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1. Inleiding
Voor u ligt het schoolplan nieuwe stijl van Nordwin College. Hierin leggen wij voor de
komende vier jaar vast over hoe onze kennisinstelling omgaat met wettelijke kwaliteitseisen
en welke de kwaliteitseisen we onszelf stellen, vanuit de missie dat we onze leerlingen en
studenten willen ‘leren en inspireren om met passie en vakmanschap te werken aan een
mooie, duurzame wereld’.
Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO en MBO op het gebied van voedsel,
natuur en leefomgeving. In dit domein zijn we ook op commerciële basis actief door het
ontwikkelen en uitvoeren van projecten, cursussen, evenementen en adviesopdrachten. De
vier VMBO-locaties zijn gevestigd in Buitenpost, Sneek, Heerenveen en Leeuwarden.
Vanuit onze visie werken we aan een integrale aanpak (whole school approach); we zijn ons
er van bewust dat het afstemmen van de onderlinge samenhang tussen curriculum,
didactiek, bedrijfsvoering, professionalisering en het aansluiten op de eisen van bedrijfsleven
en maatschappij zorgt voor de verwezenlijking van onze missie.
Doel van het schoolplan
Met het schoolplan legt het bevoegd gezag verantwoording af over de manier waarop
invulling wordt gegeven aan het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit
kwaliteitsbeleid omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
stelsel van kwaliteitszorg.
Met het schoolplan wordt verantwoording afgelegd aan Inspectie voor het Onderwijs ten
aanzien van de wettelijke voorschriften. Daarnaast is het schoolplan een document ten
behoeve van ouders, leerlingen en het personeel waarin inzicht wordt gegeven hoe Nordwin
College de kwaliteit van het onderwijs borgt. In de huidige fase richt het schoolplan zich
vooral op de basiskwaliteit.
Vaststelling, evaluatie en bijstelling van het schoolplan
Het schoolplan 2018-2019 is en wordt besproken met de Ouderraad, de Ondernemingsraad
en het Directieberaad. Het College van Bestuur heeft het schoolplan 18 juni 2018
vastgesteld. Het schoolplan wordt uiterlijk in 2022 geëvalueerd alvorens een volgend
schoolplan, afgestemd op de beleidscyclus en met specifieke ambities wordt vastgesteld.
Leeswijzer:
In hoofdstuk 2 leest u hoe wij ons onderwijs en randvoorwaarden organiseren om de basis
kwaliteit op orde te hebben en onze visie, missie en ambities te verwezenlijken.
In hoofdstuk 3 zijn de verschillende aspecten van het personeelsbeleid uiteengezet; de
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten en hoe we anticiperen op de toekomst.
In hoofdstuk 4 komt de kwaliteitszorg aan bod, onze strategie, de organisatie en het
evalueren van kwaliteitszorg, nu en in de komende jaren.
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2. Het onderwijskundig beleid
Missie, kernkwaliteiten en kernwaarden
Onze missie
Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een
duurzame, mooie wereld.
Onze kernkwaliteiten
Wij zijn pragmatisch en daadkrachtig - We excelleren in duurzaamheid – Ons onderwijs is
contextrijk en motiveert om te ontdekken en te leren.
Onze kernwaarden
Wij zijn betrokken en geven ieder écht aandacht - Wij zijn toegankelijk, je merkt aan alles en
iedereen dat we aanspreekbaar en benaderbaar zijn - Wij zijn gericht op goede
samenwerking - Wij vinden het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om
te gaan.
Hoe wij werken
Onze besluiten komen op transparante wijze tot stand. Voor een belangrijk besluit genomen
wordt, voeren we een open discussie over de relevante aspecten. Er wordt écht geluisterd
want we hechten aan draagvlak. Betrokkenen krijgen de ruimte en nemen de ruimte om hun
inbreng en mening te leveren. We stellen heldere, uitdagende maar ook haalbare en
acceptabele doelen. We zetten ons in om de afgesproken resultaten te halen.
Identiteit van de school
Nordwin College is een samenwerkingsschool van Algemeen Bijzonder, Protestant
Christelijk en Rooms Katholiek onderwijs. Onze scholen in Heerenveen en Leeuwarden
hebben als grondslag Algemeen Bijzonder en onze scholen in Buitenpost en Sneek hebben
als grondslag Protestant Christelijk. Het respecteren van ieders levensovertuiging en
maatschappelijke visie staat bij Nordwin College voorop. Wij hebben daarom een open
houding en een ruime blik. We weten dat de wereld niet stopt bij de deuren van de school of
bij de grens van onze provincie. We tonen ons betrokken bij mens en samenleving en
werken continu aan een schoolklimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en
respect toont voor de ander.
Onderwijsaanbod
Algemeen
Met onze opleidingen richten wij ons op het passend kwalificeren van onze
studenten/leerlingen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en
vakbekwaamheid in deze veranderende wereld.
Bij aanmelden vanuit groep 8 zetten we in op een warme overdracht;
in de pedagogisch-sociale ontwikkeling vormt het onderwijsteam een doorlopende leerlijn
voor de leerling. De ontwikkeling op dit vlak wordt door iedere docent en in het bijzonder de
mentor ondersteund. In gesprek met ouders wordt op de behoeften van de leerling
ingespeeld om een gezonde ontwikkeling te stimuleren en ondersteunen.
Op cognitief niveau worden leerlingen in eerste instantie n.a.v. niveau testen en adviezen
van de basisschool ingedeeld. Bij de intake en in de eerste periode worden
ondersteuningsbehoeften vastgesteld. Gedurende het schooljaar wordt op meerdere
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momenten de ontwikkeling van de leerling besproken en indien wenselijk extra uitdaging of
ondersteuning geboden. Aan het einde van leerjaar 2 wordt de definitieve leerweg
vastgesteld.
We zijn flexibel en differentiëren naar tempo, interesse en talent. Extra uitdaging wordt door
het onderwijsteam verzorgd d.m.v. een verbredend of verdiepend onderwijsaanbod met
bijvoorbeeld vak(ken) op hoger niveau. Onderwijskundige ondersteuning valt onder de
basisondersteuning. Het gaat dan o.a. over hulp bij omgaan met dyslexie en/of
rekenproblemen, aangepaste hoeveelheden schoolwerk, extra uitleg door een docent of hulp
door een onderwijsassistent, etc. Leerlingen met een LWOO-indicatie krijgen extra
ondersteuning van ons.
Ononderbroken ontwikkelproces
Vanuit onze kernwaarde Betrokkenheid (Wij zijn betrokken en geven ieder écht aandacht)
In het schoolplan van de locatie is de eventuele locatie-uitwerking opgenomen van:
aanpak overdracht PO-VO, onderwijskundige ondersteuning (niet zorg-gebaseerd).
Van elke leerling worden de instroomgegevens vastgelegd. Bij instroom vanuit het
basisonderwijs zijn dit:
 Advies van de basisschool
 Uitkomst van een capaciteitenonderzoek (IQ) bij aanvraag LWOO
 Niveau van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.
 Mate van negatieve faalangst, prestatie motivatie en/of emotionele instabiliteit
 Bekendheid met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen.
 Aanwezigheid van een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan)
 Wanneer op het aanmeldformulier staat aangegeven dat een warme overdracht is
gewenst, wordt hiervoor een afspraak gemaakt met ouder(s)/verzorger(s), het bo
en vo.
 Bovenstaande informatie bepaalt of een leerling perspectief heeft in het vmbo.
 Onderwijskundige ondersteuning: Inzet lokaal 3.0
 Biedt ondersteuning aan leerlingen die dreigen uit te vallen op (bepaalde)
leergebieden.
 Biedt ondersteuning aan leerlingen die aangewezen zijn op tijdelijke
opvang/begeleiding buiten de klas.
 Biedt ondersteuning bij het maken van het huiswerk.
 Biedt ondersteuning bij het plannen en organiseren van het huiswerk.
 Biedt opvang (uitschrijven van de gele kaart en de leerling voorbereiden op
het gesprek met de docent) voor leerlingen die uit de les zijn gestuurd.
 Signaleert onderwijsbelemmeringen en geeft een terugkoppeling naar de
coach of vakdocent.
 Biedt leerlingen de gelegenheid om te kunnen werken voor, tijdens en na hun
lessen.
 Biedt leerlingen de gelegenheid om toetsen te kunnen inhalen en
vervangende opdrachten te maken.
 Biedt leerlingen de gelegenheid om gebruik te maken van de stilteruimte.
 Biedt leerlingen de gelegenheid om een time-out te nemen.
houden we in de gaten hoe het met onze leerlingen gaat en onderhouden we actief contact
met onze leerlingen. Daarnaast betrekken we ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind.
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In ons vmbo is ‘extra ondersteuning’ een belangrijke pijler van het onderwijs. Voor vmboleerlingen met een lwoo-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs), ontvangt het Nordwin
College extra financiering voor aanvullende ondersteuning in en buiten de klas. Daarnaast
heeft ongeveer 5% van het aantal leerlingen in het vmbo speciale zorg nodig, voorheen
leerlinggebonden financiering (lgf of ‘rugzakje’)
Vanaf de binnenkomst van leerlingen wordt systematisch informatie verzameld over de
kennis en vaardigheden van de leerlingen. Een warme overdracht van leerlingen van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt gerealiseerd door onder andere
bezoeken van docenten/medewerkers aan basisscholen. Na aanmelding wordt bij de
afleverende basisschool zoveel mogelijk informatie opgehaald over de leerling die gebruikt
wordt voor de begeleiding van de leerling, met als doel zo optimaal mogelijk de begeleiding
vorm te geven op individueel niveau.
In de OGW-Kalender/Kwaliteitskalender worden de stappen die hierbij van belang zijn
geborgd doordat daarin duidelijk aangegeven is op welk moment welke activiteit met welk
resultaat door welke betrokkene en verantwoordelijke wordt uitgevoerd.
Tijdens de periodieke leerling-ouder-docent-gesprekken staat de input en
verantwoordelijkheid van de leerling centraal. Afspraken worden in de driehoek leerlingenouders-school gemaakt. Op die manier wordt gezorgd voor betrokkenheid van leerlingen bij
het stellen van doelen.
Als resultaten van leerlingen achterblijven kunnen daar diverse oorzaken voor zijn. Mentoren
signaleren, onderzoeken waar behoefte aan is, nemen actie en monitoren. Voor leerlingen
die meer ondersteuning nodig hebben verwijst de mentor door naar een
zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator. Leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte worden opgepakt in de extra ondersteuningsoverleggen, waar in
ieder geval de ondersteuningscoördinator, teamleider en mentor bij betrokken zijn en evt.
externe deskundigen op afroep beschikbaar zijn.
Voorbeelden van mogelijke acties door de mentor of door de ondersteuningscoördinator zijn:









