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1. INLEIDING

Waar staan wij in 2016, waar gaan wij aan werken en waar willen wij eind 2020 staan? 

Dat vindt u kortweg in dit schoolplan 2017-2020 voor De Keerkring. We beschrijven onze ambities en 

doelstellingen voor de komende vier jaar. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten zien dat we een 

organisatie zijn, waarin SO en VSO samen bouwen. Met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

We hebben dit schoolplan opgesteld samen met het team en de medezeggenschapsraad, aan de hand van kwaliteitsinstrumenten.

Alle medewerkers gaven tijdens een studiedag input voor de herijkte visie en missie en de verbeteronderwerpen. 

De visie en missie verwoorden het ‘waarom’ van alles wat wij doen. 

Daarbij geloven we in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Ze vormen de basis van

ons handelen. We hebben samen resultaten, kansen en mogelijkheden verkend en 

de belangrijkste ontwikkelthema’s in beeld gekregen. Die zijn uitgewerkt naar 

doelstellingen en processtappen, die we uitwerken in jaarplannen en systematisch 

evalueren met ouders, leerlingen en andere betrokkenen. 

Het geeft aan waar we de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s 

we werken. 

Daarbij geeft het Strategisch Beleidsplan RESPONZ 2016-2020 de kaders aan.

Voor deze schoolplanperiode hebben wij twee ambitieuze hoofddoelstellingen: 

In 2020 stroomt 20% van de leerlingen op het SO uit in leerroute 3.

In 2020 stroomt 20% van onze leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uit naar arbeid.

Het is de uitdaging om hier met elkaar aan te bouwen en onze ambities te realiseren!

Wilmar Spies

Directeur

Onze ontwikkelthema's

n (Ver)nieuwbouw
n Onderwijs en kwaliteit
n Stage en uitstroom
n Professionele medewerkers
n Organisatie praktijkvakken

Waarom een schoolplan?

n Het is een intern kwaliteitsdocument met keuzes in beleidsontwikkeling.
n Het is de basis voor planning en sturing voor de komende jaren.
n Het biedt de mogelijkheid om doelen te evalueren en koers te bepalen.
n Het is een wettelijk verantwoordingsdocument naar inspectie, bevoegd gezag, ouders en medewerkers.
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2.1 DE KEERKRING

De Keerkring in Zoetermeer biedt onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren (ZML), eventueel met een grote 
begeleidingsbehoefte (ZML/MG).

2.2 PERSONEELSGEGEVENS

2. ALGEMENE GEGEVENS

Personeelsomvang per functiegroep (peildatum 1 augustus 2016)

Functiegroep Totaal Fulltime Parttime

Leraar Aantal personen 21 2 19
Bezetting (wtf) 15,7862

Leraarondersteuner Aantal personen 11 0 11
Bezetting (wtf) 8,1034

Leraar basisonderwijs LC Aantal personen 4 1 3
Bezetting (wtf) 3,5539

Onderwijsassistent Aantal personen 17 2 15
Bezetting (wtf) 10,2946

Intern begeleider (oop) Aantal personen 2 1 1
Bezetting (wtf) 1,8000

Conciërge Aantal personen 1 1 0
Bezetting (wtf) 1,0000

Adjunct directeur Aantal personen 1 0 1
Bezetting (wtf) 0,8000

Psycholoog Aantal personen 1 0 1
Bezetting (wtf) 0,5795

Conciërge/ Aantal personen 1 0 1
technisch assistent Bezetting (wtf) 0,2550

Directeur Aantal personen 1 0 1
Bezetting (wtf) 0,8600

Klassenassistent Aantal personen 1 0 1
Bezetting (wtf) 0,8000

Logopedist Aantal personen 1 0 1
Bezetting (wtf) 0,6000

Totaal Aantal personen 62 7 55
Bezetting FTE 44,4326
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2.3 LEERLINGGEGEVENS

Kenmerken doelgroep De Keerkring
Alle leerlingen van De Keerkring hebben een verstandelijke 
beperking (IQ < 55 of een IQ tussen de 55 en 70 met 
bijkomende problematiek). We hebben op De Keerkring 
de volgende doelgroepen:
n Alle leerlingen zijn zeer moeilijk lerend: zij hebben een 

verstandelijke beperking (ZML).
n Een aantal leerlingen heeft een verstandelijke beperking en

een grote begeleidingsbehoefte (ZML/MG)

De verschillen tussen de leerlingen zijn groot, bijvoorbeeld in
verbale vaardigheden en de mate van zelfredzaamheid. Bij 
sommige leerlingen beperkt de belevingswereld zich tot de 
directe omgeving van huis en school, andere leerlingen hebben
een bredere interesse die vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten
in het regulier onderwijs. Leerlingen van De Keerkring hebben 
in vergelijking met leerlingen in het regulier onderwijs een 
langzamer ontwikkelingstempo en een ander ontwikkelings-
verloop.

De meeste leerlingen die onderwijs volgen op De Keerkring 
zijn ingestroomd vanuit een kinderdagcentrum (KDC), medisch
kinderdagverblijf (MKD) of een peuterspeelzaal. Ze kunnen 
ook instromen vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het 
praktijkonderwijs.

In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld. 

De leerlingen zijn als volgt verdeeld over vijftien groepen:
n De SO-afdeling bestaat uit zeven groepen. Er zijn drie 

onderbouw-/middenbouw-groepen en twee bovenbouw-
groepen. In de ene groep zitten leerlingen die leerroute 
1/2 volgen, in de andere groep leerlingen die in leerroute
2/3 zijn geplaatst. De zesde en zevende groep zijn 
onderwijszorggroepen. De leerlingen in deze groepen 
hebben een intensieve begeleidingsbehoefte. 

n De VSO-afdeling bestaat uit acht groepen. In de eerste
groepen zitten leerlingen met leerroute 1/2 bij elkaar in een
stamgroep, net als leerlingen met leerroute 2/3. Vanaf het
tweede leerjaar zitten de leerlingen in principe per leerroute
in een stamgroep. Naarmate de leerlingen ouder worden,
krijgen ze steeds minder les in de stamgroep en steeds meer
praktijkvakken. 

Voedingsgebied
Het voedingsgebied van De Keerkring is groot. Leerlingen zijn
voornamelijk afkomstig uit Zoetermeer (ongeveer 80%), maar
ook uit andere plaatsen. De grens van de regio wordt gevormd
door de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Delft
en Den Haag. 

Ouders en omgeving
De Keerkring heeft een actieve ouderraad en oudergeleding
binnen de medezeggenschapsraad. De ouders zijn divers in 
opleidingsniveau, woonplaats of land van herkomst. De relatie
tussen school en ouders is geen vrijblijvende, maar een 
verplichtende. De eerste verantwoordelijkheid voor het kind 
ligt bij de ouders. Onze school betrekt ouders op diverse 
manieren bij de school en de ontwikkeling van hun kind.

Prognose

Schooljaar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Aantal 71 68 68 69 59 58 57 57
leerlingen 
SO

Aantal 112 106 99 98 85 82 82 82
leerlingen 
VSO

Totaal 183 174 167 167 144 140 139 139
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De beide locaties van De Keerkring liggen in wijk 26 
(Buytenwegh de Leyens) aan de noordkant van Zoetermeer. 
De afdeling SO (speciaal onderwijs) bevindt zich aan de César
Franckrode 66-68. Dichtbij de school ligt het winkelcentrum
Buytenwegh, waar de leerlingen door ervaring leren om 
boodschappen te doen en met geld om te gaan. 
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: 
De afdeling VSO (voortgezet speciaal onderwijs) is gehuisvest
aan de Chaplinstrook 2-6. Hier maken we gebruik van 
winkelcentrum De Leyens. Op loopafstand bevindt zich het
schooltuincomplex. De school is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

2.4 KENMERKEN ONDERWIJS/
LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT

De Keerkring is een algemeen-bijzondere school. Leerlingen zijn
welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Wij
besteden veel aandacht aan normen en waarden, zoals respect
en begrip voor elkaar tonen. In projecten krijgen verschillende
levensbeschouwingen regelmatig aandacht. De humanistische
basishouding is terug te vinden in de sfeer en het klimaat van
de school en in de positieve instelling naar leerlingen en 
omgeving. 

2.5 BELANGRIJKE PARTNERS

Op De Keerkring werken wij graag en intensief samen met
onze partners (zie hoofdstuk 9). Deze samenwerking geschiedt
op structurele en incidentele basis. De school maakt voor 
specialistische ondersteuning gebruik van externe partners, 
bijvoorbeeld:

n Visio (expertisecentrum voor visuele beperkingen); 
leerlingen met een ontwikkelingsachterstand kunnen vaak
moeilijker aangeven dat zij slecht kunnen zien. Daarom 
controleert Visio - na toestemming van ouders - jaarlijks 
de ogen van de nieuwe leerlingen; 

n Onderwijsadviesbureaus: voor didactische advisering bij
specifieke problemen;

n Ipse de Bruggen, De Compaan;
n Jeugdgezondheidszorg;
n Logopediepraktijk De Leyens;
n MEE;
n Kristal, de Banjaard;
n Centrum voor Consultatie en Expertise;
n Intermetzo (Intermetzo Zonnehuizen Den Haag 

en het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum).
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3. VISIE & MISSIE EN THEMA’S

3.1 VISIE EN MISSIE

Onze visie: Waar wij in geloven (overtuiging)

Ieder talent telt
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Binnen De Keerkring
kijken wij naar de mogelijkheden van ieder individueel kind.
Ieder mens kan levenslang leren en zich voortdurend 
ontwikkelen. 

Maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid
De leerlingen van onze school beschouwen wij als volwaardige
burgers in onze samenleving. Zeer moeilijk lerende leerlingen
zijn in staat te participeren, te werken en van betekenis te zijn
in de omgeving waarin zij wonen en leven. 

Samen beter, beter samen
Leerlingen van De Keerkring hebben andere mensen nodig 
om op een goede wijze te kunnen deelnemen aan onze 
samenleving. Personeel heeft andere mensen nodig om 
goed onderwijs te verzorgen en heeft ouders c.q. verzorgers
nodig om de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. 
Met samenwerken kom je verder!

Onze missie: Waar wij voor gaan (opdracht)

Ieder talent telt 
Leerlingen komen op onze school voor speciaal onderwijs met
ervaringen die zij elders hebben opgedaan. Door het bieden
van een veilige omgeving, het opbouwen van zelfvertrouwen
en het leggen van de focus op wat leerlingen wél kunnen, 
leggen wij de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling.
Met inspirerend en uitdagend onderwijs en door doel- en 
handelingsgericht te werken komen de talenten van ieder 
kind in de schoolperiode op De Keerkring tot ontwikkeling. 
Op maat, op niveau en in tempo stemmen wij ons onderwijs 
op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling af. Zo worden de
leerlingen toegerust tot een passende plek in onze samenleving.

Maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid
Door leerlingen mede-eigenaar te maken van hun eigen leer-
proces, te werken aan doelen die de zelfstandigheid vergroten
en hier nadrukkelijk de ouders en de omgeving bij te betrekken,
worden de leerlingen van De Keerkring maximaal zelfstandig en
minimaal afhankelijk. Onze begeleiding en ondersteuning gaat
verder dan de schoolmuren. De leerlingen doen ervaringen op
buiten de school, door excursies, stages en werkzaamheden. 
Na uitstroom blijven wij alle leerlingen twee jaar lang volgen.
De Keerkring zoekt nadrukkelijk contact en afstemming met 
de omgeving en de maatschappij buiten het schoolgebouw.
Meer leertijd, praktijkervaring en beeldvorming binnen de
maatschappij voor onze leerlingen zijn belangrijke manieren 
om de weg naar te toekomst te bereiden.

Samen beter, beter samen
Om leerlingen volop ontwikkelingskansen te geven binnen en
buiten onze school, is samenwerking met partners essentieel.
De participatie van onze leerlingen in de maatschappij vraagt
samenwerking met onder andere gemeenten, bedrijven en
zorginstellingen. Altijd staan de ontwikkelingsmogelijkheden
van de leerling centraal. Aan het einde van de schoolperiode
zijn de leerlingen voldoende toegerust voor een passend 
uitstroomperspectief. Daarbij is essentieel dat een leerling 
zich door kan ontwikkelen en actief deelneemt aan onze 
samenleving.

Ook binnen het schoolteam is samenwerking cruciaal. 
De gezamenlijke opdracht, die wij voor ieder kind hebben, 
realiseren wij met elkaar en de aanpak en leerlijnen stemmen
wij hiervoor af. Ook leren wij van collega’s buiten onze school.
Kritische ‘vrienden’ verbeteren onze kwaliteit en wij geloven
dat De Keerkring een lerende organisatie is die continu op 
zoek is naar verbetering en ontwikkeling. 

Hoe wij dat doen
Wij bieden onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning van
hoge kwaliteit:
n Ons onderwijs is afgestemd op de leerlingen. We vertalen

het ontwikkelingsperspectief van de leerling naar een 
passend aanbod en zorgen dat de leerling eigenaar wordt
van zijn eigen leren en ontwikkeling. 

n Onze medewerkers zijn deskundig en specialistisch. 
Zij coachen en monitoren de leerlingen. Daarbij maken zij
gebruik van de competenties en mogelijkheden van de 
leerlingen. 

n Met ruime aandacht voor het welbevinden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen creëren we een 
leeromgeving die zowel beschermend als uitdagend is. 
We gaan uit van wat een leerling kan en denken in 
mogelijkheden en oplossingen. 

n Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden is een
constructieve samenwerking met de leerlingen, ouders,
onze collega's en partners doorslaggevend. Samen zijn wij
in staat een realistisch en uitdagend beeld van de mogelijk-
heden van de leerling te schetsen en daar ons onderwijs en
onze begeleiding op aan te passen.

3.2 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELTHEMA’S 2017-2020

Onze missie en visie maken duidelijk waar we voor gaan en
waar we aan willen werken. We hebben samen resultaten, 
kansen en mogelijkheden verkend en de belangrijkste 
ontwikkelthema’s in beeld gebracht. Daarbij was het 
Strategisch Beleidsplan RESPONZ 2016-2020 kaderstellend.  
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Belangrijkste ontwikkelthema’s Hoofddoelstellingen 2017-2020 Hoofdstuk schoolplan

Nieuwbouw In 2019 verhuizen het SO en VSO naar 8
een nieuw gebouw op de Chaplinstrook.

Organisatiestructuur, In 2020 stroomt 20% van de leerlingen op 4 en 6
waaronder praktijkonderwijs het SO uit in leerroute 3.

In 2020 is 20% van onze leerlingen binnen 
twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd 
naar arbeid. 

Stage en uitstroom In 2020 is 20% van de leerlingen binnen 4
twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd 
naar arbeid.

Onderwijs en kwaliteit In 2020 stroomt 20% van de leerlingen 4
op het SO uit in leerroute 3.
In 2020 is 20% van onze leerlingen binnen 
twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid.

Professionele medewerkers In 2020 stroomt 20% van de leerlingen op het 5
SO uit in leerroute 3.

In 2020 is 20% van onze leerlingen binnen 
twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid.

Strategisch Beleidsplan 
RESPONZ geeft richting

De Keerkring is een van de drie scholen die vallen onder
de stichting RESPONZ. Het bestuur en de directie van 
RESPONZ hebben een aantal gezamenlijke ambities en 
resultaten geformuleerd die richting geven aan ons
schoolplan. Bekijk het Strategisch Beleidsplan 
RESPONZ op www.responz.net/publicaties.
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4.1 CONTEXT

Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de WEC (Wet op de expertisecentra) staan in artikel 11 het
uitgangspunt en de doelstelling van het onderwijs beschreven: 
Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leer-
ling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. 
Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen van gewoon
onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit,
het verwerven van kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. 

Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien
in een multiculturele samenleving.

Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van
ons onderwijs. Hierna geven we aan hoe wij invulling geven
aan deze wettelijke eisen. 

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Dit 
heeft gevolgen voor ons (onderwijs)aanbod en onze doelgroep.
Zo mogen leerlingen voortaan nog maar tot het schooljaar
waarin zij 18 jaar worden onze school bezoeken (was 20 jaar). 
Belangrijk is dat voor alle partners, ouders en leerlingen 
duidelijk is welk gespecialiseerd aanbod wij bieden. Dit 
hebben wij beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel 
(zie www.keerkring.net onder publicaties). We blijven ervoor
zorgen dat ons aanbod aansluit op de ondersteuningsvraag van
de leerlingen én op de besluiten van samenwerkingsverbanden
en de veranderende eisen in wetgeving en samenleving.

Maximale ontwikkeling
Onze focus is breder dan optimale cognitieve ontwikkeling 
en resultaten. De Keerkring onderscheidt zich door expliciete
aandacht voor meerdere ontwikkelingsgebieden van onze 
leerlingen; wij bieden een uitdagend onderwijsaanbod en/of
begeleiding, gericht op maximale ontwikkeling van kennis én
talent.

Participatiewet
Iedereen die kan werken en daar ondersteuning bij nodig heeft,
valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet
beïnvloedt ons aanbod voor het uitstroomperspectief van de
leerlingen in leerroute 3. Deze leerlingen stromen uit naar 
betaald werk binnen het vrije bedrijf of via beschut werk vanuit
de gemeente. Als voorbereiding hierop besteden we bij De
Keerkring veel aandacht aan praktijkvakken. We zijn van plan
praktijkvakken op een werkplek te gaan geven en het Leren 

Op Locatie uit te breiden. Hierbij besteden we veel aandacht
aan de competenties arbeidsprestaties en arbeidshouding. 

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
In onze participatiemaatschappij zijn zelfredzaamheid, 
versterken van eigen kracht en zoveel mogelijk voor anderen
betekenen belangrijke thema’s. Dit heeft ook gevolgen voor het
onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om, vanuit onze visie
en missie, passende antwoorden te vinden op deze verwachtin-
gen vanuit de maatschappij. We houden daarbij rekening met
de mogelijkheden van onze leerlingen. Niet voor niets is onze
missie 'maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid'.  

De technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden 
mogelijkheden voor ons onderwijs en onze leerlingen. Binnen
het onderwijs is er een toenemend gebruik van social media,
online en 'data driven learning'. Wij volgen de technologische
ontwikkelingen en spelen hier proactief op in, zodat wij ons 
onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen versterken.
Ook hedendaagse vaardigheden als samenwerken en oplos-
singsgericht werken, zijn belangrijk voor de leerlingen van 
De Keerkring. 

Breed, flexibel (buitenschools) aanbod
We zien steeds meer initiatieven waarbij onderwijs en opvang
verenigd, verbreed of flexibeler ingezet worden. Denk aan 
flexibele mogelijkheden voor onderwijstijden en vakanties. 
Wij gaan in overleg met leerlingen, ouders en samenwerkings-
partners zoeken naar passende en toekomstgerichte mogelijk-
heden op het gebied van onderwijs, opvang en planning. 
Met name in het licht van onze nieuwbouw komt deze 
samenwerking nadrukkelijk in beeld. 

4.2 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS

Onderwijskundige visie
De Keerkring biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende 
leerlingen. Doel van ons onderwijs is 'maximale zelfstandigheid
en minimale afhankelijkheid'. Ons onderwijs is zo praktisch 
mogelijk en gericht op wonen, werken en vrije tijd. 

Didactiek
We bieden veel afwisseling in ons onderwijs, dat zo praktisch
mogelijk is ingericht. Dit sluit aan bij de beperkte concentratie
en mogelijkheden van leerlingen. 

Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepte-
ren hun 'anders-zijn' en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij
zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van
veiligheid en een goede voorbereiding op participatie in de sa-
menleving. We werken volgens de principes van 'Directe In-
structie' en het 'Model Zelfstandig Werken'. Dit zijn middelen
om te komen tot gedifferentieerd onderwijs. Ook bevordert het

4. ONDERWIJS 
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de zelfstandigheid van leerlingen. Zij leren omgaan met 
uitgestelde aandacht, weten hoe werkzaamheden te beginnen
en wat te doen als zij vastlopen. De leerkracht kan door dit
model beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen: waar
mogelijk wordt geclusterd en waar nodig is ruimte voor een 
individuele aanpak

Alle leerlingen van De Keerkring krijgen les van een leerkracht,
leraarondersteuner en/of een onderwijsassistent. Zij stemmen
het aanbod en hun aanpak af op de individuele leerling en 
zijn ontwikkelingsperspectief. Ze werken opbrengst- en 
handelingsgericht en gaan uit van de mogelijkheden van 
de leerling. Indien noodzakelijk maken ze gebruik van 
hulpmiddelen als pictogrammen en ondersteunende gebaren.

Moderne leer- en werkvormen 
Ons aanbod is gericht op optimale ontwikkeling en opbreng-
sten voor alle leerlingen. Het is afgestemd op de uitstroom-
mogelijkheden van de leerlingen. Zij hebben zoveel mogelijk 
een actieve rol in hun eigen ontwikkeling. Het onderwijs op 
De Keerkring is eigentijds. We ontwerpen vernieuwende 
arrangementen die aansluiten op ondersteuningsvragen 
van leerlingen. We maken gebruik van moderne methodes,
werkvormen en middelen. 
De komende jaren willen we leerlingen én medewerkers nog
vaardiger maken op het gebied van mediawijsheid en ICT, 
zoals opzoekvaardigheden, werken met programma's op de
computer en digitaal communiceren.

