
 
 
 
 

Schoolplan 
2020 - 2024 

 

 
 

 
 

Nassaustraat 10, 4902 NA Oosterhout 
www. dezwaaikom.nl 

  



2 
 

 
 
Inhoud 
  Pagina 

 
 Voorwoord 3 

 
 

 Instemming en vaststelling 
 
 

4 

Hoofdstuk 1 
 
 

Wie zijn wij? 6 

Hoofdstuk 2 
 

Het conceptueel kader 
 
 

8 

Hoofdstuk 3 
 

Het schoolklimaat 
 
 

9 

Hoofdstuk 4 
 

Ons kwaliteitsbeleid 
 
 

10 

Hoofdstuk 5 
 

Waar willen we naar toe? 
 
 

13 
 

Hoofdstuk 6 
 
 

Onderliggende documenten 17 

 Literatuur 
 
 

18 

Bijlage Meerjarenbeleidsplan De Zwaaikom  
 
 



3 
 

Voorwoord 
 
 
 
De basis voor dit schoolplan is het strategisch beleidsplan Bevlogen Onderwijs van Delta-onderwijs. 
Bij de totstandkoming van dit strategisch plan zijn veel mensen, van binnen en buiten Delta, 
betrokken geweest. Ook wij hebben enthousiast meegedacht over de vraag ‘wat toekomstgericht 
onderwijs vandaag de dag betekent’. In de komende vier jaar gaan we op een herkenbare eigen wijze 
invulling geven aan de kernambities die we met elkaar -binnen Delta- hebben gedefinieerd. Hoe we 
dat doen, staat in dit schoolplan en in het vervolg daarvan in ons meerjarenbeleidsplan. 
 
Bij de totstandkoming van dit schoolplan zijn alle direct belanghebbenden betrokken. 
Vanzelfsprekend heeft het schoolteam meegedacht over de ambities en de keuzes die we in de 
komende jaren gaan prioriteren. Uniek voor ons -bij de totstandkoming van dit schoolplan- is dat óok 
ouders en leerlingen met ons hebben meegedacht. Wij hebben dat als heel waardevol ervaren. Met 
hun input is het beeld van ‘dat wat we met elkaar in onderwijs belangrijk vinden’, compleet 
geworden.  
 
Aan dit schoolplan is een meerjarenbeleidsplan toegevoegd. In deze bijlage zijn onze ambities 
vertaald naar actielijnen waar we in deze schoolplanperiode -planmatig en resultaatgericht- mee aan 
de slag gaan.  
  
 
 
Namens het schoolteam van De Zwaaikom, 
Salo Timmermans, directeur  
Juni 2020 
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Instemming en vaststelling 
 
 
 
Dit schoolplan 2020 - 2024 is vastgesteld door het bevoegd gezag overeenkomstig de bepaling in 
artikel 24, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs met instemming van de 
medezeggenschapsraad conform de bepalingen in artikel 10 onder b van de Wet medezeggenschap 
op scholen. 
 
 
 
 
 
L.C.J.M. Oomen 
 
voorzitter College van Bestuur Delta-onderwijs  
 
 
 
Verklaring 
 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van De Zwaaikom in te stemmen met het Schoolplan 
geldend voor de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2024 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
Plaats:  Oosterhout 
 
Datum:  30-06-2020 
 
Naam:  Joey Hendrickx 
 
Functie: Voorzitter medezeggenschapsraad 
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Hoofdstuk 1 Wie zijn wij? 
 
 
 
Onze school is een school voor praktijkonderwijs. Onze school staat in de katholieke traditie en telt 
tussen de 170 en 190 leerlingen. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen gaan, moeten leerlingen 
beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. Praktijkonderwijs 
bereidt leerlingen voor op een passende en duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Het onderwijs op 
De Zwaaikom is gericht op een brede persoonlijke vorming en maatschappelijke participatie. 
Praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter ‘leren door doen’ dan door theorie. Het motto is ‘leren 
uit de opdracht c.q. het werk halen’. Leerlingen bouwen hun kennis niet alleen op via een boek, maar 
ook via andere bronnen, zoals werkkaarten en stappenplannen waarmee ze zelfstandig aan de slag 
kunnen. Het onderwijsaanbod brengt leerlingen vanaf dag één in contact met “werken” c.q. de 
beroepscontext, zodat zij kunnen ervaren wat het betekent om (in dat beroep) te werken. 
Vertrekpunt voor het onderwijsaanbod is ‘wat de leerling kan’. Wij bieden leerlingen de mogelijkheid 
om via competenties te laten zien waartoe ze in staat zijn, waar ze ‘competent’ in zijn.  
 
Onze medewerkers werken met overtuiging en passie intern én extern samen. Bij De Zwaaikom gaat 
het om: kennis delen, verbinden en elkaar versterken. Sleutelwoorden in het onderwijs aan 
kwetsbare jongeren zijn ‘bouwen’ en ‘vertrouwen’. Wij realiseren ons terdege dat onze doelgroep 
voor hun onderwijssucces in hoge mate van ons afhankelijk is. Het doel is: komen tot optimale 
ondersteuning en kansen voor elke leerling. Dan komt het soms aan op doen, doorgaan en niet 
opgeven. Daarbij komen we probleemsituaties tegen die wij als school niet alleen kunnen oplossen. 
Daarvoor zijn ook anderen nodig. Wij zijn daarin pro-actief; wij wachten niet af. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij door de handen ineen te slaan, door kennis en expertise aan elkaar te koppelen 
‘het verschil kunnen maken’. Wij zetten in op intensieve persoonlijke contacten met 
netwerkpartners, zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten, bedrijfsleven en zorginstellingen. Via 
de persoonlijke ontmoetingen bouwen we doelgericht aan wederzijds vertrouwen en begrip.  
 