Thuisproblematiek (bijvoorbeeld oma overleden), in dergelijke gevallen wordt contact
opgenomen met thuis en vindt zo nodig een doorverwijzing plaats.
Problemen met plannen en organiseren komen veel voor. Buiten het reguliere
lesprogramma worden hiervoor specifieke individuele hulpuren gehouden voor
plannen en organiseren.
Problemen met het maken van huiswerk, dit kan de oorzaak hebben in het niet willen
of niet kunnen. Buiten de les vindt hiervoor groepsgewijs ondersteuning plaats door
docent in huiswerku(u)r(en).
Indien nodig vinden er maatwerktrajecten plaats waarbij bijvoorbeeld een hertest van
het IQ wordt gedaan. Op basis hiervan wordt met ouders een advies voor de verder
schoolloopbaan besproken.
Motivatieproblematiek wordt geanalyseerd. Aangezien we elk kind op de juiste plek
willen zien kan dit betekenen dat wordt geadviseerd om naar een andere school over
te stappen.
Vakspecifieke ondersteuning kan plaatsvinden tijdens en na de les. Na de les kan
kortdurende hulp voor specifieke onderdelen plaatsvinden. Vakspecifieke
ondersteuning buiten de reguliere les om wordt terughoudend ingezet, voorkomen
moet worden dat leerlingen minder actief aan het werk zijn tijdens de les.
Er kan van gedragsvolglijsten gebruik worden gemaakt waarbij een docent ieder uur
noteert hoe het is gegaan met de inzet in de les en het gedrag en daarop feedback
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geeft. Ouders worden hierbij betrokken en ondertekenen elke avond de lijst. Dit wordt
gebruikt voor leerlingen die niet op de rails gehouden kunnen worden en wordt
gedurende maximaal 3 weken toegepast.
Periodiek (tijdens iedere rapportvergadering) vinden leerlingbesprekingen plaats
waarbij interventies smart worden gedefinieerd. Aan het eind van de periode, wordt
het effect van de interventie besproken.

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan
de leeftijdsgroep, wordt een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding,
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen aangeboden. Het aanbod,
de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van
de leerling. Mentor, zorgcoördinator en docent werken nauw met elkaar samen om dit te
realiseren.
Periodiek wordt geëvalueerd of het aanbod het gewenste effect heeft en worden de
interventies zo nodig bijgesteld. In het ondersteuningsprofiel is vastgelegd wat onder extra
ondersteuning wordt verstaan en welke voorzieningen worden aangeboden in aanvulling op
het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de
leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, wordt in het ontwikkelingsperspectief
vastgelegd hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. De mentor en
de zorgcoördinator leggen dit vast in een groeidocument in het leerlingvolgsysteem, EduArte.
Het groeidocument gaat met de leerling mee totdat het kan worden afgesloten.
Omdat alle betrokkenen gericht zijn op het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van
leerlingen, vloeit de extra ondersteuning naadloos over in de basisondersteuning voor alle
leerlingen. Zowel buiten als binnen de klas worden leerlingen goed ondersteund om zich
optimaal te ontwikkelen.
Op onze vestiging is er een Meldlokaal/extra voorziening beschikbaar, bedoeld om uitval
tegen te gaan.
Burgerschapsvorming en Loopbaanoriëntatie
De ontwikkeling als mens, burger en toekomstig vakman, aan de hand van vragen als wie
ben ik, wat kan ik en wat wil ik krijgt in LOB en studieloopbaan coaching een steeds
duidelijker vorm. Er is een LOB-PTA; onderdelen hiervan komen in ieder keuzevak terug en
in AVO-lessen wordt aandacht besteed aan beroepsrichtingen die bij het vak aansluiten.
Leerlingen doen stage in het kader van LOB en een stage in het berdrijfsleven die aansluit bij
het gekozen keuzepakket, om ervaring op te doen met de beroepspraktijk en te ontdekken
wat bij hun past.
Het digitaal persoonlijk portfolio is als instrument in aanbouw om de eigen ontwikkeling door
de leerling vorm te kunnen geven en het eigenaarschap over de eigen ontwikkeling steviger
voor de leerling neer te zetten. Naast het wettelijk voorgeschreven programma wordt ook
aandacht besteed aan duurzaamheid, extra culturele en maatschappelijke onderwerpen en
internationalisering.
Duurzaamheid vertalen wij als zorg dragen voor jezelf, voor anderen en voor je
leefomgeving. Als rode draad voor duurzame ontwikkeling in de school werken we op alle
locaties, inclusief het onderwijs service bureau, met het internationale VN programma EcoSchools. Om kennis op te bouwen rond duurzaamheid werken we met de principes van The
Natural Step. In onze didactiek maken we gebruik de uitgangspunten van Leren voor
Duurzame Ontwikkeling (Frijters, 2016) en de Zeven Competenties van de Duurzame
Professional (Roorda, 2015). Voor het maken van concrete afspraken per team is het
Groene Kompas als gespreksleidraad voor duurzame innovatie ontwikkeld, gebaseerd op
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het INK-model (www.hetgroenekompas.nl).
Extra culturele en maatschappelijke onderwerpen komen aan bod in de vorm van onder
meer drama, excursies en projecten. Om de samenhang van onderwerpen uit de kerndoelen
te accentueren worden de vakken deels als leergebieden aangeboden.
In het kader van internationalisering is er sprake van een toenemende inkomende en
uitgaande mobiliteit. Onze studenten en docenten hebben hier direct baat bij, in de zin dat
het ons een open houding en een ruime blik biedt op kansen en ontwikkelingen in een groter
perspectief.
Locatie Sneek werkt met het LOB PTA dat Nordwin Breed is vastgesteld. In de
onderbouw wordt er komend schooljaar een start gemaakt met de uitvoering van
het PTO. Het PTO wordt voor de zomervakantie opgeleverd. Speerpunten zijn de
invulling van de projectmiddag en de coachuren welke zijn gericht op het leren
leren, gebaseerd op de vijf competenties van Marinka Kuijpers en het kerndeel van
profiel Groen. Het aantal coachuren is uitgebreid van één uur naar drie uren per
week.
Iedere week wordt er op een vaste middag projectonderwijs verzorgd voor de
eerste twee leerjaren. De activiteiten worden geclusterd rond een thema waarin de
mogelijkheid gemaakt wordt om de lesdoelen te realiseren en vaardigheden en
houding verwerven. De 3 bouwstenen ( Nordwin Sneek) komen in de projecten
terug (Verbinding, leren in de praktijk en eigenaarschap) . De 6 uitgangspunten in
meer of mindere mate ( groen, gezond, duurzaam, aardiger vaardiger en
waardiger)

