervoor dat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Daarin leerstof eigen te maken en om 

voldoende aandacht te kunnen besteden aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Wij werken efficiënt 

aan de doelen voor onze leerlingen. In perioden van zes weken werken de leerlingen aan tussendoelen. Na elke 

periode is er een presentatieweek, daarin wordt de voortgang van de tussendoelen en het OPP doorgenomen. 

Wij verwijzen graag naar onze schoolgids. 

4.7 Burgerschap  

Burgerschap brengt onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die zij nodig hebben om een 

actieve rol te kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de gehele samenleving. Wij vinden dat belangrijk 

omdat kunnen ‘meedoen’ bijdraagt aan een betekenisvol bestaan. We laten leerlingen (afgestemd op hun niveau 

en leeftijd) kennismaken met begrippen als democratie, mensenrechten, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en 

maatschappelijke diversiteit. Scholen hebben de belangrijke taak om kinderen op te leiden tot burgers die hun 

eigen rechten kennen en de rechten van anderen respecteren.  

- vrijheid van meningsuiting - gelijkwaardigheid  

- begrip en respect voor anderen  

- verdraagzaamheid  

- autonomie  

- het afwijzen van onverdraagzaamheid 

- het afwijzen van discriminatie.  

De lessen worden vormgegeven met  de thema’s “Mens en Maatschappij”  en daarnaast lopen o.a. thema’s, als 

vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en respect, verdraagzaamheid en het afwijzen van 

discriminatie als een rode draad (integraal) door de gehele schoolloopbaan van elke leerling. Het doel is het 

creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en grotere gedragsproblemen voorkomt. 

Waardoor leerlingen na hun schoolloopbaan, vanuit een basis van onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en 

sociaalvaardig, als volwaardige participanten deelnemen aan de samenleving. 
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4.8 Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en onderwijsveiligheid   

Wij werken voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat: Elke leerling en elke medewerker werkt vanuit 

de intentie dat er steeds Een nieuw begin mogelijk is!.  

Iedereen hoort erbij! Daarom doen wij er alles aan om te voorkomen dat wij een leerling de klas uit moeten 

sturen, wordt geschorst en besteden om die reden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

Zie daarvoor ook onze onderwijsvisie in hoofdstuk 3. 

  

Sociale veiligheid 

Wij leven de Wet sociale veiligheid na en zorgen voor sociale veiligheid op school. We focussen op het voorkomen 

van pesten en grijpen op tijd in als er tóch gepest wordt. 

Onze mentoren, orthopedagogen en teamleiders, zijn aanspreekpunt voor sociale veiligheid voor leerlingen, 

ouders en medewerkers en coördineren de uitvoering van ons sociaal veiligheidsbeleid - waar wij allemaal 

verantwoordelijk voor zijn.  

Tevens wordt de folder sociale veiligheid ontwikkeld. Hierin staat onder meer wat leerlingen, ouders en 

medewerkers kunnen doen bij ongewenst gedrag, pesten of discriminatie, hoe ons anti-pestbeleid in elkaar zit 

en hoe wij de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling naleven. Op dit moment is dit beschreven in de 

schoolgids. 

  

Wij monitoren de veiligheidsbeleving van leerlingen. Eén keer per jaar vragen wij leerlingen en hun 

ouders/verzorgers via onze peilingen om vragen in te vullen over veiligheidsbeleving. Met de feedback 

verbeteren wij zo nodig de sociale veiligheid op school. Daarnaast peilen we ook de mening van onze 

medewerkers. De resultaten bespreken we in het team en communiceren we naar ouders/verzorgers en de 

Inspectie van het Onderwijs. 
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4.9 HRM-beleid: samenhang met onderwijsbeleid  

Onze medewerkers werken vanuit onze onderwijsvisie. Dat betekent onder meer dat zij hun pedagogisch en 

didactisch handelen afstemmen op wat leerlingen nodig hebben. Zij kijken naar het talent van leerlingen en 

zorgen voor een uitdagende leeromgeving en aanbod op maat, zodat iedere leerling tot leren komt.  

