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1. INLEIDING

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

Dat vindt u kortweg in dit schoolplan 2017-2020 van De Witte Vogel. We beschrijven onze ambities en doelstellingen

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

zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

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

instrumenten. Basis zijn het schoolplan 2013-2016 en de daaruit voortvloeiende jaarplannen. Uiteraard met als 

uitgangspunt onze missie en visie, waarbij we geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Het bepaalt 

waar we de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s we werken. Daarbij vormen de ambities 

en resultaten uit het Strategisch Beleidsplan RESPONZ 2016-2020 de kaders. 

De strategische doelen van RESPONZ hebben we uitgewerkt in doelen voor dit schoolplan. De centrale thema’s in 

het plan zijn ook input voor de strategische (jaar)plannen van Middin en Sophia Revalidatie. Daarbij hebben we reeds

ingezette wegen van deze ketenpartners meegenomen in dit schoolplan. Daardoor ligt er nu een uniek schoolplan,

waarin niet alleen de ambities van het onderwijs staan, maar van ons totale Tyltylcentrum. 

We verwachten met dit document een helder beeld te geven van de ontwikkeling die het SO en VSO van 

De Witte Vogel en het centrum als geheel doormaken in de beleidsperiode tot en met 31 december 2020. 

Met oog voor het verleden en onze focus op de toekomst gericht. De Witte Vogel bouwt!

Vriendelijke groet,

Erik Los

Directeur Tyltylcentrum De Witte Vogel

Waarom een schoolplan?

n Het is een intern kwaliteitsdocument met keuzes in beleidsontwikkeling.
n Het is de basis voor planning en sturing voor de komende jaren.
n Het biedt de mogelijkheid om doelen te evalueren en koers te bepalen.
n Het biedt kaders voor de ambities van het gehele centrum en levert input voor de 

strategische plannen van onze moederorganisaties.
n Het is een wettelijk verantwoordingsdocument naar inspectie, bevoegd gezag, ouders en medewerkers. 
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2.1 TYLTYLCENTRUM DE WITTE VOGEL

De SO- en VSO-afdeling maken deel uit van Tyltylcentrum 
De Witte Vogel. De onderwijsafdelingen vallen onder stichting
RESPONZ. Tot het centrum behoort ook kinderdagcentrum
(KDC) De Witte Vogel van Middin, voor kinderen van 
0 t/m 4-5 jaar. Sophia Revalidatie biedt revalidatie en 
ondersteuning binnen KDC, SO en VSO. 

2.2 PERSONEELSGEGEVENS

Op De Witte Vogel werken op 1 januari 2017 in totaal 
73 personeelsleden, 49,54 fte.

2.3 LEERLINGGEGEVENS

De doelgroep van De Witte Vogel zijn leerlingen met een 
meervoudige beperking (MB) of ernstig meervoudige beperking
(EMB). In principe zijn alle leerlingen met een meervoudige 
beperking welkom op De Witte Vogel. Concreet betekent 
dit een zeer uiteenlopende doelgroep: van de meervoudig 
beperkte (MB)-leerling met een IQ net onder 70, tot de 
EMB-leerling. Een EMB-leerling is een leerling met een IQ
onder de 35. Deze leerlingen met complexe, bijkomende 
problematiek hebben veel zorg en structuur nodig. Onze 
leerlingen kunnen naast een lichamelijke en verstandelijke 
beperking ook verschillende bijkomende stoornissen hebben,
zoals autisme en visusproblemen.

Momenteel is het percentage EMB-leerlingen ongeveer 60%.
Door strakke regelgeving rond leerlingvervoer en daardoor 
verlegde leerlingstromen zien wij echter weer een lichte 
toename van leerlingen met een IQ tot 70, die voorheen naar
scholen gingen buiten Den Haag. Daarom willen wij blijven 
inzetten op onze regiofunctie als expertisecentrum voor alle
leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking. 
Voor meer informatie over onze doelgroep, zie het 
schoolondersteuningsprofiel op onze website: 
www.wittevogel.nl. 

Toelating tot De Witte Vogel is mogelijk met een 
toelaatbaarheidsverklaring categorie 3 MG-indicatie. 
In hoofdstuk 4.3 leggen wij de aannameprocedure verder uit. 

2. ALGEMENE GEGEVENS

LEERLINGAANTALLEN

In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld van de afgelopen vier jaar. 

SO
Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

(prognose) (prognose)

Aantal leerlingen 61 61     63 69 62

VSO
Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

(prognose) (prognose)

Aantal leerlingen 48 42 37 37 44

Functies Aantal personeelsleden FTE

Directeur 1 1

Afdelingsmanagers 2 1,76

Intern begeleiders 2 1,68

Leerkracht 18 11,5

Onderwijsbegeleiders 9 7

Klassenassistenten 33 22

Facilitaire dienst 2 1,8

Verpleegkundigen 2 1

Secretariaat 2 1,4

Receptie 1 0,4
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TEAM KDC

Begeleider

Assistent-begeleiders

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Maatschappelijk werk

Muziektherapie

Orthopedagoog

MANAGEMENT KDC
Unitmanager 

Sophia Revalidatie
Zorgmanager Middin

Zorgmanager Middin
Zorgcoördinator 
Sophia Revalidatie

Intern begeleider RESPONZ
Zorgcoördinator 
Sophia Revalidatie

Intern begeleider RESPONZ
Zorgcoördinator 
Sophia Revalidatie

TEAM SO

Leerkracht

Assistenten

Schoolverpleegkundige

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Maatschappelijk werk

Muziektherapie

Orthopedagoog

MANAGEMENT SO
Afdelingsmanager RESPONZ

Unitmanager 
Sophia Revalidatie

DIRECTEUR

Administratie
Facilitaire 
dienst

P&O
RESPONZ ICT

Revalidatie-
techniek

Revalidatiearts

TEAM VSO

Leerkrachten

Assistenten

Schoolverpleegkundige

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Maatschappelijk werk

Muziektherapie

Orthopedagoog

MANAGEMENT VSO
Afdelingsmanager RESPONZ

Unitmanager 
Sophia Revalidatie

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Interdisciplinair
groepsteam 1

Interdisciplinair
groepsteam 1

Interdisciplinair
groepsteam 1

enz. enz. enz.
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De daling van het aantal leerlingen komt in het VSO voort 
uit een scheve leeftijdsopbouw (minder instroom in het 
SO leidde in de jaren erna tot minder instroom in het VSO.
Daarnaast is een aantal leerlingen eerder uitgestroomd dan 
verwacht). We verwachten dat dit in de komende jaren weer
rechttrekt. In totaal zijn de leerlingen op dit moment verdeeld
over veertien groepen.

Voedingsgebied
De leerlingen komen uit de volgende gemeenten:
n Den Haag
n Leidschendam-Voorburg: 
n Westland
n Wassenaar
n Delft
n Pijnacker-Nootdorp
n Zoetermeer

2.4 KENMERKEN ONDERWIJS/
LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT

Wij bieden als algemeen-bijzondere school speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een 
meervoudige beperking. De school staat open voor 
leerlingen van elke geloofsovertuiging en we respecteren 
ieders opvatting daarover.

2.5 BELANGRIJKE PARTNERS

Op De Witte Vogel werken wij graag en intensief samen met
onze ketenpartners (zie ook hoofdstuk 9). Zowel structureel,
zoals bij de ondersteuningsstructuur leerlingenzorg, als 
incidenteel. 

Onze school werkt samen met:
n Sophia Revalidatie en Middin, waarmee wij het centrum

vormen;
n SPPOH & SWV ZHW, de samenwerkingsverbanden waar-

van de meesten van onze leerlingen deel uitmaken;
n diverse andere samenwerkingsverbanden.

Een volledige lijst van samenwerkingspartners en leveranciers 
is op te vragen bij de directie. Zie verder onze schoolgids
(hoofdstuk 1).

Ouders en omgeving
De ouders zijn een belangrijke gesprekpartner in de 
ontwikkeling van hun zoon of dochter. Dit gebeurt tijdens 
de besprekingen van de doelen en tijdens ouderavonden. 
Wij kunnen steunen op betrokken ouders die graag hun 
steentje bijdragen aan de school. Dit doen zij door middel van
afvaardiging in de (G)MR, helpen bij activiteiten of aanwezig
zijn bij bijzondere activiteiten. In de komende jaren zetten wij
verder in op ouderbetrokkenheid, om samen de ontwikkeling
van leerlingen te stimuleren.
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3. MISSIE & VISIE EN THEMA’S

3.1 MISSIE EN VISIE

Onze visie – waar geloven we in?
Wij geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind, 
dat zich ontwikkelt als er een beroep wordt gedaan op zijn 
zelfstandigheid, op welk niveau dan ook. Iedere leerling is uniek
en ontwikkelt zich samen met anderen, op zijn eigen niveau en
tempo. Iedereen is waardevol en heeft recht op een uitdagend
bestaan, passend bij zijn mogelijkheden. Ons werken is ambiti-
eus, onze medewerkers leggen de lat voor de leerlingen steeds
een stukje hoger.

Onze missie – waar gaan wij voor?
De Witte Vogel biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
met gespecialiseerde onderwijsondersteuning. Ons integrale
aanbod biedt elke leerling een programma op maat, waarin hij
zich kan ontwikkelen, in een veilige omgeving en zijn mogelijk-
heden kan inzetten in het dagelijks leven. We doen dat op basis
van Eén Kind Eén Plan (EKEP), samen met ouders, onderwijs en
revalidatie.

Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden van leerlingen en 
kijken continu waar een volgende stap in de ontwikkeling is 
te maken. Iedere leerling kan kennis en vaardigheden 
ontwikkelen, waarbij hij vanuit het ontwikkelingsperspectief
een duurzame en passende plek in de maatschappij krijgt. 
Onze missie is dat alle kinderen recht hebben op onderwijs,
ongeacht beperking of zorgvraag. Wij gaan ervoor om als hét  
expertiscecentrum te boek te staan voor kinderen met een 
(ernstige) meervoudige beperking.