Taal & Rekenen
Nordwin College onderstreept het belang van goed taal- en rekenonderwijs om het
zelfstandig en goed kunnen functioneren in de maatschappij en een goede doorstroom
mogelijk te maken. De Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen schrijft voor dat
alle leerlingen eind VMBO niveau 2F hebben behaald.
In het
schoolplan
vanNordwin
de locatieCollege
is de eventuele
opgenomen van:in het
Voor
rekenen
maakt
gebruiklocatie-uitwerking
van TOA als meetinstrument,
uitwerking
en
inrichting
van
LOB
–
in
welke
opdrachten
/
onderdelen
bij welke
examenjaar wordt de rekentoets gemaakt. Een digitaal programma
(zoalsvakken
Score /of
programma’s, is LOB ondergebracht.
Studyflow) wordt ingezet voor oefenen en is gericht op het automatiseren van vaardigheden
waarbij iedere leerling oefent op eigen niveau, richting niveau van het rekenexamen. Bij
leerlingen waarbij het onderwijsaanbod in de rekenlessen niet het gewenste effect heeft
gehad op de rekenontwikkeling, en het vermoeden van ernstige rekenproblemen of
dyscalculie bestaat, wordt de ABC-toets (Groenestijn, 2009) als signalering instrument
ingezet.
Voor de leerlingen waarbij met dossieropbouw is aangetoond dat zij niet in staat zijn aan te
tonen 2F te beheersen bestaat de 2ER en 2A-ER variant, deze wordt naast de 2F rekentoets
afgelegd, het cijfer hierop wordt als de leerling daarvoor kiest zichtbaar gemaakt op de
diplomacijferlijst i.p.v. de 2F rekentoets.
Voor taal kiezen wij voor een geïntegreerde aanpak: iedereen is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de taalvaardigheden. De basisvaardigheden komen logischerwijs overal
binnen de school aan de orde. Door als school afspraken te hebben over de aanpak van taal
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en rekenen en door als docenten onderling te weten wat bij welk vak aan de orde is, wordt
een taalrijke schoolomgeving gecreëerd.

Algemeen
Taal &
Rekenbeleid
Protocol
ERWD en
dyscalculie

Rekenen
Wij houden ons aan de Nordwin brede afspraken die zijn gemaakt met
betrekking tot het locatieactieplan rekenen. Wij vinden het als school
belangrijk dat rekenen niet wordt gezien als apart vak. Daarom wordt zowel
wiskunde als rekenen door dezelfde docent aangeboden. Wanneer blijkt dat
er tijdens wiskunde leerlingen uitvallen op een specifiek onderdeel (bijv.
procenten) dan wordt dit in dezelfde week bij rekenen ook aangeboden.
Taal
Wij houden ons aan de Nordwin brede afspraken die zijn gemaakt met
betrekking tot het locatieactie plan Taal. Aankomend schooljaar staat het
Nederlands curriculum op de agenda. Dit i.v.m. de AVO landelijke groen
herziening en de wens om Nederlands beter te integreren binnen alle vakken.
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Maatwerk en differentiatie
We spelen in op verschillen tussen studenten en leerlingen in niveau en tempo,
leervermogen, competenties en belangstelling. Differentiëren binnen groepen en klassen
geven wij mede vorm door
1. het aanbieden van digitaal oefenmateriaal
2. groepswerk/opdrachten met een verdeling van taken en feedback op de ontwikkeling
daarin als belangrijk component.
3. aangepaste opdrachten voor passende uitdaging deze kunnen zowel verdiepend als
makkelijker ten opzichte van de originele opdracht zijn.
Passend bij de leervraag kan de leerling relevant les- en oefenmateriaal vinden en benutten
voor zijn leren. Door reflectie op ontwikkeling door oefenprogramma’s of diagnostische
toetsen wordt het leren bevorderd. Divers aanbod voor verschillende interessegebieden
komen m.n. duidelijk terug in projecten, werkweken en bijvoorbeeld de jaarmarkt.
Docenten volgen vorderingen van leerlingen volgen door de resultaten op (oefen)toetsen,
rapportage in oefenprogramma’s en uitvoering van opdrachten te evalueren vervolgens
gerichte aanwijzingen of feedback geven, zwakke en sterke punten achterhalen. Zo
aansluiten op individuele verschillen is dagelijkse praktijk voor iedere docent. Leerlingen die
de lessen op school tijdelijk niet kunnen volgen (door ziekte, topsport, e.d.), kunnen via
afstandsleren aan de slag met schooltaken.
Nordwin College streeft naar excellent onderwijs, dit is opgenomen in Koers 2022. Dit doen
we mede om leerlingen die veel kunnen of in een onderdeel excelleren uit te dagen. Deze
leerlingen kunnen een of meerdere vakken op een hoger niveau examen doen. Daarnaast
zijn er projecten zoals Skills Talents, Nordwin got Talent ons Topsportbeleid, etc.
De volgende punten komen nog terug in het herstelplan dat voor de zomervakantie
wordt afgerond:
- vakwerkplannen: de basis op orde, maar ook staat passend onderwijs
(differentiëren) op de vakgroep agenda’s.
Gedurende het schooljaar wordt de uitvoering van het plan volgens de pdca-cyclus
uitgevoerd.