Kritisch kijken naar jezelf hoort erbij: op basis van feedback en resultaten van leerlingen zijn onze medewerkers 

in staat om hun handelen bij te stellen. Het gaat daarin vooral om het Initiëren – Mobiliseren – Waarderen - 

Reflecteren. 

  

Het HRM-beleid van onze school is erop gericht om de ambities van het Sprengen College gezamenlijk sterk te 

laten zijn en onze medewerkers op elkaar af te stemmen. We kennen een positief werkklimaat waarin bevlogen 

en betrokken medewerkers regie nemen voor hun eigen ontwikkeling. In onze gesprekkencyclus is dit een 

terugkerend thema en maken wij ook de verbinding tussen professionalisering/ontwikkeling en onderwijskundig 

beleid. Tijdens de studiedagen hebben wij onder andere gewerkt aan het implementeren van de nieuwe 

organisatiestructuur, de herstelopdracht en de verdieping van de kennis van PMT.  De Quickscan laat ons zien 

dat medewerkers niet geheel tevreden zijn over de mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen. 

Ons professionaliseringsbeleid ondersteunt de koers en ambities van de school en biedt medewerkers kansen 

voor ontplooiing en ontwikkeling. Wij zien leren breed: dat is méér dan scholing. Vanuit onze koers bouwen wij 

aan een professionele leergemeenschap om met en van elkaar te leren: wij verbeteren met elkaar onze praktijk 

voor steeds betere begeleiding en onderwijs aan onze leerlingen.  

Wij verwachten dat medewerkers flexibel zijn, resultaatgericht werken, hun verantwoordelijkheid nemen en 

verantwoording afleggen over wat zij doen en bereiken. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers bekwaam en 

stimuleren wij hen de lesbevoegdheid op het gewenste niveau te behalen. 

 

Organisatiestructuur 

In het kalenderjaar 2020 hebben wij toegewerkt naar een organisatiestructuur met een directeur-bestuurder en 

drie teamleiders. Op deze manier is de kleine organisatie minder kwetsbaar bij afwezigheid van een van de 

leidinggevenden omdat er een team staat dat de taken van elkaar over kan nemen. De teamleiders hebben ieder 

een eigen focuspunt: didactisch, pedagogisch en facilitair. Ook bij de overige processen is er steeds een extra 

medewerker betrokken die taken over kan nemen bij eventuele uitval. Zo is er steeds iemand aanwezig die grip 

heeft op het onderwijsproces en een eventuele vervanger in kan werken. Belangrijke processen in deze zijn 

bijvoorbeeld de mentortaken, financiën en de roosters. 

Functiemix 

In een kleine organisatie als het Sprengen College is het van belang om op het gebied van beleidsontwikkeling 

efficiënt te werken. Bij het herzien van het functieboek is er dan ook  gekozen om te werken met verschillende 

standaard functieomschrijvingen die beschikbaar zijn gesteld door Dyade, ons administratiekantoor. Deze 

functies zijn aangevuld met enkele voor het Sprengen College opgestelde documenten. Een standaard  

functieomschrijving die gemaakt is voor een grote verscheidenheid aan scholen en organisaties past nooit 

helemaal. En eigenlijk zien wij ook binnen een organisatie dat de verschillende medewerkers op verschillende 

manieren invulling geven aan de functie. Als kleine school is het belangrijk om hier gebruik van te maken. Alle 

medewerkers wordt gevraagd de eigen talenten in te zetten en vak / functie-overstijgend te werken aan het best 

passende onderwijs voor onze leerlingen.  