Hoe doen we dat?
Op basis van een ontwikkelingsperspectief, aangevuld met 
het Capaciteitenprofiel Revalidatie (CAP), delen wij leerlingen 
in in leerroutes. Op basis hiervan bieden we passende leerlijnen
aan. De leerkracht/onderwijsbegeleider geeft samen met de
klassenassistent het dagelijks onderwijs vorm, met intensieve
ondersteuning door behandelaren. We streven naar een 
beperkt aantal behandelaars rondom een kind en een groep
(groepsteam). We werken interdisciplinair met doelen vanuit
onderwijs en behandeling voor elke leerling en stemmen de
voortgang onderling af. Daarbij staat de vraag van de leerling
altijd centraal. In onze ogen is er geen scheiding tussen 
onderwijs en zorg. Ook bij zorgmomenten zien wij kansen om
doelgericht te werken, waardoor dit een integraal onderdeel
uitmaakt van het onderwijsaanbod. Vanuit die gedachte richten
wij ons op het gehele kindsysteem met als motto ‘Samen beter,
beter samen’. Dit komt ook tot uiting in de EKEP-gedachte.
EKEP staat voor een eenduidige aanpak vanuit verschillende
onderwijs-disciplines, ondersteuning en behandeling en de 
ouders/verzorgers. Door integrale samenwerking en de inzet
van specifieke expertise streven we naar optimale ontwikkeling
van de leerlingen.

Waaraan zijn wij herkenbaar? 
Waar wij voor gaan en hoe wij dat doen, is samen te vatten in
drie drijfveren van RESPONZ, die als leidende principes ons
handelen sturen:

3.2 BELANGRIJKSTE THEMA’S 2017-2020

Uit onze missie en visie wordt duidelijk waar we voor gaan en
waar we aan willen werken. Daarbij geeft het strategisch plan
van RESPONZ een duidelijk kader dat wij in dit schoolplan ver-
talen naar thema’s, doelstellingen en acties voor onze school. 

DRIJFVEREN RESPONZ

Ieder talent telt
In ons onderwijs gaan wij uit van kansen en mogelijkheden:
we richten ons op de individuele mogelijkheden van iedere
leerling. We dagen leerlingen uit hun grenzen voortdurend
te verleggen en streven naar het hoogst haalbare uit-
stroomniveau.
Ook ieder talent van onze medewerkers telt. Onze 
medewerkers zijn verschillend en hun expertise vult 
elkaar aan. De Witte Vogel biedt medewerkers maximale 
mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing.

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid
Ons aanbod is erop gericht, dat leerlingen zo zelfstandig
mogelijk kunnen leren en leven. Ook in onze organisatie-
structuur streven wij dit principe na; verantwoordelijkheden
liggen zo laag mogelijk in de organisatie. 
De Witte Vogel creëert een professionele cultuur die 
uitdaagt tot zelfstandig functioneren en ontwikkelen.

Samen beter, beter samen
Iedereen is anders, iedereen is uniek. We vullen elkaar 
aan, samen zijn we beter. Wij geloven dat we onderdeel
uitmaken van een netwerk en dat wij elkaar nodig hebben
om onze leerlingen een passend en stimulerend aanbod te
bieden.

Strategisch Beleidsplan RESPONZ geeft richting

De Witte Vogel is een van de drie scholen die vallen onder
de stichting RESPONZ. Het bestuur en de directie van 
RESPONZ hebben een aantal gezamenlijke ambities en 
resultaten geformuleerd die richting geven aan ons 
schoolplan. Bekijk het Strategisch Beleidsplan RESPONZ 
op www.responz.net/publicaties.
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Eind 2020 staat De Witte Vogel bekend als expertisecentrum voor meervoudig 
en ernstig meervoudig beperkten. Het gedachtegoed van LACCS en het ontwikke-
lingsdenken zijn de basis voor leerroute 1 en 2. LACCS staat voor Lichamelijk 
welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbestedingen. 
In leerroute 3 en 4 zijn de doorgaande leerlijnen voor rekenen, lezen en sociaal-
emotionele ontwikkeling verrijkt met een passende methode. De inhoud staat 
centraal, waarbij organisatie, scholing, systemen en beleid ondersteunend zijn.

Om opbrengsten verder te vergroten, verdiepen we de plan/do/check/act-cyclus 
op alle niveau’s, als basis voor ons kwaliteitszorgsysteem.

De medewerker krijgt (binnen kaders) de ruimte, is een specialist en werkt actief 
aan zijn eigen ontwikkeling. Medewerkers stellen een SMART Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan op, op basis van de gestelde competenties. Dit wordt 
ingebed in de gesprekkencyclus.

Wij blijven de organisatie inrichten met het kind centraal, vanuit het EKEP 
gedachtegoed. Daarbij zijn kaders, taken en verantwoordelijkheden helder 
voor medewerkers en ouders.

Wij betrekken de nieuwbouw en benutten de nieuwe mogelijkheden binnen en 
buiten het gebouw voor ons onderwijs.

Ouders worden verder betrokken binnen het primaire proces, om zo samen aan 
de ontwikkeling van leerlingen te werken en de opbrengsten van het onderwijs 
te vergroten. Zij krijgen via een passend aanbod vanuit school/centrum hulp in 
de ondersteuning van hun zoon/dochter.

ONDERWIJS
Kernambitie:
(E)MB-expertisecentrum

ONDERWIJS
Kernambitie: 
Opbrengstgericht werken

MEDEWERKERS
Kernambitie:
Regie over eigen werk 

ORGANISATIE
Kernambitie: 
Effectieve organisatie

MIDDELEN
Kernambitie: Nieuwbouw 

PARTNERS
Kernambitie:
Ouderbetrokkenheid

Belangrijkste thema’s Doelstellingen 2017-2020
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SCHOOLNIVEAU

Check

Plan

Act

Schoolplan

Verbeteren
en 

vernieuwen

Resultaten meten
Do

Schoolplan/

Jaarplan

opstellen
Schoolplan/

Jaarplan

uitvoeren

GROEPSNIVEAU

Check

Plan

Act

Groepsplan

Verbeteren
en

vernieuwen

Groepsplan

uitvoeren

Groepsplan

opstellen

Resultaten meten
Do

INDIVIDUEEL NIVEAU

Check

Plan

Do

Act

Handelingsplan

uitvoeren

Resultaten meten

Ontwikkelings-

perspectief/

Handelingsplan

opstellen
Ontwikkelings- 

perspectief

Verbeteren en 

vernieuwen

Kwaliteitszorg op schoolniveau
Document: Schoolplan
Kwaliteitscyclus
1. Schoolplan opstellen - PLAN
2. Jaarplan uitvoeren - DO
3. Resultaten meten - CHECK
n Oudertevredenheid;
n Leerlingtevredenheid;
n Schoolverlatersonderzoek;
n Medewerkersonderzoek (o.a. tevredenheid);
n Inspectiebezoek;
n WMK-diagnoses;
n Interne/externe audits;
n Zelfevaluatie en audits.
4. Schoolplan verbeteren en vernieuwen – ACT

Kwaliteitszorg op groepsniveau
Document: Groepsplan
Kwaliteitscyclus:
1. Groepsplan opstellen - PLAN
2. Groepsplan uitvoeren - DO
3. Resultaten meten - CHECK
n Gespreksavonden;
n Gespreksmiddagen;
n Planbesprekingen;
n Toetsen en observaties;
n LOGOS.
4. Groepsplan verbeteren en vernieuwen – ACT

Kwaliteitszorg op niveau leerling
Documenten: Handelingsplan
Interdisciplinair handelingsplan
Kwaliteitscyclus:
1. Handelingsplan + OPP opstellen - PLAN
2. Handelingsplan uitvoeren - DO
3. Resultaten meten - CHECK
n Gespreksavonden;
n Afstemmingsbesprekingen;
n Evaluatiebesprekingen;
n Leerlingtevredenheid;
n LOGOS;
n Rapporten;
n Portfolio;
n Toetsen en observaties.
4. Handelingsplan bijstellen - ACT
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4.1 CONTEXT

Wettelijke opdracht van het onderwijs 
De Witte Vogel valt binnen de WEC (Wet op de Expertise-
Centra), waarin het uitgangspunt en de doelstelling van het 
onderwijs staan beschreven (artikel 11): 
1. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat
de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan
doorlopen. Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen
van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor
voortgezet onderwijs.

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

3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen 
opgroeien in een multiculturele samenleving.

Passend onderwijs
Ook de wet Passend Onderwijs (2014) stelt eisen aan de 
inrichting van ons onderwijs. 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
n alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
n een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
n een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve 

begeleiding nodig is;
n scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op

maat;
n de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind 

bepalend zijn, niet de beperkingen;
n kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Participatiewet
Iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig
heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. 
Deze wet kan gevolgen hebben voor het uitstroomperspectief
van onze leerlingen, die allen uitstromen naar een vorm van
dagbesteding. Op dit moment lijken de gevolgen van de 
Participatiewet voor onze doelgroep beperkt.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
In onze participatiemaatschappij zijn zelfredzaamheid, 
versterken van eigen kracht, zelf de regie nemen en zoveel 
mogelijk voor anderen betekenen belangrijke thema’s. 
Deze zaken sluiten naadloos aan op onze visie en verwerken 
wij in ons dagelijks onderwijs. Wij zien het als onze opdracht
om passende antwoorden te vinden op deze verwachtingen 
vanuit de maatschappij. Hierbij houden wij rekening met 
de mogelijkheden van onze leerlingen. 

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Binnen het 
onderwijs is er een toename in het gebruik van interactieve 
apparaten (tablets, Smart Boards, etc), specifieke software, 
social media, online en 'data driven learning'. Technologische
ontwikkelingen en mogelijkheden bieden veel kansen voor
onze leerlingen. Wij spelen hierop in om onderwijs en 
begeleiding van leerlingen verder te versterken. In de komende
beleidsperiode gaan wij ons ICT-aanbod en-gebruik verdiepen.

Breed, flexibel (buitenschools) aanbod
Er ontstaan steeds meer initiatieven om onderwijs en opvang 
te verenigen en te verbreden. Ook bieden steeds meer scholen
flexibele mogelijkheden voor onderwijstijden en vakanties. 
Wij willen in overleg met ouders, en zo mogelijk leerlingen, 
en samenwerkingspartners zoeken naar passende en toekomst-
gerichte mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opvang
en revalidatie. Daarbij zetten wij in op een doorgaande keten
van thuis, school, revalidatie en opvang.