ICT
In het visiestuk Onderwijs en ICT wordt de inzet van ICT beschreven als middel om het
onderwijs beter en leuker te maken en als doel op zich. De leerling leert in een veilige
leeromgeving om de PC, laptop of tablet efficiënt en functioneel in te zetten voor opleiding en
studie en (later) voor werk. Leerlingen die vaardig zijn in het werken met ICT kunnen:
• relevante actuele informatie vinden
• verwerven van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
• reflecteren op ervaringen en ontwikkeling
• werken en leren met elkaar en zo gezamenlijk tot betere resultaten komen
• gemaakt werk eenvoudig maken, inleveren, beoordelen en archiveren
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Techniek & Innovatie
Ook in de branches waar wij voor opleiden spelen technische innovatie en robotisering een
belangrijke rol. Alle VMBO-locaties van Nordwin College beschikken over een Lego Studio.
Dit sluit aan op de ambities het consortium TopTechniek, waarbij jongeren op een speelse
en hoogwaardige manier kennismaken met de technologie van nu en de toekomst.
Leerlingen maken kennis en worden getraind in o.a. programmeren, robotica, hydraulica en
pneumatiek. In de onderbouw doen leerlingen hierin vaardigheden en kennis van op in het
vak Technologie & Innovatie. In de bovenbouw hangt de ontwikkeling van de leerling hierin
samen met de interesse voor technische innovatie en robotisering doordat het een grotere of
kleinere component is in de gekozen beroepsvakken.
Beroepspraktijkvorming
Een belangrijk onderdeel in het leerproces is de stage. In het VMBO in de onderbouw vindt
de maatschappelijke stage plaats; in de bovenbouw de bedrijfsstage - gekoppeld is aan het
gekozen vakkenpakket van de leerling en een stage in kader van LOB. Leerlingen werken
met stagelogboeken om hun leerervaringen goed bij te houden, en er nadien en/of
tussentijds met de docent en de stagebegeleider op te reflecteren.
Samenwerking ten behoeve van ontwikkeling jongere
Tussen de vmbo-scholen en MBO 1&2 is er sprake van sterke onderlinge samenwerking om
de groene doorstroom te verbeteren. Aan iedere VMBO-locatie is een MBO1&2 locatie
gekoppeld. Onze leerlingen worden zorgvuldig begeleid naar het vervolgonderwijs d.m.v.
een koude en zo nodig warme overdracht.

Examinering
Algemeen
Examinering vindt plaats conform het examenbesluit. Voor het schoolexamen (SE) wordt
daarbij gebruik gemaakt van diverse toetsvormen. Het SE wordt afgenomen volgens de
richtlijnen van het College voor de Examens. Meer gedetailleerde informatie is vastgelegd in
het examenreglement en de Programma’s voor Toetsing en Afsluiting (PTA) van de locaties.
Profiel Groen en Keuzevakken
Nordwin College heeft vroeg ingezet op de ontwikkeling en implementeren van Profiel Groen
en beroepsgerichte keuzevakken in de stijl van nieuw vmbo. Er is geïnvesteerd in het maken
van eigen onderwijsmateriaal, geborgde toetsen en ontwikkelen van LOB-opdrachten zodat
deze in ieder keuzepakket terug komen. Vakgroepen komen Nordwin Breed meerdere keren
per jaar samen voor organisatie en evaluatie en vakdocenten op de locaties werken samen
in de uitvoering van het beroepsgerichte onderwijs.
Na de ontwikkelfase ligt het aanpassen van materiaal en toetsen n.a.v. de evaluatie door de
vakdocenten in schooljaar ’17-’18 bij de ontwikkelgroep. In een eerste evaluatie is vast
komen te staan dat voor de gemengde leerweg specifieker lesmateriaal beschikbaar zou
moeten zijn. In ’18-’19 wordt daarom nog een klein deel materiaal ontwikkeld waardoor de
Gemengde Leerweg specifieker kan worden bediend. Vanaf schooljaar ‘19-‘20 ligt de zorg
en verantwoordelijkheid voor het materiaal bij de vakgroepen.
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Maatwerk in het onderwijsprogramma
Om leerlingen op niveau te bedienen kunnen zij in jaar 1 of 2 onder bepaalde voorwaarden
een niveau opstromen en als het noodzakelijk is een niveau afstromen. Voor leerlingen die in
de juiste leerweg zitten maar een of meerdere vakken op een hoger niveau aankunnen is
daarvoor stimulerend beleid opgesteld.
Algemeen:
Overgangsnormen,
beleid op- en
afstromen,
vak op hoger
niveau.

Ambities t.a.v. maatwerk op niveau en de aanpak om leerlingen maximaal te
laten presteren worden meegenomen in het herstelplan kwaliteitszorg. Op dit
moment kunnen wij nog niet aangeven hoe wij dit concreet gaan vormgeven,
aangezien wij nu de basis op orde brengen.

Overgangsnormen Nordwin Breed worden toegepast.

Voor de meest recente resultaten van de examens verwijzen wij naar de website van de
onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl. Ook in vensters voor verantwoording
www.schoolvo.nl zijn veel actuele gegevens over onze scholen te vinden.
Ambities en de rol van de docent
Uitgangspunt is om op alle niveaus van het VMBO aansprekende opleidingen van uitstekend
niveau aan te bieden. Opleidingen die interessant en uitdagend zijn voor onze
onderwijsdeelnemers en aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarbij letten we er op dat
1. de opleidingen goed aansluiten bij de capaciteiten van de zeer diverse doelgroep,
2. deze ruimte bieden voor specialisatie en keuzes, en
3. haalbaar en betaalbaar worden gerealiseerd.
Deze ambitie is alleen te realiseren met deskundig en gemotiveerd personeel. Nordwin
College heeft deze mensen in dienst en daar prijzen we ons gelukkig mee.
Iedereen realiseert zich dat we dit alleen kunnen volhouden en verder verbeteren als we
systematisch en structureel blijven inzetten op kwaliteitsverbetering. Nordwin College
hanteert hiervoor al jaren het zogenoemde INK- model – in hoofdstuk 4 wordt dit nader
toegelicht.
Wij zien professionalisering als een middel en noodzakelijke voorwaarde om de hoofddoelen
van de organisatie te realiseren. Het gaat ons erom dat beleid en (onderwijs-)
organisatorische keuzes daadwerkelijk bijdragen aan meetbaar beter onderwijs, meer
tevreden leerlingen en ouders, stagebegeleiders en personeelsleden en meer duurzame
relaties tussen mensen onderling en met hun omgeving.
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Professionalisering van docenten door intervisie, supervisie en scholing
Stevige inzet op begeleiding en volgen van leerlingen.
3 maal per week coachmoment etc.
Verandering organisatiestructuur: verantwoordelijkheden bij
vakgroepen/kwaliteitsgroep etc. zoals opgenomen is in het herstelplan Sneek.

Schoolklimaat
Veiligheid
Voor de algemene organisatie, uitvoering en het borgen van veiligheid in en rond de school
verwijzen we naar het Schoolveiligheidsplan vmbo-groen.

Pedagogisch Didactisch
Sociale duurzaamheid
In het pedagogisch didactisch klimaat binnen Nordwin College is er veel aandacht voor
sociale veiligheid, want je veilig voelen is een basisbehoefte die voor een deel van onze
leerlingen en studenten onder druk staat in hun leefwereld.
Er is veel aandacht voor zorgdragen voor jezelf in relatie tot zorgdragen voor anderen.
Docenten en personeel bewaken de sfeer op school, zowel in de klas als daarbuiten. Nu een
deel van het sociale leven van leerlingen zich digitaal afspeelt zijn trainingen in mediawijsheid, waarin jongeren kritisch leren nadenken over hun acties op internet, feiten, fictie en
nepnieuws vast onderdeel van (mentor)lessen.
Op een goede manier met elkaar omgaan komt terug in de schoolregels en het
leerlingenstatuut. Op i-nordwin, en als verwijzing in de schoolgids, staat een
leerlingenstatuut, opgesteld in begrijpelijke taal voor jongeren, over hun rechten en plichten
op basis van artikel 24g van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
Op elke school is een leerlingenraad actief die in samenspraak met de directeur en/of
teamleider het reilen en zeilen op school bespreekt en adviezen afgeeft.
Medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. Tijdens de lessen grijpt een docent in
op vervelende opmerkingen, stroeve houding richting samenwerken of uitsluiten van
klasgenoten en stimuleert leerlingen elkaar te behandelen zoals ze zelf behandeld willen
worden. In de kantine is er toezicht tijdens de pauze, op het schoolterrein is cameratoezicht.
Uit enquêtes over (sociale) veiligheid blijkt dat leerlingen van Nordwin College zich op school
(erg) veilig voelen.
Bij zorgelijke signalen wordt het gesprek aangegaan met leerlingen door de mentor of soms
een vertrouwde medewerker of vertrouwenspersoon. Als het nodig blijkt, wordt er
ondersteuning geboden door de mentor of een medewerker van een wijkteam, ook bieden
we trainingen zoals Rots en Water.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
Veiligheidsbeleid
Pesten laat zijn sporen na en is onacceptabel. Het zorgt ervoor dat kinderen niet toekomen
aan datgene waarvoor ze naar school horen te gaan: leren en zichzelf ontwikkelen. Ons
veiligheidsbeleid is gericht op drie hoofdlijnen:
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Normstelling en bewustwording
School en ouders trekken samen op
Blijvende aandacht voor pesten

