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VOORWOORD
Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2022-2026 van Stichting VSO-ZMOK de Sprengen Scholing en
Training. Vanaf nu in dit schoolplan te noemen: Sprengen College.
Het Sprengen College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs met als specifieke
doelgroep de ZMOK-leerlingen. De school is van bijzonder-neutrale signatuur wat betekent dat
leerlingen van alle gezindten welkom zijn op het Sprengen College.
Wij bieden onderwijs aan leerlingen die op basis van hun gedrag tijdelijk of niet in het reguliere
VO of in het VSO bediend kunnen worden.
Dit schoolplan is geschreven onder verantwoordelijkheid van een interim directeur in
gezamenlijkheid met het team. Het plan is geschreven met kennis van de huidige stand van
zaken over de organisatie (december 2021). Veel over het voortbestaan van het Sprengen
College is tijdens het schrijven van dit plan onzeker.
In dit schoolplan wordt onze visie m.b.t tot ons onderwijs beschreven, alsmede het
personeelsbeleid, het kwaliteitssysteem en onze ambities voor de komende jaren.

Strategische doelen van het Sprengen College
Het Sprengen College heeft de afgelopen jaren in zwaar weer gezeten. In juni 2021 is de school
beoordeeld als zeer zwak. De organisatie was niet op orde. Dit kwam tot uiting in alle lagen van
de school. Financieel, facilitair, personeel en onderwijsinhoudelijk is er op beleidsmatig en
uitvoerend niveau veel te verbeteren.
In dit schoolplan zetten wij onze strategische doelen uiteen.
We brengen onze strategische doelen onder in de volgende categorieën, volgens welke ook dit
schoolplan is opgebouwd:
Algemeen - waarin beschreven wordt:
 Missie en Visie van het Sprengen College.
 De waarden van het Sprengen College.
 Doelgroepbeschrijving.
Onderwijs - met als doel:
 Aanbod afgestemd op leerling populatie.
 Ontwikkelen van geaccepteerd uitstroomperspectief bij leerling en omgeving.
 Inzet van Kijkwijzer directe instructie en ontwikkelen van geaccepteerde norm bij
medewerkers.
 Ontwikkelen van een geaccepteerd pedagogisch concept waarin het Sprengen College zich
onderscheidt van andere VSO scholen.
Ondersteuning - met als doel:
 Het scheiden van ondersteuning en zorg.
 Verhelderen wat Sprengen College wel en niet kan bieden in ondersteuning.
 Eigenaarschap ontwikkelen voor eigen toekomst bij leerling.
 Samenwerkingspartners.
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Organisatie - met als doel:
 Juiste aansturing op personeel en onderwijsinhoud in fte.
 Personeelsbeleid en visie op HR implementeren (kwaliteitshandboek).
 Juiste inzet van normjaartaken.
 Inzet van leerlingvolgsysteem.
 Toekomst bestendige organisatie door samenwerking met partners in de regio.
Kwaliteitszorg
 Ontwikkelen van een systeem van kwaliteitszorg op alle gebieden van de organisatie.

Namens het team Sprengen College
E.Dumond
directeur a.i.
december 2021
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1. ALGEMEEN
Dit Algemene gedeelte is tot stand gekomen met het totale team van het Sprengen College.
In dit hoofdstuk beschrijven we onze missie, visie en de waarden van waaruit wij werken. Welke
doelgroep we bedienen en hoe ons onderwijs er uit zou moeten zien. In verdere hoofdstukken
wordt dit uitgewerkt. Er is gekozen voor een uitgebreide beschrijving van dit algemene
hoofdstuk. Het gevolg is dat er een overlap te zien is met de hoofdstukken die gaan over het
aanbod (2) en de doelgroep (3).

1.1

Missie

Het Sprengen College is een unieke VSO(ZMOK) school die onderwijs en begeleiding biedt
aan leerlingen die elders in het onderwijs zijn uitgevallen (regulier en GO). Daarbij bieden wij
zoveel mogelijk maatwerk aan binnen de vastgestelde leerlijnen en een veilige leerplek waar
de leerling zich welkom voelt, weerbaar wordt en zich kan ontwikkelen op sociaal en cognitief
niveau.
Het onderwijs op het Sprengen College richt zich op uitstroom naar arbeid of uitstroom naar
vervolgonderwijs vanaf mbo niveau 2 e.v.
Het Sprengen College komt op voor haar leerlingen en wil een betrokken partner zijn in het
netwerk van de leerling.

1.2 Visie
Het onderwijs en de begeleiding op het Sprengen College is gericht op een (nieuw)toekomst
perspectief. Het Sprengen College wil leerlingen een succesbeleving laten ervaren dat hen
stimuleert en handvatten biedt om door te zetten hun doel te bereiken.
Het Sprengen College ontwikkelt in samenspraak met de leerling een onderwijstraject dat
tegemoet komt aan de kwaliteiten, talenten en interesses van de leerling.
Het onderwijs op het Sprengen College is gericht op maatwerk binnen kaders. Dit doet het
Sprengen College onder meer door het hanteren van kleine groepen waarbinnen de
individuele aandacht en begeleiding gewaarborgd is. Het onderwijs op het Sprengen College
bestaat uit theorie en praktijkvakken die beantwoorden aan de leerlijnen en kerndoelen van
het SLO.
Op het Sprengen College is de rol van de mentor van cruciaal belang. Hij/zij is de verbinder
van de diverse partijen in het netwerk van de leerling. De orthopedagoog bepaalt samen met
de mentor doel en uitstroomperspectief. De leerling heeft inspraak in het uitstroomprofiel. Dit
uitstroomperspectief komt in het Ontwikkel Perspectief Plan. (OPP). De Commissie van
Begeleiding (CvB) is eindverantwoordelijk voor het OPP van de leerling. De mentor is de spil
in het netwerk waarin de leerling zich gezien en veilig mag voelen. De leerling werkt samen
met de mentor naar ‘de stip op de horizon’.op de achtergrond begeleidt door de
orthopedagoog.
Interesses, talenten en kwaliteiten worden verwerkt in een portfolio waardoor de leerling
eigenaar wordt van zijn eigen leerproces en tijdpad waarbinnen het doel gehaald wordt.
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Het tijdpad en vorderingen worden regelmatig (1x per kwartaal) geëvalueerd met de leerling,
betrokken collega’s en het netwerk van de leerling. Op deze wijze houden alle betrokkenen
zicht op het verloop en de resultaten van de voortgang van de leerling.

1.3 Waarden
Op het Sprengen College zijn we betrokken bij elkaar, bij de leerling en zijn netwerk.
Op het Sprengen College zien we mogelijkheden en kansen, voor de leerling en zijn
toekomst, elke dag weer. Maar ook mogelijkheden en kansen in elkaar en in de ontwikkeling
van het Sprengen College naar een unieke school in de regio.
Het Sprengen College kenmerkt zich door doorzettingsvermogen op alle niveaus van de
organisatie (leerling, mentor, begeleiders, collega’s) om het beste in elkaar naar boven te
halen, teneinde het volgende te bereiken:

Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst

1.4 De doelgroep
De onderwijs van het Sprengen College richt zich op de doelgroep leerlingen van14 tot 18
jaar. Daarmee valt de doelgroep van het Sprengen College in de (partieel) leerplichtige
leeftijd. De doelgroep laat zich omschrijven als VSO ZMOK, maar heeft als specifiek kenmerk
dat voor de leerlingen het Sprengen College de laatste mogelijkheid is om een VO-niveau te
behalen.
De leerlingen van het Sprengen College hebben een achterstand in sociaal-emotioneel
functioneren. Zij zijn veelal van andere V(S)O-scholen verwijderd door hun gedrag.
Het gedrag van de leerlingen is vaak onaangepast, ongemotiveerd en opstandig vanuit
omgevingsfactoren.
Dit kan zich uiten in zowel extreem externaliserend als extreem internaliserend gedrag.
De leerlingen van het Sprengen College kennen weinig tot geen succeservaringen. Niet in
hun leerproces maar ook niet in hun relaties met volwassenen, waarin zij vaak (meerdere
keren) zijn teleurgesteld. De leerlingen hebben weinig vertrouwen in volwassenen. Dit heeft
zijn weerslag op de motivatie om te leren.
Het cognitieve niveau van de leerlingen varieert van PRO tot VMBO-gl/tl en HAVO/VWO.
De meeste leerlingen hebben het niveau van VMBO-kb maar zijn niet in staat dit
onderwijsniveau te volgen door hun achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling of
door belemmerende factoren voortkomend uit gedragsproblematiek. Het vergt immers
discipline, structuur en doorzettingsvermogen om op te gaan voor een diploma.
Dit zijn voorwaarden waar het de leerlingen op het Sprengen College aan ontbreekt.
Een aanzienlijk percentage van de leerlingen van het Sprengen College groeit niet op in een
gezinssituatie. Zij zijn uit huis geplaatst, vallen onder OTS, wonen in een gezinsvervangend
tehuis of in een grotere woongroep onder begeleiding van een jeugdwerker en toeziend
voogd. Ook dit heeft zijn weerslag op de leerling en zijn gedrag en motivatie tot leren.
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Het Sprengen College bedient leerlingen uit geheel Midden Nederland en delen van Noord
Nederland en is daarmee uniek in de regio.
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2. ONDERWIJS
2.1 Waartoe dient ons onderwijs?
Wij bieden onderwijs aan leerlingen tussen de 14 en 18 jaar oud (een enkele uitschieter naar
beneden of naar boven).
Bij alle leerlingen van het Sprengen College is hulp op gebied van gedrag voorliggend aan
onderwijs.
Ons onderwijs kenmerkt zich door maatwerk binnen kaders en veel praktijkmogelijkheden.
Betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in om onze leerlingen de handvatten te
bieden die zij nodig hebben om zich een volwaardige plek in de maatschappij te veroveren.
Wij leren onze leerlingen dat elke dag een nieuwe kans biedt.
Het belang van de leerling en zijn toekomstige plaats in de maatschappij staat in alles voorop.
Dat betekent dat wij een goede samenwerking nastreven met ouders, verzorgers,
zorginstellingen, de diverse gemeenten, bedrijven en stageorganisaties en alle andere
belanghebbenden. Samenwerking is het cement wat nodig is om de jongere een
toekomstperspectief te bieden. Dit betekent dat ons onderwijs verder gaat dan taal- en
rekenscores of het behalen van een regulier diploma. Veel van ons onderwijs gaat over: hoe
verhoud je je tot de maatschappij en wat kan jij zelf doen om daarin tot je recht te komen. Wij
proberen dit te bereiken door een positieve benadering van de leerling en het onderzoeken van
de talenten van de leerling.
Het onderwijs wordt in dit schoolplan uitgebreid beschreven.

2.2 Ons onderwijsaanbod
Het Sprengen College heeft er voor gekozen om het onderwijsaanbod in dit schoolplan
uitgebreid te beschrijven. Wij doen dit om vooral helder te maken dat ons onderwijs is
afgestemd op de specifieke doelgroep. Maar ook is het afgestemd op het kleine aantal
leerlingen en op het feit dat de leerlingen van het Sprengen College vaak worden doorverwezen
vanuit andere VSO-scholen en niet hun gehele VO-schoolloopbaan van het aanbod op het
Sprengen College gebruik maken. Het Sprengen College is in die zin geen voortzetting van
regulier VO.
Het is daarom van belang om goed te verwoorden waarom de keuzen zoals die gemaakt zijn te
verantwoorden. Indien het onderwijs op andere VSO-scholen niet gelukt is, moeten wij niet
hetzelfde aanbod aanbieden. Immers:

Indien we doen wat we altijd deden, zal het resultaat
hetzelfde zijn van wat we altijd deden. (Albert Einstein)

Het onderwijs op het Sprengen College – verantwoording van de keuzen
Het Sprengen College heeft een klein aantal leerlingen. Het aantal varieert daarbij jaarlijks
sterk en bevindt zich tussen 55 en maximaal 80 leerlingen. Het aantal leerlingen verschilt ook
in verblijfsduur op school. Leerlingen kunnen een aantal maanden aanwezig zijn op school
maar ook een aantal jaren. Dit betekent dat het Sprengen College niet een volwaardig VOaanbod kan leveren over de diverse onderwijssoorten. Een VMBO-uitstroomprofiel bb/kb is
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door het kleine aantal leerlingen niet mogelijk. Kwantiteit bepaalt in deze ook de kwaliteit.
Ook de diversiteit in aanwezigheidsduur bemoeilijkt het aanbieden van een regulier VMBObb/kb aanbod.
Het Sprengen College heeft er daarom voor gekozen zijn aanbod te richten op doorstroom
naar arbeid (Entree niveau 1F is behaald) of doorstroom naar MBO niveau 2 (2F op alle
kernvakken is behaald). Het niveau MBO-2 e.v. is ook het doorstroomperspectief van VMBOkb. Om dit te bereiken volgt het Sprengen College de VSO-kerndoelen van het SLO die
gericht zijn op uitstroom naar arbeid of op doorstroom naar MBO. Deze keuze is ook
gemaakt i.v.m. de leeftijd van de leerlingen, nl. ouder dan 14 jaar. Dit betekent dat de meeste
leerlingen de brugklasperiode voorbij zijn. Daarnaast geldt voor het grootste deel van de
leerlingen dat een eerdere schoolsetting met reguliere diplomering niet is gelukt.
Voor leerlingen waarbij het mogelijk is om een diploma VMBO-gl/tl of hoger te behalen wordt
aansluiting gezocht met een VMBO in de regio, om als extraneus aan te sluiten. De praktijk
leert dat dit slechts in individuele gevallen mogelijk is.
Dit geldt ook voor leerlingen met een profiel hoger dan VMBO-tl. Het Sprengen College werkt
in die gevallen met IVIO@School en leerlingen doen dan staatsexamen.
De praktijk leert dat veel leerlingen die deel uitmaken van de doelgroep van het Sprengen
College niet in staat zijn een VMBO-tl of hoger te volgen, ondanks dat cognitieve gegevens
wel op dit niveau liggen. Er zijn teveel belemmerende factoren op gedragsmatig gebied, dat
dit ten koste gaat van de didactische ontwikkeling. Dit resulteert in stagnatie op voorgaande
scholen.
Het onderwijs op het Sprengen College is allereerst gericht op de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Gericht op het opdoen van succeservaringen in de relatie met volwassenen en
van daaruit op succes met onderwijs.
De begeleiding van de leerling loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma.
Zoals in de visie is beschreven, is de mentor de spin in het web rondom het netwerk van zorg
van de leerling. Het onderwijs op het Sprengen College is hiermee fase 2-onderwijs. Hetgeen
betekent dat naast onderwijs een groot deel van de onderwijstijd op gaat aan zorgtijd
(therapieën). De verhouding onderwijs-zorg is in de meeste gevallen: 60-40.
(zie onderzoek DPS/ Oberon sept okt 2021. i.o.v. onderwijsarrangeurs)

