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2 INLEIDING
Het schoolplan 2018-2022 geeft de koers van Accent Nijkerk voor de komende vier schooljaren aan. Uitgangspunt
is dat we in het praktijkonderwijs op Accent Nijkerk ‘meer dan het gewone’ willen bieden aan leerlingen die
kwetsbaar zijn, maar ook kansrijk onder de juiste voorwaarden. Voorwaarden die voor een groot deel ook in het
praktijkonderwijs geboden kunnen worden. Waar leerlingen geen onderwijs volgen, maar het onderwijs de leerling
volgt en moeilijk lerenden met beperkingen anders lerenden met kansen zijn!
Bij het tot stand komen van het schoolplan is gekozen voor een proces van ‘onderaf’ waarbij alle geledingen in en
rond de school betrokken zijn. Medewerkers, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, bedrijven, jeugdzorg, gemeente,
samenwerkingsverband en andere stakeholders, maar ook andere scholen en bestuurders zijn gevraagd mee te
denken en te reflecteren op de koers voor de komende jaren. Deze gesprekken zijn de basis geweest voor de
gekozen thema’s en ambities. Een gezamenlijke koers in een snel veranderende samenleving die veel vraagt van
onze leerlingen en dus ook van ons onderwijs en de ondersteuning. Het schoolplan biedt ruimte zonder te
verdwalen en richting zonder te beknellen.
In het schoolplan kijken we eerst naar de afgelopen tijd om de uitgangspositie van vandaag te bepalen en de richting
van de toekomst. Natuurlijk staat het onderwijs en de ondersteuning centraal, maar wordt er ook aandacht besteed
aan de andere beleidsdomeinen die voorwaardelijk zijn om het beste praktijkonderwijs te bieden. We doen dit voor
‘die ene leerling’ zoals we beschrijven in het manifest van de Meerwegen scholengroep waar we als Accent Nijkerk,
samen met het praktijkonderwijs van het PR033college 1 in Amersfoort, deel van uit mogen maken.
Dit schoolplan is de springplank van waaruit we ons onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk gepersonaliseerd
vormgeven. Wij staan midden in de samenleving! Onze school maakt deel uit van de campus waar we samen met
het Corlaer College van praktijkonderwijs tot vwo verzorgen. Middels deze symbiose werken we nauw samen en
maken gebruik van elkaars faciliteiten. In de gemeente Nijkerk participeren we actief als partner in de samenleving.
We streven naar een inclusieve samenleving waar we als school een duidelijke rol in willen spelen om onze
leerlingen een goed perspectief te bieden!
In hoofdstuk 3 zijn onze missie en visie te lezen. In hoofdstuk 4 leest u de SWOT & DEPEST-analyse. In de
hoofdstukken 5 en 6 leest u onze ambities op de domeinen onderwijs en personeelsbeleid. Overige beleidsterreinen
worden beschreven in hoofdstuk 7. De volgende beleidsterreinen komen aan bod: identiteit, internationalisering,
PR, kwaliteit, ICT en overige terreinen. In hoofdstuk 8 geven wij een beschrijving van onze school. Hier gaan we in
onder andere in op ons onderwijs, begeleiding en ondersteuning. Een terugblik op de ontwikkelingen tot en met
2017 is te lezen in de bijlage.
Marieke Haanschoten MME, locatiedirecteur
Locatieleider Accent Nijkerk

Drs. Jan van Heerikhuize
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk en PRO33college Amersfoort
September 2018

1

PRO33college is een samenwerkingsschool van Accent Amersfoort en Trivium Praktijkonderwijs.
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3 MISSIE EN VISIE
De visie en missie laten zien vanuit welke visie het team handelt in de school. In dit hoofdstuk zijn de
missie en visie van Accent Nijkerk verwoord2.
3.1

MISSIE

Accent Nijkerk ziet de leerling niet als een ‘moeilijk lerende’ met beperkingen, maar als een ‘anders lerende’ met
kansen. Accent Nijkerk biedt uitdagend onderwijs op maat, inclusief maximale ontplooiingskansen. De leerlingen
zijn het meeste gebaat bij betekenisvol onderwijs waarbij het ‘leren door te doen’ centraal staat. Er bestaat
daarnaast een stevig systeem van ondersteuning en een sterk pedagogisch klimaat. Zo benut de school de
mogelijkheden van de leerlingen optimaal en kan een zo groot mogelijk maatschappelijk perspectief worden
geboden. Dit vertaalt zich in zelfredzaamheid en zo zelfstandig mogelijk wonen, het kunnen vinden van een plek op
de arbeidsmarkt en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

3.2

VISIE

Accent Nijkerk Praktijkonderwijs stelt de onderstaande sleutelbegrippen centraal in de dagelijkse omgang met
elkaar op school en de omgeving:
De leerling staat centraal
De school gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. Het onderwijs volgt daarom de (vraag van de) leerling,
deze leerling staat centraal. Passend onderwijs levert gemotiveerde leerlingen op. Iedere leerling is uniek en maakt
een eigen ontwikkelingsproces door. De school maakt het leerlingen mogelijk kennis en vaardigheden te verwerven
en omgangsvormen te leren die voor de (veranderende) samenleving en de individuele ontwikkeling verrijkend zijn.
Doel van het onderwijsprogramma is leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan alle facetten van de
maatschappij (wonen, werken en vrijetijdsbesteding).
Er heerst een sterk pedagogisch klimaat
Accent Nijkerk staat voor een veilige omgeving waarin een orthopedagogische benadering centraal staat. Op school
ontmoet een leerling daarom deskundige volwassenen die speciale vaardigheden beheersen op orthopedagogisch
en didactisch vlak. De grondhouding van het orthopedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door
begrippen als betrokkenheid, echtheid, begrip, bewogenheid, empathie en acceptatie. Het is een klimaat waarin
men uitgaat van respect voor elkaar, recht doet aan verscheidenheid en optimale ontplooiingskansen aanbiedt.
Prestaties van leerlingen worden beoordeeld op basis van de inspanning die geleverd is en staan in verhouding tot
de individuele mogelijkheden. Leerlingen die moeite hebben met structuur, maar ook angstige, teruggetrokken
leerlingen, moeten zich binnen de school prettig kunnen voelen. Kenmerkend voor de onderwijsinstelling is dat
vooral structuur geboden wordt via gedragsregels, acceptatie van verscheidenheid, respect en begrip. Binnen dit
klimaat krijgen leerlingen gelegenheid te leren. Docenten zijn daarbij niet alleen docent, maar vervullen vooral de
rol van coach, gids en begeleider.

2

De visie en missie wordt op moment van afronding van dit schoolplan herschreven en zal in later stadium alsnog worden toegevoegd.
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Ondersteuning van de keuzes in de schoolloopbaan en het bieden van nazorg
Onderwijs volgen bij Accent Nijkerk betekent voor het merendeel van de leerlingen dat ze in de fase van
eindonderwijs zitten of doorstromen naar het mbo. Dat betekent dat loopbaanbegeleiding erg belangrijk is. Om op
een verantwoorde manier keuzes te kunnen maken, is het van groot belang dat een leerling zijn of haar
mogelijkheden kent. Vanuit een positief zelfbeeld dienen keuzes te worden gemaakt. De docent stimuleert de
leerling een eigen verantwoordelijkheid te nemen in gedrag en keuze voor onderwijsonderdelen. Het handelen van
de teamleden in de school is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de individuele leerling.
De school levert een bijdrage in de begeleiding tijdens de schoolcarrière van de leerling. Daarbij is nazorg van
schoolverlaters inbegrepen. Accent Nijkerk vormt de spil in een netwerk van organisaties die in de
arbeidsbemiddeling en begeleiding naar werk een rol spelen.
In het educatieve programma wil de school recht doen aan drie belangrijke basisbehoeften van de leerling:
 de leerling kan zich laten gelden (behoefte aan competentie);
 de leerling ontwikkelt zelfstandigheid en vrije wil (behoefte aan autonomie);
 de leerling kan omgaan en samenwerken met anderen (behoefte aan sociale contacten en relaties).
Betrokkenheid op elkaar in de driehoek leerling-ouders/verzorgers-school
Accent Nijkerk gaat uit van een positieve grondhouding als het gaat om de kwaliteiten en mogelijkheden van de
leerling. Er is goede en open communicatie met alle betrokkenen. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zijn partners.
Vragen, opmerkingen en klachten worden serieus genomen. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op zelfreflectie
van alle betrokkenen.
Externe gerichtheid
De school vindt het belangrijk om zo goed zicht te houden op maatschappelijke verschuivingen en dus ook de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hiermee kan de positie van onze leerlingen optimaal gemaakt worden, zodat
de leerlingen uit het praktijkonderwijs ook in de toekomst een baan kunnen vinden. De school is verbonden met de
omgeving: de buurt, de arbeidsmarkt, onderwijsinstellingen en benut de mogelijkheden die het netwerk biedt.
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4 SWOT & DEPEST
In dit hoofdstuk is de SWOT & DEPEST analyse beschreven. Een uitgebreide evaluatie is te lezen in bijlage 1.

4.1

SWOT ANALYSE

Met een SWOT-analyse wil Accent Nijkerk de positie van de school in kaart brengen. In deze analyse wordt gekeken
naar de sterke en zwakke punten en naar de belangrijkste kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is tot stand
gekomen door de individuele collega’s deze punten te laten beschrijven. Deze zijn vervolgens samengevat tot de
aspecten in onderstaand schema. U kunt de uitgebreide SWOT-analyse opvragen als bijlage.
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4.2

DEPEST ANALYSE

In de DEPEST-analyse zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen beschreven. De afkorting duidt op de categorieën
waarin de ontwikkelingen zijn ondergebracht.
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5 ONDERWIJSBELEID
Accent Nijkerk geeft vorm en inhoud aan de school voor praktijkonderwijs in de 21ste eeuw. Het is een
school in ontwikkeling waarin de leerling centraal staat en waarbij de leerling eigenaar is over zijn/haar
leerproces. Daarbij gaan wij uit de van de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school maakt
het leerlingen mogelijk kennis, vaardigheden te verwerven en omgangsvormen te leren die voor de
(veranderende) samenleving en de individuele ontwikkeling verrijkend zijn. Doel van het
onderwijsprogramma is leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan alle facetten van de
maatschappij op het terrein van werken, wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. De gekozen
thema’s en bijbehorende ambities komen voort uit gesprekken met het team en andere
belanghebbenden.
5.1
5.1.1

CURRICULUM
Stand van zaken

Onderwijs op maat, ook wel aandacht voor het individu, vinden de medewerkers van Accent Nijkerk heel belangrijk.
Accent Nijkerk biedt dan ook een groot scala aan opleidingen en stagemogelijkheden aan leerlingen. Belangrijk
onderdeel van deze opleidingen zijn de leerlijnen die de leerlingen volgen in de school. De laatste jaren is volop
ingezet op de ontwikkeling van de leerlijnen in combinatie met de digitale leeromgeving/leerlingvolgsysteem Profijt.
Start schooljaar 2017-2018 zijn de meeste leerlijnen met betrekking tot de AVO-vakken ontwikkeld en ingevoerd in
Profijt. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de leerlijn Burgerschap.
Docenten zijn niet genoeg op de hoogte van deze doorgaande leerlijnen/curriculum en hoe deze zijn verdeeld over
de verschillende leerjaren. Het curriculum wordt niet volledig toegepast. Er zijn verschillen tussen het aanbod in
leerlijnen in verschillende klassen van hetzelfde leerjaar. Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan verdere
verheldering en ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen en de verdeling over de leerjaren.
Uit de audit naar de standaarden van het schoolondersteuningsprofiel door het samenwerkingsverband NoordWest Veluwe (zie paragraaf 7.4) komt naar voren dat “het onderwijs met name gericht is op AVO-vakken. (…)
Oriëntatie op de gebieden Burgerschap en Vrije tijd heeft nog minder aandacht.” Inzichtelijk moet worden hoe
Accent Nijkerk aandacht heeft voor de vier domeinen binnen het curriculum praktijkonderwijs: werken, wonen,
burgerschap en vrijetijdsbesteding. Daarbij moet duidelijk worden wat Accent Nijkerk al wel aanbiedt en wat nog
niet gekoppeld is aan de domeinen. De auditoren geven ook aan dat de leerling niet volledig overzicht heeft over
het gehele traject dat hij/zij doorloopt. Ze zien steeds een klein gedeelte van traject, maar zien niet het totale
plaatje. Volgens de auditoren zou Profijt daar nog meer op ingezet kunnen worden.
Samenvattend is duidelijk dat er al veel ontwikkeld en ingevoerd is, maar de verdere ontwikkeling, implementatie
en borging van het curriculum op de werkvloer vraagt om specifieke aandacht. Enerzijds het verder implementeren
en vervolgens borgen van Profijt. Aansluitend daarop het ontwikkelen/aanvullen van de ontbrekende
leerlijnen/curriculum/competenties, waarbij aandacht voor alle vier de domeinen heel belangrijk is. Anderzijds,
waar staat het team qua ontwikkeling met betrekking tot de kennis omtrent het curriculum en competenties? Hoe
zorgt Accent Nijkerk voor goed doorgaande leerlijnen? Hoe verhouden de leerlijnen zich tot elkaar en tot het
einddoel ‘opleiden tot een zelfstandig burger’?
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5.1.2

Ambitie
HET CURRICULUM IN DE SCHOOL OMVAT EXPLICIETE COMPETENTIEGERICHTE LEERLIJNEN VOOR
DE PRAKTIJK-, AVO- EN OVERIGE VAKKEN OP DE VIER DOMEINEN DIE HELDER EN INZICHTELIJK ZIJN
UITGEWERKT IN EEN DIGITAAL LEERLINGVOLGSYSTEEM.