Onze missie 
 
Tijdens een tweedaagse conferentie hebben we als schoolteam met elkaar verkend ‘waar staan wij 
voor?’ Met elkaar hebben we de volgende missie geformuleerd:  
 

Praktijkschool De Zwaaikom ziet het als haar opdracht leerlingen te begeleiden in hun 
ontwikkeling naar sociale en competente mensen die zo zelfstandig mogelijk en op eigen 
wijze, op een positieve manier deelnemen aan de maatschappij. 

 
Onze visie 
 
Onze visie beschrijft waarvoor we staan en functioneert als een ethisch kompas voor alle 
medewerkers van De Zwaaikom. Onze visie is richtinggevend en bedoeld als een bron van motivatie 
en inspiratie. Onze visie luidt als volgt: 
 

We richten ons op het ontwikkelen van een voldoende niveau van basisvaardigheden op de 
domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zodat leerlingen zo volwaardig mogelijk 
kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast is het op zoek gaan naar en ontplooien 
van de talenten, de kansen en de mogelijkheden van elke leerling een belangrijk uitgangspunt 
van ons onderwijs. 
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Het positief deelnemen aan de maatschappij, betekent voor De Zwaaikom ook dat alle 
leerlingen een plaats op de arbeidsmarkt vinden. We willen deze ambitie waarmaken door 
nauw samen te werken met ketenpartners. We zien de maatschappij zelf als ideale 
leerschool. We willen het onderwijs zo levensecht mogelijk vormgeven door de leerlingen 
binnen en buiten de school leerervaringen te laten opdoen. 
 
Ons onderwijs is opbrengstgericht. Wij willen resultaten halen en doen dat door leerlingen en 
ouders nauw te betrekken bij de doelstellingen die op individueel niveau worden 
geformuleerd. We vinden het van groot belang dat de doelen en de opbrengsten op de eerste 
plaats relevant en zinnig zijn voor de leerlingen zelf. De Zwaaikom zet in op het versterken 
van het eigenaarschap en de ontwikkeling van de leerlingen, waarbij reflectie op de eigen 
leerervaringen een grote rol speelt. 
 
Onze professionals werken vanuit een aantal gemeenschappelijk geformuleerde 
kernwaarden. Daarmee geven zij vorm aan de identiteit van onze school en maken zij onze 
school uniek en onderscheidend.  
 
Passend bij onze doelgroep en onze visie zijn dat met name de kernwaarden: 
• Betrokkenheid 
• Respect 
• Samenwerken 
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Hoofdstuk 2  Het conceptueel kader 
 
 
 
Ons conceptueel kader1 ontlenen we aan de publicaties van prof. dr. Gert Biesta, werkzaam bij het 
Centre for Public Education and Pedagogy van Maynooth University in Ierland.  
 
Goed onderwijs volgens Biesta is pedagogisch goed onderwijs. Het is deze pedagogische invalshoek 
die ons zo aanspreekt. Door het ‘denken en spreken over onderwijs’ vanuit de pedagogiek aan te 
vliegen, blijven belangrijke waarden die altijd bij onderwijs in het spel zijn, in beeld. Voor Biesta is de 
school veel meer dan een kwalificatie-instituut waar we leerlingen kennis en vaardigheden aanleren 
en dat hen kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Onderwijs is zoveel meer dan de voorbereiding op het 
‘later’ van de leerling; er is ook de leerling-van-nu! Biesta introduceert daarom naast kwalificatie nog 
twee taken voor onderwijs: socialisatie en persoonsvorming c.q. subjectwording. En juist met die 
twee taken komen de pedagogische doelen van onderwijs in het vizier, het wat en het waartoe van 
het onderwijs. 
 
In school vinden belangrijke socialisatieprocessen plaats. Als school bereiden we leerlingen -onder 
meer via de burgerschapsvorming- voor op hun leven als lid van de samenleving en het deel worden 
van tradities, een cultuur, een manier van denken en handelen. De pedagogische vraag bij uitstek 
hier is: wat willen we aan de jongere generaties overdragen en waartoe willen we dat? Het gaat 
daarbij niet alleen om de samenleving en de maatschappij, het gaat ook om de leerling zelf. Daarmee 
komt de persoonsvormende taak van de school in het vizier. Het is aan de school de kwalificerings- 
en socialisatieprocessen zo te laten verlopen dat elk kind of jongere op zijn eigen wijze, ‘als een uniek 
subject’, het leven ter hand neemt. Bij de persoonsvorming gaat het niet om 
persoonlijkheidsvorming; het verwijst niet naar de identiteit van leerlingen, naar de vraag ‘wie ben 
ik’. Bij persoonsvorming gaat om de vraag ‘hoe ben ik’, het verwijst naar ‘dat wat leerlingen met hun 
identiteit doen’. Het is aan ons, aan het onderwijs, leerlingen uit te dagen subject van hun eigen 
leven te zijn.  
 