2.3 Uitgebreide beschrijving van het aanbod
We beschrijven hieronder uitgebreider het aanbod met het inspectiekader als uitgangspunt.
Het kader volgens inspectie: OP1
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en op de samenleving.
Basiskwaliteit zoals beschreven in inspectiekader
De leraren bieden een breed, eigentijds en op kerndoelen gebaseerd aanbod. Voor het VSOuitstroomprofiel vervolgonderwijs is het aanbod dekkend voor de examenprogramma’s. Binnen
de kaders van de wet maken de leraren keuzes in het aanbod, waardoor zij dit afstemmen op
de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingpopulatie. Het aanbod bereidt
de leerlingen voor op de vervolgbestemming. De school heeft bovendien een aanbod voor taal
en rekenen dat is afgestemd op de referentieniveaus en dat past bij het niveau van alle
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leerlingen. De leraren verbreden of verdiepen het aanbod afhankelijk van de kenmerken van de
leerlingpopulatie. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat.
De leraren verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen en
geven de leerlingen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken.
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het
schoolplan.
Doelgroepbeschrijving
De keuze voor het aanbod is ingegeven door de doelgroep.
Zoals het kader aangeeft volgen tussen de 55 en 80 leerlingen per schooljaar onderwijs op het
Sprengen College, omdat zij elders zijn uitgevallen. De gemiddelde verblijfsduur van de
leerlingen ligt tussen de 3 maanden en 3 jaar. Doorgaans komen deze leerlingen vanuit andere
scholen die (voortgezet) speciaal onderwijs hebben geboden. Daar waar andere scholen
handelingsverlegen zijn geraakt, komt het Sprengen College in beeld.
Het Sprengen College biedt onderwijs i.c.m. zorg gericht op de externaliserende en
internaliserende problematiek, het zogenaamde fase 2-onderwijs.
Omdat de meeste leerlingen al een onderwijstraject in het (voortgezet) speciaal onderwijs
hebben gevolgd en er vele schoolwisselingen hebben plaatsgevonden, zijn de leerlingen
doorgaans iets ouder.
Het Sprengen College biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen,
gedragsstoornissen en leerlingen met psychische klachten; tevens zijn er leerlingen die met
justitie in aanraking zijn geweest, als gevolg van delinquent gedrag. Vanwege deze problemen
en stoornissen blijven onderwijsprestaties achter en verloopt de onderwijsloopbaan minder
succesvol. De leerlingen ondervinden hierdoor een structurele beperking in hun
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 ook bevorderende, factoren van de leerlingen. Dit doet het Sprengen
College door per individu rekening te houden met de belemmerende factoren en de
bevorderende factoren te versterken. De factoren zijn vermeld in het OPP. Daarmee wordt
gestuurd op succesbeleving in de schoolse situatie.
Gedragsproblemen zijn het resultaat van complexe interacties tussen de aanleg van een
leerling, de thuissituatie en andere omgevingen, zoals school, sport en vrienden.
Gedragsproblemen zijn situatief, relationeel, relatief en fluctuerend. Gedragsstoornissen zijn
een bijzondere vorm van gedragsproblemen en zijn ernstiger en aanhoudender.
De gedragsproblemen onder de jongeren van het Sprengen College uiten zich zowel
externaliserend als internaliserend. Een jongere met internaliserende problematiek betrekt het
probleem vooral op zichzelf. Het probleemgedrag is niet altijd direct observeerbaar, maar
schaadt wel de ontwikkeling van de jongere. Voorbeelden van internaliserende
gedragsproblemen zijn: angsten, depressie, teruggetrokken, stressgevoelig, negatief zelfbeeld
en eetproblemen. Deze leerlingen vallen niet op totdat het te laat is. Een vaak gezien gevolg is
dat deze leerlingen niet meer naar school komen en thuis blijven.
In de praktijk is er veelal een combinatie van beide typen gedrag waarbij één type de overhand
heeft. Zo kunnen angst en somberheid ook geuit worden door prikkelbaarheid en agressie.
Zowel ex- als internaliserende gedragsproblemen vormen een belemmering voor de leerlingen
tijdens het onderwijsproces.
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Diverse stoornissen kunnen aan het probleemgedrag ten grondslag liggen, zoals pervasieve
ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornissen), aandachtstekortstoornissen met
hyperactiviteit of impulsiviteit (ADHD), gedragsstoornissen (ODD of CD), (reactieve)
hechtingsstoornissen en/of psychische stoornissen (depressie, angsten). Vaak gaat het om
jongeren met complexe, meervoudige problematiek. Niet zelden vindt middelengebruik en misbruik plaats.
Veel jongeren die deel uitmaken van de doelgroep van het Sprengen College hebben last van
bijkomende leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen, faalangst en
ordeningsproblematiek. Bij een deel van de leerlingen gaan de gedragsproblemen gepaard met
zwakbegaafdheid (IQ tussen 70 en 79). Een enkeling is licht verstandelijk beperkt (IQ tussen 50
en 69). Een substantieel deel van de op het Sprengen College geplaatste jongeren vertoont ook
risicogedrag. Het gaat hierbij om delinquent gedrag, middelengebruik en het nemen van
seksuele risico’s.
Door het relatief kleine aantal, ook al wat oudere leerlingen, die zich ook nog eens bevindt in
het spectrum van leermogelijkheden van PRO tot VWO is de keus voor het onderwijsaanbod
gericht op Arbeid en/of doorstroom naar het MBO niveau 2 e.v.
Het aanbod van het Sprengen College richt zich daarmee op de doelgroep VSO niveau 14 en
15 met uitschieters naar boven en naar beneden (zie: doelgroepenmodel sectorraad bijlage 1).
Het kleine aantal leerlingen dat in staat is tot het behalen van een regulier VO-diploma wordt bij
het beschrijven van het onderwijsaanbod buiten beschouwing gelaten. Zij volgen een
individueel programma via IVIO@School maar dit behoort niet tot het standaard aanbod van het
Sprengen College.
Het aantal leerlingen is te klein en te divers voor een totaal regulier VO-programma.

2.4 Het onderwijskundig beleid
Het onderwijsaanbod van het Sprengen College is verdeeld in twee clusters:
 Cluster 1 richting arbeid, of
 Cluster 2 richting vervolgonderwijs MBO vanaf niveau 2.
Het is beleid dat alle leerlingen examen doen binnen Entree op divers niveau. Hiertoe is een
samenwerking met de Entree-opleidingen van het Deltion College. Het onderwijs is ook
afgestemd op het kennis- en vaardigheden-curriculum van de Entree-opleidingen.
Cluster Arbeid sluit af op niveau 1F voor alle kernvakken. Tevens behalen de leerlingen de
kerndoelen voor Arbeid bij het onderdeel stage en de uitgebreide praktijkvakken.
Cluster Vervolgonderwijs sluit af op niveau 2F voor alle kernvakken.
Er is voor dit beleid gekozen om leerlingen een succeservaring te laten hebben met een
examen met een diploma als gevolg.
Alle andere doelgroepen zijn de uitzondering. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de
individuele leerling en of de leerling een zelfstandig leerproces via IVIO aan kan. Leerlingen die
VMBO-tl of hoger aankunnen doen staatsexamen via IVIO@School.
Docenten van het Sprengen College zijn voor deze leerlingen een ‘leercoach’.
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In schema:

Cluster Entree - diploma niveau 1f - Arbeid

Cluster Vervolgonderwijs - diploma niveau 2F

Binnen de clusters wordt een onderwijsaanbod gerealiseerd dat bestaat uit totaal 28 lesuren
verdeeld over:
 Theorie
 Praktijk
 Sport
 Creatieve vakken
Theorie bestaat voor alle clusters uit een zelfde aantal lesuren verdelingen. Verschil in aanbod
bestaat uit verschil in niveau, niet uit verschil in aantal lesuren per theorievak.
Praktijk: welke vakken gevolgd worden is afhankelijk van de interesse van leerlingen en
uitstroomrichting. De praktijkvakken maken onderdeel uit van de uitstroomprofielen gerelateerd
aan de uitstroomprofielen van het VMBO en de instroom van MBO-Entree en niveau 2.
Bij de uitstroomprofielen behoren een aantal praktijkvakken die de mogelijkheid geven het
profiel te verkennen over de gehele breedte.
Een aantal vakken komt in meerdere profielen voor.
De theorievakken, sport en creatieve vakken en muziek worden evenwichtig over de week
verdeeld. De praktijkvakken worden in blokken gegeven van minimaal 2 lesuren per keer. In het
rooster wordt rekening gehouden met een goede verdeling praktijk en theorie.
Theorie

Aantal lesuren
totaal theorie 16

Opmerkingen

Nederlands

3

kernvak

Rekenen/wiskunde

3

Kernvak

Engels

2

Kernvak

Maatschappijleer

1

Kernvak

LOB

1

Kernvak

Sociaal-emotionele
vaardigheden/mentoruur

2

Kernvak

Sport

2

Crea

1

Muziek

1

Praktijk /profiel

Totaal 10 uur

Vakken binnen het profiel

Bouwen, wonen interieur

Hout, crea, vca, product tekeningen

Zorg & Welzijn

Consumptief, EHBO, BIO, Sport
maatschappijleer, Z&D

Produceren, installeren,
energie (PI&E)

Metaal, voertuigen, VCA, heftruck,
elektro

Groen

APV, praktijkcentrum bomen, plant &
dier, infra,

Economie & ondernemen

Handel en verkoop, eco, administratie

Keuzevak extra

Totaal 2 uur

crea

1

Naar keuze van leerling en talent van
leerling
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muziek

1

sport

1

Het Sprengen College ziet het als zijn opdracht om alle leerlingen in de eindfase van de
opleiding Arbeid of Vervolgonderwijs gedurende 416 klokuren stage te laten lopen. De
leerlingen doen voor zover mogelijk in deze fase ervaring op in het door hen gekozen werkveld.
De stage geeft de leerling de mogelijkheid het werkveld in de praktijk te ervaren en is een
goede opstart naar MBO-opleidingen.of een Arbeidsplaats.