5.1.3

3
4

Resultaat

Specifiek

Accent Nijkerk wil bereiken dat de leerlingen kunnen uitleggen waarom zij bepaalde
(sub)competenties moeten behalen in relatie tot de individuele doelen uit het individueel
ontwikkelplan (IOP). De leerling is eigenaar van zijn/haar ontwikkelproces. In de individuele
doelen komen de vier domeinen en het uitstroomprofiel terug.
De docenten spelen in deze ontwikkeling een cruciale rol. De docenten faciliteren de
leerlingen in dit proces en in het onderwijs aansluitend bij de te leren competenties in de
vier domeinen. Het curriculum Praktijkonderwijs speelt daarbij een grote rol. Het is daarbij
belangrijk dat de medewerkers zorgen voor een volledig geïmplementeerd digitaal
volgsysteem, waarin alle domeinen, (sub)competenties en leerlijnen zijn opgenomen. Voor
hen moet inzichtelijk zijn hoe alle competenties en leerlijnen samenhangen binnen het
curriculum over de vier domeinen. Ook moet inzichtelijk zijn hoe de 21ste century skills
aangeboden worden aan leerlingen, vertaald naar het praktijkonderwijs. Al deze informatie
moeten de docenten weer koppelen aan het ontwikkelproces van de leerling. De leerling
overziet daardoor het totale traject dat hij/zij doorloopt. Zodoende wordt voor de leerling
duidelijk waarom hij/zij bepaalde competenties moet behalen en wat de leerling daarvoor
moet doen. Als de competenties inzichtelijk zijn, zijn leerlingen ook gemotiveerder. De
leerling krijgt daardoor eigenaarschap over zijn/haar ontwikkeling. Aandacht hiervoor is van
belang gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen.

Meetbaar

Of leerlingen bovenstaande inderdaad kunnen, wordt kenbaar tijdens de IOP–gesprekken
en OPP3/uitstroomprofielgesprekken4 met hun mentor en ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast
is in het IOP zichtbaar dat op elk domein in elke periode een leerdoel geformuleerd is. In het
leerlingvolgsysteem Profijt en Magister is vervolgens zichtbaar dat aan de individuele doelen
competenties en leerlijnen zijn gekoppeld. In het digitaal portfolio wordt duidelijk welke
competenties een leerling heeft behaald. Bij 100% van de leerlingen moet deze werkwijze
terug te vinden zijn.

Acceptabel

Uit de SWOT-analyse (zie paragraaf 7.7) blijkt dat er behoefte is aan inhoudelijke
doorlopende leerlijnen. De gestelde doelen sluiten daarom goed aan bij de toekomstplannen
van Accent Nijkerk.

Realistisch

De gestelde doelen zijn haalbaar. Echter, voor het implementatieproces moet de tijd
genomen worden. Medewerkers moeten gefacilieerd worden om met de nieuwe werkwijze
te experimenteren en te ontwikkelen. Bij de implementatie is het van belang dat de
medewerkers zichzelf verder ontwikkelen in het werken met het leerlingvolgsysteem/Profijt.

OPP staat voor ontwikkelingsperspectief.
De driehoeksgesprekken worden vanaf eind schooljaar 2017-2018 IOP–gesprekken en OPP/uitstroomprofielgesprekken genoemd.
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5.2
5.2.1

DIFFERENTIËREN & ACTIVEREN
Stand van zaken

Onderwijs op maat suggereert dat er in voldoende mate gedifferentieerd wordt. De inspectie merkte in 2013 op
dat dit een aandachtspunt was. Inmiddels zijn er diverse acties opgezet om beter te differentiëren in de klas. De
uitwerking van de leerlijnen taal/rekenen op drie niveaus en Profijt dragen daar al in enige mate aan bij.
In de SWOT-analyse (zie paragraaf 7.7) geven de medewerkers aan dat ‘werken met niveaugroepen’ een zwak punt
is van de school. In de praktijk blijkt dat er vaak klassikaal les wordt gegeven. In schooljaar 2017-2018 is gestart met
het werken in niveaugroepen in de onderbouw bij de vakken Nederlands en rekenen. Zodoende is er een aanzet
gegeven tot het klasoverstijgend werken. Volledig naar wens verloopt dit proces nog niet.
Uit de evaluatie van klasoverstijgend werken bij de vakken Nederlands en rekenen moet blijken wat de succes- en
verbeterfactoren zijn. Succesfactoren worden meegenomen om differentiëren in de praktijk mogelijk te maken bij
meer vakken in de school. Verbeterfactoren worden daarbij aangepakt om ook deze goed werkbaar te maken.
Leerlingen krijgen zodoende onderwijs op maat aansluitend bij de vier domeinen en hun IOP. Waarbij alles haalbaar
moet zijn binnen bepaalde (organisatorische) kaders.

5.2.2

Ambitie

DOCENTEN GEVEN GEDIFFERENTIEERD EN ACTIVEREND (PRAKTISCH) LES WAARDOOR LEERLINGEN LESSTOF
AANGEBODEN KRIJGEN DIE AANSLUIT BIJ HUN INDIVIDUELE NIVEAU, IOP EN DE VIER DOMEINEN5.

5.2.3

5

Resultaat

Specifiek

Accent Nijkerk wil bereiken dat de leerlingen onderwijs op maat krijgen. Het onderwijs sluit
aan bij het niveau van de leerling en de gestelde doelen in het IOP. Het onderwijsproces wordt
vormgegeven en georganiseerd vanuit de leerlingen. De docenten coachen en onderwijzen de
leerlingen op de doelen uit het IOP. De leerlingen volgen daardoor hun eigen (praktische)
programma. Essentieel daarbij is dat leerlingen gemotiveerder worden doordat ze zelf
eigenaar zijn van hun leerproces. De docenten helpen de ontwikkeling van de leerling verder
op gang te brengen. Leerlingen aanspreken op hun eigen niveau, door bijvoorbeeld te werken
in niveaugroepen.

Meetbaar

Het digitaal volgsysteem maakt inzichtelijk welke doelen, competenties en leerlijnen de
leerling heeft gevolgd en heeft behaald. Deze zijn geformuleerd en georganiseerd op het
niveau van de leerling. In de praktijk zien we dat leerlingen niet gebonden zijn aan een docent,
methode of klas, maar aan een niveaugroep waarin zij onderwijs krijgen. Bij 100% van de
leerlingen moet deze werkwijze terug te vinden zijn.

Acceptabel

Uit de SWOT-analyse (zie paragraaf 7.7) blijkt dat er behoefte is aan het werken met
niveaugroepen. De gestelde doelen sluiten daarom goed aan bij de toekomstplannen van
Accent Nijkerk. Daarnaast wordt in het medewerkersonderzoek (MO) (zie paragraaf 7.6)
aangeven dat er meer behoefte is aan het kunnen geven van een goede ondersteuning bij
ondersteuningsbehoeftige leerlingen. Dit onderdeel scoorde lager in het onderzoek, namelijk
een 6,4.

Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
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Realistisch

5.3
5.3.1

De gestelde doelen zijn haalbaar. Echter, voor het implementatieproces moet de tijd genomen
worden. Medewerkers moeten gefacilieerd worden om met de nieuwe werkwijze te
experimenteren en te ontwikkelen. De kaders die nodig zijn voor het onderwijs op maat
moeten duidelijk worden. De cyclus van plan-do-check-act moet continu doorlopen worden.
Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Hoe weten we dat?
Bij de implementatie is het van belang dat de medewerkers zichzelf verder ontwikkelen in het
aanbieden van leerstof op individueel niveau en onderzoeken hoe zij dit praktisch/realistisch
kunnen doen.

PEDAGOGISCH KLIMAAT
Stand van zaken

Het pedagogisch klimaat in de klassen en in de school is op orde. Het thema schoolklimaat scoorde in het
tevredenheidsonderzoek 2018 bij de leerlingen een 7,0. Sfeer scoorde daarbij een 6,8. Voldoende scores, maar wel
lagere scores vergeleken met andere scores in het onderzoek. Zo scoort veiligheid een 9,1. Medewerkers geven aan
dat de verbale onveiligheid is toegenomen, leerlingen hebben vaker grof taalgebruik. Ook geven zij aan een
achterwacht te missen in de school. Een leerling kan soms ‘even’ niet zo goed functioneren in de klas. Het gedrag
van de leerling kan hierdoor escaleren. Er is echter geen plek buiten de klas waar de leerling op een dergelijk
moment heen kan en de juiste begeleiding kan krijgen. Het passend onderwijs zorgt er mede voor dat de doelgroep
leerlingen in de school verandert. Het vraagt wellicht om een ander handelingsrepertoire van de medewerkers.
Andere acties om te zorgen voor een veilig en goed pedagogisch klimaat.
De ontevredenheid onder de medewerkers heeft geleid tot de implementatie van het oplossingsgericht werken met
de leerlingen. Deze ‘werkwijze’ is niet volledig geïmplementeerd. Vanaf schooljaar 2017-2018 is er in samenwerking
met ’s Heerenloo gestart met een schoolcoach. De precieze werkwijze wordt nog verder geïmplementeerd. Ook is
er een onderzoek gestart naar een geschikte methode gericht op de sociale ontwikkeling en vaardigheden van de
leerlingen. Extra aandacht voor het handelingsrepertoire van de medewerkers is ook van belang. Welke expertise
is gewenst met de huidige doelgroep? Er wordt vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs
en jeugdzorg door de inzet van onder- en naschoolse dagbehandeling. Gezamenlijk, school en jeugdzorg, zorgen zo
voor een achtervang voorziening. In de komende jaren wordt dit verder uitgewerkt.

5.3.2

Ambitie

DE PEDAGOGISCHE AANPAK IS
GERICHT OP EEN
WEDERKERIGE RELATIE MET
DE LEERLING EN
OUDER(S)/VERZORGER(S)
BINNEN EEN VEILIGE
(LEER)OMGEVING.
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5.3.3

Resultaat

Specifiek

Accent Nijkerk wil bereiken dat de leerlingen tevredener zijn over de sfeer en het
schoolklimaat. Dit vraagt van de docenten dat zij gericht zijn op een relatie met de leerling
vanuit een aanpak die aansluit bij de talenten van de leerling. Vertrouwen vormt daarbij de
basis. De medewerkers moeten daarbij beschikken over het juiste handelingsrepertoire om
in te kunnen spelen op de veranderde doelgroep. De werkwijze moet daarbij aansluiten bij
de visie en missie van Accent Nijkerk.
Daarnaast moet er een concrete aanpak zijn gericht op leerlingen met
gedragsproblematieken, zowel preventief als curatief. De zorg voor de leerlingen moet
daarbij naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat de leerlingen zich op alle gebieden
kunnen ontwikkelen binnen een veilige leeromgeving.

Meetbaar

In het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in 2022 scoort schoolklimaat een 7,5 en
sfeer een 7,5. Behouden goede score op het thema veiligheid.

Acceptabel

De medewerkers vinden een goede sfeer in de school heel belangrijk. Zij ervaren al een
persoonlijke betrokkenheid bij de leerling, blijkt uit de SWOT-analayse. Zij geven aan
behoefte te hebben aan een achterwacht en een duidelijke naleving van de regels.
Daarnaast wordt in het MTO aangeven dat er aandacht moet zijn voor sociale vaardigheden
van de leerlingen. Dit onderdeel scoorde lager in het onderzoek, namelijk een 6,7.
De gestelde doelen sluiten daarom goed aan bij de toekomstplannen van Accent Nijkerk.

Realistisch

De gestelde doelen zijn haalbaar. Echter, ook voor dit implementatieproces moet de tijd
genomen worden. Medewerkers moeten gefacilieerd worden om met de gewenste
werkwijze te onderzoeken, experimenteren en te ontwikkelen. Gewenst is te onderzoeken
op welke wijze de focus komt te liggen op de relatie met de leerling. Daarnaast is het gewenst
de schoolcoach verder uit te bouwen, om te voldoen aan de wens van een achterwacht.

5.4

5.4.1

LEERLINGVOLGSYSTEEM & ZORGMODULE

Stand van zaken

Accent Nijkerk verzamelt systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. De verkregen
informatie wordt vergeleken met de gestelde doelen in het IOP en de verwachte ontwikkeling beschreven in het
OPP. De digitale leerlingvolgsystemen waarin Accent Nijkerk de leerlingen volgt omvat de interne schijf, Magister
en Profijt. De zorgmodule van Profijt moet nog volledig geïmplementeerd worden. In 2017-2018 is hier een start
mee gemaakt. De gegevens van alle leerlingen zijn opgenomen in het leerlingvolgsysteem. In leerjaar 1 zijn ook de
zorggegevens opgenomen, dit gaat verder uitgebouwd worden.
De zorgmodule moet ervoor zorgen dat docenten en zorgmedewerkers sneller bij belangrijke informatie kunnen,
die zij nodig hebben van de leerlingen binnen de AVG-wetgeving. Aandachtspunt hierbij is dat duidelijk is wat waar
wordt genoteerd en bijgehouden. Op dit moment is de informatie nog niet overzichtelijk weergeven en werkzaam.
Helder moet daarbij ook zijn wie waar verantwoordelijk voor is binnen de zorgmodule, zodat duidelijk wordt wat
de leerling nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. Aansluitend hierop hebben de medewerkers in het
medewerkersonderzoek aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer tijd voor het begeleiden van de
zorgleerlingen.
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5.4.2

Ambitie
HET LEERLINGVOLGSYSTEEM WAARONDER DE ZORGMODULE WORDEN CONTINU INGEZET OM DE
ONTWIKKELING VAN DE LEERLING GEZAMENLIJK TE MONITOREN EN TE ACTEREN OP HET
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF VAN DE LEERLING VOLGENS HET PDCA PRINCIPE.

5.4.3

Resultaat

Specifiek

Accent Nijkerk wil bereiken dat we in de school gebruik maken van een overzichtelijk en
compleet digitaal leerlingvolgsysteem. In dit digitale leerlingvolgsysteem is alle informatie
opgenomen met betrekking tot de leerling, zoals de zorg en leerontwikkeling (IOP & OPP).
Het leerlingvolgsysteem is ingevuld voor alle leerlingen. Het systeem is ondersteund aan de
begeleiding van de leerling en wordt bijvoorbeeld ingezet bij de leerlingbespreking. Indien
gewenst voorziet het systeem van input voor een plan van aanpak voor een leerling. Het
plan van aanpak wordt geëvalueerd en nieuwe acties worden opgezet. De voortgang wordt
geëvalueerd volgens de PDCA-cyclus (plan-do-act-check, zie paragraaf 6.5). Daarnaast wordt
er ruimte gecreëerd voor leerlingbesprekingen om de leerlingen optimaler te begeleiden.

Meetbaar

In het digitale leerlingvolgsysteem/zorgmodule kan nagegaan worden of de informatie in de
zorgmodule is verwerkt. Bij 100% van de leerlingen moet deze werkwijze terug te vinden
zijn.