Omdat alle talenten van de medewerkers nodig zijn om een passend aanbod voor onze leerlingen vorm te geven 

is dit een thema in de gesprekkencyclus. In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over de taken en 

verantwoordelijkheden van de betreffende medewerker als aanvulling op /uitwerking van de 

functieomschrijving. De afspraken worden in deze gesprekken gemaakt, geëvalueerd en aangepast zodat de 

talenten en interesses van de medewerker optimaal ingezet wordt en eenieder zich blijvend kan ontwikkelen 

binnen het Sprengen College.  
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4.11 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  

Vanuit de bevindingen van de Onderwijsinspectie tijdens het regulier onderzoek in 2020 signaleert de 

Onderwijsinspectie dat de kwaliteitszorg van het bestuur geen compleet beeld oplevert van de resultaten van 

het onderwijs en het niveau van het didactisch handelen. De kwaliteit van het didactisch handelen in de lessen 

is volgens de Onderwijsinspectie onvoldoende en het bestuur houdt niet regelmatig zicht op de kwaliteit van de 

lessen.  

De inspectie controleert en beziet het geleverde maatwerk aan de individuele leerling met de geldende 

standaarden. Daarop is de kwaliteit in ons cyclus handelen, onvoldoende beoordeeld. 

Hoe is onze cyclus nu?  

De contacten met de leerkrachten – mentoren zijn tweewekelijks in de teamvergaderingen waarin 

leerlingbespreking plaatshebben. Vervolgens bespreekt de leerling elke zes weken in de presentatieweek de 

voortgang van zijn ontwikkeling. Dat vindt het team belangrijk en past in het onderwijsconcept. Uit het onderzoek 

op school blijkt dat de leerlingen meer zouden kunnen opsteken van de lessen. De leraren moeten dan wel het 

lesgeven verbeteren. Nu zijn de lessen volgens de Onderwijsinspectie te weinig efficiënt en taakgericht 

georganiseerd. Bovendien zijn de lessen niet uitdagend genoeg voor de leerlingen, omdat de uitleg en verwerking 

onvoldoende aansluit op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen. Het Sprengen College moet 

ook beter nagaan welke sociale en maatschappelijke vaardigheden de leerlingen leren. De school werkt met de 

leerlingen aan sociale en maatschappelijke vaardigheden en houdt dit onder andere bij in het volgsysteem dat 

hier speciaal voor is: Zien.  

En in de toekomst? 

Desondanks zoeken we naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de standaarden van de inspectie. Met 

het toepassen van deze standaarden willen we zeker onze leerlingen, in de toepassing Het ontwikkelen van 

leerstandaarden voor de sociaal emotionele voor deze doelgroep, zicht krijgen op deze ontwikkeling en de Plan-

Do-Check-Act-verbetercyclus doorlopen. Niet alleen op leerling niveau maar ook op schoolniveau. 

Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitshandboek is een handboek met protocollen en formulieren die het beleid weergeven op de 

verschillende processen. Het kwaliteitshandboek is een levend document waar ook in 2020 weer hard aan 

gewerkt is. Een groot aantal formulieren is herzien en in de nieuwe versie opgenomen en gecommuniceerd. 

Kijkend naar de vervaldata is het nog niet gelukt om alle documenten kritisch te bekijken en van een update te 

voorzien. Enkele documenten zijn nog in bewerking.  De MR is, in de nieuwe samenstelling, een positief kritisch 

orgaan. Het is goed te merken dat dit van positieve invloed is op het, opnieuw, vormgeven van de verschillende 

processen. Belangrijk is te merken dat er steeds meer medewerkers zijn die de inhoud van het 

kwaliteitshandboek kennen en weten waar de documenten te vinden. In het verleden is gebleken dat het een 

papieren werkelijkheid was, maar door de aandacht die er de afgelopen tijd aan besteed is zien wij dat de 

documenten steeds meer gebruikt worden. Het kwaliteitshandboek begint te leven en hiermee ook steeds meer 

waarde te krijgen. Wel blijft dit iets wat veel aandacht vraagt van alle medewerkers. Wij betrekken medewerkers 

bij het maken van beleid. Dat maken we concreet in jaarplannen. Als teamleden ontwikkelen we samen beleid, 

voeren het uit, volgen hoe we het doen en stellen zo nodig bij, gekoppeld aan onze Plan-Do-Check-Act-

verbetercyclus. 