4.2 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS

KERNDOELEN
De door de overheid vastgestelde kerndoelen zijn concreet 
gemaakt in leerlijnen. Wij volgen de CED- en Plancius-leerlijnen
voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. De leerlijnen
hebben wij aangepast aan onze doelgroep en opgenomen 

4. ONDERWIJS 
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in het leerlingvolgsysteem LOGOS. Op basis van het ontwikke-
lingsperspectief plaatsen we leerlingen in een leerroute. Daaruit
komen doelen voort die we borgen in een handelingsplan en
jaarlijks evalueren. Zo werken wij systematisch aan het behalen
van de kerndoelen.

Leerroutes
De Witte Vogel onderscheidt vier leerroutes.

Leerroute 1
Uitstroombestemming:
Dagbesteding met belevingsgerichte activiteiten.
Streefniveaus: 
Einde SO: niveau 1 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde VSO: niveau 2 van leerlijnen De Witte Vogel.

Leerroute 2
Uitstroombestemming: 
Activiteitgerichte dagbesteding (activiteiten gericht op eigen
ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden).
Streefniveaus:
Einde SO: niveau 3 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde VSO: niveau 6 van leerlijnen De Witte Vogel.

Leerroute 3
Uitstroombestemming:
Arbeidsmatige dagbesteding (werk en taken gericht 
op productie/resultaat, met beperkte vereisten en 
werkdruk en zonder ‘afrekening’).
Streefniveaus: 
Einde SO: niveau 8 van leerlijnen De Witte Vogel. 
Einde VSO: niveau 11 de leerlijnen De Witte Vogel. 

Leerroute 4
Uitstroombestemming: Arbeidsmatige dagbesteding 
(eisend) of beschut werken.
Streefniveaus:
Einde SO: niveau 11 van leerlijnen De Witte Vogel. 
Einde VSO: niveau 14 van leerlijnen De Witte Vogel. 

Onderwijskundige visie
Leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking leren 
het best als de leerstof een directe relatie heeft met het 
dagelijks leven. Het onderwijs is vooral ‘doen’, zelf ervaren en
beleven, gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren.
Ons onderwijs heeft daarom een praktisch karakter. Binnen
leerroute 1 en 2 is de Goed Leven-visie leidend. Daarbij worden
onder meer de LACCS-gebieden (zie elders op deze pagina) 
uitgewerkt. Binnen leerroute 3 en 4 ligt de nadruk op het 
aanleren van functionele, praktische kennis en vaardigheden,
waarbij de Goed Levenvisie als waardevolle aanvulling geldt. 
Een leerling kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig voelt.
Veiligheid staat voorop binnen ons onderwijs, zowel in aanpak
en omgeving, als in gebouw en materialen.

Leerroute 1 en 2 (EMB)
Binnen De Witte Vogel onderscheiden wij een grote groep
EMB-leerlingen. Deze leerlingen hebben een ernstige 
verstandelijke beperking (IQ onder de 35) en een ernstige 

motorische beperking, meestal in combinatie met een 
zintuigelijke beperking en epilepsie. 
Wij zijn van mening dat de Goed Leven-visie (De Geeter &
Munsterman) past bij de wijze waarop wij de ontwikkeling 
van EMB-leerlingen willen vormgeven en stimuleren.

Goed Leven-visie - LACCS
Volgens de ‘Goed Leven-visie’ is het leven voor mensen met
ernstige beperkingen goed als het ‘goed voor elkaar is’ op 
de vijf gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, 
Communicatie en Stimulering. LACCS-werken betekent 
dat de volwassenen rond het kind met ernstig meervoudige 
beperkingen zich richten op het optimaliseren van alle 
LACCS-gebieden. Dat is lang niet altijd gemakkelijk en vraagt
om specifieke kennis en vaardigheden. 

Inzicht in iemands niveau en belevingswereld is hierbij 
essentieel. Om hierop goed zicht te krijgen wordt de theorie
van ‘het ontwikkelingsdenken’ gebruikt. Deze theorie beschrijft
drie ontwikkelingsfasen: de sensatiefase, de klikfase en de 
begrijpfase. De theorie helpt bij het in beeld brengen van wat je
van een kind (of jongere) kan verwachten, hoe dat per situatie
kan verschillen en wat het kind van de omgeving nodig heeft
om een goed leven te hebben. Het geeft de volwassenen 
handvatten voor de ondersteuning op de LACCS-gebieden.
Wij willen blijven investeren in de Goed Leven-visie en het 
ontwikkelingsdenken om het onderwijs aan EMB-leerlingen 
verder te verdiepen. Dit gebeurt mede door inzet van de 
LC-leerkracht LACCS. Wij gaan ons hiermee samen met 
de ketenpartners profileren als expertisecentrum voor EMB. 
Daarbij staat voor ons voorop: ‘Ieder kind heeft recht op 
onderwijs’.

Leerroute 3 en 4 (MB)
Binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden zijn wij 
dé school die diepteondersteuning biedt aan alle leerlingen 
met een verstandelijke beperking (IQ onder de 70) en een 
lichamelijke beperking. Naast de doelgroep EMB, hebben wij
leerlingen met een meervoudige beperking (MB). Zij volgen 
bij ons onderwijs in leerroute 3 en 4. Dit onderwijs is vooral 
gericht op het opdoen van functionele en praktische kennis 
en vaardigheden. Daarbij kijken wij continu of we alle 
ontwikkelmogelijkheden van de leerling op het gebied van 
taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling 
benutten. 

OPBRENGSTGERICHT WERKEN

Binnen ons onderwijs willen wij alles uit de leerling halen wat
mogelijk is en een optimale inzet van de beschikbare leertijd
realiseren. Door handelingsgericht te werken, menen wij de 
opbrengsten binnen alle leerroutes te kunnen verbreden. 
Dit is in lijn met de basisondersteuning die verwacht wordt 
vanuit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

n Wij stellen de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen 
centraal. Instructie, leertijd, revalidatie en ontspannings-
momenten zijn op elkaar afgestemd. Wij zorgen voor een
uitdagend aanbod.
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n Wij stemmen in samenwerking met de ouders af wat nodig
is voor de leerling. De omgeving moet goed afgestemd zijn
op wat het kind nodig heeft.

n Wij vinden dat de leerkracht/onderwijsbegeleider en de
klassenassistent ertoe doen. Zij stemmen af op de verschil-
len tussen leerlingen en maken zo het onderwijs passend.
Dit doen zij steeds in overleg met de therapeuten. 

n Wij kijken naar de positieve, stimulerende kenmerken. 
Dit gaat zowel om de positieve aspecten van het kind, als
die van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.  

n Wij staan voor een constructieve samenwerking tussen
school en ouders. Het initiatief ligt bij school, maar wij
geven wel de verwachtingen naar ouders duidelijk aan.

n Wij werken doelgericht. Het groepsteam formuleert doelen
in het handelingsplan voor de ontwikkeling, het leren, de
werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van
leerlingen. Deze doelen evalueren we twee keer per jaar.

n De werkwijze van school is systematisch en transparant. 
Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

Methoden
Specifieke methodes voor het Tyltylonderwijs zijn beperkt 
beschikbaar. De CED- en Plancius-leerlijnen bieden een goede
handreiking voor ons onderwijs. Aan de hand van de onder-
steuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een
leerling werken we aan doelen binnen een bepaalde leerlijn.
Medewerkers gebruiken daarbij onderdelen uit methodes 
voor (speciaal) basisonderwijs, praktijkonderwijs en ZML-
onderwijs en passen deze waar nodig aan de doelgroep aan. 
Binnen het VSO wordt oriëntatie op arbeid voor de MG-leerlin-
gen een steeds groter onderdeel van het onderwijsprogramma.
Daarbij kijken we naar de uitstroommogelijkheden van de 
leerling en wat hij daarvoor nodig heeft. 

Taalonderwijs - lezen - schrijven
Het taal- en leesonderwijs binnen leerroute 3 en 4 richt zich op
het toepassen van lezen en schrijven in een praktische situatie.
De afgelopen jaren heeft het SO het ondersteunende gebruik
van de methode Fototaal in gebruik genomen. Dit gaan we in
de komende beleidsperiode verder ontwikkelen en borgen. 
Op het VSO staat het taal- en leesonderwijs vooral in dienst
van praktische vaardigheden, zoals het gebruik van een 
agenda of een boodschappenlijst  

Rekenonderwijs
Net als bij taal- en leesonderwijs is ons rekenonderwijs in 
eerste instantie gericht op praktisch toepasbare kennis en 
vaardigheden. In de komende jaren willen wij ons rekenonder-
wijs verdiepen door op het SO een ondersteunende methode te
gaan gebruiken bij leerroute 3 en 4, die aansluit bij het behalen
van doelen uit de leerlijnen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Vanuit het inspectiekader is specifiek aandacht voor burger-
schap en seksuele vorming. Wij besteden hier aandacht aan
binnen de leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling. In 
de komende beleidsperiode oriënteren wij ons op een methode,
waarvan we onderdelen in kunnen zetten bij leerroute 3 en 4.

Leren in de praktijk
Op het VSO nemen de leerlijnen ‘oriëntatie op wonen en 
arbeid’ een belangrijke plaats in. De transitie is gestart naar 
uitstroom. In de instroomgroepen oefenen leerlingen veelal 
intern de praktijk. In de uitstroomgroep gebeurt dit meer en
meer in de omgeving van de school en verder. Ook leren zij 
samenwerken en algemene gedragseisen die bij de werkvloer
horen.
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Stage en arbeidstoeleiding
Ook stage en arbeidstoeleiding zijn op het VSO (leerroute 3 
en 4) een belangrijk onderdeel. Dat past bij onze visie dat 
leerlingen vooral leren door praktisch bezig te zijn. De komende
jaren werken we aan verdieping van het onderwijsaanbod 
binnen leerroute 3 en 4, om voor elke leerling een passende
plek binnen werk of dagbesteding te vinden. De LC-leerkracht
arbeidstoeleiding coördineert de stages, signaleert ontwikkelin-
gen en werkt samen met de IB-er en het VSO-team aan deze
verdieping. Voor de leerlingen in leerroute 1 en 2 spannen wij
ons in voor een ‘warme overdracht’. Daarbij dragen we de 
specifieke aanpak voor elke leerling persoonlijk over aan 
collega’s van de vervolgvoorziening. De leerkracht LC, de 
leerkrachten en het maatschappelijk werk ondersteunen 
ouders en leerlingen bij het verkrijgen van inzicht in de 
mogelijkheden na het schoolverlaten.