Het antwoord op de vraag ‘hoe wij werken aan kwalitatief goed onderwijs’, beantwoorden wij -in lijn 
met Biesta- als een samengestelde vraag. Ons antwoord op deze vraag richt zich op drie domeinen: 
op kwalificatie, socialisatie en subjectwording. In de komende vier jaar werken we soms doelgericht 
aan doelen die specifiek gericht zijn op één domein, maar altijd in het bewustzijn dat we daarmee 
ook invloed hebben en/of een effect sorteren op de twee andere domeinen.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Literatuur 
Biesta, G. (2012) Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Amsterdam: Boom 
Biesta, G. (2016). Essay Persoonsvorming in het onderwijs: Socialisatie of subjectificatie? Enschede: SLO 
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Hoofdstuk 3 Het schoolklimaat 
 
 
 
Leren in verbinding is voor onze leerlingen de sleutel naar de toekomst. Leren in verbondenheid met 
zichzelf, met de ander en de wereld om hen heen. Het is onze finale opdracht onze leerlingen voor te 
bereiden op hun deelname aan de samenleving, hen te helpen hun vermogen te ontwikkelen om 
zowel autonoom als sociaal betrokken te zijn. We willen alleen het allerbeste voor onze leerlingen. 
Dat doen we door hen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en relatiegerichte begeleiding te bieden. 
Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat leerlingen passend onderwijs ontvangen. Alleen zó zijn wij in 
staat ‘het ontwikkelingspotentieel van leerlingen optimaal tot ontplooiing brengen’.  
 
Medewerkers van De Zwaaikom zijn zich ervan bewust dat zij een cruciale rol vervullen als het gaat 
om het welzijn van hun leerlingen. Dat doen ze door hen een pedagogisch en didactisch klimaat te 
bieden waarin leerlingen zich veilig voelen en erkend weten. Op De Zwaaikom geven wij leerlingen 
een gevoel van onafhankelijkheid, versterken wij hun zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen. 
Wij stimuleren leerlingen tot autonomie en dagen hen uit om – binnen de grenzen van hun 
mogelijkheden– hun ambities waar te maken. Dat doen we onder meer door taken en opdrachten af 
te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen, zodat leerlingen succes kunnen 
ervaren. Wij moedigen hen aan ‘haalbare drempels te nemen’, waardoor ze kunnen groeien en hier 
trots aan kunnen ontlenen.  
 
De Zwaaikom is een samenleving in het klein. Onze school is behalve de plaats waar cognitief geleerd 
wordt, ook een “oefenplaats” voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein en in de aula 
worden leerlingen geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook 
voorkomen in de “echte” samenleving, zoals meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, geweld, maar 
ook groepsvorming, sympathie, samenwerking, inspraak en tolerantie. Basiswaarden als vrijheid van 
meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, 
verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het op een goede 
manier kunnen oplossen van problemen of een democratische houding, krijgen dus niet alleen 
methodisch aandacht. Vaardigheden en kennis die bij burgerschapsvorming aan de orde zijn, zijn 
geïntegreerd en verankerd in het hele onderwijs en de pedagogische aanpak. Onze leraren 
functioneren als een moreel kompas voor leerlingen.  
 
Een krachtig instrument bij het realiseren van een positief schoolklimaat is de leerlingenraad. De 
leerlingenraad bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers en behartigt de belangen van 
leerlingen. De leerlingenraad vergadert vier keer per jaar. De leerlingenraad is er om mee te denken, 
mee te praten en mee te beslissen over dat wat er op school gebeurt. De leerlingenraad luistert 
daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en mogelijke klachten van alle leerlingen. 
Daarnaast brengen de directie en/of leraren agendapunten voor de leerlingenraad in. Onze 
leerlingenraad brengt - gevraagd en ongevraagd - advies uit aan de directie, met name over zaken 
die leerlingen direct aangaan. Op onze school zijn de schoolregels voortdurend van kracht. In het 
managementoverleg en de leerlingenraad bespreken wij jaarlijks of de regels nog adequaat zijn en/of 
bijgesteld moeten worden. Veiligheid is drager van ons pedagogisch klimaat en een onderwerp dat 
zowel in de teamvergaderingen en als de vergaderingen van de leerlingenraad aan de orde komt. 
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Hoofdstuk 4 Het kwaliteitsbeleid op De Zwaaikom 
 
 
 
Kwaliteitszorg begint met inzicht in kwaliteit. Inzicht vormt de basis voor continue 
kwaliteitsverbetering. Via ons systeem van kwaliteitszorg houden we grip op de onderwijskwaliteit 
en stimuleren we de continue en duurzame verbetering daarvan. Nu is continu verbeteren niet 
zomaar een slogan. Het is identiek aan het basisprincipe van de bekende Deming-cirkel: plan-do-
check-act. Op De Zwaaikom sturen we op de onderwijskwaliteit door te ‘sturen op deze evaluatieve 
cyclus’. De cyclus begint met: 
• het stellen van (eigen) doelen ten aanzien van de resultaten van het onderwijs/leerprestaties 

(plan); 
• het vervolgens daarop specifiek inrichten van de organisatie/het onderwijsprogramma en/of 

onderwijsleerproces (do); 
• het evalueren, reflecteren op en analyseren van de resultaten (check); 
• het plannen van de te nemen vervolgstappen en acties (act, de nieuwe doelen).  