  

Wij toetsen en verbeteren onszelf planmatig en continu via interne audits/verbeterplannen, 

tevredenheidsonderzoeken en directiebeoordelingen. Aan de hand van deze resultaten stellen wij een 

verbeterplan op. 

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

In 2020 is er hard gewerkt aan de verschillende aandachtspunten uit de RI&E. In totaal waren er 42 

aandachtspunten in de verschillende gebouwen opgenomen in het plan van aanpak. Bij de controle van het plan 
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van aanpak in november 2020 zijn 14 van deze aandachtspunten verholpen. Dit is een mooie stap. De overige 28 

aandachtspunten zullen in 2021 opgepakt worden.  

Naast de aandachtspunten in de verschillende gebouwen is er ook gewerkt aan de aandachtspunten in het kader 

van de Arbowet. Onderstaand een overzicht van de zaken uit het plan van aanpak die afgehandeld zijn: 

- update verzuimbeleid en het veiligheidsplan uitgevoerd 

- PMO wordt als optie geboden in het arbobeleidsplan 

- Wet AVG is geïmplementeerd. 

- Werkdruk is in beeld en een belangrijk aandachtspunt in de verschillende gesprekken 

- Arbobeleid herzien 

Onderstaande zaken hebben nog aandacht nodig: 

- De rol van preventiemedewerker moet nog ingevuld worden 

- Personeel op de hoogte brengen van de uitkomst Quickscan en een passende aanpak formuleren om 

de aandachtspunten te verbeteren. 
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5 Koers en kaders  

5.1 Zo werken wij!   

Wij werken volgens de kaders zoals vastgesteld door de schoolleiding en samenspraak met de beoogde 

samenwerkingspartners. Dat gaat volgens de beleidskaders en processen voor onderwijs, kwaliteit, HRM en 

bedrijfsvoering uit ons kwaliteitszorgsysteem. 

Zo werken wij! 

 

5.2 Onze aanpak 2022 - 2026  

Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Niet alleen geldt onze leerlingen dat ze elk moment van de 

dag binnen het Sprengen College Een nieuw begin mogen ervaren. 

Het treft onze totale school. Na het oordeel van de Onderwijsinspectie in 2020, hebben wij gewerkt aan twee 

forse herstelplannen. De financiën, de toekenning van de middelen en de liquiditeit zijn medio 2021 op orde. 

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege de CORONA-pandemie, werken we aan de Herstelopdracht 

Onderwijs. De investering in de organisatiestructuur, de orthopedagogiek en de intervisie binnen andere 

organisaties en scholen maken dit mogelijk.  

 

Wij bieden onze leerlingen het sterke onderwijs dat zij verdienen en sluiten aan bij hun belevingswereld, talenten 

en toekomstkansen. Mens worden op school, omgaan met jezelf en de ander en leren wat vervolgonderwijs, 

werkgevers en onze samenleving vragen: wij richten ons op die brede ontwikkeling. Zo bieden wij leerlingen 

perspectief op een betekenisvol bestaan in vervolgonderwijs, relaties, werk, vrije tijd, gezondheid, wonen en 

‘meedoen’ in de wereld. 

  

Niet alleen ‘straks’ moeten kinderen en jongeren veel hebben aan wat zij bij ons leren. Ons onderwijs is juist nú 

van betekenis voor onze leerlingen. Wij zorgen dat zij met vreugde naar school gaan, om te creëren, leren en 

werken! We spreken hun motivatie aan, versterken hun eigenaarschap en eigenwaarde. 