Naast fysiek en verbaal pesten heeft cyberpesten speciale aandacht. Niet omdat we dit als
separaat probleem zien, maar omdat dit specifieke kenmerken heeft en een bredere blik van
ouders, leraren en jongeren zelf vereist, juist omdat cyberpesten zich nog meer aan het zicht
onttrekt dan offline pesten. Docenten spelen een bepalende rol in de signalering en aanpak
van pesten. Het is cruciaal dat (aankomende) docenten leren hoe zij pesten kunnen
voorkomen, signaleren en aanpakken.
Elke locatie van Nordwin College heeft daarom een vertrouwenspersoon en een anti-pest
coördinator. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs twee verschillende personen, wel twee
verschillende taken. De anti-pestcoördinator is de eerste aanspreekpersoon voor ouders en
jongeren, deze kan bemiddelend optreden of ervoor zorgen dat de betreffende leerling zo
nodig wordt doorverwezen. Tevens zorgt deze persoon ervoor dat het beleid als
gespreksonderwerp levend en onder de aandacht wordt gehouden in het (docenten)team.
Leven Lang Ontwikkelen
Naast veiligheid en sociale duurzaamheid is een ambitie van Nordwin College om de
pedagogisch didactische insteek te richten op een leven lang ontwikkelen. In het
visiedocument Doorlopende Leerlijn en Persoonlijk Digitaal Portfolio wordt beschreven
waarom en hoe jongeren leren om zich actief te oriënteren op de wereld van arbeid en
beroep. Binnen het onderwijs stimuleren we bij LOB, talentontwikkeling, in mentorlessen en
projecten het ontwikkelen van de vaardigheden.
Zowel op het VMBO als op het MBO wordt gewerkt met de loopbaancompetenties van
Marinka Kuipers. Deze competenties zijn integraal verweven met het curriculum en zijn in die
zin niet gekoppeld aan een bepaald vak. De mentor/coach is samen met de decaan degene
waar alle ervaringen rond loopbaancompetenties bij elkaar komen en worden besproken. De
opgedane ervaringen en de reflecties hierop worden verzameld in het persoonlijk digitaal
portfolio. Het Persoonlijk Digitaal Portfolio en plusdocument wordt in schooljaar ‘18-‘19
geïmplementeerd.
Invloed leerlingen op schoolklimaat en handelen van personeel
Leerlingen hebben het recht voorstellen en ideeën in te brengen (via de leerlingenraad). Ook
hebben leerlingen het recht om een docent te laten weten wat hij/zij goed doet en niet goed
doet, de wijze waarop ze dit kunnen doen is omschreven in het leerlingenstatuut. Als
aangekaarte zaken niet naar tevredenheid worden opgepakt, dan kan een leerling de
klachtenregeling inzetten.
Op elke school is een leerlingenraad actief die in samenspraak met de directeur en/of
teamleider het reilen en zeilen op school bespreekt en adviezen kan geven.
Daarnaast is op elke school een Eco-Team actief, waarin jongeren, conciërges, docenten en
management evenwaardig met elkaar bespreken hoe de verduurzaming van de school
verder vorm kan krijgen.
Voor de zomer wordt een voorstel uitgewerkt door het kwaliteitsteam ter
bevordering van een gezond en positief schoolklimaat. Hierbij denken wij aan
implementatie mediation, het werken in projecten in de onderbouw en elk blok wordt
afgesloten met een sportevenement.
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Ondersteuning
Zorg start bij binnenkomst van de leerling. Bij aanname van iedere leerling zal worden
afgewogen of de ondersteuningsbehoefte van de leerling de handelingsbekwaamheid van de
school op gebied van begeleiding niet overvraagt. De mogelijkheden qua ondersteuning
staan beschreven in de ondersteuningsprofielen van de locaties.
Voor elke leerling die naast de basisondersteuning extra ondersteuning (arrangement) nodig
heeft, wordt er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit OPP wordt periodiek
geëvalueerd en bijgesteld.
Zorg zit in het klimaat en de organisatie van de school. We gaan uit van geïntegreerde zorg.
Zorg en begeleiding maakt deel uit van het pedagogisch-didactisch handelen van elke
docent/medewerker. Dit betekent dat begeleiding zoveel mogelijk binnen de groep
plaatsvindt, door de docent, mentor, team.
De zorg die Nordwin College biedt, is daarmee primair gericht op het succesvol afronden van
de schoolopleiding. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat een leerling alleen goed kan
leren als:
 er een goed leer- en sociaal klimaat in de school is
 hij of zij zich veilig voelt op school
 op het persoonlijk vlak goed in zijn of haar vel zit
 goed onderwijs krijgt
Binnen de zorgstructuur is de mentor/coach de spil van alle begeleidingsactiviteiten. Hij is de
eerstverantwoordelijke voor de leerlingen van zijn mentorgroep. De mentor/coach begeleidt
en adviseert zijn leerlingen. Hij stelt zich op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen,
zet zich in voor de goede verhoudingen in de klas en zoekt zo nodig contact met ouders/
verzorgers, interne begeleiders, vakdocenten en decanen. De mentor/coach is voor
ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt binnen de school.
Als het nodig is kan een leerling bij gesignaleerde vragen of problemen extra ondersteuning
krijgen. Er is op iedere locatie een geïntegreerd aanbod van zorg en ondersteuning dat
flexibel en snel kan worden ingezet. De leerling blijft – samen met ouder(s)/verzorger(s) mede verantwoordelijk voor het succes van de zorg. De begeleiding is erop gericht dat de
leerling grip krijgt op de problematiek.
Er wordt zowel preventief als curatief zorg verleend.
Preventieve zorg
 coaching door mentoren/coaches
 directe actie indien daar aanleiding toe is n.a.v. de intake fase
 (projectmatige) aandacht voor bepaalde thema’s (pesten)
 Pedagogisch-didactisch bekwame docenten die goed in staat zijn een
ondersteuningsvraag te signaleren
Curatieve zorg
 op grond van signaleringstoetsen rekenen/taal/sociaal-emotioneel welbevinden (o.a.
faalangst)
 n.a.v. signalen van docenten en mentoren/coaches
 n.a.v. signalen uit leerlingenbespreking
 op verzoek van leerlingen/ouders, na eventueel nader onderzoek
 op grond van externe verzoeken (ambulante begeleiders, andere instanties)
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We onderscheiden verschillende betrokkenen bij de zorg:
 Mentor of coach: Elke leerling heeft een mentor of coach; hij/zij is het eerste
aanspreekpunt voor leerling en ouders voor school- en persoonlijke zaken.
 Zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator: De zorgcoördinator/
ondersteuningscoördinator is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als er
problemen of vragen zijn met het studieverloop of op persoonlijk gebied. De
zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator kan er voor zorgen dat leerlingen op deze
vlakken worden begeleid.
 Teamleider: De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken en de
vaak betrokken bij het overleg tussen docenten, ouders en leerlingen.
Nordwin College participeert in verschillende Samenwerkingsverbanden. Met de scholen in
onze regio dragen we bij aan passend onderwijs in Fryslân en zijn we toegankelijk voor een
brede doelgroep. De samenwerkende scholen organiseren onder andere de reboundvoorziening, een specifieke voorziening voor leerlingen die tijdelijk beter even buiten de
normale schoolsetting kunnen leren en zich ontwikkelen.
De oplossing van zware problematiek van leerlingen is geen schooltaak. De school heeft de
taak deze problemen te signaleren, de zorg hierover te delen met de ouders en te verwijzen
naar instanties die samen met ouders en kind het probleem mogelijk kunnen
oplossen.