Acceptabel

Het leerlingvolgsysteem wordt al ingezet om de leerontwikkeling van de leerlingen te
monitoren, stimuleren en evalueren. De zorgmodule maakt het plaatje compleet. Een
compleet beeld van de leerlingen vraagt om meer informatie op dezelfde plek. Daarnaast is
er tijd en ruimte nodig om deze leerlingen optimaal te begeleiden. De gestelde doelen
sluiten daarom goed aan bij de toekomstplannen van Accent Nijkerk. In de audit is daarnaast
aangegeven dat het goed zou zijn meer aandacht te hebben voor de PDCA-cyclus.

Realistisch

De gestelde doelen zijn haalbaar. Echter, ook voor dit implementatieproces moet de tijd
genomen worden. Medewerkers moeten gefaciliteerd worden om met de nieuwe werkwijze
te experimenteren en te ontwikkelen. Om een goed overzicht te krijgen, zijn duidelijke
afspraken nodig. Wat moet waar ingevuld worden en aan welke regels moet de medewerker
zich hierbij houden (privacy). Ook de PDCA-cyclus speelt hierin een rol. Op welke wijze
worden de plannen uit de zorgmodule geëvalueerd en indien gewenst aangepast.
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6 PERSONEELSBELEID
De vormgeving van het beleidsgebied personeel vindt grotendeels centraal plaats op
werkgeversniveau. De praktijk en invulling ervan vindt vooral plaats in de scholen en dus ook op Accent
Nijkerk. Invulling die gericht is op algemeen en goed werkgeverschap in het bijzonder. Meerwegen wil
zorgen voor voorwaarden waaronder medewerkers gezond, gemotiveerd en blijvend bekwaam aan
het werk (kunnen) blijven. Meerwegen ziet duurzame inzetbaarheid als een resultaat van
samenwerking tussen de medewerker en de leidinggevende in afstemming met de werkcontext.
Hierbij hebben zowel de medewerker als de leidinggevende een verantwoordelijkheid.
In de komende jaren wil Accent Nijkerk eigenaarschap en de professionele leergemeenschap verdere
invulling geven en medewerkers stimuleren, inspireren en ondersteunen. Dit doet zij in samenwerking
met het team. De afspraken worden vastgelegd in het Professioneel Statuut. Kernwoorden hierbij zijn:
richting, ruimte, ruggespraak en rekenschap. Dit alles moet bijdragen aan het beste praktijkonderwijs
voor die ene leerling (zie manifest Meerwegen).
6.1
6.1.1

INZETTEN EN ONTWIKKELEN VAN DE TALENTEN VAN DE MEDEWERKER
Stand van zaken

Op Accent Nijkerk volgt de medewerker gezamenlijke en individuele scholing (zie ook het Scholingsbeleid). De
gezamenlijke studiedagen zijn vaak op onderwijsontwikkelingen in de school gericht. Een enkele keer worden de
collega’s getraind op een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld het oplossingsgerichte denken. De individuele
trainingen/studies zijn vaak vanuit eigen interesses en ontwikkelpunten van het individu. De auditcommissie van
het samenwerkingsverband bevestigt dit “veel ruimte is voor professionalisering vanuit een persoonlijk doel.” Deze
kennis wordt soms gedeeld, maar het is wenselijk dat de kennis vaker gedeeld wordt en dat de talenten van de
medewerkers volop ingezet worden. Het grotere plaatje mag daarin vaker meegenomen worden. Ook wordt
aangegeven dat niet altijd bekend is welk overkoepelend scholingsdoel er door de school geformuleerd is.
Onduidelijk is dan ook wat bepaalde scholing de individuele medewerker, maar ook de school kan opleveren. Dit
geldt ook voor de gezamenlijke studiedagen. Er mag meer lijn en planning komen in de scholing van het team.
Waarom volgen we bepaalde scholing? Wat is het doel? En hoe zorgen we dat we ook daadwerkelijk iets doen met
deze verkregen kennis en/of vaardigheden? DUO adviseert daarnaast naar aanleiding van het
medewerkersonderzoek dat het goed zou zijn om in de gesprekkencyclus meer in te gaan op de
doorgroeimogelijkheden van de medewerker en de wensen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling. Het
onderdeel professionele ontwikkeling scoort namelijk een 6,8 en is daarmee het laagst scorende onderdeel binnen
het thema professionele ruimte. Om dit te faciliteren en beleidsmatig te versterken is verdere ontwikkeling van
strategisch HRM-beleid nodig, dit wordt gezamenlijk binnen Meerwegen opgepakt.

6.1.2

Ambitie
PROFESSIONALISERING DOOR DE MEDEWERKERS, ALS TEAM EN ALS INDIVIDU,
IN SAMENHANG MET DE SCHOOLONTWIKKELINGEN WAARBIJ TALENTEN
VAN DE MEDEWERKERS OPTIMAAL EN DUURZAAM WORDEN INGEZET VANUIT
EEN GOED ONTWIKKELD HRM BELEID.
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6.1.3

Resultaat

Specifiek

Accent Nijkerk wil behouden dat professionaliteit mede vanuit de medewerkers blijft komen.
Accent Nijkerk werkt in een professionele leergemeenschap. Over deze professionaliteit wordt
(mede) gesproken in de functioneringsgesprekken. Om de talenten van de medewerkers goed
in beeld te krijgen.
Er wordt samen geleerd door studiedagen, intervisie, lesbezoeken, (positief kritische)
feedback en dergelijke. De scholing mag gerichter aansluiten bij de overkoepelende
scholingsdoelen. Er is daarnaast nog steeds ruimte om vanuit de individuele ontwikkeling van
de medewerker scholing te volgen. Wel is er meer lijn en planning in het volgen van scholing.
De overkoepelende doelen worden jaarlijks concreet beschreven in het jaarplan. Het
scholingsbeleid wordt actiever gevolgd. De professionele ruimte is beschreven in het
Professioneel Statuut.
Medewerkers krijgen de gelegenheid aan te sluiten bij dat waar ze goed in zijn, expertise
hebben of willen ontwikkelen. Er is ruimte voor de ontwikkeling van expertrollen met
betrekking tot bepaalde ‘problematieken’ in de school. Zo is deze expertise intern aanwezig,
in plaats deze extern in te huren.
De nieuw verkregen kennis en vaardigheden worden gedeeld met het team. Eventueel volgen
nieuwe acties die geformuleerd worden in een plan van aanpak. Deze ontwikkelingen worden
volgens de PDCA-cyclus geëvalueerd (zie paragraaf 6.5).

Meetbaar

Er is sprake van een vertaling op schoolniveau van het strategisch HRM-beleid van de
scholengroep. De gestelde scholingsdoelen in het jaarplan worden jaarlijks geëvalueerd en
gerapporteerd in het jaarverslag. Geëvalueerd wordt of de scholing voldeed aan wat verwacht
werd. Ook de individuele scholing wordt besproken en geëvalueerd in de gesprekkencyclus.
Indien medewerkers individuele scholing gevolgd hebben, wordt verkregen kennis gedeeld
indien relevant voor de collega’s. Ook kan geëvalueerd worden of medewerkers experts zijn
geworden op bepaalde terreinen en deze kennis inzetten voor de school. De inhuur van
externe experts moet verminderd zijn.

Acceptabel

Uit de audit blijkt dat niet inzichtelijk is hoe gevolgde scholing gekoppeld is aan
overkoepelende scholingsdoelen. Het is goed de gezamenlijke en individuele scholing te
koppelen aan de ontwikkelingen in de school. Daarnaast kwam ook uit de audit dat regelmatig
gebruik wordt gemaakt van inhuur van externen. Dit betekent dat deze kennis/expertise niet
intern aanwezig is. Het is goed deze kennis wel intern in huis te hebben, zodat deze direct
ingezet kan worden als dat nodig is. DUO raadt naar aanleiding van het
medewerkersonderzoek aan dat het goed zou zijn om in de gesprekkencyclus meer in te gaan
op de doorgroeimogelijkheden van de medewerker en de wensen met betrekking tot de
persoonlijke ontwikkeling.

Realistisch

De gestelde doelen zijn haalbaar. Medewerkers moeten gefaciliteerd worden scholing te
volgen, nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren. Om een goed
scholingsoverzicht te krijgen, moet inzichtelijk zijn op welke scholingsdoelen elk jaar gericht is.
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7 OVERIGE TERREINEN
7.1

IDENTITEIT

Accent Nijkerk is een protestants-christelijke school. Identiteit is een ruim begrip. Identiteit is in de visie van de
school voortdurend in ontwikkeling en verdiept zich via beleving van de activiteiten en in het ontmoeten van elkaar.
Het onderwijs op Accent Nijkerk is geïnspireerd door de Bijbel. Deze inspiratie speelt een rol bij de keuzes die wij
maken in onze onderwijskundige identiteit en in de wijze waarop wij aankijken tegen didactische en pedagogische
verantwoordelijkheden. Accent Nijkerk vindt het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en thuis voelen. Accent
Nijkerk streeft daarom naar een open en warme uitstraling. De leerlingen weten dat er belangstelling is voor hen
en voor hun relaties buiten de school. Leerlingen worden op alle terreinen serieus genomen en samen met hun
ouder(s)/verzorger(s) zijn zij betrokken bij de school. Gelijkwaardigheid is daarbij van belang. Wij zijn een open
school en tonen respect voor elkaar. Van onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) vragen wij respect voor de wijze
waarop wij onze Christelijke school inhoud geven.
Op school wordt aandacht gegeven aan zaken die met het christelijk geloof te maken hebben. Dit gebeurt tijdens
de dagopeningen, de kerst- , paas- en andere christelijke vieringen, goede doelenacties en vooral ook in de praktijk
van elke dag.

7.2
7.2.1

INTERNATIONALISERING
Terugblik

Met betrekking tot internationaliseringsprojecten doen we ‘meer dan het gewone’. We onderscheiden ons hierin
van andere praktijkonderwijs scholen. Inmiddels is er een aantal gesubsidieerde projecten uitgevoerd, zoals een
Comeniusproject (uitwisselingen met vijf Europese scholen), een Leonardo project (twee projecten met een
vakantiepark in België) en een Bios project (leerling uitwisseling). In de schooljaren 2017-2019 is Accent Nijkerk als
coördinerende partner betrokken in een Erasmus+ project met scholen uit Griekenland, Polen, Roemenië en Italië
(‘Practical Skills Matter’). Daarnaast heeft Accent Nijkerk, al dan niet gesponsord, diverse buitenlandstages en
stedenreizen gerealiseerd en begeleid. Op deze manier hebben inmiddels tientallen leerlingen zich over de grens
mogen ontwikkelen, om zo te werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, (Europees) burgerschap en vele
algemene vaardigheden. Accent Nijkerk ervaart dat internationalisering van meerwaarde is voor de leerlingen en
voor het praktijkonderwijs. Echter, dit zijn allemaal nog losstaande activiteiten geweest onder leiding van een
beperkte groep betrokken docenten. Met de inmiddels opgedane ervaringen wil Accent Nijkerk graag een volgende
stap zetten: internationalisering borgen in onze school, beleid ontwikkelen, professionaliteit van docenten
vergroten en daardoor internationaliseren mogelijk maken voor al onze leerlingen. In de komende jaren wil Accent
Nijkerk de activiteiten met dit karakter niet meer op zichzelf staand laten zijn, maar wil Accent Nijkerk de school in
Nijkerk zichtbaar onderdeel laten zijn van onze internationale samenleving, alle leerlingen op onze school (op
termijn) de kans geven te participeren in internationale projecten en een buitenlandervaring op te laten doen, de
professionaliteit van onze docenten door middel van trainingen vergroten en ons curriculum verrijken. Accent
Nijkerk heeft de ambitie om internationalisering stevig te verankeren in ons praktijkonderwijs geboden op Accent
Nijkerk.

School- en ontwikkelingsplan Accent Nijkerk

Pagina 16 van 43

7.2.2

Ambitie
ER IS EEN HELDER BELEID GEFORMULEERD BETREFFENDE INTERNATIONALISERING BINNEN ACCENT
NIJKERK.ALLE LEERLINGEN OP ACCENT NIJKERK KRIJGEN DE KANS OM TE PARTICIPEREN
IN INTERNATIONALISERINGSACTIVITEITEN.

7.2.3

Resultaat

Aan het eind van het project is er een gedeelde visie op internationalisering binnen het gehele team van Accent
Nijkerk. Daarnaast is er een helder beleid gecreëerd betreffende internationalisering. Opgedane kennis en
vaardigheden zijn gebruikt en verwerkt in een meerjarig beleidsplan voor internationalisering in ons onderwijs.
Daarin komen in ieder geval aan de orde: doelen betreffende internationalisering, vormgeving internationalisering
in de school, beschrijving van ons aanbod betreffende lessen Engels, welke gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
projecten Accent Nijkerk gaat aanbieden, taken en verantwoordelijkheden en waarborging samenhang tussen de
verschillende activiteiten, projecten en lessen.
Middels het Key Action 1 project ‘PrO Internationalisation’ van Erasmus+ wil Accent Nijkerk personeelsleden de
gelegenheid geven om zich (door middel van onder andere nascholingscursussen) op verschillende vlakken en
niveaus toe te rusten in benodigde kennis en vaardigheden, een internationaal netwerk op te bouwen, zich te
oriënteren in het onderwijs binnen Europa en bovengenoemde doelen te realiseren.
Meer lezen? Zie het applicatieformulier voor het project ‘PrO internationalisation’.

7.3
7.3.1

ONDERSCHOOLSE DAGBEHANDELING & SCHOOLCOACH
Terugblik

In samenwerking met ’s Heerenloo biedt Accent Nijkerk een onderschoolse dagbehandeling aan voor leerlingen die
niet in staat zijn de reguliere lessen te volgen. Na een screening door de schoolcoach en ’s Heeren Loo worden
doelen opgesteld en kan een leerling van de onderschoolse dagbehandeling gebruik maken. Naast het bieden van
een luisterend oor worden de sociale vaardigheden van leerlingen vergroot. Waar leerlingen in een eerder stadium
naar huis werden gestuurd, biedt de school nu een veilige plek voor leerlingen. In het schooljaar 2017-2018 is de
samenwerking tussen ‘s Heerenloo en Accent Nijkerk geïntensiveerd. Er zijn twee pedagogisch medewerkers
dagelijks in de school aanwezig en is er een geschikte ruimte voor de opvang en behandeling voor leerlingen in de
school ingericht. De schoolcoach is zichtbaar aanwezig en heeft een kamer naast de onderschoolse dagbehandeling
waardoor er snel afstemming en overeenstemming kan worden bereikt.
Zie verder paragraaf 4.3 Pedagogisch klimaat.