ICT
Juist voor leerlingen met een beperking biedt ICT steeds meer
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Hierop willen wij ook
de komende periode sterk investeren, zowel in onderzoek, 
kennis als in materialen voor alle leerroutes. Via onder meer
Smart Boards, Touch Computers en iPads gaan wij de leerom-
geving verrijken en medewerkers en leerlingen leren hiermee 
te werken. Onze LC-leerkracht ICT werkt op basis van een 
beleidsplan ICT. Dit plan actualiseren we regelmatig, voor het
eerst in 2017, gezien de snelle technologische ontwikkelingen. 

4.3 ZORG & BEGELEIDING

De instroomfase
Ouders melden hun kind aan bij De Witte Vogel. Na de 
aanmelding start de interne procedure bij onze Commissie 
van Begeleiding (CvB). De CvB bestaat uit de afdelingsmanager,
de intern begeleider, de orthopedagoog, de zorgcoördinator
vanuit Sophia Revalidatie, de maatschappelijk werker en de 
revalidatiearts. Deze commissie bepaalt of een aanvraag voor
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) cluster 3-MG kan worden
gedaan bij het samenwerkingsverband. Zodra de TLV is 
afgegeven, kunnen wij een leerling aannemen. 

Als De Witte Vogel geen passend aanbod heeft voor leerling,
gaat de CvB samen met de ouders op zoek naar andere 
mogelijkheden. 

Na plaatsing van de leerling verricht de CvB dossieranalyse, 
observatie(s) en handelingsgerichte diagnostiek. De resultaten
hiervan vormen een beschrijving van de beginsituatie, het 
toekennen van een ontwikkelingsperspectief, het indelen in 
een leerroute en het opstellen van een plan van aanpak voor de
nieuwe leerling. Hierin staan de onderwijs- en revalidatiedoelen
beide omschreven.

De doorstroomfase
In de doorstroomfase observeren we leerlingen en beschrijven
hun mogelijkheden en vorderingen. Bij de start op school en
aan het begin van elk schooljaar schrijven we een handelings-
plan voor elke leerling. Dit stellen de groepsleiding en 
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therapeuten samen op vanuit het EKEP-gedachtegoed. De CvB
stelt het plan vast. De doelen uit het handelingsplan bespreken
we met de ouders, die het plan ondertekenen. Gedurende het
schooljaar werken leerkrachten en therapeuten aan de doelen
van elke leerling. De intern begeleider ondersteunt hen in 
het behalen hiervan. Twee keer per jaar evalueren we het 
ontwikkelingsproces van leerlingen tijdens evaluatie- en 
doelenbesprekingen. De CvB ziet hierop toe en evalueert de
opbrengsten van de leerlingen. Op basis van deze evaluaties
stellen we zo nodig het ontwikkelingsperspectief bij. 

De uitstroomfase
De maatschappelijk werker en de stagecoördinator begeleiden
leerlingen van zestien tot twintig jaar en hun ouders in het 
zoeken van uitstroommogelijkheden en helpen hen bij de 
aanmelding. De school stelt een eindrapportage bij 
schoolverlaten op. 

4.4 WAAR WE VOOR GAAN

Wij ontwikkelen door naar hét EMB-expertisecentrum, met 
een eigentijds aanbod voor MB-leerlingen. Hierbij investeren
wij binnen leerroute 1 en 2 in de Goed Leven-visie. Binnen 
leerroute 3 en 4 zetten wij in op verdieping van het onderwijs-
aanbod. Op het SO en VSO zijn dit verschillende thema’s,
waarin wel afstemming plaatsvindt om de doorgaande leerlijn
te behouden. Waar nodig om doelen te behalen, voeren we
nieuwe methoden in.

In het primair proces leggen wij de lat hoog. De leerlijnen zijn
het uitgangspunt voor de planning van doelen. Die borgen 
wij in een gezamenlijk handelingsplan met Sophia Revalidatie 
om zo samen de opbrengsten te vergroten. Hierbij kopen wij
onderwijsondersteuning in die wij doelgericht inzetten om 
gevraagde doelen te bereiken.

Wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van het 
onderwijs, op basis van vooraf gestelde doelen. We monitoren
deze opbrengsten en bijbehorende kwaliteit op alle niveaus, en
zoeken vergelijkingsmateriaal met collega-scholen. Wij zijn op
alle niveaus van de organisatie transparant over onze opbreng-
sten en organisatie en werken voortdurend aan verbetering. 
We zijn aanspreekbaar op de kwaliteit die wij bieden en streven
naar tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en partners. 
Wij beschikken over ICT-middelen en werken met eigentijdse
methoden voor leerlingen in alle leerroutes.

Als centrum zijn wij actief aanwezig in het netwerk om onze
doelgroep meer bekendheid te geven. Wij halen de maatschap-
pij binnen de muren, of gaan zelf de maatschappij in, delen
kennis, zijn zichtbaar en een belangrijke speler in de onderwijs-
en zorgmarkt. We geven inzicht in de mogelijkheden van onze
leerlingen en maken voor hen de afstand tot de maatschappij
zo klein mogelijk. De leerlingen en hun ouders staan hierbij
centraal.
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4.5 Doelstellingen onderwijs 2017-2020 

ACTIES: Procedure analyse opbrengsten
evalueren op groepsniveau en bijstellen.

Realisatie: december 2017

Pilot 2017-2018: groepsteam beoordeelt
zelf de opbrengsten en komt met verbe-

tervoorstellen voor volgend jaar. 
Realisatie: juli 2018

Handboek leerlingzorg is herzien, waarin
systematische evaluatie is geborgd. 

Realisatie: december 2019

Opstellen verbeterplan voor gebruik
LOGOS t.b.v. planning doelen en 

dossiervoering. Realisatie: juli 2018

ACTIES: LC-leerkracht schrijft beleidsplan
LACCS, met verbetervoorstellen, 

didactiek, materiaal en scholing voor de
periode 2017-2020. Realisatie: juli 2017

Ontwikkelingsdenken, met daarbinnen 
de LACCS-gebieden, zijn geborgd in het
primaire proces, de secundaire processen
en de beleidshandboeken, op basis van

het projectplan uit 2017. 
Realisatie: december 2019

ACTIES: Leerkracht LC zorgt (in overleg
met MT en IB) voor een update van het 

beleidsplan en de visie op het ICT-aanbod
in leerroute 1 & 2 en leerroute 3 & 4, met
daarin voorstellen voor processtappen 

2017-2020. Realisatie: juli 2017

Scholing ICT-medewerkers is verwerkt 
in beleidsplan en scholingsplan 

(augustus 2017- augustus 2020).
Realisatie: juli 2017

ACTIES: Wij evalueren ons ondersteu-
ningsplan en bepalen of nog nieuwe, 
specifieke expertise moet worden 

toegevoegd. Realisatie: december 2018

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt
herzien en besproken in de samenwer-
kingsverbanden. Realisatie: juli 2019

ACTIES: Besluit invoer intervisie is 
genomen en invoerplan 2018-2020 is
vastgesteld. Realisatie: juli 2018

Didactiek en begeleiding

DOEL: Op alle niveau’s (kind/groep/
afdeling/ school) wordt cyclisch en 
planmatig gewerkt om de doelen 
vanuit de leerlijnen te behalen.

DOEL: Binnen leerroute 1 en 2 wordt de
Goed Leven-visie met het ontwikkelings-
denken en de LACCS-gebieden geborgd.
Didactiek en begeleiding in leerroute 
1 en 2 worden volledig verbonden aan

deze visie, voor alle medewerkers binnen
het centrum.

DOEL: Elke leerroute heeft een duidelijk 
omschreven ICT-aanbod om te ondersteu-
nen in het behalen van doelen. Daarin zijn
ook nieuwe mogelijkheden opgenomen.

DOEL: Er is een besluit genomen over de 
begeleiding van specifieke doelgroepen
(autisme, visusbeperkingen). Na positief
besluit zetten we specifieke expertise in op

het SO en VSO.

DOEL: Om didactiek en begeleiding te 
professionaliseren, voeren we intervisie

als middel in.

ICT Opbrengstgericht werken
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Doelstellingen onderwijs 2017-2020 

ACTIES: Implementatie afgerond in 
leerroute 3 en 4 SO. Realisatie: juli 2017

Keuze doorvoeren in leerroute 3 en 4 VSO.
Realisatie: december 2017

Methode is volledig geborgd.
Realisatie: juli 2018

ACTIES: Keuze methode en implementa-
tieplan is gemaakt. Realisatie: juli 2018

Studiedagen en vakgroepen zijn 
georganiseerd voor invoer taalmethode.

Realisatie: december 2018

ACTIE: MT/IB heeft besluit genomen of
VSO aparte methode SOVA krijgt.

Realisatie: december 2018

ACTIE: Plan voor uitrol en implementatie
is uitgevoerd. 

Realisatie: december 2019

ACTIES: Handboek Arbeidstoeleiding is
geëvalueerd. Realisatie: juli 2017

MT/IB en LC-leerkrachten hebben scan
uitgevoerd op de invloed van wet- en 
regelgeving op onze aanbod. Zij stellen
verbetervoorstellen op en verwerken die 

in handboek Arbeidstoeleiding. 
Realisatie: december 2018

ACTIES: We zetten het vastgestelde 
transitieplan actief in, waarbij de rol van

ouders en leerlingen helder is. 
Realisatie: december 2019

We organiseren een ketenmiddag om de
contacten met vervolgvoorzieningen te

borgen. Realisatie: jaarlijks

LC-leerkracht regelt contactmomenten 
tijdens vakgroepen en studiedagen van

VSO-medewerkers met vervolgvoorzienin-
gen (borgen in procesbeschrijving).