Algemeen

Zie bijlage schoolondersteuningsprofiel

Zorgplan
VMBOgroen
VSV
Het aantal voortijdig schoolverlaters was bij het Nordwin College laag, maar is nog verder
teruggedrongen. De preventieve aanpak, waar nodig ondersteund door externe
deskundigen, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
De preventieve aanpak bestaat uit:
 Absentiebeleid en goede samenwerking met de leerplichtambtenaar
 Inspelen op signalen over sociaal emotioneel welbevinden
 Veiligheid
 Korte lijnen
 Goed ondersteuningsaanbod (zie o.a. preventieve zorg)
 Enthousiasmerende en motiverende lessen
 Beroepspraktijkvorming
 Rebound-voorziening met als doel vervolg binnen regulier onderwijs

3. Personeelsbeleid
Uitgangspunten
Een duurzaam personeelsbestand – we kunnen veranderingen opvangen zonder concessies
te moeten doen op geleverde kwaliteit.
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Voor ons dreigt de valkuil laat te reageren op veranderingen; om een betrouwbare
voorspelling te maken over wat nodig is aan medewerkers over 5 jaar, over 10 jaar, etc is
een vooruitziende blik nodig en verstand van de invloed van regionale ontwikkelingen die op
het onderwijs invloed hebben. We constateren dat we voor komend schooljaar en/of het
schooljaar erna beslissingen nemen, en dat inspelen en investeren op een duurzaam
personeelsbestand een uitdaging is.
De afdeling personeelszaken voert in samenwerking met het LMT van locaties beleid met als
doel een stevige basis van medewerkers die zelfstandig kwalitatief goed werk leveren, het
vanzelfsprekend vinden om samen te werken en voor een team-doel te gaan. Investeren in
kwaliteit van eigen werk, samenwerken met collega’s, onderwijsmaterialen en communicatie
hoort voor hen bij een professionele houding.
Als organisatie zien we graag ‘kweekplaatsen’ ontstaan, medewerkers met ambitie moeten
de kans krijgen zich in een andere rol te ontwikkelen door mee te lopen, mee te werken aan,
scholing en taken krijgen, in het gekozen terrein. Zo kan bij een vacature vaker makkelijk
intern een medewerker gevonden worden die gemotiveerd is, weet wat het nieuwe
takenpakket omvat en het werk daardoor vrij soepel op kan pakken.
Krimp
Een belangrijk aandachtspunt in ons personeelsbeleid voor de komende jaren is het
handhaven van de goede kwaliteit van het onderwijs in een situatie waarin de bekostiging
vanuit de overheid onder druk staat en we te maken krijgen met krimp als gevolg van
demografische ontwikkelingen. Dit doen we door strategisch personeelsbeleid, waarbij
mobiliteitsbeleid binnen en buiten Nordwin College speerpunt is.
Veranderingen in de regio en innovatie van ons onderwijs
De maatschappij verandert, dus het onderwijs verandert. Nordwin College sluit aan bij de
ontwikkelingen die landelijk en in de regio worden geïnitieerd. Duurzaamheid is daarbij
continu een speerpunt.
Stand van zaken
Diversiteit op de werkvloer houdt in dat er verschillende medewerkers zijn: vrouwen,
mannen, allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen. Als werkgever houden we rekening
met de verschillen en de overeenkomsten tussen medewerkers. Medewerkers vormen een
afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving en ieder neemt zijn eigen kennis,
ervaring en talenten mee. We streven naar een evenwichtige, diverse samenstelling van
personeel op alle niveaus binnen onze organisatie.
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Leeftijdsopbouw aantal medewerkers verdeeld over man/vrouw
In bovenstaand diagram zien we de verdeling van ons medewerkersbestand over de
verschillende leeftijdsgroepen. We hebben een grote groep medewerkers in de
leeftijdscategorie 60+. Opvallend is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in deze
categorie.

Aantal fte (peildatum 31/12) over 2012 t/m 2017
In 2012 was het aantal mannen/vrouwen nog in evenwicht. Daarna hebben we een aantal
jaren een toename gezien van het aantal vrouwelijke medewerkers en een afname van het
aantal mannelijke medewerkers. In 2017 zien we het verschil weer wat teruglopen naar 55,2
% vrouwen en 44,8 % mannen.
Vrouwen zijn relatief goed vertegenwoordigd in de schoolleiding, dit is echter nog niet
evenredig aan 55%. De schoolleiding bestaat op dit moment uit een Voorzitter College van
Bestuur a.i. (vrouw), 6 locatiedirecteuren (2 vrouwen en 4 mannen). Bij de teamleiders is de
verdeling man-vrouw evenredig.
In de staf zien we 4 vrouwelijke stafhoofden en 3 mannelijke stafhoofden.

Schoolplan VMBO-groen Sneek, nwvlaa, 21 november 2018

19

Kwalitatieve aspecten
Het aannamebeleid is de eerste stap in een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand.
Naast bevoegdheden en reputatie binnen werkgebied letten we op een ‘klik’ in het
sollicitatiegesprek. Alle medewerkers hebben op hun manier passie voor het werk en dragen
met hun inzet graag bij aan het goed functioneren van de organisatie. Dat is merkbaar aan
de sfeer op alle locaties en de mentaliteit goed werk te willen leveren.
Voor onderhoud van bekwaamheden en kunnen inspelen op de ontwikkeling van het team,
opleiding of organisatie inventariseren de verschillende vakgroepen ook op de inhoud van
het lesprogramma of welke scholing gewenst is. Scholing en professionalisering kan
individueel of als vakgroep aangevraagd. Hierbij maken we graag gebruik van de kennis en
kunde binnen de organisatie en ons netwerk. Leren van en met elkaar zorgt voor beklijving
van het geleerde en omdat geleerd wordt in de organisatie komen ontwikkelingen sneller tot
stand.
De organisatie investeert jaarlijks substantieel in opleiding en training. Scholing en
ontwikkeling en het initiatief daartoe vinden plaats op het niveau van de instelling, de
locaties, teams en individuele medewerkers.
Expertise en de mogelijkheid scholing te organiseren hebben we vaak in huis doordat een
docent voor zichzelf of met een collega nieuwe ontwikkelingen wil vormgeven en zich daarin
hebben verdiept of geschoold, ook door detachering of samenwerken met andere scholen
kan expertise zijn ontstaan die niet school-breed is. Deze docenten/medewerkers worden
gevraagd workshops te geven op de algemene studiedagen of deel uit te maken van
projectgroepen waarin zij hun kwaliteiten kunnen delen en overdragen aan collega’s.
Als voorbeelden van professionalisering van ons VMBO in de afgelopen jaren noemen wij:
 Resultaatverantwoordelijke teams, om de kwaliteiten en capaciteiten van een team
optimaal te benutten voor het onderwijs; waarbij een team gericht is op de opbrengst,
werkt volgens de pdca-cyclus en ieder individu in het team zich eigenaar voelt van de
afspraken die zijn gemaakt.
 Scholing op o.a. ontwikkelen vakinhoud, verbreding onderwijs naar duurzaamheid en
gezondheid, onderwijsontwikkeling, toetsconstructie, taal- en rekenonderwijs
 Ontwikkeltijd; voor vernieuwing VMBO zijn organisatorisch keuzes gemaakt waardoor
onderwijsmateriaal door docenten is ontwikkeld. Deze docenten hebben daardoor nu
een expertrol in hun vakgroep.
 Gebruik maken van de mogelijkheden van digitale leermiddelen in het onderwijs, in
aansluiting op de interesse en vaardigheden van studenten en de vraag vanuit het
beroepenveld;
In het schoolplan van de locatie is de eventuele locatie-uitwerking opgenomen van:
de professionalisering en voorbeelden over van en met elkaar leren.
- vaste overlegmomenten per vakgroep. Vakwerkgroepen stellen dit
schooljaar voor het eerst de teamplannen op.
- het gezamenlijk doorlopen van de PDCA cyclus van het vakwerkplan.
- op basis van behoefte en gesignaleerde hiaten studiedagen
/studiemiddagen voor het personeel
- inzetten op eigenaarschap
- imlementeren vanuit het werken van een matrix organisatie
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Veranderende rol voor de docent
Vanaf 2015-2016 zijn vmbo-breed de rollen van de docent (CPS) ingezet als didactiek om de
basiskwaliteit van het onderwijs vorm te geven. Docenten zijn geïntroduceerd in de
methodiek door scholing en literatuur.
Naast de vijf rollen van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter is er ook
binnen Nordwin College expliciete aandacht gekomen voor de zesde rol van de docent,
namelijk die van leercoach. Intervisie, POP-gesprekken, lesbezoeken aan de hand van een
kijkwijzer etc. zijn bouwstenen om in deze rol te groeien en een steeds groter
handelingsperspectief op te bouwen.
De coach/mentor zullen wij in Sneek vorm gaan geven vanuit opbrengst gericht
mentoraat. Dit wordt het aankomende schooljaar geïmplementeerd.