Het gaat ons bij de kwaliteitszorg niet alleen om het vasthouden van gerealiseerde kwaliteit. Een 
goed functionerende kwaliteitscyclus, in de vorm van het cyclisch en planmatig doorlopen van de 
PDCA-cirkel, is voor ons de motor voor onderwijsontwikkeling; het stimuleert de continue 
verbetering van ons onderwijs en zet aan tot innovatieve initiatieven.  
 
Onze kwaliteitszorgsystematiek waarborgt dat wij elk halfjaar reflecteren en sturen op de 
onderwijskwaliteit. Wij voeren na elke halfjaarlijkse cyclus actief een kritische dialoog over de 
effectiviteit van ons onderwijs. We kiezen doelgericht voor een constructief en open dialoog met het 
schoolteam, omdat wij ‘zorg voor de kwaliteit’ beschouwen als een cyclisch proces én een 
leerproces. Door periodiek met elkaar vanuit verschillende invalshoeken op de (ervaren) kwaliteit 
van het gerealiseerde onderwijs te reflecteren, krijgen we steeds scherper in beeld ‘hoe de beoogde 
doelen het beste gerealiseerd kunnen worden’. Een belangrijke bijvangst van onze 
kwaliteitszorgsystematiek is dat het bijna als vanzelf een professionele kwaliteitscultuur genereert. 
Het zet de ontwikkeling naar een breed gedragen professionaliteitsopvatting in gang en stimuleert 
de ontwikkeling van een solistisch opererende leraar naar de omgevingsgerichte, met anderen 
samenwerkende professional. 
 
Wij publiceren jaarlijks een katern ‘Onderwijsresultaten’ en een katern met de uitkomsten van het 
Tevredenheidsonderzoek. We zijn eerlijk en open naar onze partners over onze resultaten, over de 
dingen waar we trots op zijn en over de dingen die naar ons inzicht nog verbeterd kunnen worden. 
Wij zoeken gericht naar ‘kritische vrienden’. Zo leggen we elk jaar onze resultaten voor aan een 
externe deskundige met het verzoek ‘voorzie ons van een kritische, inhoudelijke feedback’. De 
directeur leidt de geanonimiseerde versies van de katernen en/of rapportages door naar de 
medezeggenschapsraad en het bestuur. De besprekingen in deze gremia hebben als doel inzichtelijk 
te maken hoe wij binnen De Zwaaikom werken aan ‘continue kwaliteitsverbetering’. Ouders en 
leerlingen houden we via de website op hoofdlijnen op de hoogte van de uitkomsten. Aan de 
website voegen we een link toe naar de geanonimiseerde tekst, zodat ook andere belangstellenden 
kennis kunnen nemen van de inhoud. 
 
Een belangrijk instrument in het ‘met elkaar en van elkaar leren’, is intervisie. Tijdens 
intervisiebijeenkomsten wordt impliciete persoonsgebonden ervaringskennis expliciet gemaakt, 
zodat anderen daarvan kunnen profiteren. Daarnaast leidt de gezamenlijke focus op persoonlijk 
niveau tot meer kwaliteitsbewustzijn en het besef dat de maatschappelijke verantwoording 
onderdeel is van het vak. Ons professionaliseringsbeleid is vastgelegd in een meerjarenplanning en 
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richt zich op het team als geheel. Afspraken over individuele scholing komen aan de orde bij de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken en bij het bespreken van de normjaartaak.  
 
Wij zijn trots op de wijze waarop ons stelsel van kwaliteitszorg doorwerkt in de onderwijspraktijk en 
het dagelijks handelen van onze leraren. Deze trots is bevestigd door de onderwijsinspectie. In het 
rapport van vierjaarlijks onderzoek (datum vaststelling 4 februari 2019, pg. 42) stelt de inspectie: ‘De 
school heeft een goed werkend stelsel voor kwaliteitszorg en heeft daardoor zicht op de 
onderwijskwaliteit. De standaard kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur beoordelen we als goed.’ 
  
De pijlers van onze kwaliteitszorg 
Onze zorg voor de kwaliteit berust op drie pijlers. Deze pijlers zijn:  
1. de periodieke schooldiagnose; 
2. de onderwijsinhoudelijke Planning en Control-cyclus; 
3. de periodieke evaluatie kwaliteit onderwijsleerproces. 
 
Ad 1.  De periodieke schooldiagnose 
Bij de periodieke schooldiagnose inventariseren we met enquêtes de kwaliteitsbeleving van onze 
leerlingen, ouders, personeel en het management. We peilen de kwaliteitsbeleving iedere twee jaar 
en gebruiken hiervoor de vragenlijsten van Stimulans, een instrument dat door meer dan 90% van de 
scholen voor praktijkonderwijs wordt gebruikt. De tevredenheid van ons management en personeel, 
onze ouders en onze leerlingen peilen we elke twee jaar; de mening van stagebedrijven en partners 
in de omgeving meten we één keer in de vier jaar.  
De tevredenheidonderzoeken resulteren in een kwaliteitsprofiel dat per beleidsterrein de sterke en 
zwakke punten in beeld brengt. Het kwaliteitsprofiel vormt het uitgangspunt voor een analyse door 
de werkgroep Kwaliteitszorg. De werkgroep relateert de uitkomsten van de analyse aan de norm die 
op grond van de voorgaande tevredenheidsmeting is bepaald. De bespreking in de werkgroep leidt 
tot conclusies en aanbevelingen. Vervolgens presenteert de werkgroep haar bevindingen, conclusies 
en aanbevelingen aan het schoolteam en de schoolleiding. De schoolleiding is aan zet voor wat 
betreft de prioriteitenstelling. Het is de schoolleiding die -in samenspraak met het schoolteam- 
besluit welke verbeterpunten als veranderingsonderwerp worden opgenomen in de jaarlijkse 
ontwikkel- of beleidsagenda en/of het meerjarenbeleidsplan.  
De schoolleiding geleidt de katern voor bespreking door naar de medezeggenschapsraad en het 
bestuur. 
 