Realisatie: juli 2017

LC-leerkracht heeft scan uitgevoerd op
inzet vervolgvoorzieningen in ons aanbod,
en borgt verbetervoorstellen in beleidsplan

en jaarplannen 2017-2020.
Realisatie: jaarlijks

ACTIE: Werkgroep VSO heeft voorstellen
opgesteld hoe activiteiten rond de nieuw-
bouw betrokken kunnen worden in het 

onderwijsproces (van binnen naar buiten
en buiten naar binnen). 
Realisatie: juli 2018

DOEL: Het rekenaanbod binnen leerroute
3 en 4 van het SO kent een doorgaande

leerlijn.

DOEL: Het taal- en leesonderwijs in 
leerroute 3 en 4 van het SO kent een 

doorgaande leerlijn.

DOEL: Er is duidelijkheid over de inzet van
een methode SOVA (o.a. seksualiteit,

weerbaarheid en sociale competenties op
het VSO) in leerroute 3 en 4

DOEL: Methode SOVA implementeren 
(bij positief besluit).

DOEL: Het VSO-aanbod blijft aansluiten 
op de uitstroommogelijkheden. Daarbij 
evalueren en borgen we jaarlijks de 

veranderende wet- en regelgeving in het
handboek Arbeidstoeleiding.

DOEL: De begeleiding van ouders en leer-
lingen bij doorstroom en uitstroom blijft 
gehandhaafd en is planmatig. Deze past

binnen de nieuwe structuren vanuit wet- en
regelgeving. We werken met een individueel
transitieplan, gebruikmakend van de keten-

partners (uitstroombestemmingen)

DOEL: Het onderwijsaanbod verrijken met
activiteiten die buiten de school worden 
georganiseerd, of de wereld/maatschappij
actief binnen de muren halen. Dit mede met

het oog op arbeidstoeleiding.

Onderwijsaanbod Arbeidstoeleiding
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Hart voor 

onze 

leerlingen
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5.1 CONTEXT

Binnen De Witte Vogel werken wij met ervaren, deskundige 
en betrokken medewerkers. Ze zijn de drijvende kracht achter
onze school. Onze medewerkers hebben hart voor de leerlin-
gen, zijn betrokken en gemotiveerd. De medewerkers maken 
in hun dagelijks handelen zichtbaar waar wij voor gaan. 

Professionals en specialisten
Als speciaal onderwijs zijn wij onderscheidend en willen dit 
blijven. Wij hebben een passend antwoord voor leerlingen 
met complexe ondersteuningsvragen, aan wie andere scholen
geen passend aanbod en onderwijsondersteuning kunnen 
bieden. Het blijft een uitdaging om voor onze doelgroep 
continu dit aanbod te vernieuwen en aan te passen op de 
leerling. Daarvoor hebben we professionele en gespecialiseerde
medewerkers nodig. Ook in tijden waarin schaarste op de 
onderwijsmarkt dreigt. Binnen De Witte Vogel en stichting 
RESPONZ is veel expertise aanwezig, die niet altijd bekend is 
en gedeeld wordt. In de toekomst willen we gespecialiseerd 
en onderscheidend blijven. Dat vraagt om blijvende 
professionalisering en delen van expertise. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
De manier van leidinggeven verandert en de positie van 
werknemers verandert. De laatste jaren is er toenemende 
aandacht voor het meer in hun kracht zetten van medewerkers.
Vanuit integraal leiderschap en ketenschap hebben wij ingesto-
ken op duidelijke kaders: wie doet wat en wie heeft welke 
verantwoordelijkheid. Niet alles hoeft door het management
bepaald te worden, als er maar duidelijke kaders en verwachtin-
gen zijn. Wij geloven in gedeelde verantwoordelijkheden en 
besluitname die zo laag mogelijk in de organisatie plaatsvindt.
Kernwoorden hierbij zijn: verantwoordelijkheid, geïnspireerd
werken, initiatief nemen en keuzes durven en mogen maken.

5.2 WAAR WE VOOR GAAN

De medewerkers dragen de identiteit van De Witte Vogel. 
Zij geven handen en voeten aan onze visie en missie. 
Medewerkers van De Witte Vogel spannen zich dagelijks in 
om het beste van leerlingen en medewerkers tot ontwikkeling
te laten komen. Dat kan alleen als zij zichzelf ontwikkelen. 
De Witte Vogel ziet het als haar verantwoordelijkheid om 
medewerkers een aantrekkelijke, inspirerende en veilige 
werkomgeving te bieden. Een omgeving waar persoonlijke
groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en kennis wordt 
gedeeld. Dit doen wij door ruimte te bieden voor scholing
(zowel faciliteiten als financiën) en in de jaarlijkse planning voor
overleg en ontwikkeling. We spreken het vertrouwen uit dat
een medewerker de professionele ruimte zelf mag invullen.

We streven naar een omgeving waarin medewerkers gedreven
zijn om vanuit een professionele houding een optimale leer- en
ontwikkelomgeving te bieden voor onze leerlingen. 
Voor leraren verwachten wij dat zij zich registeren in een 
landelijk lerarenregister. 

Onze medewerkers moeten specialisten zijn om het dagelijks
werk uit te kunnen voeren. Ze hebben kennis over de beperkin-
gen en ondersteuningsvragen van onze leerlingen en kunnen
daar hun aanbod op aanpassen. Medewerkers zijn op de
hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de 
praktijk (uitstroombestemmingen van leerlingen) en kunnen 
die vertalen naar de onderwijspraktijk. Zij zijn erop gericht 
het aanbod te verbeteren en mogen de ruimte nemen om
nieuwe mogelijkheden toe te passen, met als doel optimale 
opbrengsten.

Onze medewerkers hebben een professionele houding. Zij zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk en zijn hierop
aan te spreken. Medewerkers reflecteren hun eigen functione-
ren en nemen initiatief voor ontwikkeling en professionalisering.
Iedere medewerker heeft een persoonlijk competentieprofiel en
ontwikkelplan.

Vanuit het EKEP-gedachtegoed maakt een medewerker gebruik
van de expertise van collega’s of stelt zijn expertise beschikbaar.
Kennisdeling vindt plaats met de ketenpartners Sophia en 
Middin, maar ook met collega’s van de RESPONZ-scholen 
of andere ketenpartners. We creëren mogelijkheden voor over-
leg en uitwisseling, zoals intervisie en collegiale consultatie.

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen alle
lagen van onze organisatie is helder. De Witte Vogel biedt 
duidelijke kaders en medewerkers krijgen en nemen ruimte.
Om de continuïteit en onze expertise te borgen, zetten we 
in op leiderschapsontwikkeling. We werken effectief en de
kwaliteit van ons werk en de geleverde diensten is hoog. 
Minimaal jaarlijks evalueren we de geleverde kwaliteit. De
meeste tijd gaat naar het primaire proces, met zo min mogelijk
administratie en zo hoog mogelijke opbrengst op de diverse 
beleidsvlakken.

5. MEDEWERKERS
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5 5.3 Doelstellingen medewerkers 2017-2020 

ACTIE: Er wordt een werkgroep gevormd
om taken en verantwoording te evalueren,
en de rol van de groepsteams verder te

verhelderen. 
Realisatie: december 2018

ACTIES: Format beschikbaar voor 
jaarlijkse evaluatie CvB-structuur, op basis
van LECSO-format (Landelijk Expertise

Centrum Speciaal Onderwijs).
Realisatie: juni 2017

Vervolgaudit EKEP-keurmerk is 
uitgevoerd. Realisatie: juli 2018

Samenwerkingsovereenkomst
Sophia/RESPONZ/ouders voor EKEP is
opgesteld. Daarin zijn taken, verantwoor-
delijkheden en verwachtingen uitgewerkt.

Realisatie: december 2019

ACTIES: Onderzoek uitvoeren onder 
medewerkers over de overlegstructuur

door een werkgroep. 
Realisatie: december 2018

Werkgroep verwerkt onderzoek en 
komt met aanbevelingen voor overleg- en

communicatiestructuur. 
Realisatie: december 2018

ACTIES: Format jaarplan 2017-2018 is 
opgesteld. Realisatie: maart 2017 

(vervolg jaarlijks)

Jaarplan SO en VSO worden opgesteld en
gepresenteerd in de teams, zodat 

thema’s uit het schoolplan en kaders 
voor medewerkers helder zijn. 

Realisatie: juli 2017
(vervolg jaarlijks)

Meerjaren scholingsplan is opgesteld.
Realisatie: juli 2017

De werkgroep Competentiemanagement
start een pilot voor werken met het 
competentiemanagementsysteem en 

het nieuwe POP (Persoonlijk 
OntwikkelingsPlan). 
Realisatie: juli 2017

Overlegstructuur

DOEL: De medewerker weet wat zijn 
taak is en vanuit dat kader pakt hij zijn 

verantwoordelijkheid. 

DOEL: Het is helder wie waarvoor verant-
woordelijk is in het kader van leerlingzorg,
EKEP en de ketensamenwerking. Zo ligt de
besluitname rond leerlingen en beleid zo

laag mogelijk in de organisatie.

DOEL: We evalueren de overleg- en 
communicatiestructuur en maken deze
flexibeler. De overlegstructuur past bij de
jaarplannen per afdeling. Uitgangspunt is
dat de overlegstructuur nog meer gaat 
bijdragen aan het dagelijkse werk en het
eigen regie kunnen nemen over het werk.
Daarbij is tijd beschikbaar om elkaar op te

zoeken voor professioneel overleg.

DOEL: We gaan het jaarplan doelmatiger
beschrijven, met helderder indicatoren,
waardoor we duidelijke kaders bieden. 
De medewerkers krijgen meer vrijheid 
om de kaders in te vullen op basis van 
een concreet jaarplan met bijbehorende
werkgroepen. Vanuit de jaarplannen 
stimuleren we medewerkers om zelf 

scholingen te volgen.

Medewerkers zijn 
professionals en specialisten 

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
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Doelstellingen medewerkers 2017-2020 

ACTIES: Realisatie: Er is zicht op de 
meerjarenprognose van medewerkers 

en leerlingen. 
Realisatie: december 2017 en 2019

Verzuimpreventieproject V is uitgevoerd,
waarmee wij werken aan duurzame 
inzetbaarheid van alle medewerkers. 