Leerroutes en uitstroombestemming
Alle leerlingen volgen een leerroute die leidt tot een uitstroom-
bestemming. We hebben drie leerroutes, met een doorlopende
leerlijn van SO tot en met VSO:
In leerroute 1 werken we voornamelijk met de Plancius- en 
Copernicus-leerlijnen. Deze zijn ontwikkeld door het CED en
bedoeld voor leerlingen met een IQ onder de 35. De leerlingen
stromen meestal uit naar een belevingsgericht dagactiviteiten-
centrum. 
In leerroute 2 werken we met de ZML-leerlijnen, die het 
CED heeft ontwikkeld op basis van de kerndoelen ZML. 
Leerlingen stromen meestal uit richting een arbeidsgericht dag-
activiteitencentrum of begeleid werken vanuit dagbesteding.
In leerroute 3 werken we met de ZML-leerlijnen van het CED.
Leerlingen stromen in een enkel geval tussentijds of na het SO
uit naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. Als ze
op De Keerkring voortgezet onderwijs blijven volgen, stromen
ze uit naar beschut werken of het vrije bedrijf. 

Leerstofaanbod 
Wij werken aan de (door de overheid vastgestelde) kerndoelen
voor het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen.
Er zijn doelen vastgesteld voor de volgende leerlijnen:
n Rekenen*
n Mondelinge taal*
n Schriftelijke taal*
n Leren leren*
n Sociale en emotionele ontwikkeling*
n Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
n Spelontwikkeling

n Omgaan met media
n Oriëntatie op ruimte
n Oriëntatie op tijd
n Oriëntatie op natuur en techniek
n Bewegingsonderwijs
n Beeldende vorming
n Dramatische vorming
n Muziek en bewegen
n Wonen en vrije tijd
n Werken

Op het VSO zijn er, naast doelen voor dezelfde leerlijnen als in
het SO, doelen vastgesteld voor de volgende leerlijnen:
n Engels
n Mens en maatschappij
n Mens, natuur en techniek
n Culturele oriëntatie en creatieve expressie
n Voorbereiden op dagbesteding en arbeid*

De leerlijnen met een * zijn de indicatoren en bepalend voor de
uitstroombestemming. 

Stage en arbeidstoeleiding
De leerling kan tot en met het schooljaar waarin hij 18 jaar
wordt onze school bezoeken. Onze schoolverlatersprocedure 
is erop gericht een vloeiende en passende overgang te bieden
naar een vervolgvoorziening of arbeidsplaats. In het jaar dat
een leerling in VSO3 komt, voeren medewerkers van het 
stagebureau een transitiegesprek met de leerling en zijn ouders.
In overleg zetten we de toekomstmogelijkheden op een rij en
stellen we een Individueel Transitieplan (ITP) op voor de laatste
schooljaren. 
Een eerste ervaring richting arbeidstoeleiding voor leerlingen 
en ouders is tijdens het praktijkvak Leren Op Locatie, op de 
zogenaamde ‘LOL-plekken’. Hierbij gaat een kleine groep 
leerlingen onder begeleiding van een leerkracht of leerkracht-
ondersteuner werken en leren bij een bedrijf. Op dit moment
bieden we Leren Op Locatie aan voor een aantal leerlingen 
met leerroute 2B en 3. Zo ervaren zij wat het betekent om 
de werknemersvaardigheden in te zetten in de praktijk. 
Hierbij richten wij ons op de arbeidsprestaties, motorische 
competenties en arbeidshouding uit INVRA, INventarisatie 
Van Redzaamheids Aspecten. 
Daarna kijken we naar mogelijkheden voor een individuele
stage. Deze stages worden gecoördineerd en begeleid door 
medewerkers van het stagebureau van de Keerkring. We 
hanteren drie vormen van stage: de interne stage (binnen
school), externe stage (buiten school) en de overgangsstage 
(bij vervolgvoorziening/arbeid in verband met de overgang).
Leerlingen gaan in VSO3 het traject van arbeidstoeleiding in.
Het uiteindelijke doel is een naadloze overgang te realiseren
van school naar vervolgvoorziening/arbeid. 

4.3 ZORG & BEGELEIDING 

Wij leggen de vorderingen van onze leerlingen vast en volgen
deze via:
n Dagelijkse registratie
De groepsleiding begeleidt elke leerling individueel bij de leer-
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activiteiten, registreert de vorderingen, signaleert knelpun-
ten en zoekt voortdurend alternatieven om gestelde doelen
te bereiken.

n Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Al onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring
voor het volgen van speciaal onderwijs. Wij zijn verplicht
om voor iedere leerling een OPP op te stellen. Dit OPP is
een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
leerling voor een langere periode, tot einde SO of einde
VSO. Wij evalueren het plan tenminste twee keer per
schooljaar. 

n Leerlingenzorg
Leerkrachten kunnen een gerichte hulpvraag bespreken met
de intern begeleider. Als zich knelpunten voordoen kan dit
leiden tot onderzoek. Indien noodzakelijk maken we een 
individueel handelingsplan, waarbij we soms specifieke 
(externe) deskundigheid inschakelen.

n Leerling/groepsbespreking
Twee keer per jaar bespreken we de leerontwikkeling 
van alle leerlingen. Observaties, (leer)resultaten en het 
ontwikkelingsperspectief vormen de basis voor deze 
besprekingen.

n Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van elke leerling leggen we vast in ons 
digitale leerlingvolgsysteem. Het gebruik hiervan stelt ons 
in staat om de vorderingen van leerlingen bij te houden en
volgende leerstappen goed te plannen. 

n Schoolrapport
Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle leerlingen
een rapport, in eerste instantie geschreven voor de leerling. 

De Commissie van Begeleiding bewaakt het cyclisch proces
rondom het stellen en evalueren van onderwijsdoelen van 
iedere leerling. De medewerkers onderwijs en kwaliteit 
meten de resultaten van ons onderwijs. Daarnaast signaleren 
zij mogelijke trends (bijvoorbeeld in de leerontwikkeling) en
doen op basis daarvan aanbevelingen.

4.4 WAAR WE VOOR GAAN

Vanuit onze visie en missie zijn wij gericht op maximale 
ontplooiing en zelfstandigheid van iedere leerling, met aan-
dacht voor ieders talenten. De Keerkring biedt gespecialiseerd, 
eigentijds onderwijs met een duidelijk onderscheidend profiel
dat aansluit op ontwikkelingen in de omgeving en in de 
maatschappij. Ons gespecialiseerde aanbod is van toegevoegde
waarde, sluit aan op de complexe ondersteuningsvragen en 
bereidt leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk functio-
neren in de maatschappij. Wij willen dat leerlingen zich veilig
voelen, hun talent ontdekken en door ons uitgedaagd worden
zich optimaal te ontwikkelen en grenzen voortdurend te 
verleggen.

Focus de komende jaren
Maximale opbrengsten, maximale zelfstandigheid en passende
uitstroom voor iedere leerling is ons doel. De komende jaren
willen we de kwaliteit en invulling van ons aanbod verder 
verbeteren. We doen dit onder andere door te werken aan
doorlopende leerlijnen, planmatig werken, praktijkvakken 
VSO, aansluiting van aanbod op uitstroom en gebruik van 
eigentijdse middelen en materialen. 



18

4.5 Doelstellingen onderwijs 2017-2020 - Onderwijs en kwaliteit

ACTIES: 
Definitie van ‘talent’ bepalen 

en het aanbod meer afstemmen op de 
talenten en leerstijlen. 
Realisatie: 2018

‘Talent en leerstijl’ opnemen in het 
ontwikkelingsperspectiefplan. 

Realisatie: 2019

ACTIES: 
Bepalen van indicatoren aan de hand 
van de eisen vanuit de leerlijnen 

voor speciaal basisonderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Realisatie: 2017

Aanbod afstemmen op de indicatoren: 
bepalen inhoud en leertijd per leergebied

en leerroute. 
Realisatie: 2018

Implementatie
Realisatie: 2019

ACTIES:
Bepalen van indicatoren aan 

de hand van de leerlijnen en de eisen die
gesteld worden door de verschillende 

uitstroombestemmingen 
(zie praktijkonderwijs).

Realisatie: 2018

Aanbod van het stamgroeponderwijs 
afstemmen op de indicatoren: bepalen 
inhoud en leertijd per leergebied en 

leerroute.  
Realisatie: 2019

Implementatie
Realisatie: 2020

ACTIES: 
De OHGW-cyclus (opbrengst- 

en handelingsgericht werken) op 
groeps- en leerlingniveau wordt 
uitgevoerd zoals beschreven in

‘OHGW op De Keerkring’. 
Realisatie: 2017

DOEL SO EN VSO:
Ons onderwijs is aangepast op 

de talenten van leerlingen en op hoe 
de leerling leert.

Optimale ontwikkeling

DOEL SO EN VSO:
Leraren hebben zicht op de 

ontwikkeling van de leerlingen als 
groep en als individu en stemmen hun

onderwijsaanbod hierop af.

DOEL SO: 
Het aanbod voor het onderwijs 

is afgestemd op de streefniveaus. 
De leerroutes zijn gedifferentieerd en 
afgestemd op de uitstroomprofielen 

(leerroute 1 heeft andere indicatoren en
een ander aanbod dan leerroute 3).

DOEL VSO:
Het aanbod voor het onderwijs 

is afgestemd op de streefniveaus. 
Er is sprake van differentiatie tussen de 
leerroutes afgestemd op de uitstroom-
profielen (leerroute 1 heeft andere 

indicatoren en aanbod dan leerroute 3).

Hoofddoelstellingen: In 2020 is 20% van de leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid. 
In 2020 stroomt 20% van de leerlingen van het SO uit in leerroute 3.

Alle genoemde doelen en acties beogen bij te dragen aan bovenstaande hoofddoelstellingen.
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Doelstellingen onderwijs 2017-2020 - Onderwijs en kwaliteit

ACTIES: Model Zelfstandig Werken en 
Directe Instructiemodel opnieuw aandacht

geven en borgen. 
Realisatie: 2017

Didactisch handelen in het praktijkonder-
wijs nieuwe stijl invoeren.

Realisatie: 2018

ACTIES: 
Het huidige beleid verfijnen, kritisch 
doornemen en eventueel aanpassen.

Realisatie: 2017

Bepalen wanneer leerlingen starten en
stoppen met lezen.
Realisatie: 2017

Scholing over auditieve voorwaarden.
Realisatie: 2019

ACTIES: 
Afspraken maken over gebruik 
schriftelijke taal: (aanvankelijk) 
technisch en begrijpend lezen.