2.5 Het pedagogisch-didactisch beleid
Bij het pedagogisch-didactisch beleid gaat het om persoonsvorming van de leerling middels
gebruikmaking van het onderwijs. In de visie van het Sprengen College gaat het bij ons VSO
niet alleen om het verwerven van kennis (= onderwijs en kwalificatie), maar juist ook om het
voorbereiden op de maatschappij. Het gaat hierbij om emancipatie, vrijheid en
verantwoordelijkheid. Het gaat om vaardigheden, waarden en houdingen en daarbij behorend
gedrag. Het gaat om niet-cognitieve gebieden en het volgen van de resultaten.
Leerlingen op het Sprengen College vallen in het onderwijs uit door hun gedrag. Het reguleren
van gedrag is voorliggend aan het volgen van onderwijs in de vorm van het opdoen van kennis.
Om te kunnen omgaan met de problematiek van de doelgroep is in overleg met het team
vastgesteld dat iedere medewerker van het Sprengen College de opleiding Transactionele
Analyse in contextueel perspectief moet volgen. In deze opleiding wordt geleerd te
communiceren buiten de dramadriehoek, leert slachtofferschap, aanklagersgedrag en het
redderssyndroom af en vervangt dit door kwetsbaarheid, assertiviteit en behulpzaamheid. Je
leert grenzen stellen, hulp passend in te zetten en ook zelf hulpvragen te adresseren. Je leert
samen met de leerling het levensverhaal te bespreken, zodat er ruimte komt om in het hier en
nu aan herstel te werken.
Deze scholing wil het Sprengen College in de toekomst voor elke collega verplicht stellen en
jaarlijks een herhaling inzetten. Deze training gaat vallen onder scholingsbeleid.
Het pedagogisch beleid
Het Sprengen College hanteert de pedagogische methode ZIEN!
Middels deze methode kan individueel maatwerk worden geformuleerd op de diverse doelen
van pedagogisch handelen. De mentor vult de vragenlijst 1x per jaar in. Aan de hand van de
grootste zorggebieden (de laagste scores) worden tenminste twee doelen opgesteld. Deze
doelen worden ook in het OPP opgenomen.
Door het invullen van vragenlijsten wordt helder op welke gebieden van het sociaal domein de
leerling ontwikkeling nodig heeft. Het is met name de gedragscomponent die de leerling van het
Sprengen College in de weg zit om tot leren te komen.
Gekeken wordt naar: persoonskenmerken, gedrag, leren en veiligheid. De ingevulde lijsten
geven handelingssuggesties bij de diverse onderdelen.
De mentor bepaalt de handelingsafspraken per individuele leerling. De voortgang wordt ook via
ZIEN! bijgehouden en inzichtelijk gemaakt. Wanneer er een leerling-besprekingevaluatiemoment is ingepland zal er ook een tussenevaluatie van ZIEN! plaatsvinden.
De mentor vult dan wederom de vragenlijst in. Hogere score op de doelgebieden betekent
vooruitgang. Zelfde score of lagere score betekent stagnatie of achteruitgang. In het geval
er geen vooruitgang is geboekt, wordt bekeken of hier sprake is van een psychologische of
omgeving-gerelateerde reden, of dat dit is te wijten aan inzet en motivatie van de leerling.
Afhankelijk van de reden wordt door mentor en orthopedagoog bekeken of het doel alsnog
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wordt aangehouden of dat vooruitgang om redenen buiten de leerling niet haalbaar is en het
doel afgerond wordt. In dit laatste geval zal hulp buiten de context van de school gezocht
moeten worden. Hierbij valt de ondersteuning van de leerling in het ‘zorggebied’.
Naast bovenstaande individuele pedagogische doelen hanteert het Sprengen College voor alle
leerlingen drie sociaal-emotionele doelen die een score van ten minste 2,5 op ZIEN! (maximum
score = 5) moeten geven willen zij de school kunnen verlaten. Dit zijn einddoelen die behaald
moeten zijn alvorens een leerling naar vervolgonderwijs of arbeidsplek gaat. Deze score is
noodzakelijk om zich in de maatschappij staande te kunnen houden.Deze sociaal-emotionele
doelen zijn:


Sociaal initiatief: de leerling erkent dat hij hulp nodig heeft.
Veelal wordt gezien dat leerlingen dermate veel afwijzingen hebben gekregen, te maken
hebben gehad met teleurstellingen en/of vele wijzigingen in contactpersonen, woongroepen
en scholen, dat zij gewend zijn eigen problemen op te lossen. Dit gebeurt vaak niet op
adequate wijze. Er is echter veel wantrouwen naar docenten en ondersteuners, maar ook
naar medeleerlingen. Om daadwerkelijk zelfredzaam te zijn, dient ook erkend te worden dat
niet alles zelf op te lossen is. Het (h)erkennen van een hulpvraag wordt dan ook gezien als
een belangrijke competentie voor de doelgroep van het Sprengen College om zichzelf
staande te kunnen houden in de maatschappij.



Sociale autonomie: De leerling kan aangeven waar voor hem de grens ligt en kan deze
ook bewaken als dit nodig is.
Leerlingen kennen veel afwijzingen. Zij zijn niet meer welkom in gezin, woongroepen,
pleeggezin en/of scholen. En door vertrek van betrokken hulpverleners worden
afwijzingsgevoelens versterkt. Op het Sprengen College herkennen leerlingen zich in elkaar
en ontstaat tevens behoefte en drang om ergens blijvend bij te horen. Het doel om
vriendschappen te sluiten gaat dan soms voorbij aan de persoonlijke grenzen van een
leerling. De risico’s om verkeerde keuzes te maken om bij een vriendengroep te horen zijn
voorhanden.Daarnaast zijn leerlingen kwetsbaar en wordt er impulsief geacteerd. Gevolgen
van handelingen op de lange termijn worden niet overzien. Er wordt weinig kritisch naar
eigen handelen gekeken en problemen worden buiten zichzelf gelegd en niet
toegeschreven aan eigen gedrag. Weerbaarheid is dan van belang. Om dicht bij jezelf als
persoon te blijven en niet mee te gaan in de groepsdruk. Eigen grenzen weten, deze
kunnen aangeven en ook bewaken wordt daarom gezien als een vaardigheid van belang.
Dit is een uitdagend doel voor leerlingen in de puberleeftijd. En speciaal voor leerlingen van
het Sprengen College.



Impulsbeheersing: De leerling is in staat om emoties op adequate wijze te uiten.
Leerlingen van het Sprengen College hebben veelal regulatieproblemen. Het is lastig voor
hen om aan te geven wat ze ervaren aan gevoelens of emoties.
Het onder woorden brengen van deze gevoelens vormt voor een deel van de jongeren een
probleem en bij een ander deel is het niet direct reageren op een gebeurtenis een
uitdaging. Bij de leerlingen wordt daardoor veel verbale agressie gezien. Maar dikwijls ook
fysieke agressie, gericht op spullen, medeleerlingen en/of docenten. Het op een adequate
manier uiten van gevoelens van verdriet, woede, frustratie of somberheid is van belang om
een vervolgstap te maken naar vervolgonderwijs of een werkplek. Immers, de maatschappij
biedt niet heel veel kansen om ‘fouten’ te kunnen maken, waardoor incidenten met
negatieve afloop voor handen liggen.