Realisatie: juli 2018

PVI evaluatie uitvoeren omtrent duidelijk
kader en voldoende ruimte voor primair

proces en eigen regie over werk.
Realisatie: december 2020

Beleid Lerarenregister is opgesteld en 
ingevoerd. Realisatie: december 2020

Er is helderheid over mutaties op MT- en
bestuurs-/directieniveau en de gewenste

MT-structuur. Realisatie: juli 2017

ACTIES: De RI&E (risicoinventarisatie 
en -evaluatie) wordt uitgevoerd.

Realisatie: oktober 2017

De meldcultuur en aanspreekculuur is 
geëvalueerd en verbeterpunten zijn 

vermeld in het jaarplan. 
Realisatie: december 2018

ACTIES: Er worden veiligheids-/preventie-
rondes gelopen in en rond de nieuwbouw.

Realisatie: maandelijks

Besluit is genomen over monitoring 
veiligheid leerlingen (o.a. enquête). 
De gedragscode is geëvalueerd.
Realisatie: december 2018

DOEL: Wij blijven wij over een effectieve 
organisatie beschikken.

DOEL: Medewerkers, leerlingen en ouders
werken en leren in een veilige omgeving,

zowel fysiek als sociaal-emotioneel.

DOEL: Via metingen en observaties 
aantoonbaar blijven maken dat medewer-

kers en leerlingen zich veilig voelen 
binnen De Witte Vogel.

Goede werkgever en 
werkomgeving

Veilige leeromgeving
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Gecombineerd

aanbod van 

onderwijs en

zorg
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6.1 CONTEXT 

Organisatie
De Witte Vogel valt samen met De Keerkring en de Maurice
Maeterlinckschool onder het bevoegd gezag van stichting 
RESPONZ, opgericht op 1 januari 2011. Alle RESPONZ-scholen
bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen
met lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperkingen, 
langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen.
Het bestuur en de directie van RESPONZ hebben hun lange 
termijndoelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 
2016-2020. RESPONZ werkt onder de overkoepelende 
visie en missie van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal
Onderwijs www.lecso.nl), onderdeel van de PO-raad. 
De stichting heeft één bestuurder, die eindverantwoordelijk 
is voor het onderwijs. De bestuurder vormt samen met de 
directeuren van de scholen het directieteam. De directeur 
van een RESPONZ-school is integraal verantwoordelijk. 
Hij geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de begeleiding
van leerlingen. Ook draagt de directeur zorg voor de 
bedrijfsprocessen op school en levert hij een bijdrage aan de
ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van RESPONZ. 
De directeur bepaalt, in samenwerking met de MT-leden, 
het beleid van De Witte Vogel. De medezeggenschapsraad
(MR) is zijn sparringpartner. Samen werken zij, in dialoog en
met scherpte, aan de missie en visie van De Witte Vogel.
De Witte Vogel SO/VSO maakt onderdeel uit van een uniek
centrum: Tyltylcentrum De Witte Vogel. De directeur van 
De Witte Vogel is tevens voorzitter van het managementteam
van het centrum. De rol van de directeur en de wijze van 
organisatie van De Witte Vogel zijn geborgd in een samenwer-
kingsovereenkomst die we jaarlijks evalueren. Samen met de 
afdelingsmanagers SO en VSO, de unitmanager van Sophia 
Revalidatie en de zorgmanager van KDC De Witte Vogel 
(kinderdagcentrum) vormen zij het managementteam van 
het centrum. Zij dragen zorgen voor de dagelijkse leiding, de
afstemming voor een doorgaande lijn en werken aan de ont-
wikkeling van het primair proces. Kernzaken voor dit MT zijn:
zorgdragen voor beheer, afstemming en ontwikkeling van EKEP,
kwaliteit en veiligheid.

Andere leerlingstromen 
Vanuit onze expertise rond EMB-leerlingen oriënteren wij ons
op de kinderen die nu op een kinderdagcentrum (4-20 jaar) 
zitten. Wij staan voor het recht op onderwijs voor alle kinderen
en zien kansen voor onderwijs-zorgarrangementen voor deze
doelgroep. Ons unieke aanbod kunnen wij hierop inzetten 
binnen de regio, met daarbij volop kansen vanuit de 
nieuwbouw. De keuzemogelijkheid voor ouders neemt toe. 
Wij zien dat ouders, van wie kinderen met een meervoudige
beperking binnen een KDC opvang kregen, nu initiatieven
nemen om bijvoorbeeld zorg te krijgen binnen een groep op
een reguliere school. De Witte Vogel wil meedenken in deze

ontwikkelingen. Wij willen dat zoveel mogelijk leerlingen, 
ongeacht de beperking, naar school gaan in plaats van naar 
een KDC. Op dit moment vinden wij dat ons aanbod voldoet,
binnen een uniek centrum dat over uiteenlopende expertise 
beschikt. Wij nemen geen initiatief om groepen bij reguliere
scholen te beginnen. Wel willen wij doorgaan met contact-
momenten voor onze leerlingen met leerlingen van reguliere
scholen. Of de genoemde ouderinitiatieven van invloed zijn 
op ons leerlingaantal is nog onduidelijk, maar lijkt voor de 
komende beleidsperiode minimaal. 

6.2 WAAR WE VOOR GAAN

Een kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen is het 
uitgangspunt bij alles wat wij doen en bij de organisatie van 
ons onderwijs. We bespreken regelmatig de voortgang en 
resultaten van ons werk en staan stil bij de wijze waarop wij de
onderlinge samenwerking binnen RESPONZ, De Witte Vogel
(met Sophia en Middin) en de regio kunnen versterken. Dit
doen wij met ons team, het bestuur en de directe ketenpart-
ners. De organisatie is zodanig ingericht, dat wij kwaliteit en
continuïteit blijven bieden, deze structureel monitoren en 
flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Naast de 
kansen voor een kleine stichting als RESPONZ zijn er ook 
bedreigingen. Er komt helderheid over eventuele samenwerking
met een ander schoolbestuur, waarbij de eigenheid van 
De Witte Vogel blijft bestaan.

Wij organiseren de school zo, dat alles wat medewerkers doen
ten goede komt aan de leerling en het onderwijs, de zorg of
onderwijsondersteuning. De overlegstructuur moet hierbij 
passen, zonder te verzanden in beleid en protocollen. Gezien 
de organisatie van De Witte Vogel als centrum evalueren we
jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst met Sophia Revalida-
tie en Middin en stellen deze waar nodig bij. Daarbij moet de
organisatie van de school blijven passen bij onze doelgroep en
kan dus afwijken van de aanpak binnen de moederorganisaties. 
De Witte Vogel staat bekend als expertisecentrum EMB en 
MB in de regio. Wij hebben contacten met KDC’s en andere
partners om te kijken of een leerling volledig naar school kan 
of dat een onderwijs-zorgarrangement passender is.
Jaarlijks evalueren wij de samenwerking met Sophia Revalidatie
om de kracht van EKEP en de (interdisciplinaire) samenwerking
binnen het centrum te behouden. Wij hebben het keurmerk
EKEP in 2016 ontvangen. Op basis van de nulmeting in 2016
zijn verbeterpunten aangepakt en is de samenwerking tussen
onderwijs, revalidatie en ouders verdiept. 
Het is duidelijk binnen de veranderende wetgeving wie waar-
voor verantwoordelijk is en op welke gebieden afstemming
noodzakelijk is. Daardoor ervaren leerlingen en ouders een een-
heid in de samenwerking van de moederorganisaties (Sophia en
RESPONZ) die EKEP uitvoeren. 

6. ORGANISATIE
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6.3 Doelstellingen organisatie 2017-2020 

ACTIES: Organiseren symposium
(onder andere n.a.v. nieuwbouw).

Realisatie: december 2017

Folder ontwikkelen met mogelijkheden 
De Witte Vogel (o.a. Goed Leven-visie,

aanbod leerroutes) 
Realisatie: december 2018

Format jaarnieuwsbrief ontwikkelen voor
het netwerk.

Realisatie: december 2019

ACTIE: Werkgroep bovenschools 
formeren om mogelijkheden te bekijken
voor intensievere samenwerking tussen

SO-afdelingen De Witte Vogel en 
De Piramide en de VSO’s van De Witte
Vogel en de Maurice Maeterlinckschool.

Realisatie: juli 2018

ACTIE: Ontwikkelen format voor 
jaarlijkse managementreview tussen 

unitmanagement, revalidatiearts en MT.
Realisatie: december 2018

ACTIES: Verbeterplan opstellen op basis
van EKEP, instapaudit en opvolgaudit.

Realisatie: december 2017

Klankbordgroep inrichten met ouders voor
EKEP. Realisatie: december 2017

ACTIE: Vanuit bestuur is helderheid over
traject eventuele samenwerking met 

ander schoolbestuur. Het bijbehorende 
stappenplan is gepresenteerd.

Realisatie: juli 2017

ACTIES: Toetreden tot agendacommissie
directiekring SO en VSO.
Realisatie: juli 2017

Instellen jaarlijks evaluatiegesprek tussen
SWV en MT en IB. Realisatie: juli 2018

Contacten SWV borgen in proces-
beschrijving. Realisatie: december 2018

ACTIE: Toekomstvisie ontwikkelen
Realisatie: juli 2019

Samenwerking

DOEL: De Witte Vogel staat in het 
onderwijs- en zorglandschap bekend als
expertisecentrum EMB/MB. Wij profileren

ons met de mogelijkheden voor 
buitenschools aanbod 

(BSO, vakantie-opvang etc). 

DOEL: Gezien het kleine VSO is een 
intensievere samenwerking met de VSO-
afdeling van de Maurice Maeterlinck-

school en mogelijk Piramide-ZML scholen
in Den Haag wenselijk. Wij inventarissen

de mogelijkheden en benutten deze.

DOEL: Ondanks veranderingen in 
onderwijs, revalidatie, zorg blijft de 
samenwerking krachtig. Dit om een 
optimale ontwikkeling van leerlingen 
te realiseren via ons interdisciplinaire 

aanbod.

DOEL: Naast helderheid wie waarvoor 
verantwoordelijk is binnen De Witte Vogel,
behouden we de integrale samenwerking
en aanpak en verdiepen het EKEP-gedach-

tegoed. Ouders en leerlingen merken 
hierdoor zo min mogelijk verschil tussen

moederorganisaties, en blijven 
De Witte Vogel zien als één centrum.