7.3.2

Ambitie

ACCENT NIJKERK ONDERZOEKT EN EXPERIMENTEERT HOE ZIJ HET ONDERWIJS EN JEUGDZORG VERDER MET
ELKAAR KUNNEN VERVLECHTEN, OM ZODOENDE MEER PREVENTIEF DAN CURATIEF TE WERKEN.

7.3.3

Resultaat

Het resultaat van bovenstaande ambitie is dat uitval en verwijzing naar de reguliere jeugdhulpverlening zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Schoolplaats moet ‘vindplaats’ en ‘werkplaats’ zijn voor leerlingen die extra hulp nodig
hebben op school of in het systeem. Een belangrijk effect van een time-out binnen Accent Nijkerk is het
terugdringen van vroegtijdige schooluitval en terugdringen jeugdhulpverlening door een integrale aanpak van
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(praktijk)onderwijs en jeugdzorg. Leerlingen worden binnen de school opgevangen en er wordt eerste hulp door
schoolcoaches gegeven. Door het actief betrekken van de gebiedsteammedewerker wordt er snel en effectief
gehandeld en krijgen leerlingen snel de juiste hulp. De verwachting hiervan is dat opschaling van hulp minder vaak
nodig zal zijn in de toekomst. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen altijd met vaste, vertrouwde mensen en
gezichten te maken hebben en waardoor vroegtijdig ingrijpen veelal erger voorkomen kan worden. Leerlingen
worden binnen de ‘vindplaats’ geholpen. De aanvraag van beschikkingen zal hierdoor afnemen.
Accent Nijkerk verwacht een samensmelting van onderwijs en jeugdzorg waarin, door een nog intensievere
samenwerking, de gebiedsteammedewerker en de schoolcoach een prominente rol hebben in het signaleren en
indiceren van extra hulp en steun aan jongeren uit Nijkerk.

7.4
7.4.1

PR EN COMMUNICATIE
Terugblik

In de afgelopen jaren is expliciet aandacht besteed aan de externe communicatie en profilering van de school. De
missie en visie waarbij moeilijk lerende jongeren gezien worden als ‘anders lerenden met kansen’ worden op alle
mogelijke manieren uitgedragen. Dit gebeurt onder andere via de website, sociale media, voorlichting, folders,
flyers, deelname aan projecten, deelname aan diverse netwerken op het gebied van onderwijs, jeugdzorg,
gemeente, werkgevers en bedrijvenkringen, via persoonlijke formele en informele contacten.
De tevredenheid over de communicatie is gemeten tijdens het tevredenheidonderzoek. De leerlingen kregen de
stelling “ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn” voorgelegd. Accent Nijkerk scoorde
hiervoor een 7,2. De ouder(s)/verzorger(s) kregen de stelling “ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder
moet weten”. De ouder(s)/verzorger(s) gaven een 8,5. Wij zijn tevreden over deze scores.
Accent Nijkerk heeft nog wel een uitdaging om bij meer scholen in andere plaatsen in beeld te komen.

7.4.2

Ambitie

ACCENT NIJKERK PRAKTIJKONDERWIJS IS IN DE REGIO ZICHTBAAR
EN VINDBAAR VOOR ALLE STAKEHOLDERS.

7.4.3

Resultaat

Het stelselmatig in beeld brengen van de mogelijkheden van onze
jongeren in de samenleving en zeker ook op de arbeidsmarkt moet
leiden tot een verdere emancipatie van de jongeren in het
praktijkonderwijs. Door een transparante PR en communicatie
profileert Accent Nijkerk zich in haar omgeving. Netwerkpartners
krijgen een duidelijk beeld van de school.
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7.5
7.5.1

KWALITEIT - PDCA CYCLUS
Terugblik

In het kwaliteitsbeleid is beschreven wat men binnen Accent Nijkerk nastreeft met betrekking tot de kwaliteitszorg
en daarbij behorende PDCA-cyclus (zie ook paragraaf 8.6). PDCA staat voor plan-do-check-act. Het beleid streeft
twee hoofddoelen na, namelijk verantwoorden en verbeteren. Accent Nijkerk vindt de kwaliteit van het onderwijs
in de klas ook belangrijk. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs gebeurt aan de hand van de vijf vragen:
 Doen we de goede dingen?
 Doen we die dingen goed?
 Hoe weten we dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen we met deze wetenschap?
De vijf vragen die hierbij horen, worden echter zelden allemaal gesteld. Zoals bij de vorige paragraaf is beschreven
gebeuren te veel dingen in de school ad hoc en is er nog niet altijd voldoende draagvlak voor veranderingen. De
medewerkers bedenken prachtige dingen en voeren deze uit. Waar het nog aan ontbreekt is het evalueren en
aanpassen van deze aspecten. De interne audit van het samenwerkingsverband bevestigt dit “in dit stadium ligt het
accent met name nog op “Plan” en “Do”, het waarom, planvorming en de uitvoering.” Terwijl ook de focus moet
liggen op de Check en Act. Conclusie is, dat het PDCA denken nog niet is geborgd in het gehele team. Docenten zijn
gericht op het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het is alleen niet duidelijk of zij daarbij de vijf vragen ook aan
zichzelf stellen met betrekking tot het lesgeven of in de begeleiding van de leerlingen. Het kwaliteitsdenken in de
klas is niet direct zichtbaar voor anderen. Het doorlopen van de PDCA-cyclus is niet alleen van belang op
onderwijsontwikkelingen of organisatorische zaken, maar ook op de eigen professionaliteit en de begeleiding van
leerlingen. Van de leerlingen verwachten we dat ze zich richten op leerdoelen en deze samen met de docenten
evalueren. Om vervolgens te bepalen wat de volgende stap wordt. Hierin zit direct de PDCA-cyclus verwerkt, maar
niet altijd alles wordt met de leerlingen goed geëvalueerd. Er is nadrukkelijke aandacht voor de PDCA-cyclus nodig.

7.5.2

Ambitie

BINNEN DE PROFESSIONELE KWALITEITSCULTUUR IS HET DOORLOPEN VAN DE PLAN-DO-CHECK-ACT-CYCLUS IS
EEN STANDAARD WERKWIJZE VOOR HET PLANMATIG UITROLLEN VAN DE ONDERWIJSKUNDIGE
ONTWIKKELINGEN IN DE SCHOOL ONDER ALLE MEDEWERKERS EN LEERLINGEN.

7.5.3

Resultaat

Accent Nijkerk wil bereiken dat de PDCA-cyclus standaard doorlopen wordt bij de ontwikkelingen in de school. De
plannen zijn beschreven in dit schoolplan. Deze plannen moeten verder uitgewerkt worden in het jaarplan en
geëvalueerd worden in het jaarverslag. In de school wordt gewerkt met projectplannen, die een concrete uitwerking
zijn van het jaarplan. Deze projectplannen worden driemaandelijks geëvalueerd aan de hand van de vijf vragen. Zo
wordt in voldoende mate de PDCA-cyclus doorlopen. Bij het doorlopen van de PDCA-cyclus zijn diverse geledingen
in de school betrokken om een breed draagvlak te creëren. Ook bij leerlingen worden de plannen geëvalueerd.
Doelen worden vastgelegd, acties uitgevoerd, geëvalueerd en nieuwe doelen worden opgesteld. Ook de leerlingen
volgen samen met hun mentor de PDCA-cyclus.
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7.6
7.6.1

ICT
Terugblik

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die gericht waren op de Informatie en Communicatie
Technologie (ICT). Dit heeft gezorgd voor een gemoderniseerd ICT-netwerk en middelen. Het netwerk is voor
verbetering vatbaar. Er zijn diverse devices in de school waar leerlingen en medewerkers gebruik van maken,
voorbeelden hiervan zijn vaste pc’s, Chromebooks, notebooks en dergelijke. Ook is er de mogelijkheid voor een
multipoint server. De lokalen zijn voorzien van interactieve schermen. Het netwerk en de daarbij horende draadloze
aanpassingen blijven continu een aandachtspunt en zodoende is er altijd aandacht voor optimalisatie.

7.6.2

Ambitie
DE ICT IS EEN GOED WERKEND SYSTEEM TER ONDERSTEUNING VAN
HET ONDERWIJS EN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN.

7.6.3

Resultaat

Er is een heldere visie op het gebruik van ICT in het praktijkonderwijs. Vanuit deze visie wordt invulling gegeven aan
de ontwikkeling van ICT op zowel het terrein van beheer en ondersteuning als van het onderwijs. Investeringen zijn
hier op afgestemd. We maken gebruik van de kennis die er onder andere binnen Meerwegen is om dit vorm te
geven. In de school is een goed netwerk en Wi-Fi waardoor leerlingen en medewerkers moeiteloos gebruik kunnen
maken van internet en de devices. Het netwerk/Wi-Fi en het werken met de devices leveren geen problemen op
voor leerlingen en medewerkers. Op elke device kan gewerkt worden met digitaal lesmateriaal, zoeken van
informatie of vergelijkbaar onderwijsmateriaal. Er is een digitale leeromgeving met digitaal leermateriaal, dat volop
wordt ingezet in de lessen. De digitale leeromgeving/systeem ondersteunt bij het op maat lesgeven aan de leerling.
Het systeem helpt de medewerker, maar ook leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), inzicht te hebben in de
ontwikkeling van de leerling.
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7.7

FINANCIËN

7.7.1

Terugblik

In de afgelopen jaren is er binnen Meerwegen en Accent Nijkerk gericht beleid gevoerd de financiën beter te
organiseren om zo de betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de processen en producten te verbeteren.
De ondersteuning van/via het stafbureau is versterkt en de controlefunctie vanuit Meerwegen is verder ingevuld.
Dit heeft ertoe geleid dat er meer inzicht is op en beter sturing gegeven kan worden aan de financiële processen.
Voor de financiële administratie wordt er, waar nodig, samengewerkt met Accent Nijkerk Amersfoort
(Pro33college). In de afgelopen jaren is er een ‘schoolreserve’ opgebouwd vanuit de exploitatieoverschotten. Deze
zal, in overleg met het college van bestuur, ingezet worden om tekorten in de jaren vanaf 2017 op te vangen.
Als gevolg van diverse ontwikkelingen in de samenleving is het maken van school- en financieel beleid een complexe
materie. Passend onderwijs, veranderende bekostiging, verschuivingen in het sociaal domein, mbo, arbeidsmarkt
en maatschappelijke problemen vragen een scherpe oriëntatie en vertaling van de gevolgen naar het financieel
beleid.

7.7.1

Ambitie

DE SCHOOL IS EEN BETROUWBARE (FINANCIËLE) SCHAKEL IN DE KETEN VAN DE SCHOLENGROEP WAARIN
MIDDELEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF WORDEN INGEZET.
SAMENWERKING EN INNOVATIE LEIDEN ERTOE DAT ER MET MINDER MEER MOGELIJK IS.

7.7.2

Resultaat

In de komende jaren wordt verder gewerkt aan het versterken van het financieel bewustzijn in de school. De inhoud
van het onderwijs is meer gekoppeld aan de financiële gevolgen. Alle (project)plannen zijn voorzien van een
financiële onderbouwing. Plannen zijn doorvertaald naar de begroting en de meerjarenbegroting. Er is meer sturing
op budgetniveau. Het versterken van de interne administratie vindt plaats vanuit het stafbureau. De financiële
administratie is op orde op schoolniveau. De processen met betrekking tot het begroten, worden vanuit Meerwegen
scherper aangestuurd, waardoor ook op locatieniveau zaken eerder en scherper in beeld gebracht worden. Omdat
zowel op school- als Meerwegenniveau de financiële positie aandacht vraagt wordt er strak gekoerst op:
 het realiseren van de vastgestelde begroting;
 het nemen van maatregelen op schoolniveau om de liquiditeitspositie van Meerwegen te versterken;
 het opstellen van een meerjarenbegroting die op termijn ook sluitend is. Hierbij wordt een deel van de
‘schoolreserve’ ingezet voor zover de financiële positie van Meerwegen dit toelaat.
De traditie om vanuit creativiteit en innovatieprojecten op te zetten die leiden tot het genereren van extra
inkomsten is verder versterkt. Dit heeft als resultaat dat het onderwijs centraal staat en de overige beleidsdomeinen
ondersteunend zijn aan het primaire proces. De effectieve en efficiënte inzet van middelen en transparante
processen leiden ertoe dat de financiën integraal deel uit maken van het schoolbeleid. Het realiseren van de
financiële ambities maakt het mogelijk dat de doelen van het onderwijs bereikt worden en dat ‘meer dan het
gewone’ hierbij uitgangspunt is en blijft.
Voor diverse projecten probeert de school sponsorgelden te verwerven bij diverse organisaties en instellingen.
Deze worden herleidbaar ingezet in de school. Sponsoring vindt plaats binnen de kaders van de ´convenant
scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring´(2015).
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7.8
7.8.1

HUISVESTING & BEHEER
Terugblik

Accent Nijkerk is gehuisvest aan de Ds. Kuyperstraat in Nijkerk. Samen met het Corlaer College maakt zij gebruikt
van een aantal praktijkruimten (symbiose). Accent Nijkerk heeft hiertoe ook financiële middelen overgedragen aan
het Corlaer College om zo extra ruimte te faciliteren voor de samenwerking-symbiose. Het gebouw is gebouwd in
2002 en is een rijke leeromgeving in een visueel aantrekkelijke school. Er hebben in de afgelopen jaren enkele kleine
verbouwingen plaatsgevonden. De aanpassingen zijn gestuurd door de onderwijskundige visie van de school. Het
gebouw is een plaats waar onderwijs gegeven, geregisseerd en ‘gemakeld’ wordt. Leren vindt ook plaats buiten de
school, in bedrijven, instellingen en in de buurt. Kortom in de maatschappij: ‘the world is the learning place’. Het
gebouw biedt voldoende mogelijkheden voor het realiseren van de onderwijsdoelen, maar ook in de komende jaren
moeten aanpassingen gedaan worden om het onderwijs te versterken, het energiegebruik terug te brengen en de
kosten van het onderhoud te verminderen. De investeringen zullen op een lager niveau liggen dan in de afgelopen
jaren om de huisvestingslasten te drukken en de financiële positie van de school en Meerwegen en Accent Nijkerk
te versterken.
Bouwkundige aanpassingen worden gecombineerd met het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en jaarlijks
onderhoudsplan (JOP) om middelen efficiënt te kunnen inzetten.