Deze zesde rol wordt ook van teamleiders verwacht. Er is hernieuwde aandacht om dit in
een pdca-cyclus te organiseren. Het evalueren van (team)werk, plannen van acties om
ambities of verbeterpunten uit te voeren, bewust bij de opbrengst stilstaan en reflecteren op
het proces en aanpassingen doen, is vastgelegd in de teamplannen.
Hetzelfde moet op kleinere schaal gebeuren op individueel niveau onder begeleiding van de
leidinggevende, door niet alleen een jaarlijks functioneringsgesprek te houden maak
maandelijks of wekelijks korte (les) bezoekjes met een kijkwijzer, een klein moment van
gerichte feedback en de kans daarop persoonlijke verbeterpunten vorm te geven. Daarnaast
organiseren we intervisie, gebruik makend van de kijkwijzer.
Schoolleiding
In de ontwikkeling van het management is flink geïnvesteerd. Binnen het management
worden de functies van directeur en teamleider onderscheiden. De directeur is
verantwoordelijk voor de locatie als geheel, inclusief de kwaliteit van het onderwijs en de
deskundigheid van medewerkers en teams. De teamleider is verantwoordelijk voor de
onderwijskundige ontwikkeling van opleidingen en de aansturing en begeleiding van de
medewerkers. De deskundigheidsbevordering van het management heeft zich de afgelopen
jaren gericht op:







Als managementteam verantwoordelijkheid nemen voor en leiding geven aan de
locatie
Onderwijskundig leiderschap;
Leiding geven aan onderwijskundige ontwikkeling en de sturing van medewerkers;
Coachend leiderschap;
Het voeren van ontwikkel- en functioneringsgesprekken;
Individuele ontwikkeltrajecten op basis van een assessment.

In de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het personeelsbeleid vindt op dit
moment een versnelling plaats doordat de kwaliteitszorg en ambities worden herbezien.
Door bijvoorbeeld structureel gebruik te maken van een kijkwijzer bij lessen door m.n. de
teamleider, de feedback hieruit direct te bespreken, doel is om de leskwaliteit steeds te
verbeteren of bewust in blijven zetten van sterke punten van de docent om de leskwaliteit te
continueren.
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Leerlingen geven feedback door middel van enquêtes op docentniveau.
De input vanuit lesbezoeken en de leerling-enquêtes worden gebruikt om ontwikkelpunten te
formuleren in het jaarlijks gesprek. Deze worden SMART geformuleerd, in het volgende
gesprek wordt hierop teruggekeken en het resultaat en opbrengst geëvalueerd. (pdca)

Verantwoording personeelsbeleid
Anticiperen
Door de huidige en voorspelde situatie t.a.v. leerlingenaantallen zullen we de komende jaren
steeds van personeel afscheid moeten nemen, dat doen we zorgvuldig. Natuurlijk verloop is
een eerste bron, mobiliteit een tweede. Daarnaast zorgen we voor een flexibele schil om
fluctuaties op te kunnen vangen. Uitgangspunt is dat we voortdurend inzetten op kwalitatief
goed personeel.

4. Kwaliteitszorg
Sinds september 2017 werkt het Onderwijs Service Bureau met een stafhoofd Kwaliteit en
Onderwijs. Samen met het team beleid- en kwaliteitsontwikkelaars, bestuurder en de LMT’s
is deze persoon verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijskundig beleid, en voor
de vertaling hiervan naar de uitvoerende partijen in de lijn (CvB, directeuren, teamleiders).
Doelstellingen
In koers 2022 hebben wij onze ambities geformuleerd.
Stelsel van kwaliteitszorg
Om kwaliteit te organiseren en te borgen vinden we het belangrijk om de kwaliteit die we
ouders, bedrijven, overheid en andere stakeholders beloven, ook te kunnen aantonen en
bewijzen. We verantwoorden ons naar de diverse stakeholders van Nordwin College. We
hebben het dan over: studenten/leerlingen, medewerkers, ouders, toeleverend en afnemend
onderwijs, stagebedrijven en arbeidsmarkt, onderwijsinspectie en Raad van Toezicht.
Voor systematische, structurele aandacht voor kwaliteit gebruiken de INK-filosofie als
kapstok om onze kwaliteitszorg vorm te geven. Binnen INK worden vijf organisatiegebieden
en vier resultaatgebieden onderscheiden. Door doelstellingen concreet te formuleren richting
belanghebbenden, activiteiten in de organisatiegebieden te benoemen en consequent te
evalueren en bij te stellen, wordt de samenhang tussen resultaten en inspanningen zichtbaar
gemaakt. Hiermee ontstaat zicht op sturingsvariabelen en interventiemogelijkheden om de
kwaliteit verder te verbeteren.
De basis voor onze kwaliteitszorg is het toepassen van de Deming cirkel:
 Plan: Hoe wij komen tot plannen (strategie en beleid) is beschreven in de procedure
managementcyclus.
 Do: Onze kritische processen hebben wij beschreven. Hoe wij dit doen beschrijven
wij in de procedure procesbeheer.
 Check: Bij onze doelgroepen controleren wij of wij de processen goed georganiseerd
hebben en beheersen. Daarnaast controleren wij of wij werken volgens de afspraken.
Dit hebben wij beschreven in de procedures auditen en horizontale dialoog.
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Act: Op basis van de resultaten van onderzoek nemen wij acties om het nog beter te
gaan doen. Bovendien zorgen wij dat wij ons op de goede manier verantwoorden aan
onze stakeholders. Dit is beschreven in de procedures: kwaliteitszorg en verbeteren,
externe verantwoording en horizontale dialoog.