  

Voorwaarde voor sterk onderwijs is een sterke basis. Daaraan werken wij permanent. Goede kwaliteit, onze 

onderwijsvisie zichtbaar in de praktijk en een ijzersterk pedagogisch klimaat zijn hiervoor belangrijke pijlers. Ook 

in 2022-2026 zijn we  gericht op versterking van ons onderwijs. Wij ontwikkelen toekomstgerichte 

onderwijsconcepten, bouwen aan educatief partnerschap met ouders, werken intensief samen met 

netwerkpartners en verdiepen onze cultuurgestuurde manier van werken. Ons gezamenlijke vertrekpunt zijn 

onze visie, missie, kernwaarden en onderwijsvisie (zie daarvoor hoofdstuk 3). 

  

Jongeren die vanwege hun vaak kwetsbare positie op onze expertise zijn aangewezen, moeten kunnen rekenen 

op betekenisvol onderwijs. Dat is een sterke pedagogische basis. Die staat voorop en blijft de komende vier jaar 

aandacht en onderhoud vragen. Voor ons is die sterke basis: dus (!) een ijzersterk pedagogisch klimaat, de 

onderwijsvisie zichtbaar op de werkvloer, minimaal basiskwaliteit (inspectie), voldoende goed opgeleide 

medewerkers die vanuit de kernwaarden werken, een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren en een 

financieel gezonde school. 

  

5.3 Vier koersthema’s en koersdoelen  

Koersthema 1 Onderwijsconcept voor nu en straks 

Het Koersdoel 

Elke school heeft een toekomstgericht onderwijsconcept dat leerlingen toerust op wat zij straks nodig hebben in 

onze samenleving en dat hun eigenaarschap versterkt. 

De ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen veranderen, de samenleving vraagt nieuwe dingen en de 

arbeidsmarkt verandert. Dit betekent dat wij ons steeds moeten blijven afvragen hoe wij ons onderwijs 

betekenisvol maken voor onze leerlingen. Dat is vooral in paragraaf 4.4 uiteengezet. 
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Om onze leerlingen voor te bereiden op een betekenisvol bestaan in alle opzichten – denk aan vervolgonderwijs, 

relaties, werk, vrije tijd, gezondheid, meedoen in de samenleving – stemt het Sprengen College zijn 

onderwijsconcept af op wat zijn leerlingen nodig hebben. Zo'n concept vraagt uiteraard om de juiste expertise 

van medewerkers, passende voorzieningen, huisvesting, goede samenwerking met netwerkpartners en 

verzorgers / ouders. 

  

Ingrediënten die wij daarvoor vertalen in het onderwijsconcept zijn bijvoorbeeld: 

werken aan autonomie en eigenaarschap van leerlingen, leren met hoofd, hart en handen, 21e eeuwse 

vaardigheden en cultuureducatie, arbeids- en werknemersvaardigheden, aandacht voor doorgaande leerlijnen 

en vooral werken met portfolio’s. 

  

Koersthema 2 Cultuurgestuurd werken 

Het Koersdoel 

Medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waarde(n)gericht vorm aan sterk onderwijs voor onze 

leerlingen en onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds beter onderwijs aan onze leerlingen. 

Dit is een zeer belangrijke opgave. Daarmee willen we de pedagogische waarde houden en de onderwijskundig-

didactische aspecten meer gaan presenteren. 

  

Wij leren van elkaar. Als individuele professionals, scholen, sectoren en ondersteunende stafdienst realiseren wij 

de koersdoelen samen. Wij delen onze kennis en praktijkervaringen en onderzoeken samen hoe wij ons onszelf 

steeds verder kunnen verbeteren. Zo werken wij samen aan verdere verbetering van het Sprengen College als 

professionele leergemeenschap. Leerlingen krijgen daarin een prominente plaats.  

We sluiten aan bij recente wetenschappelijke inzichten van het ecologisch-pedagogisch concept, kijken bij 

andere organisaties en ontwikkelen samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners. 