7.8.2

Ambitie
DE HUISVESTING IS FLEXIBEL EN KAN TEGEN MINIMALE KOSTEN ‘MEEVERANDEREN’
MET DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERWIJSDOELEN.

7.8.3

Resultaat

Accent Nijkerk is gehuisvest in een gebouw waarin, en van waaruit, de onderwijsdoelen gerealiseerd worden. De
school is gehuisvest met publieke middelen en bedoeld om in de eerste plaats onderdak te bieden aan de
onderwijsfunctie. Leerlingen en medewerkers beoordelen het gebouw als een prettige plaats om in te leren en te
werken. Daarnaast stellen wij de school beschikbaar aan organisaties die direct of indirect een bijdrage leveren aan
de versterking van het onderwijs of de school als maatschappelijke organisatie.
In het kader van de samenwerking met het Corlaer College is er sprake van doelmatig gebruik van elkaars
faciliteiten. Eventueel verdergaande samenwerking zal ook leiden tot een aangepaste visie op het gebruik van het
gebouw.
Vanuit het perspectief ´the world is the learning place´ zal ook in samenwerking met bedrijven, instellingen en
andere scholen gezocht worden naar leer/werkplekken buiten de school om zo effectief en efficiënt invulling te
geven aan een betekenisvolle leeromgeving. Het schoolgebouw is een plaats waar onderwijs en ondersteuning
gegeven maar ook geregisseerd en gemakeld wordt. Ook andere partijen maken gebruik van het gebouw om de
maatschappelijke verankering en de samenwerking met de omgeving te versterken en de leeromgeving te verrijken.
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7.9
7.9.1

RISICOMANAGEMENT
Terugblik

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Op
grond van de analyse maakt de schoolleiding een plan van aanpak met een financiële onderbouwing. In overleg
worden de risico’s aangepakt en afgedekt. Begin 2012 heeft Aon Global Risk Consulting een risicoanalyse uitgevoerd
voor Meerwegen. Deze is in 2013 vertaald naar het niveau van de locaties voor Accent Nijkerk Amersfoort en
Amersfoort (PRO33college). In 2014 is een volgende stap gemaakt bij het implementeren van risicomanagement in
de beleidscyclus. De controller ondersteunt het ontwerp van het risicomanagementsysteem. Waar gewenst worden
passende beheersplannen opgesteld. Deze worden zoveel mogelijk meegenomen in de bestaande planvorming
(jaarplannen, formatieplannen, begrotingen, onderhoudsplannen et cetera).

7.9.2

Ambitie
HET RISICOBEWUSTZIJN LEIDT TOT VERANTWOORDELIJK HANDELEN BIJ ALLE PROCESSEN.
RISICOBEWUSTZIJN STAAT INNOVATIE, CREATIVITEIT EN ONTWIKKELING NIET IN DE WEG,
MAAR VERSTERKT DIT TOT EEN DUURZAAM PROCES.

7.9.3

Resultaat

Risicomanagement vertaalt zich voor Accent Nijkerk in het structureel denken en handelen vanuit
(onderwijskundig) ondernemerschap en risicobewustzijn op alle beleidsterreinen en niveaus. Grotere projecten
bevatten een risicoanalyse en plan van aanpak met een financiële onderbouwing. Op grond van de afspraken over
de risico’s wordt vastgesteld hoe dit vertaald wordt in de (meerjaren)begroting van de school dan wel de
scholengroep of de reserves.
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8 BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL
De Meerwegen scholengroep verzorgt christelijk voortgezet onderwijs in Amersfoort, Bunschoten en
Nijkerk. Het totale aanbod omvat circa 6000 leerlingen in de volledige bandbreedte van het voorgezet
onderwijs: atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en kent daarnaast een centrale
opvangvoorziening.
De divisie praktijkonderwijs kent onder de noemer Accent Nijkerk Praktijkonderwijs een vestiging in
Nijkerk en een vestiging in Amersfoort. Accent Nijkerk telt circa 250 leerlingen en 45 medewerkers
(oktober 2017).
8.1
8.1.1

ORGANISATIE STRUCTUUR
Structuur bestuur

De Meerwegen scholengroep gaat uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Eemland (PCVOE). De
samenstelling is als volgt:
Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de scholengroep en bestaat uit:
 De heer J. Kentson
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en bestaat uit:
 mevr. M.A. Vermeer, voorzitter, sinds 1 oktober 2017;
 de heer H. Geerts;
 mevr. S.H. Koning – Klapwijk;
 de heer A.G. Lengkeek, vice-voorzitter vanaf 1 januari 2018;
 de heer R. Zondervan, sinds 1 oktober 2017.

8.1.2

Structuur van de schoolleiding

Accent Nijkerk Praktijkonderwijs bestaat uit twee zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs: Accent Amersfoort
(PRO33college) en Accent Nijkerk. De heer J.T. van Heerikhuize is vestigingsdirecteur van Accent Nijkerk
Praktijkonderwijs en Accent Amersfoort.
Accent Nijkerk
Mevrouw M. Haanschoten is locatieleider van Accent Nijkerk en wordt ondersteund door een afdelingsleider. In
het locatiemanagement (LMT) worden alle zaken met betrekking tot de school besproken en wordt afgesproken
wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van de afspraken.

8.2

GRONDSLAG

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
(PCVOE). Accent Nijkerk is een open school: de leerlingen komen uit verschillende kerkelijke milieus en van
buitenkerkelijke gezinnen. Leerlingen van alle levensbeschouwelijke identiteiten worden, mits zij voldoen aan de
criteria voor praktijkonderwijs, toegelaten. Uitgangspunt hierbij is dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de
grondslag van de school respecteren.
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8.3

DE LEERLINGEN

Leerlingen zijn toelaatbaar tot Accent Nijkerk als zij een verklaring van het samenwerkingsverband hebben. Zij
hebben dan een beschikking praktijkonderwijs. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit een toelatingsverklaring voor het
praktijkonderwijs genoemd. Een leerling komt in aanmerking wanneer hij een IQ heeft dat tussen de 55-80 ligt.
Daarnaast heeft de leerling een relatieve leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden:
technisch lezen, begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen, waarvan één van de twee begrijpend lezen of rekenen
is. De leerlingen van Accent Nijkerk hebben beperkingen in hun leervermogen en sommige hebben daarnaast te
maken met sociaal-emotionele problemen.

8.3.1

Aantal leerlingen

Figuur 3. Aantal leerlingen

Op 1 oktober 2017 volgen 250 leerlingen
onderwijs op Accent Nijkerk.

8.3.2

Voedingsgebied

De meeste leerlingen die op Accent Nijkerk onderwijs volgen komen uit Nijkerk (40,8%), gevolgd door Amersfoort
(16%) en Bunschoten (12,8%).
Figuur 4. Voedingsgebied
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8.4

ONDERWIJS

Accent Nijkerk voorziet in onderwijs voor jongeren van 12-18 jaar met een integrale leerachterstand die een
praktische toerusting krijgen, gericht op een volwaardige maatschappelijke ontplooiing. Het praktijkonderwijs is
bedoeld voor jongeren met beperkte cognitieve capaciteiten, die worden voorbereid op het verrichten van (vaak)
routinematig werk op de arbeidsmarkt. Enerzijds leidt Accent Nijkerk jongeren op tot arbeid. Anderzijds blijkt dat
het voor een groeiende groep leerlingen mogelijk is via praktijktrajecten (deel)kwalificaties te behalen in
samenwerking met brancheopleidingen. Door ontwikkelingen in het mbo en de aansluiting vo-mbo ontstaat
momenteel via het aanbieden van AKA-trajecten in het praktijkonderwijs met een extraneus afsluiting in het mbo
een doorstoomperspectief in de bovenbouw dat toeleidt naar niveau 1 van het mbo. Een enkele leerling stroomt
door naar niveau 1 of 2 van het mbo.
Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op wonen, werken, vrijetijdsbesteding en actief burgerschap. Het
onderwijs richt zich op de volgende doelen:
 het verbeteren van algemene vaardigheden (Algemeen Voorbereidend Onderwijs);
 het werken in de praktijk (praktijkvakken en praktijkopleidingen);
 de voorbereiding op het werken bij een bedrijf (diverse vormen van arbeidstoeleiding).

8.4.1

Het curriculum

8.4.1.1
Algemeen Vormend Onderwijs en praktische vakken
Het onderwijs op Accent Nijkerk bestaat uit aangepaste basisvorming (onderbouw), loopbaanbegeleiding met
arbeidsoriëntatie (middenbouw) en arbeidsvoorbereiding in een passende scholingsroute (bovenbouw). Het
uiteindelijke doel is arbeidstoeleiding en maatschappelijke zelfstandigheid. In het onderwijsprogramma is dit
zichtbaar door de focus op de domeinen werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. De basisvorming is
gericht op:
 Nederlands
 rekenen en wiskunde;
 LOB; loopbaan, oriëntatie en begeleiding
 burgerschap;
 bewegingsonderwijs;
 Engels.
De leerlijnen worden op drie niveaus aangeboden:
1. Onderstroom
2. Basisleerlijn
3. Bovenstroom
Indien een leerling een taalachterstand heeft, zal in eerste instantie ingestoken worden op de onderstroom. De
praktijkgerichte leerlijnen worden aangeboden in samenwerking met Aeres VMBO Nijkerk, Corlaer College, Accent
Amersfoort (PRO33college), ROC MN Nederland en MBO Amersfoort. De volgende praktische
leerlijnen/opleidingen biedt Accent Nijkerk aan:
 BWI; bouwen, wonen, interieur;
 PIE; produceren, installeren, energie;
 horeca (praktijkvak en opleiding);
 verzorging;
 textiel;
 dierhouderij;
 techniek;
 BVCA;
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 groen;
 zorg;
 lassen;
 winkel;
 schoonmaak (microvezel);
 heftruck/reachtruck;
 logistiek;
 assistent medewerker interieur/modebranche;
 dienstverlening & economie;
 sport & recreatie.
Daarnaast worden nog de volgende cursussen aangeboden:
 carcare;
 visagie & haar;
 autotechniek;
 bloemsierkunst;
 fietstechniek;
 EHBO.
Bij toeleiding naar de arbeidssectoren wordt zowel aandacht gegeven aan de vakvaardigheden, als aan algemene
beroepsvaardigheden. Het ontwikkelingsperspectief [OPP], individueel ontwikkelplan [IOP] en het uitstroomprofiel
vormen de leidraad bij het maken van keuzes. Leerlingen kiezen voor een sector en volgen aansluitend op hun keuze
een branchegericht opleidingsprogramma. Er bestaat een aanbod van cursussen, waarbij de leerlingen een door de
branche erkend certificaat kunnen behalen. Onderscheiden wordt:
 arbeidstoeleiding naar de sectoren:
o techniek;
o voedsel, natuur en leefomgeving;
o dienstverlening en zorg;
o economie en handel.
8.4.1.2
Kerndoelen en referentieniveaus
Accent Nijkerk heeft een inspanningsverplichting om alle leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor
leerlingen die kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs is het zinvol wanneer niveau 2F op onderdelen wordt
behaald. Accent Nijkerk gaat actief intensief aan de slag met passende perspectieven (zie paragraaf 5.1). Het SLO
heeft deze, in opdracht van het ministerie van OCW, ontwikkeld:
1. Leerroutes rekenen voor het praktijkonderwijs met bijbehorende concretiseringen.
2. Leerroutes taal voor het praktijkonderwijs met bijbehorende voorbeelden.
3. Doelenoverzichten taal en rekenen voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt.
Accent Nijkerk gaat uit van verschillende doelgroepen waarbij voor iedere doelgroep een leerroute is ontwikkeld:
 Doelgroep A: uitstroom naar vervolgonderwijs (entree en verder).
 Doelgroep B: uitstroom naar reguliere arbeid.
 Doelgroep C (en D): uitstroom naar begeleide arbeid (beschermde arbeid, beschut werk of dagbesteding).
De leerroutes voor taal en rekenen worden binnen Accent Nijkerk gebruikt om:
 In een cyclisch proces te kunnen volgen waar een leerling zich bevindt.
 Het taal en rekenonderwijs te plannen.
 Op zowel klas- als schoolniveau bewust keuzes te maken in beoogde einddoelen of tussentijds te behalen
doelen voor een leerling.
 De te behalen einddoelen inzichtelijk te maken voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).
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8.4.1.3
NT2-leerlingen
NT2-leerlingen komen op Accent Nijkerk binnen nadat zij een ISK of Taalklas traject hebben afgerond. Als zij hier op
school komen ontvangen zij van de logopediste extra ondersteuning bij het lezen of de uitspraak, maar soms ook
bij woordenschat als dit nodig is. Verder heeft Accent Nijkerk een speciale taalklas voor deze leerlingen. Op deze
momenten werken leerlingen aan taken die voor hen zijn klaargezet in Muiswerk. Bij Muiswerk is gekozen voor een
pakket voor Praktijkonderwijs Nederlands, waarin ook opdrachten voor NT2-leerders zitten. Daarnaast wordt
gewerkt aan spreken, door bijvoorbeeld hardop elkaar voor te lezen. Voor schooljaar 2018-2019 wordt dit nog
verder uitgebreid.
8.4.1.4
Stage
Om alvast te wennen aan het werken in het een organisatie/bedrijf, lopen de leerlingen vanaf 15 jaar stage. Om te
bepalen wat een leerling kan en wil, maken we gebruik van een assessment. De stage begint met 1 dag in de week.
Als de stage goed gaat, wordt dit uitgebreid naar minimaal 2 dagen per week. De keuze van de stageplaats gebeurt
in overleg met leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s).
De oriënterende stage
De eerste fase bestaat meestal uit een periode waarin leerlingen maximaal 1 dag stage lopen. Sommige leerlingen
beginnen met een halve dag. De leerling maakt kennis met het begrip werk. Er wordt geleerd hoe het is om op tijd
te komen, taken uit te voeren, om te gaan met collega’s, samen te werken met anderen, jezelf te presenteren etc.
De leerling en de begeleider kunnen bepalen of de keuze van de stageplaats juist was. De leerling kan bepalen of
hij/zij verder wil in deze richting. Het voornaamste is echter dat de leerling kennis maakt met een arbeidssituatie.
Een situatie die totaal anders is dan de lessen op school.
De arbeidsvoorbereidende stage
In de tweede fase gaan leerlingen minimaal 2 en maximaal 3 dagen stage lopen. De eisen die aan de leerling gesteld
worden zijn hoger. Er wordt meer verwacht van leerlingen als het gaat om inzicht, zelfstandigheid, bereidheid,
tempo e.d. Deze periode kan 1 tot 2 jaar duren, afhankelijk van de vorderingen van de leerlingen.
Plaatsingsstage
Als een bedrijf of instelling bereid is om een leerling in dienst te nemen kan besloten worden om een leerling een
langere periode 3 of 4 dagen stage te laten lopen. De aankomende werkgever kan dan beoordelen of de leerling
het werk ook een gehele week achter elkaar aan kan. Ook de leerling kan dan bezien of hij/zij geschikt is voor de
functie.
Beoordeling
Leerlingen krijgen een stagemap mee waarin
wekelijks
de
aanwezigheid
wordt
geregistreerd. Tevens is er ruimte om per week
een notitie te maken over het stageverloop.
Tijdens stagebezoeken kunnen stagedocent,
stagebegeleider en stagiair samen een
beoordelingsformulier invullen. Daarbij kan de
ontwikkeling van de diverse competenties
worden besproken.
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8.4.1.5
Resultaten
Het praktijkonderwijs werkt niet op dezelfde opbrengstgerichte wijze als ander regulier voortgezet onderwijs.
Leerlingen in het praktijkonderwijs laten op een andere manier zien wat zij geleerd en bereikt hebben:
 Het digitale portfolio laat de bewijzen zien van de verworven competenties. Het is een bewijzenmap met
diploma’s, getuigschriften, stage beoordelingen, foto’s van werkstukken, beoordelingen vanuit Profijt en
dergelijke.
 Met Deviant en Muiswerk toetsen wordt het taal- en rekenniveau van de leerling bepaald.
 Met VCA toetsen wordt de kennis van leerlingen op het gebied van veiligheid getoetst.
 De uitstroom van leerlingen maakt inzichtelijk waar de leerlingen naar toe gaan na het praktijkonderwijs.
Het percentage passende uitstroom is een opbrengst van het praktijkonderwijs. Accent Nijkerk scoort al
een paar jaar op rij ruim voldoende op dit onderdeel.