Het didactisch beleid
Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis,
vaardigheden en houdingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen
aan leerlingen. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leraar er voor zorgt dat de leerling leert.
Didactiek is feitelijk een onderdeel van de pedagogiek. De didactiek behandelt de regels en de
14
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kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed
opbouwen van lessen. Pedagogiek is de kunst van het opvoeden.
Didactiek en pedagogiek worden nog wel eens onbewust tegen elkaar uitgespeeld. Je hebt
echter als leraar didactiek en pedagogiek beide nodig en in de praktijk van het Sprengen
College lopen didactiek en pedagogiek door elkaar heen. Zij zijn vaak niet van elkaar te
onderscheiden.
Op het Sprengen College wordt niet één vorm van didactiek gehanteerd. Dit omdat veel
didactische werkvormen uitgaan van klassikale of groepsgewijze instructie. Dat is op het
Sprengen College niet altijd mogelijk omdat de leerlingen een individueel onderwijsprogramma
volgen.
Daar waar het wel mogelijk is (meestal in de theorielessen) wordt de didactiek van het
Doordacht Passend Lesgeven gehanteerd. Een vorm van directe instructie die in ieder geval
gebruikt wordt wanneer er een nieuw (les)onderwerp groepsgewijs onderwezen kan of moet
worden.
In de praktijklessen is er sprake van individuele opdrachten die aansluiten bij de interesse van
de leerling. Middels opdrachten gerelateerd aan het praktijkvak wordt de leerling een aantal
praktische vaardigheden geleerd. Elke leerling heeft zijn eigen opdrachten die ook na het
afhandelen van de opdracht door de docent worden afgetekend. De leerling verzamelt op deze
wijze een complete set met vaardigheden. Rekening houdend met de cognitieve mogelijkheden,
ondersteuningsbehoeften en het uitstroomperspectief.
Daar waar mogelijk wordt ook in de praktijkvakken gebruik gemaakt van het Doordacht
Passend Lesgeven.
Op het Sprengen College is de Kijkwijzer m.b.t. Doordacht Passend Lesgeven aangepast aan
de uitvoering zoals gebruikt in de theorielessen van het Sprengen College.
Voor de praktijkvakken wordt een kijkwijzer ontwikkeld die recht doet aan de individuele
leerroute van de leerlingen en de wijze van lesgeven die daarbij hoort.

2.6 De schoolveiligheid
De schoolveiligheid is een onderdeel van het pedagogisch-didactisch klimaat.
Op het Sprengen College is de schoolveiligheid met de aanwezige doelgroep VSO-ZMOK een
uitdaging. Veiligheid is vooral een gevoel. Veiligheid geldt voor alle leerlingen maar ook voor
medewerkers. Het verbale en soms ook fysieke geweld bij leerlingen onderling bevorderen niet
een gevoel van veiligheid bij leerlingen.
Ook voor medewerkers is door de geregelde incidenten tussen leerlingen een stabiel gevoel
van veiligheid vaak lastig. De leerlingen van het Sprengen College zijn zich niet altijd bewust
van het effect van hun gedrag op anderen.
Het Sprengen College beschikt over een uitgebreid aantal protocollen waarin beschreven staat
hoe te handelen in bepaalde (escalerende) situaties. Uitgangspunt bij de schoolveiligheid is om
zoveel mogelijk preventief te werk te gaan.
De collega’s op het Sprengen College werken vanuit de overtuiging dat contact met elkaar een
preventieve uitwerking heeft. Het contact met onze leerlingen en de verschillende betrokkenen
is van cruciaal belang. De doelgroep, zoals al eerder omschreven, vraagt om extra inzet
vanuit persoonlijk contact. De mentor van de leerling heeft hierin een centrale rol. In het
mentoruur wordt uitgebreid aandacht besteed aan het contact tussen leerlingen onderling.
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Niet iedere situatie / gebeurtenis is te vangen in een protocol. Mochten er zich situaties
voordoen die om handelen vragen dan hanteren wij bij dit handelen de volgende
uitgangspunten:
 Het handelen is noodzakelijk en het minst ingrijpend.
 Het handelen is niet zwaarder dan noodzakelijk en past bij de ernst van de situatie.
 De verwachting dat het gekozen handelen effectief is.
Belangrijk hierbij: elk handelen wordt geëvalueerd met betrokkenen en orthopedagoog.
Er is een inventarisatie gemaakt van protocollen die de schoolveiligheid ondersteunen. Deze
inventarisatie is vrij compleet. Naast de inventarisatie moet er een cyclisch evaluatie- en
bijstellingsprotocol worden opgesteld. Streven is om dit eind 2022 af te hebben.
Protocollen die de schoolveiligheid ondersteunen zijn:
 Verzuimprotocol
 Protocol schorsing en verwijdering
 Registratie incidenten
 Protocol diefstal
 Agressieprotocol
 Protocol verboden artikelen / voorwerpen
 Protocol verstrekken medicijnen
 Pesten
 Protocol signalering kindermishandeling en huiselijk geweld
 BHV-plan
 Integriteit personeel
 Protocol infectieziekten
 Privacy protocol
 Kledingvoorschriften
 Plotselinge dood en rouw
 Schoolregels
 Kledingvoorschriften
Er bestaat nog geen cyclisch proces om de protocollen jaarlijks te evalueren en bij te stellen.
Jaarlijks onderzoekt het Sprengen College hoe het staat met de veiligheid en welbevinden van
leerlingen op school. Dit gebeurt door middel van de WMK (Werken Met Kwaliteit). Dit is een
kwaliteitsinstrument voor het onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen
in het bijstellen van beleidsplan en protocollen.

2.7 Onderwijstijd
Het Sprengen College werkt niet met het vijf-gelijke-dagenmodel. De vrijdag is een kortere dag
wat betreft de lesuren. Bij wetgeving is vastgesteld dat een VSO 3700 uur les heeft bij een
vierjarig traject en 4700 uur bij een vijfjarig traject. VSO arbeidsmarktgericht volgt 6000 uur.
Zoals al bij de beschrijving van het onderwijsaanbod naar voren is gekomen, varieert de
verblijfsduur op het Sprengen College per leerling. Om te voldoen aan de wettelijke
onderwijstijd is het aantal lesuren een afgeleide van de totale verblijfsduur op een VSO-school.
Het Sprengen College werkt met lesuren per leerjaar.
Het Sprengen College gaat uit van de 4-jarige VSO-tijd. 3700:4 = 925 klokuren per leerjaar.
Uitgaande van 40 schoolweken per schooljaar moeten leerlingen minimaal 23 klokuren per
week volgen.
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Op het Sprengen College bestaat een lesweek uit 28 lesuren van 5x4x50 en4x3x45
minuten.1540 minuten =26,6 klokuur per week lestijd.
Daarnaast tellen de lunchpauzes mee als onderwijstijd omdat deze gevolgd worden in het bijzijn
van de mentor. 4 x 0,5 uur = 2 uur = 28,6 klokuur per week onderwijstijd.
De mentor evalueert de ochtend, geeft tips en adviezen over hoe de middag in te gaan. Het
doel van eten met de mentor is om een volledige schooldag vol te houden en positief af te
ronden.
Naast de theorielessen is er elke morgen een kwartier voor aanvang van de schooltijd een
mentorkwartier. Daarin bespreekt de mentor met zijn leerlingen de komende dag en kan
eventueel interventies plegen indien dat nodig mocht zijn.
Dit is 5 x15 minuten per week =1 uur en 15 minuten. Totaal komt hiermee de onderwijstijd op
ruim 29 klokuur. (waarvan 26,6 klokuur lestijd)
Voor de leerlingen in het uitstroomjaar geldt naast de 24 klokuren theorie 416 uur klokuren
stage (tijdens stagedagen zijn er geen schooldagen).
Opgemerkt moet worden dat deze uren een gemiddelde zijn. Veel leerlingen stromen
tussentijds uit door uitstroom naar arbeid of overplaatsing.
Voor leerlingen die minder dan 50% aanwezig zijn wordt verkorting van de onderwijstijd
aangevraagd.
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3. ONDERSTEUNING
De leerlingen worden op het Sprengen College naast het onderwijsprogramma ondersteund in
dat wat nodig is. Het Sprengen College heeft hiervoor een “interne commissie van begeleiding”
(ICvB) bestaande uit 2 orthopedagogen. Samen met de mentor en de leerling en de
gezaghebbende van de leerling, stellen zij het OPP op van de leerling. De orthopedagogen
begeleiden ook de mentor bij de diverse hulpvragen m.b.t. de individuele leerling. Ook geven zij
adviezen over wat nodig is voor specifieke zorg bij een leerling. Hierbij moet worden
aangetekend dat het Sprengen College deze ondersteuning niet zelf aanbiedt. Er is gekozen
voor een interne commissie van begeleiding naast de ‘grote’ en officiële CvB. De officiële CvB
bestaat uit de orthopedagogen, de directeur, een maatschappelijk deskundige , leerplicht
ambtenaar en de schoolarts. Deze CvB staat op meer afstand en is niet altijd direct beschikbaar
voor ondersteuning in de groep. De doelgroep vraagt om een dagelijks aanspreekpunt dat kan
meedenken (ortho’s). Als de ortho’s twijfelen of al er eerder actie moet komen, kan tussendoor
overlegd worden met de andere disciplines. Voor de regelmaat is er in ieder geval elke 6 weken
contact.
Er is een duidelijke scheidslijn tussen ondersteuning en zorg.
Ondersteuning geschiedt op gebied van onderwijs, leren-leren en sociaal-emotionele
ontwikkeling, en kan door de school middels de orthopedagogen en mentoren geboden worden.
De orthopedagogen doen ook diagnostisch onderzoek.
Zorg betreft gebieden die de ondersteuning van onderwijs overstijgen. Denk hierbij aan:
jeugdzorg, verslavingszorg, maatschappelijk werk, psychologisch consult, autisme coach. Het
Sprengen College is te klein om deze faciliteiten zelf aan te kunnen bieden, maar werkt nauw
samen met de daarvoor bestemde instanties.