DOEL: De kracht van EKEP behouden.

ACTIE: Periodiek evalueren wij de 
samenwerking met Sophia Revalidatie 
om de kracht van EKEP te behouden. 

Afstemming en de verdeling van verant-
woordelijkheden zijn hier onderdeel van.

Realisatie: jaarlijks

DOEL: De strategische doelstelling van
RESPONZ over eventuele samenwerking
met een ander schoolbestuur helder

maken.
DOEL: Managementteam (MT) en Interne

Begeleiding (IB) hebben een actieve 
inbreng in het samenwerkingsverband
(SWV), om de positie als expertise-
centrum bekend te maken in het 

onderwijslandschap.

DOEL: Er is besluit genomen over 
samenwerking met andere KDC’s voor 
onderwijs- en zorgarrangementen 
(bijvoorbeeld verlengde schooldag).

Samenwerking
binnen het centrum

Profilering
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Doelstellingen organisatie 2017-2020 

ACTIE: We evalueren de MT-structuur 
tijdens een studiedag. 

Realisatie: december 2017

ACTIES: Er is een centrumbrede visie 
op ‘Regie op eigen werk’. We zetten 

medewerkers in hun kracht.
Realisatie: juli 2017

Tijdens teamvergaderingen steken we in
op eigen regie op het werk.
Realisatie: december 2018

ACTIES: Scheiding secretariaat en 
receptie. Realisatie: maart 2017

Evaluatie takenpakket secretariaat en 
receptie. Realisatie: december 2017

Effectieve organisatie

DOEL: De organisatiestructuur is effectief:
duidelijk is wie wat doet, vanuit welke 

verantwoordelijkheid.

DOEL: Medewerkers krijgen meer ruimte
om hun werk uit te voeren, waarbij het MT
faciliteert, de kaders biedt en passende

begeleiding geeft.

DOEL: De administratieve ondersteuning
rondom het primair proces is op orde en
er is duidelijk wie waar verantwoordelijk

voor is.
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Ontwikkelen 

in een veilige 

omgeving
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7.1 CONTEXT

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

Kwaliteit en keurmerk
Organisaties en scholen willen zich onderscheiden. Er ontstaan
diverse kwaliteitssystemen, keurmerken en labels. Ons doel is
het bieden van goed onderwijs, waarbij we ons aanbod en 
onze organisatie voortdurend ontwikkelen en verbeteren. 
Wij krijgen en behouden het keurmerk kwaliteit Speciaal 
Onderwijs. Dit is een externe prikkel om kwaliteit te blijven 
bieden. Ook versterkt een keurmerk het vertrouwen bij 
leerlingen, ouders en stakeholders. 
Daarnaast borgen wij het EKEP-keurmerk binnen onze 
organisatie. Dit biedt de basis van gesprekken tussen onderwijs,
revalidatie en ouders om het aanbod te verdiepen en opbreng-
sten te vergroten, maar vooral het ketenschap te versterken. 
De basis voor goede opbrengsten en kwaliteit is veiligheid. 
Binnen de gemeente Den Haag is de ambitie om alle scholen 
te laten beschikken over het keurmerk Veilige School. 

Inmiddels beschikt De Witte Vogel over dit keurmerk en blijven
wij investeren in veiligheid. Een veilige omgeving is de basis
voor leerlingen en medewerkers om tot ontwikkeling te komen
en opbrengsten te vergroten.

7.2 WAAR WE VOOR GAAN

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

We nemen de tijd om te luisteren naar elkaar, zodat wij 
scherp blijven en actief werken aan kwaliteit en verbetering. 
Wij toetsen daarom regelmatig de kwaliteit van ons werk, 
bijvoorbeeld via tevredenheidsonderzoeken, audits en 
andere evaluatie-momenten. De uitkomsten verwerken we in 
jaarplannen, die we uitwerken in een jaaragenda, overleggen,
scholingen en werkgroepen. Zo kunnen medewerkers zelf
vormgeven aan verbetermaatregelen.

7. OPBRENGSTEN EN KWALITEIT
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7.3 Doelstellingen kwaliteit 2017-2020 

ACTIES: Primaire processen borgen in
iProces. Realisatie: december 2019

Evaluatie en aanpassen jaarplan en/of
/halfjaarraportage naar aanleiding van 

studiedagen RESPONZ. 
Realisatie: juli 2017

Format is ontwikkeld om kort en bondig
opbrengsten met team te delen.
Realisatie: december 2017

Ouder- en medewerkertevredenheids-
onderzoek uitvoeren.

Realisatie: december 2017 en 2019

ACTIES:
Twee studiedagen MT/IB voor jaarplan.

Realisatie: jaarlijks

Afdelingsplan twee keer in 
afdelingsoverleg. Realisatie: jaarlijks

Twee keer overlegpunt in directie/bestuur.
Realisatie: jaarlijks

ACTIES:
Op basis van instapmeting doelstellingen
in projectplan formuleren (bijv projectplan

Goed Leven leerroute 1/2).
Realisatie: december 2018

Participeren in landelijke audit 
EKEP-keurmerk. Realisatie: juli 2019

Opvolgmeting EKEP-keurmerk uitvoeren.
Realisatie: najaar 2019

Kwaliteitssysteem Samenhang strategisch
beleidsplannen

EKEP

DOEL: Via het kwaliteitssysteem 
monitoren wij cyclisch de onderwijs-
opbrengen en secundaire processen. 

Wij ontwikkelen jaarplannen om 
verbeterpunten te borgen.

DOEL: Op basis van de strategische 
beleidsplannen van de moederorganisa-
ties en het schoolplan ontwikkelen wij
jaar- en afdelingsplannen die we per 

kwartaal bespreken en bijstellen in MT/IB
onder leiding van directie en binnen de 

afdelingen onder leiding van 
afdelingsmanagers. 

DOEL: Wij willen het EKEP-keurmerk 
behouden om aan te tonen dat beleid en
uitvoering ten goede komen aan EKEP en

dus aan de leerling.
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8.1 CONTEXT

De Witte Vogel is een gezonde organisatie, met een goede 
financiële basis. Onze begroting is sluitend en wordt nageleefd.
Wij zetten zoveel mogelijk middelen in ten behoeve van het 
primaire proces (minimaal 80 % van de personele middelen).
Daarbij zijn wij terughoudend met bovenschoolse kosten en 
andere functies behalve dan onderwijsgerelateerd.

Onzekerheid over middelen
Door de invoering van passend onderwijs zijn we voor onze
middelen afhankelijk van de samenwerkingsverbanden. 
De ‘open einde financiering’ bestaat niet meer. Samenwerkings-
verbanden hanteren verschillende procedures voor toekenning 
van middelen. De Participatiewet en de aanpak van 
samenwerkingsverbanden als het gaat om uitstroomleeftijd, 
zijn onderwerpen waarmee wij rekening moeten houden bij 
de leerlingprognoses.

Veranderende leerling- en financieringsstromen
Landelijk wordt krimp verwacht van leerlingaantallen. Er zijn
kansen voor kinderen die nu in een KDC zorg krijgen voor een
plek in het onderwijs of via een zorg-onderwijsarrangement. 
De invoering van de Jeugdwet en de veranderingen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige
zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgen voor 
gewijzigde financiering voor ouders (en scholen). De conse-
quenties hiervan blijken de komende jaren. Naast bedreigingen
zijn er zeker ook kansen om financiële middelen te genereren
voor het primaire proces om kwalitatief goed onderwijs te 
blijven bieden.

Huisvesting
In 2017 is de nieuwbouw van De Witte Vogel gerealiseerd. 
Dit biedt volop kansen om het onderwijs te verrijken. Wij 
willen vanuit dit gebouw ons onderwijs meer de maatschappij
inbrengen en vice versa. Daarnaast bieden de nieuwe, moderne 
faciliteiten kansen voor verbreding van het aanbod en het 
realiseren van opbrengsten. Wij verwachten dat de financiële
middelen voor onderhoud door de nieuwbouw verminderen 
en dat meer geld vrijkomt voor het primair proces. Wij stellen
hiertoe een meerjarenplanning op voor onder meer onderhoud,
ICT en meubilair.

Sponsorbeleid
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die 
een sponsor verstrekt. Soms verlangt de sponsor daarbij een 
tegenprestatie waarmee leerlingen of ouders in schoolverband
te maken krijgen. Onze school houdt zich daarbij aan het
‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring 2015-2018’. Dat houdt in dat: 

n Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs
en de school in gevaar mag brengen;

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

Wanneer medewerkers een bedrijf of organisatie benaderen
met de vraag om bepaalde diensten of goederen te leveren, 
is sprake van een sponsorvraag. Het managementteam 
beoordeelt de vraag volgens de beleidslijnen van het 
convenant. In overleg met de medezeggeschapsraad 
wordt vastgesteld of een bepaalde sponsorrelatie gewenst 
is. Aanbod en aanvraag van sponsoring lopen altijd via de 
directeur van de school.

ICT
De hardware (servers, PC’s etc.) is op orde, en kan dat blijven
met voldoende investeringen gestuurd vanuit een meerjaren-
planning. We gaan de inrichting van het netwerk onder de loep
nemen met specifieke aandacht voor twee vraagstukken. Hoe
gaan we om met de toenemende digitale informatie rondom
een leerling (digitaal leerlingdossier)? Hoe kunnen we het 
netwerk van De Witte Vogel zo inrichten dat de faciliteiten 
van de moederorganisaties eenvoudig en voor zoveel mogelijk 
medewerkers beschikbaar zijn? De laatste vraag moeten de
moederorganisaties samen beantwoorden.

8.2 WAAR WE VOOR GAAN

De Witte Vogel betrekt in deze beleidsperiode een nieuw pand,
dat we optimaal benutten voor de opbrengsten van leerlingen.
Het is een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers.
De Witte Vogel benut de nieuwbouw om onze unieke positie 
in de regio kenbaar te maken.