8.4.2

Pedagogisch klimaat en veiligheid

De visie van Accent Nijkerk met betrekking tot veiligheid in en rondom de school, is het verzorgen van een veilige
omgeving voor de medewerkers en leerlingen, zodat die zich kunnen blijven ontwikkelen (Veiligheidsbeleid, 2017).
Voor de leerlingen heerst een sterk pedagogisch klimaat. Hierin staat een orthopedagogische benadering centraal.
Op school ontmoet een leerling daarom deskundige volwassenen die speciale vaardigheden beheersen op
orthopedagogisch- en didactisch vlak. De grondhouding van het orthopedagogisch handelen van het team kenmerkt
zich door begrippen als betrokkenheid, echtheid, begrip, bewogenheid, empathie en acceptatie. Het is een klimaat
waarin men uitgaat van respect voor elkaar, recht doet aan verscheidenheid en optimale ontplooiingskansen
aanbiedt.
Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen moeite hebben met structuur, maar ook zijn er angstige, teruggetrokken
leerlingen. Ook deze leerlingen moeten zich binnen de school prettig en veilig kunnen voelen. Kenmerkend voor de
onderwijsinstelling is dat vooral structuur geboden wordt via gedragsregels, acceptatie van verscheidenheid,
respect en begrip. Binnen dit klimaat krijgen leerlingen de gelegenheid te leren. Leerkrachten zijn daarbij niet alleen
leerkracht, maar vervullen vooral de rol van coach, gids en begeleider. Ten slotte wil Accent Nijkerk werken in een
klimaat van betrokkenheid, openheid, optimisme, enthousiasme en vertrouwen in elkaar. Een klimaat waarin
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, schoolleiding, DMR en bestuur zich met elkaar verbonden weten.
Omdat een veilige omgeving veelomvattender is dan enkel het pedagogisch klimaat in de school heeft Accent
Nijkerk een schoolveiligheidsbeleid. In dit beleid wordt ingegaan op:
 Fysieke veiligheid in de school, denkend aan RI&E, PAGO et cetera.
 Sociale veiligheid, bijvoorbeeld de gedragscode die gehanteerd wordt binnen de Meerwegen scholengroep
en het pestprotocol.
 Ontruimingsplan.
 Toelichting en maatregelen met betrekking tot grensoverschrijdende gedragingen, zoals:
 verbale intimidatie en agressie;
 fysieke intimidatie en agressie;
 bezit druk/alcohol;
 seksuele intimidatie et cetera.
Accent Nijkerk monitort de veiligheid en het schoolklimaat en veiligheid door de leerlingen hier jaarlijks over
bevragen. Dit doet Accent Nijkerk door de vragenlijst van Vensters of ProZo hiervoor in te zetten. De resultaten
hiervan worden door de school gepresenteerd via Venters op scholenopdekaart.nl en via de analyse
tevredenheidsonderzoek Accent Nijkerk.
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8.4.3

Onderwijstijd

Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt. Wanneer er praktijklessen uitvallen, wordt dit in de meeste gevallen
opgevangen door de mentor. Gelukkig kunnen we bij ziekte van mentoren vaak een beroep doen op de collega’s
die op dat moment geen klas hebben. Op deze manier komt het bijna nooit voor dat we leerlingen naar huis moeten
sturen. Accent Nijkerk voldoet alle leerjaren aan de norm van 1000 uur.
Tabel 2. Onderwijstijd Accent Nijkerk
Gerealiseerde uren
2015-2016
2016-2017

8.5

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

1014
1010

1012
1004

1014
1005

1015
1007

1016
1007

ONDERSTEUNING & BEGELEIDING

Onze visie en beleid met betrekking tot de leerlingenzorg worden kernachtig als volgt geformuleerd: ‘Hulp zo tijdig
mogelijk, in een zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze en door de meest
aangewezen persoon of instelling.’ Aan het planmatig handelen in de leerlingenzorg ligt het cyclisch proces van het
leerlingvolgsysteem ten grondslag:
 signaleren van onderwijsbelemmeringen;
 analyseren van de problematiek;
 opstellen handelingsplan/formuleren maatregelen;
 uitvoeren handelingsplan/uitvoeren maatregelen;
 evaluatie en effectmeting.

8.5.1

IOP en OPP

Het onderwijs op Accent Nijkerk is gericht op de individuele leerling (onderwijs op maat). De nadruk ligt op de
mogelijkheden van de leerling, deze worden verkend en uitgebreid. Voor alle leerlingen wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan [OPP] vastgesteld. In het OPP staat de verwachting die de school heeft van de leerling
als deze van school gaat. Gericht op de soort functie op de arbeidsmarkt, maar ook op de ondersteuning en
begeleiding die daarvoor nodig zou kunnen zijn. Het OPP wordt jaarlijks met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.
Daarnaast wordt met de leerling een individueel ontwikkelplan [IOP] ontwikkeld. Hierin staat wat de leerling wil
leren. Aan de hand van het coachingsgesprek leggen de leerling en de mentor samen de leerdoelen vast in het IOP
in Profijt. Het OPP en het IOP wordt 2 keer per jaar met ouder(s)/verzorger(s) besproken: de eerste keer als start
en twee keer een evaluatie.
Het onderwijs uit zich in een individueel rooster voor de leerling aansluitend bij het OPP en IOP.
Meer lezen over het OPP? Zie Schoolondersteuningsprofiel Accent Nijkerk 2016-2020.

8.5.2

Schoolondersteuningprofiel

Accent Nijkerk participeert bij de SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe. De Stichting geeft aan dat
iedere school vanuit de eigen lumpsummiddelen dient te zorgen voor de basisondersteuning zoals die is vastgesteld
binnen het samenwerkingsverband. Deze basisondersteuning bestaat uit de volgende standaarden:
1. Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een veilige omgeving.
2. Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen.
3. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

School- en ontwikkelingsplan Accent Nijkerk

Pagina 30 van 43

4. Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning.
5. Voor alle leerlingen met onderwijsondersteuning is een ontwikkelingsperspectief plan opgesteld.
6. Wij hebben een adequate leerling ondersteuning.
7. Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo nodig het beleid aan.
8. Wij zijn deskundig en werken in een professionele cultuur.
9. Wij betrekken ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning.
10. Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school.
11. Wij hebben een goed functionerend ondersteuningsteam/zorgteam.
12. Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over. 6
Accent Nijkerk heeft ervoor gekozen om in het schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning op
te nemen, maar ook de basisondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de 4 jaar door het
bevoegd gezag van de school vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de
vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
 Profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften.
 Kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit.
 Toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen.
Communicatiefunctie over de ondersteuning: intern binnen de school, maar vooral ook naar partners toe, zoals
ouder(s)/verzorger(s), andere scholen en jeugdzorginstellingen.
Meer lezen? Zie Schoolondersteuningsprofiel Accent Nijkerk 2016-2020.

8.5.3

Leerlingvolgsysteem

De digitale leerlingvolgsystemen waarin Accent Nijkerk de leerlingen volgt omvat Magister en Profijt. Profijt
ondersteunt het personaliseren en het adaptief maken van het onderwijs. In Profijt wordt voor elke leerling een
OPP met daarnaast een IOP opgesteld. Daardoor krijgen docenten en zorgmedewerkers nog beter zicht op de
talenten, de leerstijlen en de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen kunnen ook inloggen op Profijt en zo hun
eigen leerdoelen bekijken. Profijt maakt het mogelijk dat:
 Heel gemakkelijk lesmateriaal en informatie met elkaar gedeeld kan worden ten behoeve van de leerling.
 Docenten en zorgmedewerkers veel meer van hun tijd kunnen besteden aan hun leerlingen door
digitalisering en een overzichtelijke opslag van leerlinggegevens.
 De content en methoden van het onderwijs effectiever en efficiënter aangeboden worden.
In Profijt zijn alle competenties opgenomen die een leerling moet behalen volgens het Platform Praktijkonderwijs.
Daarnaast zorgt Profijt (in samenhang met Magister) voor een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem naast de
papieren dossiers. Dingen worden meer en meer gedigitaliseerd. De leerlingresultaten en persoonlijke groei worden
zo goed gemonitord. In het leerlingvolgsysteem wordt veel informatie verzameld over de leerling, bijvoorbeeld:
 algemene administratieve gegevens;
 intakegegevens;
 onderzoeksverslagen;
 therapieverslagen;
 IOP;
 OPP et cetera.
Het leerlingvolgsysteem is gericht op een cyclisch proces: signaleren, diagnosticeren, uitvoeren en evalueren.
Meer informatie? Zie Schoolondersteuningsprofiel Accent Nijkerk 2016-2020.

6

http://www.leerlingenzorgnwv.nl/index.php?page=basisondersteuning
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8.6

KWALITEIT

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (de school)
te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Binnen de Meerwegen scholengroep verstaan
we onder kwaliteit: ‘De mate waarin een school in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het
ontwikkelen van de talenten die deze leerling heeft, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat,
dan wel werk vindt.’
Voor Accent Nijkerk kijken wij naar de volgende doelstellingen:
 de leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht;
 de leerlingen ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute;
 de leerlingen functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld.
Het kwaliteitsbeleid van Accent Nijkerk Praktijkonderwijs (2017) heeft twee algemene doelen: verbeteren en
verantwoorden. Verbeteren met als doel de leerlingen het best haalbare onderwijs te bieden. Verantwoorden
omdat belanghebbenden recht hebben te weten wat de kwaliteit van het onderwijs is. Daarnaast vindt Accent
Nijkerk de kwaliteit in de klas ook een belangrijk onderwerp.
Een belangrijk doel van het kwaliteitsbeleid is het verbeteren van het onderwijs. Hierbij staan de volgende vragen
centraal:
1. Doet de school de goede dingen?
2. Doet de school de dingen goed?
3. Hoe weet de school dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat gaat de school nu doen?
Om deze vragen te beantwoorden vragen wij feedback aan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), netwerkpartners,
stagebedrijven en andere betrokkenen. De Meerwegen scholengroep en daarmee ook Accent Nijkerk heeft haar
kwaliteitszorg gebaseerd op de PDCA-cyclus. In paragraaf 6.4 heeft u kunnen lezen hoe Accent Nijkerk het PDCAdenken als ambitie heeft gesteld.
 ‘Plan’ richt zich op het bepalen van ambities en richting, ontwikkelen van (strategisch) beleid, uitwerken naar
doelen (jaar)plannen van activiteiten. ‘Plan’ sluit aan bij de vraag ‘doen we de goede dingen?’.
 ‘Do’ komt naar voren in het uitvoeren van plannen en activiteiten. We vragen onszelf ‘doet de school de dingen
goed en hoe weten we dat?’.
 ‘Check’ is het meten van behaalde resultaten, de analyse van meetgegevens (mogelijke oorzaken van
tegenvallende of zeer positieve uitkomsten), uitkomsten vergelijken met afgesproken doelen en conclusies
trekken. Vragen die daarbij spelen zijn: ‘hoe weten we dat en vinden anderen dat ook? Hebben we
feitenmateriaal voor onze oordelen en bevestigen andere onze oordelen?’.
 Bij ‘Act’ gaat het om het formuleren van verbeterpunten op basis van getrokken conclusies. De verbeterpunten
kunnen gelden voor de nieuwe planfase of om tussentijds het beleid bij te stellen.
Goede kwaliteitszorg is integraal. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van alle kwaliteitsdomeinen in samenhang
verbeterd en/of geborgd wordt. Op Accent Nijkerk onderscheiden we de volgende beleidsdomeinen: onderwijs,
personeel en organisatie, identiteit, financiën, huisvesting en beheer, ondersteunende beleidsdomeinen:
kwaliteitszorg, communicatie en PR, risicomanagement en ICT.
Voor elk van deze domeinen wordt de PDCA-cyclus toegepast. In paragraaf 5 t/m 8 in het kwaliteitsbeleid (2017)
wordt beschreven hoe de PDCA-cyclus wordt toegepast binnen Accent Nijkerk Praktijkonderwijs.
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8.6.1