Ad 2.  De onderwijsinhoudelijke Planning en Control-cyclus 
Cruciaal binnen onze kwaliteitszorg is de onderwijsinhoudelijke Planning en Control-cyclus (P&C-
cyclus). De onderwijsinhoudelijke P&C-cyclus focust op de resultaten van ons onderwijs en relateert 
die resultaten aan de kwaliteit van het onderwijsleerproces i.c.m. het pedagogisch-didactisch 
handelen op groeps- en schoolniveau. We maken bij het in beeld brengen van de resultaten van ons 
onderwijs onderscheid in leerresultaten c.q. de cognitieve opbrengsten en de resultaten van ons 
onderwijs waarbij we de sociale en maatschappelijke competenties stimuleren, de zogeheten niet 
cognitieve opbrengsten. We doen dit voor zowel de eindopbrengsten als de tussentijdse 
opbrengsten. 
 
a. De eindopbrengsten 
Wij brengen aan het einde van elk schooljaar de eindresultaten in beeld. Het niveau van de bereikte 
resultaten relateren we aan een zelfgekozen norm: ten minste 90% van de leerlingen stroomt aan 
het einde van leerjaar 5 uit op het door ons – aan het einde van leerjaar 3 – vastgestelde niveau. Bij 
de analyse onderscheiden we drie groepen leerlingen: 
• leerlingen die uitstromen in het bezit van een diploma op niveau 1;  
• leerlingen die uitstromen met één of meer branchecertificaten in het bezit;  
• leerlingen die uitstromen zonder in het bezit te zijn van een diploma of branchecertificaat. 
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Aan het einde van elk schooljaar is inzichtelijk welk percentage van de schoolverlaters aan het einde 
van leerjaar 5 zich voor wat betreft de cognitieve en niet-cognitieve resultaten gunstiger, conform of 
ongunstiger ontwikkelt dan verwacht (evaluatie Individueel ontwikkelingsplan 
(MOP)/ontwikkelingsperspectief (OPP).  
 
b. De tussentijdse opbrengsten 
In het OPP staat het niveau van de uitstroombestemming. Het uitstroomniveau bepaalt naar welk 
kennis- en vaardigheidsniveau leerlingen toewerken, zodat zo goed mogelijk gewaarborgd is dat zij 
op termijn met succes binnen de beoogde uitstroombestemming kunnen functioneren. Het spreekt 
vanzelf dat, om een bepaald eindniveau te behalen, de tussentijdse leerresultaten ten minste op 
dezelfde lijn van ontwikkeling moeten zijn.  
Bij de cognitieve leerresultaten gaat het om de leergebieden Nederlandse taal, rekenen en wiskunde. 
Sinds het regeerakkoord van september 2010 bestempelt de overheid deze vakken als de kernvakken 
van het onderwijs. De voortgang van de leerlingen bij Nederlandse taal en rekenen/wiskunde 
monitoren we met het Cito leerlingvolgsysteem Arbeid en Praktijkonderwijs. De leerlingen maken de 
toetsen in de eerste drie weken van oktober en in de drie weken voor de meivakantie. De uitkomsten 
van de oktobertoetsen geven antwoord op de vraag: ‘zit de leerling/de groep leerlingen op koers?’ 
De uitkomsten van de mei-toetsen beschouwen we als tussentijdse leeropbrengsten. We relateren 
deze uitkomsten aan de tussentijdse leerstandaarden, dus aan ‘het functioneringsniveau dat een 
leerling uit een bepaalde leerroute aan het einde van het betreffende schooljaar moet bereiken, 
zodat gewaarborgd is dat deze leerling aan het ‘einde van de rit’ het vereiste niveau van de beoogde 
uitstroombestemming behaalt. 
De door ons geformuleerde tussentijdse leerstandaarden gelden als een minimumstandaard. Vanaf 
schooljaar 2020 – 2021 nemen we in de katern Onderwijsresultaten ook de tussentijdse 
leerresultaten op. In schooljaar 2020 – 2021 stellen we voor de werknemersvaardigheden 
tussentijdse niet-cognitieve standaarden vast, zodat we ook dat ontwikkelingsdomein in onze pdca-
cyclus kunnen meenemen (zie meerjarenbeleidsplan, actielijn A3). Voor wat betreft de sociale 
competenties gebeurt dit t/m leerjaar 3. De ontwikkeling van de sociale competenties volgen we 
namelijk met het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst). De SCOL loopt t/m 
leerjaar 3. We houden ons bij het duiden en waarderen van de resultaten aan de norm van de SCOL. 
Daarna vindt de pdca-cyclus uitsluitend op individueel niveau plaats. 
 