Iedereen weet welke belangrijke bijdrage hij of zij levert, werkt rolbewust, heeft voldoende professionele ruimte 

en mag eigenaarschap tonen. Ons werk vraagt om creativiteit en zeker ook om lef. Wij moeten ons steeds weer 

verhouden tot de ambities die wij hebben voor onze leerlingen enerzijds en zaken als regelgeving, lerarentekort 

en inspectie-eisen anderzijds. Leidend voor de keuzes die wij maken zijn onze visie, missie, kernwaarden, 

onderwijsvisie en koers. 

  

Onze schoolorganisatie kent waarderende ontwikkelingsgesprekken, waarderende kwaliteitszorg en 

waarderend toezicht. Wij verantwoorden onze resultaten vanuit ‘de bedoeling’: wij evalueren samen met 

leerlingen en ouders / verzorgers, gericht op steeds beter betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. 

   

Koersthema 3 Educatief partnerschap 

Het Koersdoel 

Alle direct leerlingbetrokkenen zijn zoveel mogelijk actief als partners in opvoeding en onderwijs. 

Wij betrekken ouders / verzorgers bij het ontwerpen van het ontwikkelingsperspectief, maar we willen méér. 

Wij willen werken aan actief gelijkwaardig partnerschap en meer maatwerk in afstemming op wat ouders / 

verzorgers t.b.v. de ontwikkeling van de leerlingen nodig hebben. Samen met hen kunnen wij van meer betekenis 

zijn voor de jongeren. 

  

We ondersteunen – in samenwerking met onze netwerkpartners – ook die ouders die zélf begeleiding nodig 

hebben. Het is soms lastig om überhaupt in contact te komen met ouders.  

   

Koersthema 4 Samenwerking met netwerkpartners 

Het Koersdoel 



 

20 

Samen met onze netwerkpartners bieden wij onze leerlingen een betekenisvol toekomstperspectief. 

Wij werken samen met partners in opvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdzorg, sport, vrije tijd en de arbeidsmarkt. 

Ons uitgangspunt: samen doen wat nodig is voor optimale ontwikkelingskansen voor deze jongeren. Dit vraagt 

om wederzijds vertrouwen en een gedeelde visie op samenwerken. Wij willen vanuit onze eigen kracht bijdragen 

in dat zo belangrijke netwerk voor de leerlingen. 

Als Sprengen College laten wij ons zien en horen in onderwijs, training en educatie. Wij zijn actief in regionale 

netwerken en brancheorganisaties en oefenen waar mogelijk invloed uit om de belangen van onze leerlingen in 

ons onderwijs, positief te beïnvloeden. 

  

Samen met onze netwerkpartners ontwikkelen wij proactief de nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen die nodig 

zijn. Daarbij raden partners als samenwerkingsverbanden passend onderwijs ons aan om onszelf regelmatig(er) 

de vraag te stellen of ‘speciaal’ onderwijs nog steeds de best passende onderwijsplek is voor een leerling. 

 

5.4 Permanent en actief in koersgesprek  

De komende maanden en jaren gaan we samen intensief en breder in debat over grotere vraagstukken in de 

samenleving die ook op de langere termijn – na 2026 - impact kunnen hebben op onze leerlingen, medewerkers 

en organisatie. 

  

Sowieso is een permanent ‘koersgesprek’ belangrijk, omdat veranderingen in de samenleving en met name 

binnen onze school zo snel gaan. We zullen steeds moeten blijven bijstellen en bijsturen. Dat willen we in onze 

school graag anders doen en meer vanuit de bedoeling werken en denken. 

  

Wij verantwoorden ons in de toekomst, met de nieuwe ontwikkellijn van leerlingbespreking ook naar elkaar door 

elkaar deelgenoot te maken van elkaars resultaten en de weg daar naartoe: wat ging goed, wat kan beter en wat 

kunnen we van elkaar leren? 
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6 Onze schoolkoers: waar werken wij aan?  

Wij hebben de schooldoelen van het Sprengen College vertaald naar onze schoolkoers voor 2022-2026. 