Kwaliteit in de klas

Uiteindelijk draait kwaliteitszorg maar om één ding: een goede school zijn en een betere school worden. De
leerlingen verdienen namelijk het beste onderwijs. Kwaliteitszorg gaat verder dan alleen kwaliteitsbeleid op
macroniveau. Het is belangrijk om kwaliteitszorg te laten doordringen in alle lagen van de organisatie: tot aan de
leerlingen aan toe. De kwaliteit van de school komt vooral tot uiting in de kwaliteit van het leren van de leerlingen.
Centraal in de kwaliteitszorg staat daarom de vraag aan leerlingen: ‘wat heb je geleerd en in hoeverre heeft de
school daar een bijdrage aan geleverd?’ Voor leerlingen betekent dit enerzijds het reflecteren op het eigen leren en
anderzijds het geven van feedback aan docenten.
De PDCA-cyclus wordt op leerling niveau ingezet om te bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces
doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 ‘Plan’ richt zich op het bepalen van de doelen voor de individuele leerling. Deze doelen worden verwerkt
in het IOP.
 ‘Do’ komt naar voren in het uitvoeren van plannen en activiteiten om de leerling het doel te laten behalen.
De leerling ontwikkelt hierdoor nieuwe vaardigheden en competenties.
 ‘Check’ is het meten van behaalde resultaten, de analyse van meetgegevens. Dit kan een toets zijn, een
opdracht, een gesprek et cetera. De bewijzen van het behaalde doel worden geplaatst in het volgsysteem.
 Bij ‘Act’ gaat het om het formuleren van verbeterpunten op basis van getrokken conclusies. Er worden
nieuwe doelen gesteld of doelen worden aangepast op leerlingniveau.
Bij deze werkwijze zetten we continu het volgsysteem in. Het leren van de leerlingen wordt zichtbaar met het
inplannen van de doelen in het IOP en de daaraan gekoppelde bewijzen. De leerling gaat hierover regelmatig in
gesprek met de docenten en een aantal keer per jaar met de mentor en de ouder(s)/verzorger(s).
In paragraaf 6.4 heeft u kunnen lezen welke ambities gerelateerd aan de kwaliteitszorg Accent Nijkerk de komende
schooljaren gaat oppakken.

Figuur 5. PDCA cyclus en borgen

Overgenomen uit ‘Uit het oog in het hart’ (p.19), door Bij, van der T., & Kragt, W.,
2012, ECNO
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8.7
8.7.1

PERSONEELSBELEID
Scholingsbeleid

Een leven lang leren staat centraal in het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Accent Nijkerk
heeft daarom als uitgangpunt dat iedere medewerker zichzelf zo moet kunnen ontwikkelen dat dit een bijdrage kan
leveren aan zowel de persoonlijke groei van de medewerker, als aan de ontwikkeling van de school. Het blijven
leren en ontwikkelen op individueel-, groeps- en organisatieniveau is daarbij van belang. De ontwikkeling van de
medewerker hangt samen met de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is en blijft alleen op
het gewenste niveau als de kwaliteit van de individuele medewerker op niveau is en blijft.
Vanuit het meerjarig strategisch beleidsplan en de daaraan gekoppelde deelbeleidsplannen stelt de schoolleiding
de richting vast waarheen de school zich dient te ontwikkelen. Deze richting is vastgelegd in het schoolplan en
bepaalt voor een deel de doelen die de school nastreeft op het terrein van scholing. Er zijn verschillende vormen
van scholing waaraan medewerkers van Accent Nijkerk deelnemen, bijvoorbeeld:
 studiedagen (intern en extern);
 conferenties;
 het bijhouden van vakliteratuur;
 het verrichten van speciale taken;
 studieopdrachten;
 bezoeken van scholen, bedrijven of vervolgopleidingen;
 begeleiding van leerlingen of collegae;
 coaching of supervisie, intervisie;
 opleiden in de school;
 studiereis;
 collegiale consultatie en management development programma’s.
De afgelopen jaren heeft Accent Nijkerk aan de volgende vormen van professionalisering aandacht besteed:
 ontwikkeling als ASS-vriendelijke school;
 ouderbetrokkenheid;
 ontwikkeling taal- en rekenbeleid;
 aanwezigheid taalcoördinator;
 er zijn studiedagen rond gedragsinterventies geweest voor alle medewerkers;
 ontwikkeling van de didactische en pedagogische vaardigheden.
De ambitie van de school (alle medewerkers) is om met name te groeien op het gebied van:
 didactische en pedagogische basisvaardigheden van de docent;
 verdieping en professionalisering van het mentoraat;
 handelingsgericht werken/groepsplannen.
Meer lezen? Zie De professionele ruimte is beschreven in het Professioneel Statuut 7, zie ook het Scholingsbeleid
Accent Nijkerk Praktijkonderwijs.

7

Het Professioneel Statuut is op moment van schrijven nog in conceptvorm.

School- en ontwikkelingsplan Accent Nijkerk

Pagina 34 van 43

8.7.2

Bevoegd en bekwaam

Uitgangspunt is dat Accent Nijkerk ‘meer dan het gewone’ wil bieden in onderwijs en ondersteuning van leerlingen.
Dit betekent onder andere dat medewerkers bevoegd en bekwaam moeten zijn om dit vorm te geven. Van alle
docenten wordt verwacht dat zij tenminste bevoegd zijn op hbo+ niveau. Dit houdt in dat docenten een
voortgezette opleiding volgen op het gebied van de gespecialiseerde onderwijszorg (bijvoorbeeld master SEN),
voormalig diploma Speciaal Onderwijszorg of een vergelijkbaar niveau. Ook voor andere functionarissen in de
school is een verdere verdieping in de richting van het praktijkonderwijs, de doelgroep praktijkonderwijs en het
schoolconcept een voorwaarde.
De intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen in combinatie met schoolontwikkeling is het vertrekpunt van
professionalisering. Gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende vormen een instrument ter
ondersteuning van de concretisering van persoonlijke doelen en de verbinding daarvan met de doelen van het team
of de school als geheel. Centraal hierbij staat het persoonlijk professionaliseringsplan, ook wel het persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP). In het POP wordt het persoonlijk ontwikkelingsperspectief vastgelegd. In het POP vindt
onder andere wederzijdse afstemming plaats tussen de wensen van de medewerker met betrekking tot zijn
professionele ontwikkeling en bekwaamheidseisen, de noodzaak te voldoen aan de eisen van de Wet en de
ontwikkelingsdoelen van de organisatie.
In het persoonlijk professionaliseringsplan worden in ieder geval afspraken gemaakt over:
a. welke professionaliseringsactiviteiten gedurende de looptijd van het professionaliseringsplan zullen
worden ondernomen;
b. op welke wijze deze activiteiten bijdragen aan de wensen van de werknemer voor zijn professionele
ontwikkeling en employability enerzijds en anderzijds passen binnen de ontwikkelingsdoelen van de
organisatie;
c. hoe de professionaliseringsactiviteit wordt gefaciliteerd.
Daarbij worden afspraken gemaakt over de (toekomstige) inzetbaarheid van de medewerker, scholing en eventuele
doorstroming naar andere interne of externe functies. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste eenmaal
per drie jaar opgesteld/geactualiseerd en evaluatie komt in het voortgangsgesprek aan de orde. De resultaten van
de scholings- en ontwikkelingsinspanningen worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier.
De scholen voor praktijkonderwijs binnen de Meerwegen scholengroep, Accent Nijkerk en het PRO33college,
streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Op 01-08-2018 is de verhouding
man-vrouw 50-50.
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9 VERDER LEZEN?
In het schoolplan verwijzen we soms naar een ander beleidsstuk dat geschreven is. Hieronder de beleidsstukken
die beschrijven hoe wij werken in de school.
BELEIDSSTUK
Audit SWV 2017
Internationalisering aanvraag
AVO-notitie
Jaarplan
Jaarverslag
MO onderzoek
Notitie uitstroomprofielen
Stagebeleidsplan
Scholingsbeleid 2016
Schoolondersteuningsprofiel
Taalbeleid
Tevredenheid 2017
Tevredenheid 2018
Veiligheidsbeleid2017
Zorgstructuur Accent Nijkerk 2018

OMSCHRIJVING
Rapportage audit vanuit het Samenwerkingsverband Noord-West Veluwe, 2017.
Applicatieformulier voor het project ‘PrO internationalisation’ is een beschrijving
van de ontwikkelplannen voor internationalisering.
Brondocument AVO-leerlijnen, 2017. Dit is een beschrijving van de leerlijnen
Nederlands en rekenen van Accent Nijkerk.
Jaarplan 2017-2018, omschrijving doelen voor 2017-2018.
Jaarverslag 2016-2017, evaluatie van de doelen uit het jaarplan 2016-2017.
Rapportage medewerkersonderzoek DUO, 2017.
Beschrijving uitstroomprofielen Accent Nijkerk, 2013.
Stagebeleidsplan Accent Nijkerk, 2013.
Beschrijving van de regels en procedures rondom scholing en de gesprekkencyclus.
Schoolondersteuningsprofiel Accent Nijkerk 2016-2020.
Taalbeleidsplan Accent Nijkerk, 2012.
Tevredenheidsonderzoek 2017 vanuit Vensters.
Tevredenheidsonderzoek 2018 vanuit Vensters.
Beleid gericht op de omgangscode, regels, klachtenregeling, ongewenst gedrag en
aanpak schokkende gebeurtenissen.
Beschrijving zorgstructuur Accent Nijkerk.

10 AFKORTINGEN
In onderstaand tabel een beschrijving van veel gebruikte afkortingen.
AFKORTING
AVO
ICT
IOP
OGW
OPP
PDCA
POP
SOP
ZAT

OMSCHRIJVING
Algemeen Vormend Onderwijs
Informatie en Communicatie Technologie
Individueel ontwikkelingsplan
Opbrengstgericht werken
Ontwikkelingsperspectiefplan
Plan-do-check-act cyclus
Persoonlijk ontwikkelplan
Schoolondersteuningsprofiel
Zorgadviesteam
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11 BIJLAGEN
11.1 BIJLAGE 1 - TERUGBLIK
Het school- en ontwikkelingsplan van 2012 tot en met 2016 beschreef de doelen die Accent Nijkerk
begin 2017 bereikt wilde hebben. De afgelopen jaren heeft Accent Nijkerk zich volop ontwikkeld.
Meestal in overeenstemming met de plannen uit het schoolplan, maar soms liepen dingen ook anders.
In deze paragraaf een terugblik op de afgelopen vier jaar. Als input voor dit school- en
ontwikkelingsplan zijn daarnaast een SWOT en DEPEST-analyse uitgevoerd.

11.2 EVALUATIE SPEERPUNTEN UIT HET SCHOOLPLAN ‘PAK JE KANS’ 2012-20168
In het schoolplan ‘Pak je kans’ staan diverse speerpunten beschreven. In onderstaande alinea’s worden deze
speerpunten geëvalueerd. Beleidsterreinen zoals personeel, financiën en huisvesting worden vanaf hoofdstuk 7
geëvalueerd.

11.2.1 Elektronische leeromgeving & leerlijnen
Een belangrijk speerpunt uit het schoolplan was de verdere implementatie van ‘PrO-digi’. In 2014 stopte PrO-digi
en daarmee ook de mogelijkheden die deze elektronische leeromgeving bood. In navolging op PrO-digi is in 20142015 gekozen voor Profijt als nieuwe elektronische leeromgeving. Profijt is een leer-, werk, volg- en zorgplatform in
één. Hierin worden alle belangrijke leerlinggegevens en -resultaten samengebracht. In de daaropvolgende jaren is
Profijt verder geïmplementeerd. Er zijn leerlijnen ontwikkeld voor de referentieniveaus Nederlands en rekenen
(leerlijnenboek), maar ook voor vakken zoals horeca, techniek, verzorging, textiel, winkelopleiding en
zorgoriëntatie. Deze leerlijnen zijn weergegeven in Profijt. Alle docenten zijn in staat trajecten aan de leerlingen toe
te kennen. De leerlingen hebben inmiddels geoefend met Profijt en alle leerlingen hebben een IOP in Profijt. Het is
onvoldoende inzichtelijk in welke mate de docenten op de hoogte zijn van de (doorgaande) leerlijnen en hoe zij
deze inzetten in de klas met gebruik van Profijt. Aanvullend is niet volledig zichtbaar hoe de leerlijnen zijn verdeeld
over de verschillende leerjaren. Er lijken daarnaast teveel onderlinge verschillen in onderwijsaanbod tussen de
klassen in één leerjaar. Het verder ontwikkelen en implementeren van de leerlijnen vraagt om extra aandacht
gericht op hoe duidelijk de leerlijnen voor docenten en leerlingen zijn. Maar ook op de vraag of de inhoud voldoende
is. Zo kan bepaald worden wat de gewenste vervolgstappen zijn. Aandacht voor het verder uitwerken van de leerlijn
Burgerschap is daarbij ook van belang.
De individuele leerroutes in de bovenbouw zorgden voor te veel organisatorische uitdagingen. In de praktijk was
het niet haalbaar om zoveel individuele leerroutes te realiseren. Dit maakte dat vanaf 2016-2017 kritischer wordt
gekeken naar de individuele leerroutes binnen de haalbare kaders met betrekking tot de organisatie. Dit onderwerp
is meegenomen als ontwikkelpunt voor dit nieuwe schoolplan.