Ad 3.   De periodieke evaluatie kwaliteit onderwijsleerproces 
De schoolleiding observeert elk schooljaar aan de hand van een kijkwijzer bij elke leraar een les. 
Individuele professionaliseringstrajecten lopen via de gesprekkencyclus. De schoolleiding voert op 
dat moment met de leraren het gesprek over hun bekwaamheid en maakt indien nodig afspraken 
over hun professionele ontwikkeling. 
In het kader van de kwaliteitszorg gebruiken we de data op schoolniveau. We doorlopen daarbij de 
volgende stappen: 
• Stap 1: het bijeenbrengen van de data 
• Stap 2: het samenvatten en duiden van de data 
• Stap 3: het formuleren van verbeter- en/of borgingsmaatregelen 
• Stap 4: conclusies 
• Stap 5: besluiten over de te nemen stappen 
• Stap 6: bij risico’s op teamniveau: opname verbeterpunt(en) in ontwikkelplan. 
De uitkomsten van de evaluatie zijn onderdeel van de managementrapportage aan het bestuur. 
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Hoofdstuk 5 Wat zijn onze ambities voor de komende vier jaar?  
 
 
 
In de komende vier jaar ligt onze focus bij de drie kernambities van Delta-onderwijs. We doen dat op 
een manier die past bij de ontwikkeling van onze school en bij onze leerlingenpopulatie. Binnen 
Delta-onderwijs zijn dit de drie kernambities die op hun beurt uiteen gelegd zijn in een drietal 
speerpunten. De kernambities en de speerpunten stonden centraal bij de raadpleging van het 
schoolteam, de ouders en de leerlingen. Na de raadpleging heeft de schoolleiding de input 
geanalyseerd en op basis daarvan de actielijnen gekozen. Bij het waarmaken van onze ambities is het 
van het grootste belang om ook aandacht te besteden aan een evenredige verdeling van taken over 
het schoolteam en is bovendien monitoring op de realisatie van de ambities gedurende de 
planperiode een voortdurend aandachtspunt. 
 
In dit hoofdstuk geven we eerst de kernambitie met de onderliggende speerpunten. Vervolgens 
vermelden we onze actielijnen. We onderbouwen onze keuze voor een actielijn met een korte 
toelichting.  
 
 
Kernambitie 1: Borgen en versterken van de kwaliteit 
Speerpunten:  
• We creëren voorwaarden voor leren en ontwikkelen 
• We meten en verbeteren opbrengsten 
 

Actielijn 1A: Planmatig werken aan het versterken van de ouderbetrokkenheid 
Actielijn 1B: Planmatig werken aan de versterking van de executieve functies bij leerlingen 
Actielijn 1C: Opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de werknemers- c.q. 

arbeidsvaardigheden van de leerling 
Actielijn 1D: Het effectueren van een schooldiploma praktijkonderwijs  

 
• Actielijn 1A  
De belangrijkste voorspellers voor schoolsucces zijn de achtergrondkenmerken van leerlingen met als 
bepalende factor ‘de sociaaleconomische status (SEM, sociaaleconomisch milieu)’. Bij het SEM gaat 
het in het algemeen om de volgende vier elementen: het inkomen, het opleidingsniveau en het 
beroep van de volwassenen in huis c.q. de ouders én de sfeer in huis. Het verband is het sterkst bij 
het element ‘thuissfeer’.2  

White schrijft dan ook:  
“Nog opvallender is echter het feit dat parameters van thuissfeer een veel grotere correlatie 
vertoonden met schoolprestaties dan één enkele of een combinatie van de traditionele 
indicatoren (die) voor Sociaal Economisch Milieu worden gebruikt… “ (p. 471) 

Wij kunnen als school het inkomen, opleidingsniveau of het beroep van de volwassenen in huis niet 
veranderen, maar we kunnen wel invloed op de thuissfeer uitoefenen en daarmee de prestaties van 
onze leerlingen in positieve zin beïnvloeden. Dat willen we doen door doelgericht en planmatig te 
gaan werken aan het versterken van de ouderbetrokkenheid. De onderzoeksliteratuur ondersteunt 
deze actie. Steeds blijkt er een duidelijk, positief verband tussen ouderbetrokkenheid en 
leerresultaten te zijn, net als tussen ouderbetrokkenheid en niet-cognitieve aspecten, zoals 
motivatie, zelfbeeld, en minder spijbelen.3 Dit geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. 

 
2 White, K.R. (1982) The relationship between socioeconomic status and academic achievement. Psychological Bulletin, 91 (3), 461 – 481 in 
Marzano , R.J. (2003) What works in schools, translating research into action. ASCD, Alexandria USA 
3 Sacker e.a., 2002; Fantuzzo e.a., 2004; Smit & Driessen, 2006; Hill & Tyson, 2009; Smit e.a., 2012 
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Overigens kan te veel bemoeienis van ouders juist weer een negatief effect hebben, maar dit 
terzijde4.  
 