3.1 Zorg
De leerlingen van het Sprengen College zijn vaak al bekend bij zorgpartijen. Zij zijn verder in
het traject dan een beginnende leerling op het VSO. De leerlingen zijn geen onbekende bij
zorginstellingen. Het Sprengen College heeft via de orthopedagogen contacten met Accare,
Karakter, AT-zorg, Tactus, STIP enz.
Indien het noodzakelijk is dat leerlingen via deze instanties begeleid worden, wordt dit
opgenomen in het OPP van de leerling. Hoewel het Sprengen College deze zorg niet zelf biedt,
is er nauw contact en evaluatie tussen de diverse instanties. Het Sprengen College neemt in
deze contacten het voortouw en vervult een centrale rol.
M.b.t. de leerlingen die in een zorgtraject zijn opgenomen vindt regelmatig een MDO
plaats.(Multi Disciplinair Overleg). In dit overleg zijn alle betrokkenen van school, zorginstanties,
ouders en mogelijk ook de leerling aanwezig om een zo optimaal mogelijk traject voor de
leerling uit te stippelen. Een MDO kan aangevraagd worden door orthopedagoog, mentor, maar
ook door een zorginstelling. In een aantal gevallen is zorg voorliggend bij een leerling en wordt
onderwijs opgeschort. In dergelijke gevallen is altijd het uitgangspunt om een leerling die zorg te
bieden, die een terugkeer naar onderwijs in zo’n kort mogelijke periode mogelijk maakt.

3.2 Commissie van begeleiding
De commissie van begeleiding (CvB) bestaat uit: directeur, orthopedagogen aangevuld met de
expertise van de leerplichtambtenaar, schoolarts en een maatschappelijk deskundige.
De CvB komt één keer per 6 weken bijeen en bespreekt dan de nieuwe leerlingen en de
leerlingen waarvoor er een extra zorgvraag bestaat. Als onderzoek of begeleiding buiten de klas
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noodzakelijk is, of als zorg voorliggend is bij onderwijs, neemt de CvB contact op met ouders of
gezinshuis. Er wordt schriftelijke toestemming gevraagd om onderzoek of gerichte observatie uit
te voeren.

3.3 Externen en verwijsindex
De externe partners zijn onder het kopje ‘Zorg’ al benoemd. Deze lijst is echter verre van
volledig. De externe partners zoals hier benoemd komen uit de regio en het wijkteam Heerde.
Er zijn leerlingen vanuit andere regio’s die het Sprengen College bezoeken en hun eigen
zorgadviseurs of therapeuten meenemen met daarbij behorende functionaris(sen). De mentor
onderhoudt deze contacten rondom de leerling.
Door de vele zorg die de leerlingen van het Sprengen College meenemen, moet voorkomen
worden dat professionals over te weinig informatie beschikken en dat zij niet altijd informatie
met elkaar delen. Daarom werkt het Sprengen College met de verwijsindex. Dit is een digitaal
systeem waarin signalen over kinderen en jongeren tot 23 jaar worden opgeslagen. De
verwijsindex geeft professionals de mogelijkheid om contact met elkaar op te nemen, informatie
uit te wisselen en afspraken te maken over de zorg van de leerling.