Realisatie: 2017

Afspraken maken over gebruik ‘Rekenen’.
Realisatie: 2018

Afspraken maken over gebruik schriftelijke
taal: schrijven.
Realisatie: 2019

Afspraken maken over gebruik 
mondelinge taal.
Realisatie: 2020

ACTIES: Pilots draaien met nieuwe 
methodes en een nieuwe methode kiezen.

Realisatie: 2017

Implementatie methode(n). 
Realisatie: 2018

ACTIES: Leraren nemen toetsen af en 
kunnen deze analyseren.

Realisatie: 2018

Leraren kunnen handelen naar aanleiding
van gemaakte analyses van de toetsen.

Realisatie: 2019

Het afnemen van toetsen is geborgd.
Realisatie: 2020

ACTIES: 
Criteria voor en mogelijkheden van een

portfolio opstellen.
Realisatie: 2018

Starten portfolio met een eerste groep.
Realisatie: 2019

ACTIE: 
Inventariseren en eventueel aanschaffen

van rekenmaterialen.
Realisatie: 2017

DOEL SO EN VSO:
Er is sprake van een doorgaande lijn 
binnen het SO en VSO en tussen de 

afdelingen op het gebied van didactisch
handelen. Op het VSO geldt dat ook voor
de afstemming van didactisch handelen
binnen het stamgroepenonderwijs en de

praktijk.

DOEL SO EN VSO:
Het leesonderwijs verder ontwikkelen.

DOEL SO: 
De leraren zijn in staat hun onderwijs in
mondelinge taal, schriftelijke taal en 

rekenen aan te passen aan de behoeften
van leerlingen.

DOEL VSO: 
In plaats van een rapport, stellen de 
leerlingen een portfolio samen, waarin
hun ontwikkeling zichtbaar wordt.

DOEL SO EN VSO:
Er is een methode(n) gekozen volgend op
de methoden ‘Toch Nog Leren Lezen’ en

‘Veilig Stap voor Stap’.

DOEL SO: 
Leraren gebruiken toetsen om te 

reflecteren en hun onderwijs, waar nodig,
bij te stellen.

DOEL SO EN VSO:
Voor de leerlijn ‘rekenen’ is er een over-
zicht van materialen en is duidelijk wat

nog nodig is in de stamgroepen.

DOEL VSO:
Implementatie ‘Rekenboog’ in de 

stamgroepen.

ACTIES: Afspraken maken met het team
bij de stamgroepen.
Realisatie: 2017

Klassenconsultaties uitvoeren. 
Realisatie: 2017

Optimale ontwikkeling



Doorlopende leerlijnen en afstemming

DOEL VSO:
De organisatie van de praktijkvakken 

volgt een duidelijke lijn van oriëntatiefase,
naar arbeidsvoorbereidende fase, naar 
uitstroomfase (van verkennen naar 

opleiden).

DOEL VSO:
De leerlijnen van de praktijkvakken volgen

een duidelijke lijn van oriëntatiefase, 
naar arbeidsvoorbereidende fase, naar 
uitstroomfase (afgestemd op de SVA 

certificeringseisen).

DOEL VSO:
Ontwikkelen van arbeidscompetenties

heeft een centrale plaats in het 
onderwijsaanbod.

DOEL VSO:
Voor iedere leerling vanaf 16 jaar is een
Individueel Transitieplan opgesteld, zodat
de transitie van school naar uitstroom

planmatig plaatsvindt.

DOEL VSO:
De teamleden van het VSO kennen 
meerdere uitstroommogelijkheden.

DOEL VSO:
Er is afstemming tussen de praktijkvakken

en het onderwijs in de stamgroepen.

ACTIES: Voorstel nieuwe organisatie-
structuur uitwerken. Realisatie: 2017

Nieuwe organisatiestructuur invoeren.
Realisatie: 2017 - 2018

Evalueren en bijstellen van de 
organisatiestructuur. Realisatie: 2019

ACTIES: Teamleden volgen scholing voor
de praktijkvakken (SVA docententraining,
SVA certificeringsboektraining, INVRA
scholing, CED Copernicus scholing).

Realisatie: 2017

Deelnemers passen de gevolgde scholing
toe binnen de lessen. Realisatie: 2018

De eisen die uitstroombestemmingen stel-
len aan de leerlingen, zijn vertaald in de

leerlijnen voor de praktijkvakken. 
Voor de uitstroom naar arbeid zijn de

SVA1- en SVA2-programma’s 
(Scholing Voor Arbeid) richtinggevend. 

Realisatie: 2018

Beroepsoriëntatie, werkbezoeken en leren
op locatie maken integraal deel uit van het

aanbod binnen de praktijkvakken.
Realisatie: 2019

ACTIES: De vastgestelde competenties
van INVRA-arbeid worden planmatig 

aangeboden.
Realisatie: 2017

De arbeidscompetenties van de leerling
maken deel uit van het ontwikkelings-

perspectiefplan van de leerling.
Realisatie: 2017

De competenties van INVRA-arbeid zijn
gekoppeld aan de competenties uit de
SVA- programma’s en de kwalificatie-

dossiers van BorisBaan.
Realisatie: 2018

ACTIES:
In kaart brengen waar overlap zit in te 
behalen doelen tussen praktijkvakken 
en het onderwijs in de stamgroepen.

Realisatie: 2018

Visie bepalen waar de praktijkvakken 
en het onderwijs in de stamgroepen 

elkaar kunnen ondersteunen. 
Realisatie: 2018

Afstemming tussen praktijkvakken en 
onderwijs in de stamgroepen vastleggen.

Realisatie: 2019

ACTIE:
Het gebruik van het Individuele 

Transitieplan is geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. 

Realisatie: 2017

ACTIE:
Teamleden krijgen tijdens een 

studiemiddag gelegenheid om een 
uitstroomvoorziening of werkplek naar
keuze te bezoeken. Hierover is een terug-
koppeling tijdens een teambijeenkomst.

Realisatie: 2018

Teamleden bezoeken minimaal twee 
keer per jaar met leerlingen een 

uitstroomvoorziening of werkplek.
Realisatie: 2019

Doelstellingen onderwijs 2017-2020   

Praktijkvakkenonderwijs Stage en uitstroom

20



SCHOOLPLAN 2017/2020

21

Doorlopende leerlijnen 
en afstemming

DOEL VSO:
Tot twee jaar na uitstroom volgen wij 
leerlingen. Wij plegen interventies om
leerlingen op de juiste uitstroomplek te

krijgen en houden.

DOEL VSO:
INVRA, SVA en BorisBaan zijn 

(waar mogelijk) gekoppeld aan elkaar.

ACTIE:
De wijze van nazorg is beschreven met
daarin de mogelijke interventies bij uitval

van een leerling.
Realisatie: 2018

We kunnen leerlingen vanaf 18 jaar 
plaatsen op opleidingsplekken ter 

voorbereiding op arbeid.
Realisatie: 2019

De nazorg is geëvalueerd.
Realisatie: 2020

ACTIE:
De mogelijkheden van BorisBaan op het
gebied van stage en uitstroom richting

vrije bedrijf zijn onderzocht. 
Realisatie: 2017

Commissie van 
Begeleiding

DOEL SO EN VSO:
De Commissie van Begeleiding (CvB) 

hanteert de processen van opbrengst- en
handelingsgericht werken en handelings-

gerichte diagnostiek (OHGW/HGD).

DOEL SO EN VSO:
De procedure en begeleiding van nieuwe

leerlingen is duidelijk.

ACTIES:
Interne audit over ‘zicht op ontwikkeling

en begeleiding’. 
Realisatie: 2017

Scholing op de werkvloer: expert woont
CvB’s bij en geeft feedback op handelen

CvB-leden. 
Realisatie: 2017

Actievere samenwerking zoeken met
ketenpartners en kennis hebben van 

sociale kaart.
Realisatie: 2017

Opstellen van beleidsstuk CvB-processen.
Realisatie: 2017

Uitleg aan het team over processtappen,
taken/rollen en verantwoordelijkheden aan

de hand van het beleidsstuk CvB.
Realisatie: 2018

(Halfjaarlijks) monitoren en evalueren 
van de CvB-processen.

Realisatie: 2019

ACTIES:
De procedure van aanmelding, intake 

en plaatsing van nieuwe leerlingen wordt
geëvalueerd en waar nodig aangepast en

geïmplementeerd.  
Realisatie: 2017

Doelstellingen onderwijs 2017-2020   

Stage en uitstroom                                 Zorg en begeleiding

Optimale ontwikkeling

DOEL SO EN VSO:
Het is duidelijk voor leerlingen, ouders en
medewerkers welke (zorg)protocollen we

binnen De Keerkring hanteren.

ACTIES:
(Zorg)protocollen inventariseren en waar
nodig aanpassen en in werking stellen.

Realisatie: 2017

Start plan-do-check-act-cirkel: jaarlijks
evalueren we (zorg)protocollen op 
werkbaarheid in de praktijk en op 

wettelijke regelgeving. Medewerkers 
informeren over de diverse protocollen.
Ouders worden via een bijlage bij de

nieuwsbrief geïnformeerd over huidige,
nieuwe of aangepaste protocollen.

Realisatie: 2018
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DOEL SO EN VSO:
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is
aangepast en geeft duidelijkheid over een
onderwijszorggroep (OZG) in het SO en

VSO.

DOEL SO EN VSO:
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

van De Keerkring is bekend bij de 
samenwerkingsverbanden en scholen in

de regio.

DOEL SO EN VSO:
De Keerkring zorgt ervoor dat de 

school een veilige omgeving biedt voor
leerlingen, ouders en personeel.

ACTIES:
Onderzoeken of/op welke manier een 

onderwijszorggroep binnen het VSO kan
functioneren. 

Bij positieve uitkomst startejn we een 
onderwijszorggroep op het VSO.

Realisatie: 2018

Samenwerkingsmogelijkheden met zorg-
instellingen onderzoeken c.q. afstemmen.

Realisatie: 2018

Afstemmen en doorgaande lijn opzetten
tussen OZG in SO en in VSO; tevens 

afstemming met ‘wonen’.
Realisatie: 2019

De expertise rondom de onderwijszorg-
groep en individuele leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring EMB of MG
wordt onderhouden en bijgeschaafd

(scholing).  
Realisatie: 2019

ACTIE:
Bekend maken van het eventueel 

aangepaste schoolondersteuningsprofiel
in de regio via website, flyer, etc.

Realisatie: 2019

ACTIE:
Het opstellen van gedragsregels voor 
het SO, aan de hand van de ideeën van 

D-tac (trainingscentrum).
Realisatie: 2017

Veiligheid

DOEL SO EN VSO:
De leraren hanteren een afgestemde 

aanpak bij grensoverschrijdend gedrag
van leerlingen.