 
• Actielijn 1B 
Executieve functies zijn regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van 
doelgericht en aangepast gedrag. Executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en 
aansturende functie. Ze beïnvloeden het gedrag en het leren. Die aansturing gebeurt grotendeels 
onbewust. We gebruiken de executieve functies vooral in nieuwe situaties en minder in situaties die 
we vaak mee maken. Leerlingen hebben bij het leren op school de executieve functies heel erg 
nodig: je leert op school immers veel nieuws. Op 25/30 jarige leeftijd zijn executieve functies 
volgroeid.  
Uit breinonderzoek blijkt dat kinderen met bepaalde stoornissen, problemen hebben in de daarbij 
behorende hersengebieden en hersencircuits: de executieve functies of uitvoerende regelfuncties. 
Kennis van de executieve functies is voor leraren van fundamenteel belang. Kennis creëert inzicht en 
begrip voor de voor hen soms onbegrijpelijke problemen die leerlingen met bijvoorbeeld AD(H)D, 
ASS, dyslexie, dyscalculie, vroegkinderlijk trauma en Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis 
(ODD) hebben. Overigens heeft iedere leerling bepaalde sterktes en zwaktes in zijn/haar executief 
functioneren.  
Executieve functies bepalen in hoge mate het schoolsucces van leerlingen. Mogelijk zelfs meer dan 
intelligentie. Dat komt doordat executieve functies helpen bij het vertonen van doelgericht gedrag. 
Een leerling kan wel intelligent zijn, maar -als hij/zij afgeleid wordt door elke prikkel in de klas of elke 
inwendige prikkel-, dan wordt leren toch een stuk moeilijker. Het is daarom aan ons onze kennis en 
kunde voor wat betreft de executieve functies te versterken.  
 
• Actielijn 1C 
Op De Zwaaikom kijken we met ons onderwijs vóóruit: naar leren voor een beroep. Onze 
kernopdracht is opleiden naar arbeid. Onze leerlingen komen direct of indirect in een werksituatie 
terecht. Op dat moment kijkt een werkgever of zij qua houding en attitude het gedrag laten zien dat 
van een goede ‘werknemer’ wordt verwacht en of zij (gaan) beschikken over (specifieke) 
arbeidsvaardigheden. Voor onze leerlingen geldt dat zij op competenties beoordeeld gaan worden. 
Zij moeten hun competenties dus optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij hun arbeidsvermogen 
volledig kunnen benutten. Het is aan ons hen daarbij te begeleiden en te ondersteunen.  
Om ook op het domein arbeidsvaardigheden ‘opbrengstgericht’ te kunnen werken, gaan we 
tussentijdse niet-cognitieve standaarden vaststellen. De eerste vraag die we daarbij beantwoorden, 
is ‘wat moeten leerlingen in een bepaalde stroom c.q. leerroute aan het einde van hun 
schoolloopbaan bij ons kunnen/weten om als een goed voorbereide werknemer te kunnen 
uitstromen op het niveau van de uitstroombestemming in het OPP?’ Uitgaande van het eindniveau 
gaan we terugdenken in leerjaren, om vervolgens tussentijdse standaarden te formuleren.  
Leidend bij het vaststellen van de niet-cognitieve standaarden zijn de zes algemene competenties 
van Talent 6, de loonwaarde-methodiek die de regio West-Brabant gebruikt. Door leerlingen 
systematisch te volgen in hun competentieontwikkeling, is inzichtelijk op welk niveau en welk 
moment leerlingen voor wat de werknemersvaardigheden functioneren. Daarnaast maken we de 
competentieontwikkeling onderdeel van onze onderwijsinhoudelijke planning- en controlcyclus 
(P&C-cylus). Via onze P&C-cyclus kunnen we grip houden op de kwaliteit van dit onderwijs en zijn we 
in staat de continue en duurzame verbetering daarvan te stimuleren.  
 
• Actielijn 1D 
Op dit moment werkt minister Slob aan een wetswijziging waarin formeel wordt vastgelegd dat elke 
leerling bij het succesvol verlaten van het praktijkonderwijs, een schooldiploma krijgt met daaraan 

 
4 (Bakker e.a., 2013) 
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gekoppeld een persoonlijk portfolio. Alle scholen voor praktijkonderwijs moeten een schooleigen 
reglement opstellen waarin duidelijk staat waar een leerling aan moet voldoen om het 
schooldiploma te krijgen. De wetswijziging treedt op zijn vroegst op 1 sept 2021 in werking. Dat 
betekent dat alle scholen voor praktijkonderwijs vanaf schooljaar 2021 - 2022 verplicht zijn om 
schooldiploma’s en een bijbehorend portfolio uit te reiken aan de hand van een schooleigen 
reglement. 

Kernambitie 2: Ruimte om te groeien 
Speerpunten:  
• We garanderen een stevige basis 
• We doen recht aan ieders eigenheid 
• We maken leren en werken betekenisvol 
 

Actielijn 2A: Het implementeren van de didactische strategie ‘visible learning’ 
Actielijn 2B: Het versterken van lerende verbindingen, zowel intern als extern 
Actielijn 2C: Het versterken van de relatie MOP en LOB  

 
• Actielijn 2A 
Het schoolteam wil graag verschillende aspecten van het onderwijsleerproces een nieuw impuls 
geven. Gekozen is voor de ideeën van John Hattie, omdat het ‘Leren zichtbaar maken programma’ 
zich vanuit een andere invalshoek richt op de dagelijkse praktijk van leraren. Het vertaalt de 
onderzoeksresultaten van professor Hattie naar de klas en de hele school. Hattie stelt ‘de leraar doet 
ertoe, de leraar maakt het verschil’, maar ook ‘wat werkt voor het leren van de leerling?’ Hattie heeft 
zich in zijn meta-analyses gericht op de microsituatie in de klas. Hij focust op de leraar die actief bezig 
is met zijn leerlingen: wat doen ze, met welk resultaat en wat kunnen leraar en leerlingen doen om 
zich nog beter te ontwikkelen? Leren zichtbaar maken voor leraar en leerlingen, daar gaat het om. 
“Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling” en “help leerlingen hun eigen leraar te worden” zijn 
adviezen die naadloos aansluiten bij dat wat binnen het praktijkonderwijs met het MOP wordt 
beoogd.  
 