  

Met ons team hebben wij terug- en vooruitgekeken: wat is de afgelopen jaren bereikt, aan welke doelen willen 

wij nog werken en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor onze leerlingen en de school? Dat is en was niet 

eenvoudig. Temeer, omdat het Sprengen College in een zeer dynamische transitie fase zit. Vanuit een school met 

een residentiële koers naar een open setting waar leerlingen die dat nodig hebben in een open setting welkom 

zijn!  

  

Wij hebben een kwaliteitsanalyse gedaan, waarin ook de conclusies van (tevredenheids)onderzoeken zijn 

meegenomen en een omgevingsanalyse om de context waarin wij werken helder te hebben. Andere bronnen 

zijn: oudergesprekken, thema-avonden en het traject ambitiegericht werken. De belangrijkste bevindingen van 

deze analyse zijn: borgen vakdidactisch handelen, borgen pedagogisch klimaat, doelen formuleren, de 

kwaliteitscyclus op orde brengen en eigenaarschap van de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling meer 

handen en voeten geven. 

  

Zo zijn wij tot verbeterpunten gekomen die wij via de strategische koerswijzers koppelen aan onze koersdoelen. 

  

Elk jaar zetten we vanuit dit schoolplan in ons jaarplan op een rij aan welke doelen en activiteiten we dat jaar 

werken. 

  

Permanent werken aan een sterke basis 

Voor ons is die sterke basis: een ijzersterk pedagogisch klimaat, de onderwijsvisie zichtbaar op de werkvloer, 

minimaal basiskwaliteit (inspectie), voldoende goed opgeleide medewerkers die vanuit de kernwaarden werken, 

een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren en een financieel gezonde school. Het gaat daarin om het 

ecologisch pedagogisch concept. 

  

Wij ontwikkelen vanuit een sterke basis, toekomstgerichte onderwijsconcepten, bouwen aan educatief 

partnerschap met ouders, werken intensief samen met netwerkpartners en verdiepen onze cultuurgestuurde 

manier van werken. 

  

Koersthema 1 Onderwijsconcept voor nu en straks 

Koersdoel: De school heeft een toekomstgericht onderwijsconcept dat leerlingen toerust op wat zij straks nodig 

hebben in onze samenleving en dat hun eigenaarschap versterkt. 

 

Onze schoolambitie richting 2026 

Het Sprengen College richt zich op haar schoolambitie in vier aspecten:  

1. Praktijkgericht onderwijs/arbeidstoeleiding   

2. Vervolgonderwijs en entree-opleiding 

3. Staatsexamens  

4. Delen van expertise met zorginstelling LIMOR – Zwolle. 

  

De populatie van onze doelgroep is heel divers, aansluiten bij de vraag van de leerling, het vervolgonderwijs en 

het bedrijfsleven vraagt dan ook een divers aanbod.  
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Koersthema 2 Cultuurgestuurd werken 

Koersdoel: medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waarde(n)gericht vorm aan sterk onderwijs voor 

onze leerlingen en onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds beter onderwijs aan onze 

leerlingen. 

  

Onze schoolambitie richting 2026 

Uit tevredenheid/welbevinden peilingen onder medewerkers zien we een hoge score. Tevredenheid en 

welbevinden van onze medewerkers is de basis voor een goede werksfeer/cultuur. “Wat je uitstraalt en geeft, 

krijg je namelijk ook terug”.  Het is dan ook onze ambitie om dit welbevinden te borgen voor de lange termijn, 

zodat het hierbij niet gaat om een incident maar om een structureel gegeven. 

  

Koersthema 3 Educatief partnerschap 

Koersdoel: ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding en onderwijs. 

  

Onze schoolambitie richting 2026 

Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders / verzorgers. 

Betrokkenheid van ouders bij de school is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. De ouders hebben 

recht op begrip en steun van de school, de school heeft het vertrouwen van de ouders nodig om te kunnen 

werken met hun kinderen. Tijdens de presentatieweken zijn ouders actief betrokken bij de ontwikkeling en het 

perspectief van hun kind.  