Verbeterplannen zijn resultaatgericht en SMART geformuleerd. Bovendien geven wij telkens
aan hoe wij het resultaat met de verschillende doelgroepen gaan evalueren. Zij hebben een
duidelijke plek in de resultaatgebieden van het INK model. Naast de 'harde' benadering van
de pdca-cyclus vinden wij het ook belangrijk te werken met de IMWR-cirkel:
 Inspireren
 Mobiliseren
 Waarderen
 Reflecteren
Bij verbeteren hanteren wij het gedachtegoed van ‘appreciative inquiry’. Dit laten wij ook
terugkomen in de beoordeling van processen door op een waarderende manier te auditen.
Goede communicatie is belangrijk bij alles wat wij met elkaar doen. We kijken hierbij naar de
procedure, de inhoud en de relatie. Wij handelen vanuit de door het managementteam
benoemde waarden voor Nordwin College.
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering is gericht op het goed besturen en beheren van de kernactiviteiten van de
organisatie: onderwijs en advisering. We doen dit op basis van transparantie, efficiëntie,
effectiviteit, professionaliteit, integriteit en oog voor de menselijke maat.
Horizontale verantwoording
In de horizontale verantwoording vinden wij naast verantwoording ook samenwerking
belangrijk. Samen met alle partijen in en rond de school willen we samen vooruitgang
boeken. Daarnaast willen we ons uiteraard goed verantwoorden over bijvoorbeeld de
ouderbijdrage. Voor de verantwoording maken wij gebruik van Vensters voor Verantwoording
www.schoolvo.nl. Ook is relevante informatie te vinden via onze website
www.nordwincollege.nl
Onder ‘alle partijen’ verstaan we:
 leerlingen
 ouders
 personeel
 onderwijskolom (primair onderwijs, VMBO, MBO, HAVO en HBO)
 stagebedrijven/arbeidsmarkt
 ‘Buurt”- de directe omgeving van de school
De beleidscyclus
Het Nordwin College gaat bij de borging van de kwaliteit van het onderwijs uit van twee cycli:
de vierjarige beleidscyclus;
 De Koers (Koers 2022) . Deze cyclus wordt in het vervolg van de notitie nader
toegelicht.
 Het Schoolplan.
De PDCA-cyclus1 (één jaar).
1

PDCA: plan, do, check, act
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Kwaliteitsverbetering laat zich niet altijd ‘vangen’ in de in principe eenjarige PDCA-cyclus.
Enerzijds vragen veel verandertrajecten – bijvoorbeeld m.b.t. verbetering van de kwaliteit –
veelal meer dan een jaar om de beoogde resultaten te realiseren; dit geldt zeker wanneer
hiermee ook cultuuraspecten gemoeid zijn. Anderzijds zijn er vaak niet-voorziene
omstandigheden die zich in de loop van een jaar kunnen voordoen en die van invloed zijn op
veranderprocessen.
Resultaten van tevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld in geval van leerlingen, studenten
en medewerkers, komen maar eens in de twee jaar beschikbaar.
We evalueren ieder schooljaar op verschillende niveaus ons onderwijs. Vanuit deze
evaluaties wordt actie ondernomen; in de praktijk passen we ons handelen aan, op papier
leggen we de afspraken en ons handelen vast.
Instrumenten voor de borging van de kwaliteit
De kwaliteit van het Nordwin College is geborgd in de volgende instrumenten:
 Missie, kernkwaliteiten en kernwaarden als uitgangspunt voor het strategisch beleid
en het dagelijks handelen
 Het strategisch beleid; Koers 2022, Het Schoolplan (per april, mei 2018, periode van
4 jaar)
 Het CvB jaarplan
 Kpi’s
 A3 Jaarplan op locatie,
 Teamplan / vakwerkplan
 Kwaliteitskalender
 Rapportages en verantwoording
Input voor deze instrumenten wordt verkregen op basis van de volgende bronnen en de
analyse van de informatie die deze bronnen opleveren:
 Qlikview en de door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit van het Onderwijs Service
Bureau aangeleverde gegevens
 Balans en uitputting budgetten op basis van de begroting
 Tevredenheidsonderzoeken: leerlingen, studenten, ouders, medewerkers,
leerbedrijven / BPV
 Audits (bedrijfsvoering en onderwijs)
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Zelfevaluaties, voorafgaand aan opstellen van Locatie Jaarplan, Teamplan en
Vakwerkplan
Risico-inventarisatie en -analyse
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gehouden die alle aspecten van het Nordwin
College omvat. Deze analyse wordt uitgevoerd door KPMG.
Op basis van deze inventarisatie vindt een analyse plaats en worden voor de
belangrijkste risico’s – indien noodzakelijk of gewenst – beheersmaatregelen
vastgesteld. De resultaten van de risicoanalyse worden onder meer gebruikt voor de
continuïteitsparagraaf in het geïntegreerd jaardocument.
Rapportages over meldingen en klachten, rapportages vertrouwenspersonen
Bevindingen bedrijfsarts
Voortgangsrapportages gesubsidieerde projecten (EU, RIF, CiV, Kwaliteitsafspraken
mbo, etc.)

De weerslag hiervan is op hoofdlijnen opgenomen in het geïntegreerd jaardocument.
Kwaliteit en kwaliteitsborging staan ook regelmatig op de agenda van de raad van toezicht,
de medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, ouderraad).
Het CvB monitort op systematische wijze middels kwartaalrapportages, werkoverleggen en
voortgangsgesprekken met locatiedirecteuren en stafhoofden.
Schoolplan
Het schoolplan wordt vierjaarlijks opgesteld. Het schoolplan kent dezelfde vierjaarlijkse
cyclus als de Koers. Dit schoolplan bevat naast de wettelijk verplichte onderdelen, ook
locatiespecifieke onderdelen. Het basisdeel van het schoolplan wordt voor het hele Nordwin
College beschreven.
Vanuit de Koers, en het CvB Jaarplan wordt jaarlijks het A3 Jaarplan per locatie opgesteld.
De locatiedirecteur betrekt hierbij de medewerkers en de Teamplannen. Het A3 Jaarplan
wordt door het CvB goedgekeurd en vastgesteld.
Wanneer nodig – bijvoorbeeld op basis van zelfevaluatie, audits of inspectierapporten –
worden onderdelen van het A3 Jaarplan uitgewerkt in een verbeterplan.
Het Teamplan
Het Teamplan vormt de verbinding tussen het strategisch beleid (Koers 2022, Schoolplan,
A3 Jaarplan) en de onderwijsuitvoering door de teams.
Het Teamplan wordt gevormd op basis van de volgende input:
 zelfevaluatie
 input vanuit de teams
 onderdelen in het A3 Jaarplan die relevant zijn voor het team
 evaluatie van het vorige Teamplan
 analyse behaalde resultaten vorige Teamplan
 (interne) audits
 eventueel aanwezig verbeterplan
De verbeteractiviteiten worden door de teamleider in samenspraak met het onderwijsteam
opgesteld. Het Teamplan wordt door de vestigingsdirecteur vastgesteld.
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Tevredenheidsonderzoeken
PLANNING
Tevredenheidsmetingen
2017/2018

Periode 2017/2018
sept okt nov dec jan

feb mrt april mei juni juli

VMBO-groen
1
waardering i-Nordwin (MarCom)
2
Enquête over werkdruk
3
4
5

LAKS Monitor
Tevredenheid ouders/verzorgers
(Vensters)
Meting en evaluatie gebruik iPad

6
7
8

Evaluatie oud-leerlingen
15-vragenlijsten
Stagekaartjes

8jan

Op verzoek, kan
jaarrond
jaarrond
jaarrond

tot

12mrt

Op verzoek, kan
HVN jaarrond

Jaarplanning Kwaliteitscyclus
tijd
Juli/aug
Aug/sept
Okt/nov
Nov/dec
Mei/juni

Vakwerkplan
Kijkwijzer (lesbezoeken)
CvB Jaarplan
A3 Jaarplan
Teamplan

vaststellen
LD voor 1 okt
LD voor 15 sept
CvB voor 1 jan
LD voor 1 juli
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