3.4 Proces van ondersteuning
Zoals al in onze missie en visie is aangegeven staat betrokkenheid hoog in het vaandel bij het
Sprengen College. Het proces van ondersteuning moet dan ook in dit licht gezien worden.
De leerlingen op het Sprengen College zijn geen onbeschreven blad. Zij hebben al een
schoolloopbaan achter de rug. Vaak ook een VSO-scholing met alle daarbij behorende
ondersteuning op onderwijs en zorggebied. Al die extra inspanningen hebben niet geleid tot
succesvolle deelname aan het onderwijsproces.
Op het Sprengen College proberen we het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten door
hen mede verantwoordelijk te maken voor de onderwijsdoelen.
Zes weken na intake worden – in samenwerking met de leerling, orthopedagoog en
ouders/gezagdragers en indien mogelijk de aanstaande mentor – de onderwijsdoelen voor de
komende periode vastgesteld en vastgelegd in het OPP. De leerling heeft een duidelijke stem in
de profielkeuze. Dat hier de nadruk op wordt gelegd heeft te maken met het feit dat het voor
iedereen (ook voor de leerling) helder moet zijn dat alleen een schoolwisseling niet zal leiden tot
betere resultaten of tot het succesvol afronden van een onderwijsperiode.
Daarom moet ook een zorgpartij bij de intake betrokken zijn. De gezamenlijke vraag is: hoe
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de leerling nu wel bij het onderwijs betrokken blijft en
wat heeft hij daar voor nodig.
Elke leerling heeft een mentor en er zijn wekelijks 2 lesuren gereserveerd voor mentorlessen.
Wekelijks stuurt de mentor van zijn mentorleerlingen een verslag ‘Hoe was de afgelopen week?’
naar gezagdragers en eventuele betrokkenen van de leerling. Dit is een standaardformulier dat
de vorderingen maar vooral het gedrag van de leerling in kaart brengt. Op deze wijze blijft het
gedrag van de leerling gemonitord. De verslagen worden ook aan de orthopedagogen gestuurd.
Zij kunnen op eigen indicatie verheldering vragen aan de mentor, of ook de mentor
ondersteunen op eigen initiatief.
Viermaal per jaar wordt een (mentor)groep besproken. Dit is een bespreking van een mentor en
orthopedagoog over de mentorleerlingen van de betreffende mentor.
De mentor is de spin in het web en haalt voor zijn leerlingen de informatie op bij de
(vak)leerkrachten. Om dit te stroomlijnen zijn er formulieren voor de leerlingbespreking waarin
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per leerling de vorderingen en het gedrag worden getoetst aan de doelen zoals is vastgelegd in
het OPP.
Jongerencoach: Het Sprengen College werkt sinds kort met een jongerencoach die als taak
heeft de leerlingen uit een escalerende situatie te halen. Doel is altijd de leerling terug te
geleiden naar het onderwijs (de lesgroep) en in te laten zien wat voor effect zijn gedrag heeft.
De jongerencoach kan met de leerling aan het werk totdat de leerling zijn gedrag kan
omdraaien en hij in zijn emotie kan schakelen.
Tactus verslavingszorg Een dagdeel per week heeft het Sprengen College een medewerker
van Tactus verslavingszorg beschikbaar voorde leerlingen. Naast gesprekken met leerlingen
m.b.t. allerlei verslavingen ( alcohol, drugs maar ook gamen) geeft de medewerker voorlichting
in groepen en adviseert medewerkers m.b.t. geconstateerde verslavingen.
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4. MEDEWERKERS
4.1 De organisatiestructuur
Het Sprengen College is een kleine organisatie. Het aantal medewerkers op het moment van
schrijven is 17 inclusief directeur en bestuurder a.i., verdeeld over 10,4 fte. Daarbinnen is een
verdeling van 50% OOP instructeur en orthopedagogen, 10% administratieve functie en 40%
docenten. Naast deze medewerkers is er 1 fte docent via ZZP-contract, 0,5 fte instructeur via
ZZP-contract en 1fte jongerencoach via detacheringsbureau in dienst.
Verhouding mannen en vrouwen is: 9 mannen en 8 vrouwen.
Bestuur is 0,2 fte a.i. en man. Directie is 0,6 fte a.i. en vrouw.
Van het totaal aantal medewerkers zijn er 14 in vaste dienst. Door het fluctuerende aantal
leerlingen wordt er jaarlijks gewerkt met een flexibele schil van medewerkers via
uitzendbureaus. Het streven is om niet meer dan 1,5 fte aan flexibele medewerkers te hebben.
Door de bijzondere doelgroep van het Sprengen College wordt van de flexibele medewerkers
eenzelfde inzet verwacht als van de medewerkers in vaste dienst.
Binnen deze kleine organisatie is er twee jaar geleden gekozen om 3 teamleiders aan te stellen
die gezamenlijk de directietaken zouden uitvoeren. Het Sprengen College zou dan geen
directeur meer benoemen.
Hoewel taken onderling goed verdeeld zijn en de samenwerking tussen de teamleiders prima is,
blijkt het in de praktijk moeilijker uitvoerbaar. Door het ontbreken van één beslissingsbevoegde
is elke teamleider verantwoordelijk, dus in de praktijk is niemand verantwoordelijk. Gevolg kan
zijn dat belangrijke beslissingen te lang duren omdat er sprake moet zijn van consensus. Door
het goede samenwerken van de huidige teamleiders heeft dit tot nu toe niet geleid tot
problemen. Maar om de organisatiestructuur van het Sprengen College toekomstbestendig te
maken en te houden, is er een eindverantwoordelijke nodig op het gebied van: onderwijsinhoud,
personeel en financiën. Het Sprengen College wil terug naar één verantwoordelijke
teamleider/locatieleider.
Omdat het Sprengen College een (te) kleine organisatie is om alle beleidsonderdelen op goede
wijze met de juiste mensen uit te voeren, wordt gezocht naar een samenwerkingspartner. Het
Sprengen College wordt dan onderdeel van een groter verband om de kwetsbaarheid van de
organisatie tegen te gaan. Tijdens het schrijven van dit schoolplan zijn gesprekken gaande met
diverse instellingen over mogelijkheden om het Sprengen College onder te brengen bij een
groter geheel. De uitkomst van die gesprekken is nog onzeker en kunnen geen onderdeel
uitmaken van dit plan. Maar als voorschot op de uitkomst is wel gesproken over het aanstellen
van één teamleider/locatieleider als verantwoordelijke voor het Sprengen College bij een
eventuele samenwerkingspartner.

4.2 Bevoegde en bekwame medewerkers
Stand van zaken december 2021
De (meeste) theoriedocenten en de sportdocent binnen het Sprengen College hebben een
bevoegdheid voor het V(S)O. Een flexibele medewerker heeft een andersoortige HBO-opleiding
en blijkt bekwaam te zijn voor het docentschap. Deze medewerker wordt aangemeld voor de zijinstroom en een aanstelling in het vooruitzicht gesteld. De praktijkdocenten hebben een
instructeursopleiding op twee medewerkers na. Beiden zijn aangemeld voor de
instructeursopleiding.
Het streven is om september 2022 alle medewerkers die nog onbevoegd zijn op scholing
te hebben.
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4.3 Professionalisering
In de afgelopen jaren zijn er geen scholingsmogelijkheden voor het personeel geweest i.v.m.
gebrek aan financiën. Dit is helaas ook de reden dat bekendheid met nieuwe ontwikkelingen in
Passend Onderwijs, leerlijnen en didactiek bij het personeel ontbreken. Deze omissie wordt op
dit moment versneld ingehaald via studiedagen met het gehele team.
Daarnaast is er grote behoefte om handelingsverlegenheid bij de problematische doelgroep te
elimineren. Dat betekent dat het team geschoold wil en moet worden in een pedagogische
aanpak die past bij de doelgroep. Een aanpak die structureel, consequent en passend is. Een
aanpak die de begeleiding van de leerlingen ondersteunt en onderschreven wordt door het hele
team.
Scholing in mentoraat en pedagogisch handelen wordt ingekocht bij Orthoconsult. In
samenspraak met dit scholingsinstituut wordt een meerjarig scholingsplan opgesteld welk moet
leiden tot professionalisering in omgang met de doelgroep. Dit onderdeel raakt het pedagogisch
beleid. Daar is beschreven dat de TA scholing een vast onderdeel wordt van de
professionalisering.
Daarnaast zal bij een eventuele samenwerkingspartner aansluiting gezocht worden v.w.b.
scholing en deskundigheidsbevordering.

4.4 Kwaliteitshandboek-personeelshandboek
In 2020 is het Sprengen College begonnen met het samenstellen van een Kwaliteitshandboek.
In dit handboek worden alle onderdelen van de organisatie beschreven. Ook is er een
uitgebreid hoofdstuk gewijd aan het personeelshandboek.
Onderdeel van het personeelshandboek zijn het functieboek, het competentieprofiel en de
gesprekkencyclus. In de huidige organisatie moet het personeelshandboek opnieuw bekeken
worden op toekomstbestendigheid.
Aan de gesprekkencyclus moet de didactische competentie i.v.m. de directe instructie worden
toegevoegd. Streven is dat jaarlijks 2x een klassenbezoek plaats vindt en het gesprek over de
didactiek wordt gevoerd met teamleider/locatieleider.
Het kwaliteitshandboek is wel volledig in zijn hoofdstukken, maar nog niet volledig in de inhoud
en beschrijving. Een goed kwaliteitshandboek bevordert de samenwerking en samenhang op
gebied van personeelszaken en aangrenzende beleidsterreinen van de organisatie. Streven is
om het kwaliteitshandboek bij de start van het schooljaar 2022-2023 operationeel te hebben.
Inclusief een evaluatie en bijstellingsprocedure.

4.5 Medezeggenschap
Het Sprengen College heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit personeelsleden
en een vertegenwoordiging van de ouders. De vertegenwoordiging van ouders kan ook bestaan
uit een afgevaardigde van gezinshuis omdat de gezinshuisouder het ouderlijk gezag draagt van
een aantal leerlingen. De MR heeft inspraak of instemming in het beleid van de school. De
teamleider/locatieleider overlegt regelmatig met de MR. Streven is een gezamenlijke
vergadering van minimaal 6x per jaar.
Het werk van de MR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. In die wet wordt
geregeld welke onderwerpen van de school informatie-advies of instemmingsrecht van
de MR hebben.
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De MR-leden hebben de plicht om zich te laten scholen in hun werk als MR-lid om een goede
gesprekspartner voor de teamleider/locatieleider te zijn. Er zijn geen leerlingen
vertegenwoordigd in de MR. Door het wisselende aantal leerlingen en de problematiek van de
leerlingen is in het verleden gebleken dat een consistente leerlingenraad niet haalbaar bleek.
Op dit moment wordt gestreefd naar medezeggenschap door leerlingen via het mentoruur,
waarbij voor leerlingen belangrijke onderwerpen op de agenda staan.