Het financieel beleid van De Witte Vogel is vanuit onze visie 
en missie gericht op de continuïteit van een passend en 
stimulerend aanbod voor leerlingen met complexe ondersteu-
ningsvragen. Om een gezonde school te blijven, moeten we 
actief en snel reageren op ontwikkelingen in wet- en regelge-
ving. Wij hebben goed zicht op mogelijkheden en wetgeving
rond financiering van onderwijs, aanbod en ondersteuning voor
kinderen en jeugdigen met een beperking. Wij sturen daarom
op toekomstgerichte, beleidsrijke invulling van de begrotingen.
De input voor de begroting komt vanuit het schoolplan/jaar-
plan en de investeringsplannen. Daarnaast beschikken wij over
actuele (financiële) risicoanalyses (op RESPONZ-niveau) om
voorbereid te zijn op ontwikkelingen op (middel)lange termijn.

Om tot ontwikkeling te komen is veiligheid van groot belang.
Wij zorgen dagelijks voor een veilige werkomgeving voor zowel
leerlingen als medewerkers. 

8. MIDDELEN
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8.3 Doelstellingen middelen 2017-2020 

ACTIES:
Betrekken nieuwbouw. 
Realisatie: maart 2017

Opening nieuwbouw. 
Realisatie: juli 2017

Werkgroep praktische organisatie komt
maandelijks bij elkaar om nieuwbouw 
te laten functioneren voor het primair 
proces. Realisatie: december 2017

Benutting nieuwbouw: ideeën vanuit team
verwerkt in notitie voor langere termijn.

Realisatie: juli 2018

ACTIE: Continueren.

ACTIES: Risicoanalyse uitvoeren op 
centrumniveau, op basis van 

RESPONZ-model. Realisatie: juli 2018

Uitkomsten risicoanalyse verwerken in
meerjarenbegroting. Realisatie: juli 2019

ACTIES:
Afronding pilot met ouders rond 
Wlz-gelden. Realisatie: juni 2017

Besluit en eventueel beleid vaststellen
over inzet Wlz-middelen. 

Realisatie: december 2018

Huisvesting Financiën Wet langdurige zorg (Wlz)

DOEL: Wij benutten de nieuwbouw voor
het primair proces om zo de opbrengsten

van ons onderwijs te vergroten.

DOEL: Onze begrotingen zijn taakstellend
en worden gerealiseerd binnen het 

financieel beleidskader.

De begrotingen zijn inhouds- en beleids-
rijk en gebaseerd op de doelstellingen in
onze meerjarenplannen. Minimaal 80%
van onze middelen besteden wij aan het

primaire proces.

DOEL: We zijn en blijven ‘in control': we
hebben inzicht in risico's en anticiperen
hier tijdig op. We voeren iedere twee jaar

een risicoanalyse uit en borgen de 
resultaten hiervan.

DOEL: Mogelijkheden financiering vanuit
Wlz-middelen bekijken.
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Doelstellingen middelen 2017-2020 

ACTIES:
Realisatie: Investeringsplannen 
2017-2021 worden opgesteld
Realisatie: oktober 2017

Het programma FAMAS is operationeel
waarmee we middelen, onderhoud en ICT

kunnen volgen.
Realisatie: juni 2017

ACTIES:
Sophia Revalidatie geeft helderheid over
R-EPD (elektronisch patiëntendossier) en
gevolgen voor structuur De Witte Vogel.

Realisatie: juli 2017

Voorstel is opgesteld voor digitaal 
leerlingdossier. Realisatie: juli 2018

Pilot voor digitaal leerlingdossier draait.
We geven instructie en werkafspraken
vorm. Realisatie: december 2018

Alle leerlingen hebben een digitaal 
leerlingdossier dat voldoet aan actuele 

veiligheidseisen. 
Realisatie: december 2020

ACTIE:
Basis intranet is beschikbaar in 

nieuwbouw. Realisatie: juli 2017

Investeringsplannen ICT

DOEL: De Witte Vogel beschikt over 
actuele investeringsplannen voor ICT,
meubilair, onderhoud, waarmee we 

sturing geven aan de meerjarenbegroting.

DOEL: De Witte Vogel beschikt over een
(interdisciplinair) digitaal leerlingdossier

en werkafspraken.

DOEL: De Witte Vogel biedt medewerkers
een overzichtelijke digitale werkomgeving

die samenwerken faciliteert.
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Samen muziek

maken
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9.1 CONTEXT

Ouders
De samenwerking met ouders is het fundament om doelen 
te bereiken in onderwijs en zorg, om een leerling zich te laten
ontwikkelen. We vinden dat wij actief moeten werken aan 
een intensieve samenwerking, mede op basis van het 
EKEP-gedachtegoed. 
Ouderbetrokkenheid is een landelijk thema. De komende jaren
investeren wij in maximale betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling van hun kind, ons beleid en de activiteiten van 
de school. Tevens bekijken we hoe de school de expertise van
ouders beter kan inzetten. Samen werken wij aan de ontwikke-
ling van leerlingen, om de opbrengsten te vergroten, waarbij
school en ouders als partners optrekken. Daarnaast willen 
wij de ouders ondersteunen bij de specifieke vragen bij de 
ontwikkeling van hun zoon of dochter.

Ketenpartners en continuïteit
Expertise is gekoppeld aan personen, kennis ook. Wisseling 
van bestuurders en personeel kan ervoor zorgen dat zorgvuldig
opgebouwde (samenwerkings)relaties veranderen. De komende
jaren blijven wij werken aan de continuïteit van de samenwer-
kingsrelaties met Sophia Revalidatie en Middin, op basis van
onze samenwerkingsovereenkomst. In de afgelopen jaren 
zien wij veranderingen binnen deze organisaties, die soms op
gespannen voet staan met de organisatie van De Witte Vogel.
Door met elkaar in gesprek te blijven over ambities en 
verantwoordelijkheden verwachten wij de voortzetting 
van een constructieve samenwerking, gebaseerd op het 
gedachtegoed van het centrum.
Tevens investeren wij in relaties met anders partners zoals 
samenwerkingsverbanden, collega-scholen, Centra voor 
Jeugd en Gezin en gemeenten. 

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

9.2 WAAR WE VOOR GAAN

Met ouders werken wij intensief samen aan de ontwikkeling
van hun zoon of dochter en we maken gebruik van de 
expertise van ouders.

Wij betrekken ouders bij onze organisatie, bij beleid, het onder-
wijs en de onderwijsondersteuning en bij bijzondere activiteiten.
Daarbij vullen we de criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 in en 
bespreken deze periodiek met de ouders. Het gaat hierbij om

een manier van denken die school en ouders helpt om goed 
en slim samen te werken.

Wij werken intensief samen met onze ketenpartners en 
zijn gericht op continue verbetering hiervan om zo samen 
hoogwaardig onderwijs en hoogwaardige zorg en onderwijs-
ondersteuning aan onze leerlingen met complexe ondersteu-
ningsvragen te bieden. Ook zoeken wij voortdurend naar
nieuwe verbindingen. 

Vanuit onze drijfveer 'samen beter, beter samen' hechten 
wij veel waarde aan een goede samenwerking met ouders, 
ketenpartners, partners in de regio, om zo de ontwikkeling 
van leerlingen te stimuleren.

De Witte Vogel legt een actieve verbinding tussen de 
maatschappij en onze leerlingen. Buurtbewoners kennen 
onze school en zijn betrokken bij de school en het onderwijs
aan onze leerlingen. 

Wij zoeken verbinding met scholen voor regulier onderwijs in
de omgeving om samen activiteiten uit voeren en van elkaar te
leren.

Partners zien en betrekken De Witte Vogel ook uit eigen 
initiatief als specialist in onderwijs en onderwijsondersteuning.
Scholen en partners in de regio weten wie wij zijn en wat wij
doen. Wij worden betrokken bij (aan)vragen voor arrangemen-
ten en plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor
leerlingen met complexe ondersteuningsvragen. Samen 
blijven wij gaan voor het EKEP-gedachtegoed om continue 
kwaliteitsverbetering te realiseren.

9. PARTNERS
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9.3 Doelstellingen partners 2017-2020 

ACTIES:
Werkgroep stelt een visie ouderbetrokken-

heid op en geeft adviezen voor 
vervolgaanpak. Realisatie: juli 2017

Om ouders te betrekken en te informeren
is er helderheid over een modern commu-
nicatiemiddel als vervanger van het oude

schriftje. Realisatie: juli 2017

Afdelingen organiseren activiteiten binnen
en buiten de groep waarbij zij ouders 

betrekken. Op basis van eerste ervaringen
maakt een werkgroep een voorstel voor

een structurele aanpak. 
Realisatie: juli 2018

Voorstel schrijven om ouderpanel op te
richten, in overleg met medezeggen-
schapsraad. Realisatie: juli 2017

We zetten ouderpanel in binnen de 
organisatie op basis van jaarthema’s. 

Realisatie: juli 2020

ACTIE: We overleggen over de samenwer-
kingsovereenkomst en strategie van 

De Witte Vogel en de moederorganisaties
en geven input voor de jaarplannen.

Realisatie: elk half jaar

ACTIES:
Bij opening wordt buurt actief betrokken.

Realisatie: 2017

Sociale kaart opstellen wijk.
Realisatie: 2018

We inventariseren mogelijkheden voor 
samenwerking.
Realisatie: 2018

Ouderparticipatie Samenwerking in de keten Samenwerking in de buurt

DOEL: We betrekken ouders bij het 
primair proces om zo samen aan de 

ontwikkeling van leerlingen te werken en
opbrengsten te vergroten.

Met ouders wordt bekeken welk aanbod 
zij verwachten vanuit het centrum en het

netwerk bij de ondersteuning in de 
ontwikkeling van hun kind. Wij willen
meer vraaggericht werken, waarbij de 

rol van de school, revalidatie en 
ketenpartners helder is.

DOEL: Op basis van de actuele 
samenwerkingswerkingsovereenkomst:

- richten we de organisatie effectief in; 
- benutten we de expertise van de 

moederorganisaties;
- stemmen we strategische thema’s op

elkaar af;
- meten we gezamenlijk onze kwaliteit.

DOEL: De nieuwbouw maakt onderdeel uit
van de wijkstructuur. De Witte Vogel is een
herkenbare partner in de wijk en neemt 
actief deel aan de gemeenschap, door 

aanwezig te zijn bij activiteiten en 
het gebouw open te stellen voor 

buurtactiviteiten.
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