  

Koersthema 4 Samenwerking met netwerkpartners 

Koersdoel: samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol 

toekomstperspectief. 

  

Onze schoolambitie richting 2026 

Een structurele samenwerking tussen onderwijs / begeleiding en zorg met als doelstelling ontschotting en komen 

tot “één kind, één plan”. Het gaat hierin vooral in de ontdekking van de mogelijkheden van een drie-

milieuvoorziening met LIMOR. 

Beschikbaar stellen van de expertise vanuit het onderwijs, begeleiding en zorg voor het reguliere onderwijs in de 

vorm van workshops en detachering van medewerkers. 
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Koersthema 5 Bestendiging van de financiële koers 

Koersdoel: De financiële middelen staan onder druk. Wij als Sprengen College moeten de juiste financiële keuzes 

maken voor het doen van uitgaven/investeringen.  

 

Onze schoolambitie richting 2026 

Om de juiste keuzes te maken is het van essentieel belang dat we inzicht hebben in onze financiële huishouding. 

Dat heeft geresulteerd dat we een aantal acties hebben ondernomen en gaan ondernemen om dit te 

bewerkstelligen.  

 

Het protocol 

Voor onze financiën hebben we een aantal (aangepaste) protocollen opgesteld. Wat betekent voor ons een 

protocol? Een protocol is een (gedrags)overeenkomst hoe werkzaamheden met de onderliggende stappen moet 

worden uitgevoerd. De noodzaak wordt versterkt door meer inzicht en grip te krijgen op onze kwetsbare 

financiële positie en hier ook naar te handelen. Aan de andere kant moeten deze protocollen meer financiële 

bewustzijn creëren onder onze medewerkers. Het protocol zien we daarom als middel om volgens de 

voorgeschreven werkwijze/richtlijn tot een resultaat te komen. De financiële protocollen hebben voornamelijk 

te doen met de in- en uitstroom van gelden en de verantwoording hiervan. De voordelen die dat met zich 

meebrengt is: uniforme werkwijze, duidelijke interne afspraken en het voorkomen van financiële misbruik van 

middelen.  

 

Het budgetteren  

Tegen het einde van elk kalenderjaar wordt de meerjarenbegroting opgesteld voor de komende jaren. Het 

begroten heeft voor het Sprengen College alles te doen met het maken van over- en inzicht van onze financiële 

positie in samenspraak met de gevolgen die dat voortbrengt als het gaat om de opbrengsten en de kosten. Door 

wekelijks te budgetteren willen wij (meer) grip houden op deze opbrengsten en kosten in relatie tot onze 

onderliggende begroting. Door budgettering en begroting toe te passen in onze financiële administratie, willen 

wij tijdig een inschatting maken van onze resultaatpositie voor nu en het einde van het jaar.  

 

Liquiditeit  

Mede gezien onze kwetsbare financiële positie hebben wij een liquiditeitsoverzicht opgesteld voor de komende 

2 jaren. Met deze liquiditeitsoverzicht willen we overzicht krijgen van alle vermoedelijke ontvangsten en 

betalingen over een bepaalde periode. Dit overzicht is essentieel en noodzakelijk voor een goede financiële 

sturing van onze organisatie. Onze liquiditeitsbegroting wordt maandelijks geactualiseerd. Deze actualisatie vindt 

plaats door de werkelijk inkomsten en uitgaven van die betreffende maand. Hierdoor kunnen beter overzien wat 

dit voor financiële impact geeft voor de komende maanden/jaren.  

Verantwoording  

Begin van iedere maand hebben we financieel overleg over de financiële positie van Het Sprengen college. Dit 

overleg wordt ondersteund door een financiële maandrapportage voor die betreffende maand. Zowel de 

liquiditeits- als budgetteringsoverzicht liggen hieraan ten grondslag. De uitkomsten worden gedeeld met onze 

Raad van Toezicht.  