• Actielijn 2B 
“Onderwijs bestempel ik niet als kindgericht en ook niet als leerstofgericht, maar als wereldgericht: 
gericht op een volwassen bestaan in en met de wereld” (Biesta, 2016). Met Biesta beschouwen we 
onderwijs als het middel dat leerlingen ondersteunt bij het deel worden van een groter geheel. Ons 
onderwijs heeft een socialiserende functie doordat het onze jongeren helpt deel te worden van 
tradities en beroepspraktijken. Het gaat hier om de ontwikkeling en het aanleren van algemeen 
geldende normen, waarden en culturele kenmerken, zodat leerlingen later goed kunnen 
functioneren in de samenleving. In de komende jaren willen we krachtig investeren in de lerende 
verbinding binnen ons onderwijs en de verbinding tussen ons onderwijs en de samenleving. In de 
eerste plaats willen we synergie aanbrengen tussen de verschillende vakken, theorie, praktijk en 
stage. Bij de verbinding tussen ons onderwijs en de samenleving willen we vooral ‘over onze eigen 
grenzen heen kijken’. We gaan meer dan voorheen ‘op stap’ met leerlingen. Daarnaast gaan we op 
zoek naar (ondernemende) samenwerkingsvormen en -activiteiten waarbij we voor leerlingen een 
aanbod realiseren dat wij zelf niet kunnen bieden. We denken dan onder meer aan het realiseren 
van een leeromgeving waarbij wij samen met het mbo en het bedrijfsleven onderwijs ontwikkelen en 
uitvoeren.  
 
• Actielijn 2C 
Binnen het praktijkonderwijs staat het individueel ontwikkelingsplan (MOP) voor het persoonlijk 
onderwijsarrangement van de leerling voor de kortere termijn. Alle leerlingen van De Zwaaikom 
hebben een MOP. In het MOP staan de persoonlijke leerdoelen die leerlingen samen met hun 



16 
 

mentoren vastleggen op basis van periodieke individuele coachingsgesprekken. In de huidige 
onderwijspraktijk werkt het MOP nog onvoldoende door in het denken en handelen van leerlingen 
en leraren. Dit willen we veranderen. We gaan het MOP als een compact en overzichtelijk, 
persoonlijk leerplan van de leerling beter benutten. Dat doen we onder meer door het werken met 
het MOP een vaste plek te geven binnen onze loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ook bij LOB 
staat het gesprek met de leerling centraal. Bij LOB gebeurt dit vanuit de doelstelling om leerlingen 
planmatig en cyclisch te begeleiden naar een doelbewuste keuze voor hun vervolgloopbaan. Het gaat 
hier met name om de lange termijn: de loopbaanontwikkeling en het ontdekken van de eigen 
kwaliteiten en motieven.   
 
Kernambitie 3: Leren van en met elkaar 
Speerpunten: 
• We nemen verantwoordelijkheid voor integrale gezamenlijke ontwikkeling 
• We werken aan blijvende aantrekkingskracht 
• We zijn in verbinding met onze partners 
 
Actielijn 3A: Het realiseren van een onderwijsinhoudelijke en organisatorische verbinding 

met De Wissel, school voor speciaal basisonderwijs 
 
• Actielijn 3A 
Bijna de helft van de leerlingen die in leerjaar 1 op De Zwaaikom start, is afkomstig van De Wissel. 
Het is onze ambitie om met dit schoolteam een structurele samenwerking op te bouwen. We gaan 
doelgericht werken aan de soepele overgang. We willen dit doen door te werken aan ‘doorlopende 
leerlijnen’, ‘afstemming van de leerlingvolgsystemen, de begeleidings- en zorgstructuur, het 
pedagogisch-didactisch handelen en het systeem van kwaliteitszorg’. 
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Hoofdstuk 6 Onderliggende documenten 
 
 
 
In dit schoolplan staan onze ambities en de wijze waarop we die in de komende vier jaar willen 
realiseren. Het is in de eerste plaats een document voor onszelf. Het geeft sturing aan onze 
organisatie en sluit aan bij de actuele onderwijspraktijk. De wijze waarop we ons onderwijsaanbod 
vorm en inhoud geven staat beschreven in verschillende katernen. Voor de verantwoording daarvan 
verwijzen we naar de volgende documenten: 
• Katern Nederlandse taal, onder- en bovenbouw 
• Katern Rekenen/wiskunde 
• Katern Praktijkvakken 
• Katern Dienstverlening 
• Katern Sport en beweging 
• Katern Wonen 
• Katern Burgerschap 
• Katern Begeleidings- en zorgstructuur (is klaar uiterlijk einde schooljaar) 

 
Het actuele beleid m.b.t. personeel en veiligheid is te vinden in het inspectiedossier van Delta en op 
de website van Delta. 
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