ACTIES:
Iedere collega kent de gedragscode en
weet wat te doen als een leerling van 
de norm afwijkt. Realisatie: 2017

Binnen het SO/VSO is een logisch en voor
iedereen bekend systeem van achterwacht

in werking. Realisatie: 2017

Scholing van medewerkers op het gebied
van aanpak zwaar overschrijdend of 
aanhoudend onaanvaardbaar gedrag.

Realisatie: 2017-2020

Beleidsstuk ontwikkelen over aanpak
grensoverschrijdend gedrag leerlingen.

Realisatie: 2017

Voor een klein percentage leerlingen 
(6 à 7%) stellen we voor onaanvaardbaar
gedrag een signaleringsplan op leven 
dat na. Scholing en ondersteuning 
vindt plaats. We breiden hiermee de 
gedragscode uit. Realisatie: 2018

DOEL SO EN VSO:
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is
aangepast en geeft duidelijkheid over de
doelgroep ZMOLK-ers op De Keerkring. 

DOEL SO EN VSO:
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
is aangepast en geeft duidelijkheid over
een schakelvoorziening in het VSO. 

ACTIES: Oriënteren op een heldere 
basismethodiek voor begeleiden van
ZMOLK-ers en opstellen van een 

competentieprofiel van medewerkers 
die met ZMOLK-ers te maken hebben.

Realisatie: 2017

Training van collega’s in voornoemd 
competentieprofiel. Oplossingen zoeken
voor knelpunten in de regelgeving, de 
organisatie en de financiering (door het 
samenwerkingsverband VO) van een 
onderwijsaanbod voor ZMOLK- �ers. 

Realisatie: 2018

Na overleg met het schoolteam besluiten
of ZMOLK-ers tot de doelgroep van 

De Keerkring (gaan) behoren.
Realisatie: 2018

Op school is hulp en ondersteuning 
beschikbaar bij het onderwijs aan

ZMOLK-ers en bij verbetering van de 
aanpak. Realisatie: 2019

ACTIES: Experimenteren met een schakel-
voorziening in het VSO, een ‘Zorggroep
Gedrag’, voor leerlingen die moeite 

hebben met aanpassing in stamgroepen,
bij praktijkvakken, pauzes, etc. Uitdenken,

plan maken en uitvoeren van deze 
Zorggroep Gedrag. Realisatie: 2017

Besluiten of de Zorggroep Gedrag een
structurele voorziening blijft.

Realisatie: 2019
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DOEL SO EN VSO:
Systematisch volgen van de sociale en
emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

DOEL SO EN VSO:
De Keerkring heeft haar schooltijden, 

het gebruik van ruimten in de nieuwbouw
en haar naschoolse aanbod afgestemd 

en geoptimaliseerd.

DOEL SO EN VSO:
Leerkrachten hebben een duidelijk beeld
welke technologische middelen zij in hun
dagelijkse lessen kunnen inzetten voor 
optimale ontwikkeling van leerlingen.

ACTIES:
Zoeken naar voor De Keerkring
bruikbaar signaleringsinstrument

om de sociaal- �emotionele ontwikkeling
van leerlingen in kaart te brengen. 

Realisatie: 2019

We bestuderen de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen en stellen 
actiestappen om de sociaal-emotionele

ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.
Realisatie: 2020

Scholing medewerkers op het gebruik van
het systeem voor sociale en emotionele

ontwikkeling.
Realisatie: 2021

In gang zetten noodzakelijke acties ter 
bevordering van de sociaal-emotionele

ontwikkeling van leerlingen.
Realisatie: 2021

ACTIES:
Digiborden vervangen door nieuwe 

borden. 
Realisatie: 2018-2019

Vergroten Wifi-capaciteit in de 
nieuwbouw, zodat er voldoende 

capaciteit is voor digitale leermiddelen.
Realisatie: 2018-2019

ACTIES:
Visie op gebruik van multifunctionele

ruimten. 
Realisatie: 2017

Overleg met partners.
Realisatie: 2019

Optimaliseren gebruik in overleg met 
andere instellingen.
Realisatie: 2019

Optimaliseren schooltijden in relatie tot
nieuwe organisatiestructuur onderwijs.

Realisatie: 2020

ACTIES:
Een werkgroep ontwikkelt een visie, 
aanpak en scholing op gebruik van 

technologische middelen en 
mediawijsheid.
Realisatie: 2018

Medewerkers volgen scholing vanuit 
deze visie én voortkomend uit de 

vragenlijst van november 2015 en de 
vervolgenquête uit 2016.

Realisatie: 2019

De werkgroep evalueert de gekozen 
aanpak en scholing en maakt 

vervolgstappen om de aanpak te borgen. 
Realisatie: 2020

Eigentijds onderwijs Breed, flexibel 
(buitenschools) aanbod

DOEL SO EN VSO:
De vrijheid van de één houdt op daar waar

een ander er last van heeft.

ACTIE:
We betrekken ouders bij het opstellen 
en onderhouden van de gedragsregels 

via een inspraak ronde op 
het SO en VSO. 
Realisatie: 2018

DOEL SO EN VSO:
De Keerkring beschikt over kwalitatief

goede en voldoende faciliteiten om ICT in
te zetten binnen het onderwijs.
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5.1 CONTEXT

Bij De Keerkring werken ervaren, deskundige en betrokken 
medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht achter onze school.
Onze medewerkers hebben hart voor de leerlingen en zijn 
gemotiveerd. De medewerkers maken in hun dagelijks 
handelen onze visie en missie zichtbaar. 

Onderscheidend  
Als speciaal onderwijs willen we onderscheidend zijn. Wij 
hebben een passend antwoord voor leerlingen met complexe
ondersteuningsvragen, aan wie andere scholen geen passend
aanbod en onderwijsondersteuning kunnen bieden. Daarvoor
hebben we professionele en gespecialiseerde medewerkers
nodig. Binnen De Keerkring en stichting RESPONZ is veel 
expertise aanwezig, die waar het belangrijk is gedeeld wordt. 
In de toekomst willen we gespecialiseerd en onderscheidend
blijven. Dat vraagt om blijvende professionalisering en het
delen van expertise. 

Persoonlijk en gespreid leiderschap
De manier van leidinggeven en de positie van werknemers 
verandert. De laatste jaren is bijvoorbeeld veel aandacht voor
persoonlijk leiderschap: bewustwording van eigen talenten en
ambities en daar aandacht voor durven vragen. Een daarmee
samenhangende ontwikkeling in organisaties is de ontwikkeling
van gespreid leiderschap. Beide ontwikkelingen zijn gericht op
het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, geïnspireerd
werken, initiatief nemen en keuzes maken.

Ontwikkeling
De maatschappij en het onderwijs blijven in ontwikkeling. 
We willen onze leerlingen eigentijds en gespecialiseerd 
onderwijs bieden. Dit vereist blijvende ontwikkeling en een 
dynamische houding van onze medewerkers. Medewerkers
nemen actief deel aan (leer-) netwerken en overlegvormen 
binnen het samenwerkingsverband, met medewerkers van 
andere scholen en/of binnen de beroepsgroep.

Continuïteit leiderschap
De Keerkring heeft te maken gehad met wisselingen in het 
management en langdurige afwezigheid van medewerkers uit
management en staf. Dit vroeg extra inzet en flexibiliteit van
onze medewerkers. Vervanging door externen heeft de borging
van ingezette ontwikkelingen versneld en nieuwe ontwikkelin-
gen gestimuleerd. Het management is momenteel stabiel. 
Bij ziekte of afwezigheid wordt het managementteam (MT, 
zo nodig via inhuren van externen) in volume en kwaliteit op
peil gehouden. Participatie (en tegenspraak) zijn nodig om de
kwaliteit van beleid en besluiten te vergroten. Het MT draagt
zorg voor stevige participatie van medewerkers. Eenheden in 
de school hebben eigen beslissingsruimte binnen hun taken 
en verantwoordelijkheden. Eigen verantwoordelijkheid en 
participatie in beleid gaan over het volgende:
n verantwoordelijkheden (gekoppeld aan resultaten) duidelijk

neerleggen. 
n resultaatafspraken en sturingsinstrumenten (rapportages,

gesprekkencyclus) naleven.
n brede kaders (RESPONZ-breed maar ook SO en VSO

samen) zijn in de eerste plaats dienstbaar aan een optimaal

5. MEDEWERKERS
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resultaat voor de afzonderlijke eenheid, maar natuurlijk 
ook aan het geheel (formatieruimte, herkenbaarheid naar
buiten, etc).

5.2 WAAR WE VOOR GAAN

De schoolleiding ziet het als haar verantwoordelijkheid als 
goed werkgever om een aantrekkelijke, inspirerende en 
veilige werkomgeving te bieden waar persoonlijke groei en 
ontwikkeling worden gestimuleerd. Een omgeving waarin 
medewerkers gedreven zijn om vanuit een professionele 
houding een optimale leer- en ontwikkelomgeving te bieden
voor onze leerlingen. De medewerkers zijn tevens de 
identiteitsdragers van De Keerkring. Zij geven handen en 
voeten aan onze visie en missie.  

Medewerkers van De Keerkring spannen zich in om het beste
van leerlingen en collega's tot ontwikkeling te laten komen. 
Dat kan alleen als zij zichzelf ontwikkelen. We verwachten 
dat medewerkers investeren in hun eigen ontwikkeling en hun
expertise delen met collega's. Iedere medewerker heeft een
persoonlijk competentieprofiel en kan vertellen hoe hij gebruik
maakt van de expertise van collega's. We creëren mogelijkhe-
den voor overleg en uitwisseling, zodat onze expertise optimaal
wordt benut.

Onze medewerkers zijn specialisten. Zij hebben kennis over 
de beperkingen, de ondersteuningsvragen van leerlingen en
over de begeleiding op het gebied van gedragsproblemen. 
Zij passen daar het onderwijsaanbod en de begeleiding op aan.
Medewerkers zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen 
in onderwijs en praktijk (uitstroomplekken van leerlingen) en
vertalen die naar de onderwijspraktijk. Zij zijn erop gericht het
aanbod te verbeteren en nemen de ruimte nieuwe mogelijkhe-
den toe te passen. De medewerkers hebben een professionele
houding: ze zijn betrokken en gedreven; ze zijn op de hoogte
van - en verantwoordelijk voor - de kwaliteit van hun werk en
zijn hierop aanspreekbaar; medewerkers reflecteren op hun

eigen functioneren en nemen initiatief voor ontwikkeling en
professionalisering. 

Werken aan het bekwaamheidsdossier draagt bij aan 
kwaliteitsverbetering van de medewerker en dus van ons 
onderwijs. Ten behoeve van de individuele professionele 
ontwikkeling stelt elke medewerker jaarlijks zijn persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) bij en vertaalt dit, in samenwerking
met zijn leidinggevende, naar concrete professionaliseringacties.
De medewerker bespreekt minimaal jaarlijks de voortgang en
resultaten van zijn POP met zijn leidinggevende. 