8

Dit schoolplan is verlengd tot 2018.
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11.2.2 Taal en rekenen
In 2012 is het Taalbeleidsplan afgerond. Dit beleid is een beschrijving van hoe Accent Nijkerk op structurele wijze
de taalniveaus van de leerlingen bewaakt en daarop toegesneden onderwijsactiviteiten inricht. In de afgelopen
jaren is onder andere ingezet op woordenschatuitbreiding, is het dyslexiebeleid bijgesteld, invoering van ‘Kurzweil’,
inzet methode en toetsing van ‘Deviant’ en de methode Taalzee is geïmplementeerd. Daarnaast zijn er leerlijnen
voor taal, maar ook voor rekenen uitgewerkt in een notitie ‘AVO’. Hierin zijn de leerlijnen onderverdeeld in drie
niveaus gekoppeld aan toetsing en een aansluitend lesprogramma, gebaseerd op de referentieniveaus van
Meijerink. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diverse lesmethodes die aansluiten bij het gewenste niveau. De
leerlijnen uit de lesmethodes zijn verwerkt in Profijt. Wenselijk zou zijn als het taalbeleid een update zou krijgen,
waarin de notitie AVO verweven is. Het is daarnaast wenselijk als voor rekenen eenzelfde soort beleid ontwikkeld
wordt. Vanaf 2017-2018 wordt in de onderbouw gewerkt in niveaugroepen (klas doorbrekend).

11.2.3 Realistische leerervaringen
In het schoolplan was een speerpunt ‘implementatie tuinkasproject’. Het tuinkasproject heeft als doel leerlingen
realistische leerervaringen te geven. In de afgelopen jaren is daarnaast nog een aantal praktijkruimtes ontwikkeld.
Zo is er een eco-experience, een buitenlokaal en een extra keuken gerealiseerd. Voor de eco-experience zijn lessen
ontwikkeld. Enkele van deze lessen zijn uitgevoerd met leerlingen van de basisschool, waarbij de leerlingen van
Accent Nijkerk een begeleidende rol hadden. Verdere implementatie is daarbij nog gewenst. In 2016-2017 is er een
vernieuwd en aanvullend lesprogramma geschreven voor PrO-BIO. PrO-BIO combineert de tuinkas, eco-experience
met het buitenlokaal. De keuken wordt volop ingezet in de kooklessen en bevordert het zelfstandig leren koken in
de onderbouw. Deze programma’s zijn een uitbreiding van de realistische leeromgevingen.

11.2.4 Pedagogisch klimaat
Voor het pedagogisch klimaat in de school stonden geen specifieke speerpunten benoemd in het schoolplan. Het
praktijkonderwijs kent van nature een benadering van denken in kansen en mogelijkheden. Toch is de veranderende
doelgroep als gevolg van onder andere passend onderwijs een belangrijk aandachtspunt geworden in de afgelopen
jaren. Het oplossingsgericht werken (OGW) is opgepakt. De focus ligt daarbij op de relatie met de leerling in plaats
van op macht. Het leren inzetten van OGW of iets dergelijks is nog volop in ontwikkeling.
De afgelopen jaren bleek ook dat er meer behoefte is aan een ‘achterwacht/opvang’, bijvoorbeeld in relatie tot
gedragsmatige problemen. Een leerling kan soms ‘even’ niet zo goed functioneren in de klas. Het gedrag van de
leerling kan hierdoor escaleren. De leerling zelf, maar ook de andere leerlingen en docenten ondervinden hier
hinder van. Hoe zorg je dan toch nog steeds voor de juiste begeleiding? En hoe voorkom je dat het uit de hand
loopt. Kern is dat begeleiding in de klas dan wellicht (tijdelijk) niet meer een optie is. Een vorm van een time out in
de school biedt dan preventief een oplossing. De plannen voor de time-out in de vorm van een schoolcoach zijn
gemaakt en er is een start gemaakt met de implementatie.
Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor de pauzes. Het doel is een veilige pauze voor de leerlingen en
medewerkers. De werkgroep pauze heeft een aanpak hiervoor beschreven en geïmplementeerd, onder de noemer
van een ‘Pauzebeleid’. Een concrete uitwerking is een rustige pauzeruimte voor leerlingen die daar behoefte aan
hebben. Het onderwerp pedagogisch klimaat is meegenomen als ontwikkelpunt voor dit nieuwe schoolplan.
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11.2.5 Zorg & ondersteuning
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest met betrekking tot passend onderwijs. De individuele
leerroute staat daarbij op Accent Nijkerk centraal. De leerlingen stippelen hun individuele route samen uit met hun
mentor. Deze route is beschreven in het individueel ontwikkelplan (IOP). In 2015 kwam daar het
ontwikkelingsperspectief (OPP) bij, waarin het verwachte uitstroomprofiel is meegenomen. Een ander belangrijk
element daarin is de bevorderende en belemmerende factoren voor het leren van de leerling. Het IOP en OPP zijn
terug te vinden in het digitale leerlingvolgsysteem Profijt. De digitale leerlingvolgsystemen waarin Accent Nijkerk
de leerlingen volgt omvat de interne schijf en Profijt. Met de implementatie van de zorgmodule Profijt is een start
gemaakt in 2017. Deze zorgmodule moet ervoor zorgen dat docenten en zorgmedewerkers sneller bij belangrijke
informatie kunnen die zij moeten weten over de leerlingen. Ook is het belangrijk de zorgstructuur goed in kaart te
brengen. Wie is waar verantwoordelijk voor? De zorgmodule is meegenomen als ontwikkelpunt voor dit nieuwe
schoolplan.
Accent Nijkerk werkt nauw samen met haar omgeving om een passend aanbod te realiseren voor de leerlingen. Zij
zet ook, indien gewenst expertise van externe partijen in om de leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. De
samenwerking met het zorgadviesteam (ZAT) verloopt voorspoedig. Hoe deze communicatielijnen lopen en
wanneer het ZAT wordt ingezet, is beschreven in de notitie ‘Interne samenwerking’. Het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven in 2016. Dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn
getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Naast het SOP zijn er ook regels en procedures
vastgelegd voor alcohol, drugs en andere verdovende middelen en het rookbeleid.

11.2.6 Stage en uitstroom
In het schoolplan stond het volgende doel ‘uitstroom van leerlingen voldoet aan de landelijke normen’. Accent
Nijkerk stelt voor iedere leerling een persoonlijk uitstroomprofiel vast op basis van de individuele vaardigheid en
belangstelling. De aanpak die zij daarbij volgen is beschreven in het ‘Stagebeleid’ en in de notitie
‘Uitstroomprofielen’. Deze aanpak zorgt er al jaren voor dat Accent Nijkerk voldoet aan de verplichte eisen (90%
passende uitstroomplek en 75% bestendige plek na 1 en 2 jaar), zie tabel 1.
Tabel 1. Plaatsing en bestendigheid Accent Nijkerk

Bestendigheid
Passende uitstroom

Volgmodule 1

Volgmodule 2

Volgmodule 3

Volgmodule 4

2016-2017

97,7

-

-

-

-

2015-2016

100

97,8

89,4

-

-

2014-2015

94,4

94,4

92,7

85,5

85,5

2013-2014

93,2

90,9

88,6

86,4

84,1

2012-2013

95,9

93,9

86,0

82,0

76,0

2011-2012

98,2

94,5

98,1

98,2

89,3

2010-2011

93,9

97

97

90,9

90,9
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11.3 INSPECTIE 2013
In 2013 heeft de Inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Accent Nijkerk hield naar
aanleiding van dit bezoek het basistoezicht. De inspectie bevestigde dat Accent Nijkerk goed bezig was; “De school
slaagt erin om in de afgelopen drie beoordeelde schooljaren ruim 94% van de leerlingen succesvol te plaatsen in
een baan, een beschermde werkomgeving of een vervolgopleiding. De bestendigheid van deze plaatsing is nog
hoger; na één jaar is het percentage uitstromers met een bestendige plaatsing 96%.” De inspectie vulde daarop aan
“leerlingen en docenten werken in een plezierige en ook resultaatgerichte sfeer samen. De basiskwaliteit van de
lessen is goed op orde. Door het heldere klassenmanagement en het gerichte op de behoeftes van de leerlingen
aangepaste aanbod zien we een goede betrokkenheid van de leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. (…) Met name
in de groepslessen is wat betreft differentiatie om te voorzien in de meer individuele leerbehoeften nog
ontwikkeling mogelijk.” Deze conclusie van de inspectie gaf aan dat het nodig was meer aandacht te krijgen voor
differentiatie.

11.4 TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EN 2018
De gemiddelde tevredenheidscores van de leerlingen en van de ouder(s)/verzorger(s) zijn mooie scores. Op een
aantal thema’s/vragen doet Accent Nijkerk het goed. Daarbij valt bij de leerlingen te denken aan:
 Docenten behandelen leerlingen met respect.
 Extra begeleiding als dat nodig is.
 Tevreden over de mentor.
 Thema veiligheid.
 Stage.
De ouder(s)/verzorger(s) zijn tevreden over:
 Makkelijk contact krijgen met school.
 Tevredenheid over de mentor.
Naar aanleiding van de analyse is het goed om de volgende thema’s nader te bespreken:
 Aansluiten lessen bij actuele gebeurtenissen uit het nieuws.
 Mening leerlingen meetellen
 Afwisseling in de les.
 Aanpak tegen pesten.
 Plezier naar school.
Het is wellicht ook goed om voor het thema schoolklimaat extra aandacht te behouden, omdat de vragen bij dit
thema lager scoren dan de overige vragen in het onderzoek.
Figuur 1. Tevredenheid leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
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11.5 INTERNE AUDIT STICHTING LEERLINGENZORG NW-VELUWE 2017
In november 2018 heeft er een interne audit plaatsgevonden op vier van de twaalf standaarden vanuit de Stichting
Leerlingenzorg NW-Veluwe. Doel van de audit is inzichtelijk krijgen in hoeverre de school aantoonbaar voldoet aan
de standaarden en indicatoren van de basisondersteuning. De auditoren beschrijven dat ze bij de medewerkers
enthousiasme en een grote betrokkenheid hebben ervaren. Zij constateereden dat er verbeteringen mogelijk zijn
op het gebied van consistentie en eenduidigheid. Door de veranderende rollen en nieuwe bezetting wordt nog
gezocht naar helderheid op dit terrein. Zij gaven ook aan dat de nieuwe werkwijze met Profijt verder kan worden
uitgewerkt. Volgens de commissie zit kennis van procedures en doelen in de hoofden van medewerkers. Dit kan
een risico vormen, bijvoorbeeld bij personele mutaties, maar ook omdat dan niet vastgelegd is wat het beoogde
doel is en of dit aantoonbaar bereikt is en/of bijgesteld moet worden. De Plan-Do-Check-Act-systematiek wordt niet
voldoende genoeg ingezet. Accent Nijkerk zit met name nog op ‘Plan’ en ‘Do’, het waarom, planvorming en de
uitvoering. Verder valt de auditoren op dat veel interne ondersteuning via mentoren en 2e lijnsmedewerkers wordt
aangeboden. Indien intern de expertise niet aanwezig is, wordt deze extern ingehuurd. De commissie gaf ook aan
dat de taken op het gebied van onderwijs/zorg niet duidelijk zijn belegd en dat de taakomschrijving van de mentor
niet helder is. De veranderingen in de organisatie zijn in de taken en verantwoordelijkheden niet zichtbaar
doorgevoerd. Er moet gezocht worden naar een heldere taakverdeling en inzicht in de verantwoordelijkheden.
De aandachtspunten uit deze audit zijn meegenomen als ontwikkelpunt voor dit nieuwe schoolplan.

11.6 PAGO ONDERZOEK 2015
In 2015 heeft een PAGO-onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek waren niet representatief
door het aantal respondenten dat deelgenomen had. Het onderzoek gaf echter wel aanleidingen voor verdere
acties. Tijdens diverse bijeenkomsten is het team aan de slag gegaan met zogenaamde ‘schatten’ en ‘draken’.
Eind schooljaar 2015-2016 vond deze aanpak geen doorgang door grote veranderingen in de school. In november
2016 startte een nieuwe directeur op Accent Nijkerk en in oktober 2017 startte een nieuwe afdelingsleider
onderbouw, zorg en aanmelding. Inmiddels was de MT-structuur zo veranderd dat er geen aparte afdelingsleider
meer was voor de bovenbouw. Door deze veranderingen kwamen de werkgroepen stil te liggen. Wel zijn deze
thema’s opgepakt door de medewerkers en het MT. Zo is door invoering van een interne nieuwsbrief en het
‘puntjesoverleg’ elke morgen om 8.00 uur met alle aanwezige medewerkers de communicatiestromen beter gaan
lopen. Door een pauzewerkgroep is er een pauzebeleid opgesteld en zijn aparte pauzes ingesteld. De schoolcoach
(zie paragraaf 6.3) is ook voortgekomen uit dit proces. De focus is in deze schooljaren gericht geweest op het creëren
van een veilige werkomgeving.
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11.7 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017
Met het medewerkersonderzoek wil Accent Nijkerk inzicht krijgen in de tevredenheid, de betrokkenheid en de
motivatie van de medewerkers. Het onderzoek is eind 2017 afgenomen door DUO en behaalde een respons van
83%. In de rapportage concludeert DUO dat “de medewerkers van Accent Nijkerk zeer tevreden zijn met hun werk.
Ze voelen zich zeer betrokken bij hun team/afdeling en bij de school/locatie, zijn trots op hun school en voelen zich
zeker van hun baan. Ze geven aan dat ze de aard van het veranderingsproces begrijpen en dat ze zeker opnieuw
voor de school zouden kiezen als zij voor de keuze stonden. Over (…) de sfeer, de inhoud van het werk, de
werkomstandigheden, de persoonlijke ontwikkeling en de arbeidsvoorwaarden zijn de medewerkers zeer
tevreden.” (2018, pagina 6). Aandachtspunten zijn “medewerkers zijn van mening dat ze onvoldoende tijd hebben
om leerlingen die extra zorg nodig hebben te begeleiden. (…) Ze geven aan dat ze op school onvoldoende toekomen
aan het voorbereiden van hun lessen/correctiewerk.” DUO adviseert dat het goed zou zijn om in de
gesprekkencyclus meer in te gaan op de doorgroeimogelijkheden van de medewerker en de wensen met betrekking
tot de persoonlijke ontwikkeling. Er is aandacht nodig voor communicatie (wijze van aanspreken), onderwijs
(kwaliteit, ondersteuningsbehoeften, sociale vaardigheden) en werkdruk (voorbereiding, zorgleerlingen).
De aandachtspunten uit dit onderzoek zijn meegenomen als ontwikkelpunt voor dit nieuwe schoolplan.

Figuur 2. Scores medewerkersonderzoek
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