4.6 Verantwoording en dialoog
De verantwoording wordt jaarlijks via een jaarverslag aan Raad van Toezicht (RvT) gezonden.
In het verslag zijn naast financiële gegevens ook de onderwijsresultaten, personele gegevens
en ontwikkelingen weergegeven. Het Sprengen College kent geen cultuur van externe
verantwoording buiten informatie naar de RvT via het verplichte jaarverslag. Ook bestaat er
geen cultuur waarin de RvT de school bevraagt op resultaten, ontwikkelingen en welbevinden.
Om de dialoog met ouders en andere belanghebbenden (o.a. gezinshuizen) te bevorderen is
het plan om vóór elke vakantie een nieuwsbrief uit te doen gaan. Het Sprengen College wil
tevens haar schoolgids hierin verbeteren en de rol geven die het toekomt.
De dialoog met ‘de buitenwereld’ dient sterk verbeterd te worden. Ook omdat het voor veel
buitenstaanders niet altijd helder is wat het Sprengen College wel en niet doet. Een van de
mogelijkheden om de dialoog met externen te verbeteren is een goed communicatie- en PRplan. Dit is ook een onderdeel van het kwaliteitshandboek.

4.7 Financiën en sponsoring
Sponsoring is een onderdeel van het financieel beleid. Met Sponsoring wordt geregeld dat het
Sprengen College schenkingen kan ontvangen
Het Sprengen College staat voor zijn financiën onder verscherpt Toezicht van de Inspectie van
Onderwijs. Hiervoor is een financieel herstelplan geschreven in 2020 evenals een financieel
handboek. In dit handboek is ook de sponsoring beschreven. Het valt buiten dit Schoolplan om
hier uitgebreid op in te gaan. In de context van dit schoolplan kan worden aangegeven dat het
de ambitie van het Sprengen College is om de stappen uit het financieel herstelplan te volgen
en het financieel handboek tijdig te evalueren en bij te stellen.
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5. KWALITEITSZORG
Het ontbreekt op het Sprengen College aan een geformaliseerd stelsel van kwaliteitszorg.
Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor de inrichting van een kwaliteitszorgstelsel.
Het ontbreken van dit stelsel was een van de redenen om het Sprengen College te beoordelen
als een zeer zwakke school. Met het vertrek van de bestuurder in september 2021 ontstond er
een vacuüm met betrekking tot de verantwoording van de resultaten.
Er is in samenspraak met het team een verbeterplan opgesteld waarbij de MR optreedt als
stuurgroep en elke 6 weken met de directeur a.i. de voortgang evalueert en monitort en
eventueel bijstelt. Op deze wijze hebben ook ouders zeggenschap in de verbetering van de
school.
Bij het aantreden van de bestuurder a.i. is er een verdeling gemaakt in werkzaamheden tussen
directeur a.i. en de bestuurder a.i. Hierbij is besloten dat het opstellen van een systeem van
kwaliteitszorg valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur a.i. De bestuurder a.i. zal
voornamelijk belast zijn met het onderzoek en de onderhandelingen om het Sprengen College
bij een grotere organisatie onder te brengen. De tijdsinvestering die hij daarvoor heeft (1 dag
per week) is onvoldoende om daarnaast ook het kwaliteitszorgsysteem een impuls te geven.
Met betrekking tot de kwaliteit zijn de volgende afspraken gemaakt:
 Jaarlijks wordt er een jaarplan opgemaakt aan het eind van een schooljaar m.b.t. het
nieuwe schooljaar.
 Het jaarplan is de operationele uitwerking van het (globale) 4-jarig schoolplan. In het
jaarplan worden opgenomen:
- De ambities voor het komend jaar m.b.t onderwijsresultaten c.q. uitstroomresultaten als
afgeleide van de ambities in het schoolplan.
- De resultaten van sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN).
- De resultaten van de OPP’s.
- Professionalisering van de medewerkers gerelateerd aan het meerjarig scholingsplan.
- Voortgang verbeterplannen.
- Evaluatie van afgelopen schooljaar en bijstelling naar volgend schooljaar op de diverse
onderdelen.
- Evaluatie en verbeteren van de protocollen m.b.t de schoolveiligheid inclusief tijdpad.
- De wijze van evalueren en bijstellen van het kwaliteitshandboek inclusief tijdpad.
- De wijze van communiceren naar in- en externen van de diverse onderdelen.
Het jaarplan komt jaarlijks in de laatste vergadering van de MR ter vergadering en wordt
getoetst op haalbaarheid en relevantie. Het jaarplan wordt aan alle medewerkers gegeven en
aan ouders en belanghebbenden gecommuniceerd. Het jaarplan dient als leidraad waarlangs
de onderwijsontwikkeling en het 4-jarig schoolplan voortgang krijgt.
Voor het schooljaar 2021-2022 geldt dat het verbeterplan van september 2021 geldt als
jaarplan en gedurende het jaar bijstelling krijgt.
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6. AMBITIES
In dit hoofdstuk worden de eigen ambities beschreven voor de komende 4 jaar.
Ambitie m.b.t. onderwijskundig beleid:
 90% van alle leerlingen die jaarlijks examen doen in 1F via Entree Deltion slaagt voor dit
examen. Deze ambitie geldt voor elk van de komende 4 jaar. Zij zal jaarlijks worden
gemonitord.
 85% van alle leerlingen die jaarlijks examen doen in 2F via Entree Deltion slaagt voor dit
examen. Deze ambitie geldt voor elk van de komende 4 jaar. Zij zal jaarlijks worden
gemonitord.
 Het verder ontwikkelen van het aanbod op het Sprengen College zoals geschetst in het
kader Aanbod van dit schoolplan.
Ambitie m.b.t. pedagogisch beleid
 Alle leerlingen verlaten het Sprengen College met minimaal een score 3,5 ZIEN op:
Sociaal initiatief, sociale autonomie en impulsbeheersing.
 Leerlingen die een 4 of hoger halen op de score van ZIEN wordt een reis naar de Ardennen
in het vooruitzicht gesteld.
Ambitie m.b.t. didactisch beleid
 Alle leerlingen van het Sprengen College hebben een set met individuele
praktijkvaardigheden.
 Voor de theorielessen is er een totaal scoren via een elektronisch volgsysteem m.b.t. het
Doordacht Passend Lesgeven (DPL). Dit om lacunes in de lespraktijk op te sporen en zo
van een zwakke school een school met voldoende aan lesgeven te worden.
 Daar waar mogelijk volgen ook de praktijklessen het Doordacht Passend Lesgeven. De
kijkwijzer wordt ook bij hen gehanteerd.
Ambities m.b.t. schoolveiligheid
 Alle mentoren hebben de training ‘Mentor zijn en analyse’ van Orthoconsult gevolgd en dit
wordt jaarlijks herhaald.
 Jaarlijks evalueren van de protocollen en bijstellen indien nodig.
 Jaarlijkse analyse van de incidentenregistratie en daarop beleid formuleren indien nog niet
in een protocol gevat.
 Jaarlijks afnemen van schoolveiligheidsmonitor en analyse hiervan bespreken met MR.
Ambities m.b.t. zorg
 Er wordt beleid ontwikkeld m.b.t. de zorginstellingen die rechtstreeks met de leerlingen van
het Sprengen College te maken hebben, omdat deze jongeren ook tot hun doelgroep
behoren. Dit beleid moet leiden tot een Convenant en de werkwijzen van beide instellingen
beschrijven daar waar overlap aanwezig is.
Ambitie m.b.t. medewerkers
 Het ontwikkelen van een meerjarig scholings- en professionaliseringsplan.
 Een gesprekscyclus waarin minimaal 2x per jaar een lesbezoek is gepland aan de hand
waarvan de directe instructie kan worden besproken.
 Het verder ontwikkelen van een kwaliteitshandboek, met name op gebied van
personeelsbeleid.
Ambitie m.b.t. kwaliteitszorg
 Het ontwikkelen van een format voor een jaarplan waarin jaarlijks alle onderdelen van de
organisatie een plaats hebben en plannen worden beschreven.
 Het neerzetten en optimaliseren van een kwaliteitssysteem i.s.m. Somtoday en Cumlaude.
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CONTACTGEGEVENS
Sprengen College (VSO-ZMOK)
Telefoon
0578 - 69 22 80.
Bezoekadres
Groteweg 11
8191 JS Wapenveld
Postadres
Postbus 6
8190 AA Wapenveld
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