Focus de komende jaren
Om te garanderen dat onze leerlingen blijven leren en zich 
ontwikkelen, werken onze medewerkers continu aan hun 
ontwikkeling (zie schematische tekening). Iedere medewerker
neemt zelf initiatief en houdt zijn bekwaamheidsdossier actief
bij. Het management (inclusief middenmanagement) vervult
een sleutelrol bij dit ontwikkelen. Het heeft een realistische 
visie op nascholing, die bijdraagt aan betere resultaten van het
onderwijs. Het management creëert mogelijkheden om onze
specialistische expertise op peil te houden, organiseert over-
dracht (waarbij de verbetering van de onderwijsopbrengsten
specifiek ter sprake komt) en zorgt voor borging. Het organi-
seert de zaken zo, dat collega’s met het geleerde de verbetering
van ons onderwijs en de leerlingresultaten in praktijk kunnen
brengen en de opgedane kennis kunnen delen met collega’s.

Het scholingsaanbod gaat uit van de kennis die nodig is om 
de leerlingen zich doelgericht en optimaal te laten ontwikkelen.
Het management maakt een overzicht van de scholingsbehoef-
ten voor de teams en voor de individuele medewerkers en 
verdeelt dat over de komende vier jaar. Bij dit plan vormen 
de missie en visie, de ontwikkelpunten uit het schoolplan en 
actuele ontwikkelingen binnen (passend) onderwijs en onze
doelgroep de uitgangspunten. Het scholingsplan past binnen 
de financiële kaders.

De leerlingen doen nieuwe
leerervaringen op.

Wat heeft de 
verandering/nascholing 

opgeleverd?

Welke doelen stellen we
en wat hebben onze 

leerlingen nodig om die 
doelen te bereiken?

Leerkrachten volgen een
relevante nascholing
voor uitbreiding van 

kennis en vaardigheden.

Wat kan de 
schoolleider

betekenen om het 
leren van de 
leerkrachten

te stimuleren?

Welke kennis en vaardigheden 
heb ik als leerkracht nodig

om de leerlingen die
doelen te laten behalen?
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5.3 Doelstellingen medewerkers 2017-2020 

ACTIES:
De medewerkers wisselen op een 

doelgerichte en structurele wijze scholing
en expertise uit. Eerst inventariseren van
de expertises en talenten, daarna de vorm

kiezen en organiseren.
Realisatie: 2018

Intervisie en collegiale consultatie vinden
regelmatig plaats; iedere medewerker

neemt daartoe initiatief. 
Realisatie: 2019

ACTIES:
De organisatiestructuur evalueren en 

waar nodig aanpassen.
Realisatie: 2017

De organisatiestructuur van de school is
duidelijk. Iedereen weet welke plaats hij
inneemt binnen het organogram en welke
werkzaamheden/ verantwoordelijkheden

daarbij horen.
Realisatie: 2017

Duidelijke uitwerking van taken en 
verantwoordelijkheden voor de functies 

leraar, praktijkondersteuner en 
onderwijsassistent.
Realisatie: 2018

Door coaching, reflectie en collegiale 
consultatie heeft iedereen zicht op de 
kwaliteit van zijn werkzaamheden en 

werkt aan verbetering van het individuele
functioneren en daarmee het verbeteren

van de school. 
Realisatie: 2018

Medewerkers zijn professionals en specialisten

Hoofddoelstellingen: In 2020 is 20% van de leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid. 
In 2020 stroomt 20% van de leerlingen van het SO uit in leerroute 3.

DOEL
De medewerkers reflecteren op hun 
eigen functioneren en nemen initiatief

voor ontwikkeling en professionalisering
aansluitend bij het schoolplan of relevante

actualiteiten.

DOEL
We maken optimaal gebruik van de 

scholing, de expertise en de kwaliteiten
van de teamleden.

DOEL
Ieder teamlid weet wat er van hem

verwacht

ACTIES:
Opstellen van een vierjarenplan waarin 
we beschrijven op welke gebieden 

teamscholing en individuele scholing
plaatsvinden.

Realisatie: 2017

Ieder teamlid heeft een SMART 
persoonlijk ontwikkelingsplan 

geformuleerd dat past bij het schoolplan /
vierjarenplan scholing én zijn persoonlijke

ontwikkeling, en verzamelt (bewijs)
stukken in zijn bekwaamheidsdossier.

Realisatie: 2018

Evalueren en bijstellen van het 
scholingsplan.
Realisatie: 2020
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6.1 CONTEXT 

Organisatie
De Keerkring valt samen met de Maurice Maeterlinckschool 
en De Witte Vogel onder het bevoegd gezag van stichting 
RESPONZ, opgericht op 1 januari 2011. Alle RESPONZ-scholen
bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen
met lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperkingen, 
langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen.
Het bestuur en de directie van RESPONZ hebben hun lange- 
termijndoelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 
RESPONZ 2016-2020 (www.responz.net/publicaties). 
RESPONZ werkt onder de overkoepelende visie en missie 
van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
(www.lecso.nl). 

De stichting heeft één bestuurder, die eindverantwoordelijk 
is voor het onderwijs. De bestuurder vormt samen met de 
directeuren van de scholen het directieteam. De directeur 
van een RESPONZ-school is integraal verantwoordelijk. 
Hij geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de begeleiding
die we leerlingen bieden. Ook draagt de directeur zorg voor de
bedrijfsprocessen op de school en levert hij een bijdrage aan de
ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van RESPONZ. 

De directeur bepaalt, in samenwerking met de directieleden,
het beleid van De Keerkring. De medezeggenschapsraad (MR)
is de sparringpartner. 

De organisatiestructuur van De Keerkring staat in het 
organogram op deze pagina.

De organisatiestructuur geldt sinds 2015 en we evalueren 
die begin 2017. We voorzien deze van de volumes fte en 
bedragen, die passen bij de inkomsten van een unilocatie 
(verzamelgebouw) en een leerlingpopulatie van 140 leerlingen.
De periode tot de unilocatie nemen we hierin als overgangs-
situatie mee. Regelgeving inzake ontvlechting SO en VSO kan 
leiden tot een aparte SO- en VSO-begroting. De doelstelling is
dat uitgaven personeel tussen de 80 en 85% van de inkomsten
liggen.

Ontvlechting SO en VSO
RESPONZ is een bestuur voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs. Beide vallen onder het primair onderwijs. 
De komende jaren worden SO en VSO mogelijk ‘ontvlecht’,
dan wordt het VSO ingevlochten in het voortgezet onderwijs.
De precieze vormgeving en consequenties hiervan zijn nog 
niet duidelijk. 

Onderwijs en praktijk
Om leerlingen beter voor te bereiden op hun uitstroomrichting,
kiest De Keerkring de komende jaren voor een andere inrichting
van het praktijkonderwijs, in afstemming met de stage en het
stamgroeponderwijs (zie hoofdstuk 4).

6.2 WAAR WE VOOR GAAN

Een kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen is het 
uitgangspunt bij alles wat wij doen en hoe wij ons onderwijs 
organiseren. De organisatie is zodanig ingericht, dat wij 
kwaliteit en continuïteit blijven bieden en flexibel in kunnen
spelen op toekomstige ontwikkelingen. We bespreken 

6. ORGANISATIE

School

SO VSO

Zorg Zorg

Interne begeleider
zorg SO

Interne begeleider
zorg VSO

Schoolpsycholoog Schoolpsycholoog

Logopediste

Leraarondersteuners SO Leraarondersteuners VSO

Onderwijsassistenten SO Onderwijsassistenten VSO

Leraar bewegingsonderwijs Leraar bewegingsonderwijs

Leraren SO Leraren VSO
Medewerker onderwijs en

kwaliteit VSO (tijdelijk extern)

LC onderwijs
SO

LC met spec.
praktijk VSO

LC met specialisatie ICT

LC met specialisatie stage & t

Directeur

Adjunct-directeurAdjunct-directeur

Conciërge SO Conciërge VSO

Administratieve kracht SO Administratieve kracht VSO

StafStaf

Onderwijs en kwaliteit
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6.3 Doelstellingen organisatie 2017-2020 

ACTIES: In nauwe samenwerking en 
interactie met het team, op basis van het
onderwijsconcept van De Keerkring, stelt
de directie een organisatiestructuur op.

Hierin is aandacht voor mogelijke 
versterking van onderwijs en zorg aan 
de specifieke doelgroep van de school. 

Realisatie: 2017

De personele begroting is nog niet 
sluitend; het nieuwbouwtraject en de 

tijdelijke huisvesting van het VSO vragen
een grotere personele inzet dan de 

beoogde 80 tot 85%. In deze tijdelijke 
situatie zijn meer handen voor de zorg

voor leerlingen nodig. Dit dient 
vanzelfsprekend zo (kosten)efficiënt 

mogelijk te zijn.
Realisatie: 2017-2019

De doelstelling dat uitgaven personeel
tussen de 80 en 85% van de inkomsten

liggen is gehaald.
Realisatie: 2019

ACTIES:
Kennis delen met de RESPONZ-scholen:
over de praktische uitwerking op de sterk
verschillende scholen heen kijken en op
de problematiek naar overeenkomsten

zoeken.
Realisatie: 2017

Bij verdergaande samenwerking 
met SSOL e.o. actief het Leids ZMLK 
benaderen: medewerkers wisselen op 
een doelgerichte en structurele wijze
onder andere scholing en expertise uit.

Realisatie: 2018

DOEL: 
Toegroeien naar een effectieve organisatie

in een unilocatie met ongeveer 
140 leerlingen en een sluitende begroting. DOEL:

Versterken onderlinge 
samenwerking tussen de scholen van

RESPONZ en SSOL e.o.

Hoofddoelstellingen: In 2020 is 20%
van de leerlingen binnen twee jaar 

na schoolverlaten uitgestroomd naar
arbeid. In 2020 stroomt 20% van 
de leerlingen van het SO uit in 

leerroute 3.

regelmatig de voortgang en resultaten van ons werk en 
bekijken hoe wij de onderlinge samenwerking kunnen 
versterken. Verbeterpunten nemen we op in de 
verbeteragenda en de jaarplannen.

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 
alle lagen van onze organisatie is helder. De Keerkring biedt
duidelijke kaders en medewerkers krijgen en nemen ruimte.
Om de continuïteit en onze expertise te borgen, besteden 
we tijd en aandacht aan leiderschapsontwikkeling. We werken
effectief en de kwaliteit van ons werk en de geleverde diensten
is hoog. 

We werken met een jaarplanning met een evenwichtige 
verdeling van activiteiten, teamvergaderingen, CvB-overleggen,

werkgroepen en dergelijke. Er zijn regelmatig gedegen overleg-
momenten voor leerkracht en assistent, met daarbij nadrukke-
lijk aandacht voor de leraarcompetentie ‘samenwerken in een
team’ (effectieve inzet van assistentie in de groep).

Minimaal jaarlijks evalueren we de geleverde kwaliteit van onze
schoolorganisatie.

Focus de komende jaren
Onze belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn: de 
organisatiestructuur van de school evalueren en implementeren.
Daarnaast biedt de samenwerking tussen RESPONZ en 
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL) mogelijkheden
tot intensieve kennisdeling met het ZMLK dat onder SSOL e.o.
valt.  

Organisatiestructuur Samenwerking met 
andere scholen van 

RESPONZ
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Ontwikkelen 

in een veilige 

omgeving
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7.1 CONTEXT

Opbrengsten en benchmark
De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen. 
Het aantal scholen voor speciaal onderwijs is relatief klein,
benchmarkgegevens zijn landelijk (nog) niet beschikbaar. 
Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden.
We participeren daarom in of nemen initiatieven voor de 
ontwikkeling van benchmarkgegevens voor het speciaal 
onderwijs.

Kwaliteit en keurmerk
Organisaties en scholen willen zich onderscheiden. Er ontstaan
diverse kwaliteitssystemen, keurmerken en labels. Ons doel is
het bieden van goed onderwijs, waarbij we ons aanbod en onze
organisatie voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Wij krijgen
en behouden het keurmerk Kwaliteit Speciaal Onderwijs (KSO).
Dit is een externe prikkel om kwaliteit te blijven bieden. Ook
versterkt een keurmerk het vertrouwen bij leerlingen, ouders en
stakeholders. 

7.2 WAAR WE VOOR GAAN

De Keerkring staat voor gespecialiseerd onderwijs van goede
kwaliteit. Wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van
het onderwijs. We monitoren deze opbrengsten en kwaliteit
voortdurend. Wij zijn transparant over onze opbrengsten en
kwaliteit en werken voortdurend aan verbetering. We zijn 

aanspreekbaar op de kwaliteit die wij bieden en streven naar 
tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en partners. 

Wij nemen onze visie en missie serieus, daarom is het belangrijk
dat wij inzicht hebben in de kwaliteit van ons handelen. 
We nemen de tijd om te luisteren naar elkaar, zodat wij scherp
blijven en actief werken aan kwaliteit en verbetering. Wij 
toetsen daarom regelmatig de kwaliteit van ons werk via 
interne en externe audits, tevredenheidsonderzoeken en 
evaluatiemomenten. 

We werken planmatig, systematisch en cyclisch. Wij zijn en 
blijven gericht op verbetering en ontwikkeling van onze 
opbrengsten en kwaliteit. De Keerkring gebruikt het 
Kwaliteitskeurmerk Speciaal Onderwijs om de kwaliteit 
van ons werk en onze opbrengsten kritisch te volgen. 
We leggen verantwoording af over onze resultaten en 
monitoren cyclisch de voortgang van onze plannen 
(schoolplannen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, 
groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven).

Onze focus de komende jaren
Planmatig werken om onze kwaliteit te verbeteren is ons doel
de komende jaren. De focus ligt daarbij met name op evalueren
en actie ondernemen op basis van de resultaten hiervan. 
Dit geldt voor ons aanbod, ons handelen en de opbrengsten
van de leerlingen. 

7. OPBRENGSTEN EN KWALITEIT
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Overzicht en planning van de kwaliteitsmetingen en evaluatie op De Keerkring.

7.3 Systeem van kwaliteitszorg

Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

CYCLUS 1: SYSTEEM VAN KWALITEITSZORG ‘BORGEN EN VERBETEREN’

Jaarplan 2017 Jaarplan 2018 Jaarplan 2019 Jaarplan 2020

Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020

Interne audit Interne audit Interne audit Interne audit 
Onderwerp: Onderwerpen: Onderwerp: Onderwerpen: 
OP2 Zicht op ontwikkeling OP3 Didactisch handelen SK1 Veiligheid OR2 Sociale en maatschappelijke 
en begeleiding SK2 Pedagogisch klimaat competenties 

OP7 Praktijkvorming / stage

Externe audit Externe audit Externe audit Externe audit
(kwaliteitskeurmerk) (kwaliteitskeurmerk) (kwaliteitskeurmerk) (kwaliteitskeurmerk)
KA123 Kwaliteitszorg en ambitie KA123 Kwaliteitszorg en ambitie KA123 Kwaliteitszorg en ambitie KA123 Kwaliteitszorg en ambitie

Managementreview Managementreview Managementreview Managementreview

(Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie
Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:
OP1 Aanbod OP5 Onderwijstijd OP8 Toetsing en afsluiting OP6 Samenwerking

(Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie (Zelf)evaluatie
OR1 Resultaten OR1 Resultaten OR1 Resultaten OR1 Resultaten
OR3 Vervolgsucces OR3 Vervolgsucces OR3 Vervolgsucces OR3 Vervolgsucces

CYCLUS 2: VRAGENLIJST

Oudertevredenheidspeiling Leerlingentevredenheidspeiling 
(OTP) (LTP)

Tevredenheidsonderzoek partners

Risicoinventarisatie (RI&E) Personeelstevredenheidspeiling  Risico-inventarisatie en 
(PTP) -evaluatie(RI&E)

Vragenlijst sociale veiligheid Vragenlijst sociale veiligheid

NB. De onderwerpen/standaarden voor audits en zelfevaluatie komen uit het Waarderingskader 2017 voor de sector (voortgezet) speciaal onderwijs 

(Inspectie van het Onderwijs, 12 november 2015) en kennen dezelfde nummering.
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7.4 Doelstellingen opbrengsten en kwaliteit 2017-2020 

Kwaliteit

DOEL SO EN VSO: 
We evalueren regelmatig de kwaliteit van

ons aanbod en handelen.

DOEL SO EN VSO: 
Wij zijn op de hoogte van onze opbreng-
sten, kunnen de opbrengsten van ons 
onderwijs vergelijken met soortgelijke 
onderwijsvormen en leggen transparant
en helder verantwoording af over onze 

opbrengsten.

Het team neemt onderwijskundige
beslissingen op grond van data op 
school-, groeps- en leerlingniveau.

Leerkrachten hebben goed inzicht in 
vorderingen en opbrengsten en sturen
onder andere daardoor gericht op 

maximale opbrengsten.

SCHOOLPLAN 2017/2020

ACTIE: 
We werken volgens een 

(jaar)planning voor kwaliteitsonderzoek.
We evalueren deze planning jaarlijks 

en stellen deze zo nodig bij. 
Zie schema

‘Systeem van kwaliteitszorg’

ACTIES: 
Formats voor het bijhouden van de 
opbrengsten evalueren en bijstellen. 

Realisatie: 2017

Toetsbeleid opstellen en implementeren. 
Realisatie: 2017

Team betrekken bij de evaluatie van de 
opbrengsten en het opstellen van plannen

ter verbetering hiervan of het 
vasthouden van het niveau. Dit gebeurt 
op teamniveau, werkgroepniveau en

groepsniveau.
Realisatie: 2017

Opnemen OHGW (opbrengst- en 
handelingsgericht werken) in 

gesprekkencyclus.
Realisatie: 2018

Hoofddoelstellingen: In 2020 is 20% van de leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid. 
In 2020 stroomt 20% van de leerlingen van het SO uit in leerroute 3.
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8.1 CONTEXT

Onzekerheid over middelen
Door de invoering van passend onderwijs zijn we voor onze
middelen afhankelijk van de samenwerkingsverbanden, die 
verschillende criteria en procedures hanteren voor toekenning
van middelen. 

Veranderende leerling- en financieringsstromen
Landelijk wordt krimp verwacht van leerlingaantallen, mogelijk
blijven leerlingen met een ondersteuningsvraag (langer) in 
het regulier onderwijs. De invoering van de Jeugdwet en de
veranderingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige
zorg (Wlz) zorgen voor veranderende financiering voor 
ouders (en scholen). Op De Keerkring is deze landelijke krimp
inmiddels ingezet. Om een sluitende begroting te krijgen 
binnen het financieel beleidskader, moeten we de personele 
bezetting aanpassen. Na deze aanpassing zetten we 85% 
van de inkomsten bewust in voor het primaire proces. 

Huisvesting
De Keerkring betrekt in mei 2019 met haar SO en VSO een
unilocatie in een (ver)nieuwbouw(d) VSO. Het VSO krijgt daar-
toe tussen november 2017 en mei 2019 tijdelijke huisvesting.

Sponsorbeleid
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die 
een sponsor verstrekt. Soms verlangt de sponsor daarbij een 

tegenprestatie waarmee leerlingen of ouders in schoolverband
te maken (kunnen) krijgen. Onze school houdt zich bij 
sponsoring aan het ‘convenant scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs en sponsoring 2009-2013’.
Dat houdt in dat:
* sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs
en de school in gevaar mag brengen;

* de school niet in een afhankelijkheidsrelatie met de 
sponsor(s) terecht mag komen.

Aanbod en aanvraag om bepaalde diensten of goederen te 
leveren wordt altijd door de directie beoordeeld, die (in overleg
met de MR) bepaalt of het aangaan van een sponsorrelatie 
gewenst is.

ESF-subsidie
De school heeft in 2016 een forse subsidie van het Europees
Sociaal Fonds (ESF) gekregen om de praktijkvakken en stage
voor de leerlingen te bevorderen.

8.2 WAAR WE VOOR GAAN

Het financieel beleid van De Keerkring is gericht op de realisatie
van onze visie en missie en de continuïteit van een passend 
en stimulerend aanbod voor leerlingen met complexe onder-
steuningsvragen. Om een gezonde school te blijven, moeten
we actief en snel reageren op ontwikkelingen en consequenties
van nieuwe wetgeving en beleid. Wij blijven daarom sturen op
toekomstgerichte, beleidsrijke invulling van de begrotingen. 

De organisatie is zodanig ingericht, dat wij kwaliteit en 
continuïteit bieden en flexibel kunnen inspelen op toekomstige
ontwikkelingen. Wij hebben goed zicht op wetgeving rond 
financiering van onderwijs, aanbod en ondersteuning voor 
kinderen en jeugdigen met een beperking. We zoeken naar
nieuwe mogelijkheden, gericht op optimale ontwikkeling van
onze leerlingen en een effectieve inzet van tijd van ouders, 
organisatie en medewerkers (ondernemerschap).

Onze focus de komende jaren
De voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw vergt de 
komende jaren veel tijd en aandacht. We zien het als een 
uitdaging om de nieuwbouw te gebruiken om ons aanbod 
te verbeteren. We willen een onderwijsomgeving creëren die
leerlingen nog beter voorbereidt op hun toekomst in werk en
maatschappij. We proberen leerlingengroei te realiseren door
het mogelijk uitbreiden van de zorggroep op het SO, een 
aanbod voor ZMOLK’ers en het organiseren van 18+ trajecten.

8. MIDDELEN
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8.3 Doelstellingen middelen 2017-2020

DOEL SO EN VSO:
In mei 2019 heeft De Keerkring een 
nieuw gebouw voor SO en VSO, 

passend bij de visie/missie, met een 
uitdagende leeromgeving, waarin 
leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. In ontwerp/inrichting 

rekening houden met kansen voor de 
toekomst. 

DOEL VSO:
Genereren van leerlingengroei (1):
Onderwijsarrangementen bieden aan 

jongeren van 18 jaar en ouder. 

DOEL SO EN VSO:
Genereren van leerlingengroei (2): 
Onderwijs bieden aan leerlingen met 
een verstandelijke beperking en een 
fikse gedragsproblematiek, ook wel

‘ZMOLK-ers’ genoemd én aan 
onderwijszorgleerlingen in het VSO.

ACTIES: 
Met team en ouders een 

functioneel programma van eisen 
opstellen. Dit PvE vertalen naar een 
technisch plan van eisen, rekening 
houdend met de energetische 
doelstellingen van RESPONZ. 

Hiernaast een inpassingsstudie doen 
voor de tijdelijke huisvesting van het VSO.

Ook gebruik ICT in dit programma 
van eisen opnemen.
Realisatie: 2017

Inrichten van de tijdelijke huisvesting 
van het VSO. Een werkgroep sponsoring
probeert extra middelen voor de inrichting

van de nieuwbouw te genereren.
Realisatie: 2017

Verhuizing en inrichting nieuwbouw. 
Realisatie: 2019

ACTIES: 
Zoeken naar voorbeelden 

van 18+ arrangementen, onderzoeken 
van de mogelijkheden van 18+ trajecten
en opstellen competentieprofiel van 
medewerkers die deze trajecten 

vormgeven.
Realisatie: 2019

Training van collega’s in voornoemd 
competentieprofiel en oplossingen 

zoeken voor knelpunten in de regelgeving,
de organisatie en de financiering van 

18+ arrangementen.
Realisatie: 2019

Uitvoeren van deze 
onderwijsarrangementen.

Realisatie: 2019

ACTIE: 
Zie hoofdstuk Zorg en Begeleiding.

(Ver)nieuwbouw 
De Keerkring

Groei aantal leerlingen

Hoofddoelstellingen: In 2020 is 20% van de leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid. 
In 2020 stroomt 20% van de leerlingen van het SO uit in leerroute 3.
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Via moderne 

middelen in 

verbinding 

blijven
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9.1 CONTEXT

Ouders
Ouderbetrokkenheid is een landelijk thema. De komende jaren
investeren wij in maximale betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling van hun kind, ons beleid en de activiteiten van 
de school. Tevens bekijken we hoe de school de expertise van
ouders beter kan inzetten. 

Maatschappij en buurt
Het voedingsgebied van onze scholen is groot, waardoor er
geen directe verbinding is met de buurt waarin de school staat.
Onze ambitie is onze leerlingen in verbinding te brengen met
de maatschappij en andersom. Wij zoeken mogelijkheden die
passen bij de buurt en onze leerlingpopulatie om de wijk te 
betrekken bij ons onderwijs.

Kansen
Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor samenwerking
met partners, zoals via onderwijszorgarrangementen. Daarnaast
zijn veel scholen in ontwikkeling tot een integraal kindcentrum;
een gebouw waarin onderwijs en opvang vanuit één organisatie
en één doorlopende leerlijn samenwerken aan de ontwikkeling
van kinderen. Wij gaan kansen voor samenwerking in onze
regio onderzoeken. 

Profilering
Onder andere door nieuwe wetgeving zijn de sociale kaart en
ook de toelating tot het speciaal onderwijs veranderd. Het is
nog meer van belang dat partners en organisaties weten wie 
wij zijn en hoe ze ons kunnen vinden. 

9.2 WAAR WE VOOR GAAN

Vanuit onze drijfveer 'samen beter, beter samen' hechten wij
veel waarde aan een goede samenwerking met leerlingen, 
ouders, partners in de regio, de buurt en de samenleving. 

Wij betrekken ouders actief bij de school, het onderwijs en de
onderwijsondersteuning die wij hun kind bieden. Wij zoeken
voortdurend naar nieuwe verbindingen. Ook leggen wij een 
actieve verbinding tussen de maatschappij en onze leerlingen.
Buurtbewoners kennen onze school en zijn betrokken bij de
school en het onderwijs aan onze leerlingen. 

Partners zien en betrekken De Keerkring als specialist in 
onderwijs en onderwijsondersteuning. Scholen en partners 
in de regio weten wie wij zijn en wat wij doen. Wij worden 
betrokken bij (aan)vragen voor arrangementen en plaatsing 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met 
complexe ondersteuningsvragen.

Onze focus de komende jaren
We zorgen voor moderne en effectieve vormen om in 
verbinding te blijven met ouders en partners. Zo blijven we 
bekend en in beeld. Ouders zijn actief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind en de school. Dit draagt bij aan 
optimale ontwikkeling van hun kind. We leggen een actievere
verbinding tussen onze leerlingen en de buurtbewoners, 
zodat zij onze leerlingen kennen en onze leerlingen nog beter
voorbereid zijn op leven en werken midden in de maatschappij. 

9. PARTNERS
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9.3 Doelstellingen partners 2017-2020

DOEL SO EN VSO:
Verhogen betrokkenheid van ouders bij de

ontwikkeling van hun kind. 

DOEL SO EN VSO:
We ondersteunen onze communicatie 
met ouders digitaal via Ouderportaal 

van Parnassys. DOEL: 
De website is een bron van 

informatie voor ouders, scholen en 
partners over school, vrije tijd, wonen en
toekomst. Daarmee creëren we verbinding

tussen ouders, scholen en partners.

ACTIES: 
Ouders zijn aanwezig bij 

CvB- besprekingen
Realisatie: 2017

Onderzoeken op welke manier de opkomst
van ouders op ouder-, tafeltjesavonden 

minimaal 75% kan worden.
Realisatie: 2018

ACTIES: 
Starten met Ouderportaal via de 

module administratieve gegevens van 
de leerlingen.

Realisatie: 2017

Ouders hierover informeren op de 
algemene ouderavond. 

Realisatie: 2017

De module schoolgegevens activeren en
betrokkenen hierover informeren. 

Realisatie: 2018

We stellen de juiste modules open 
voor gebruik van groepsgegevens en 
informeren ouders hierover tijdens 

de algemene ouderavond.
Realisatie: 2019

ACTIES: 
Inventariseren van behoeften en wensen
omtrent de website bij ouders, leerlingen,

personeel en partners.
Realisatie: 2017

Updaten van de website: foto’s en 
(uitgebreidere) informatievoorziening. 

Realisatie: 2017

Behoeften en wensen omzetten naar een
plan en dit uitvoeren. 
Realisatie: 2018

Tevredenheid over het uitgevoerde plan
controleren bij betrokkenen. 

Realisatie: 2019

Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid & 
Verbinding en 
communicatie
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Hoofddoelstelling: In 2020 is 20% van de leerlingen binnen twee jaar na schoolverlaten uitgestroomd naar arbeid. 
In 2020 stroomt 20% van de leerlingen van het SO uit in leerroute 3.
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BIJLAGE 1- LEERSTOFAANBOD SO

Ontwikkelingsgebieden Bronnen en kenmerken aanbod Leerroutes 

Rekenen* Rekenboog 1, 2, 3
Maatwerk
Ontwikkelingsmateriaal 

Mondelinge taal* Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3
Bas
Praatboeken
Leespraat
Inprint

Schriftelijke taal* Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3
Trijntje de Wit
Toch nog leren lezen
Veilig stap voor stap
Humpie Dumpie
Speurneus
Nieuwsbegrip
Spelling in de lift
Schrijven op maat

Leren leren* Concentreren kun je leren 1, 2, 3

Sociale en emotionele ontwikkeling* STIP 1, 2, 3

Zintuiglijke en motorische Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3
ontwikkeling

Spelontwikkeling Diverse spellen 1, 2, 3
Materiaal voor in hoeken

Omgaan met media Mediawijsheid 1, 2, 3

Oriëntatie op ruimte SLO thema’s 4-8 jaar 1, 2, 3
en 8- 12 jaar
Ervaar het maar
Rekenboog

Oriëntatie op tijd
Oriëntatie op natuur en techniek
Wonen en vrije tijd
Werken
Bewegingsonderwijs Vakdocent 1, 2, 3
Beeldende vorming Expressie moet je doen 1, 2, 3
Dramatische vorming Drama moet je doen 1, 2, 3
Muziek en bewegen Muziek moet je doen 1, 2, 3

De leerlijnen met een * zijn de zogeheten indicatoren. Deze leerlijnen zijn bepalend voor de uitstroombestemming.
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BIJLAGE 2 – LEERSTOFAANBOD VSO

Ontwikkelingsgebieden Bronnen en kenmerken aanbod Leerroutes 

Rekenen* Rekenboog 1, 2, 3
Maatwerk
Ontwikkelingsmateriaal

Mondelinge taal* Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3
Praatboeken
Inprint

Schriftelijke taal* Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3 
Trijntje de Wit
Toch nog leren lezen
Veilig stap voor stap
Humpie Dumpie
Speurneus
Nieuwsbegrip
Spelling in de lift
Blokboek taal
Schrijven op maat

Leren leren* Concentreer en leer 1, 2, 3
Sociale en emotionele ontwikkeling* STIP 1, 2, 3
Zintuiglijke – en motorische Ontwikkelingsmateriaal 1, 2, 3
ontwikkeling Ervaar het maar 1, 2, 3
Spelontwikkeling Diverse spellen 1, 2, 3
Omgaan met media Mediawijsheid 1, 2, 3
Oriëntatie op ruimte Verkeerskunsten 1, 2, 3
Oriëntatie op tijd In de Weer
Oriëntatie op natuur en techniek Motorische fietsvaardigheid

Promotie seksuele vorming
Bewegingsonderwijs Vakdocent 1, 2, 3
Wonen en vrije tijd Plancius en Copernicus leerlijnen 1, 2, 3
Werken Arbeidstraining 1, 2, 3
Engels VoX, Engels 1, 2, 3
Mens en maatschappij SLO thema’s 12-16 jaar 1, 2, 3

Promotie C&M
Kies – leerwerkboeken burgerschap

Mens natuur en techniek Buitenwacht 1, 2, 3
Praktijkvakken: groen en techniek

Culturele oriëntatie en creatieve expressie Expressie moet je doen 1, 2, 3
Drama moet je doen
Muziek moet je doen

Voorbereiden op dagbesteding en arbeid* 2, 3




