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Wie zijn we en waar staan we voor?

Compact, geïntegreerd en
examengericht onderwijs
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Personal branding en
coaching in het nieuwe
onderwijs
SLB, thema personal branding,
passend onderwijs

Gewenste situatie
• SLB in nieuwe rol innovatie
• Personal branding stevig
als 1e thema opleidingen
• Systeem passend onderwijs

Huidige situatie
• SLB gestart in nieuwe rol
• Personal branding gestart
als 1e thema opleidingen
• Systeem PASSO te vaag

Actie
• Programma incl. rol SLB
evalueren en bijstellen
• Thema evalueren, bijstellen
• Systeem PASSO opstarten

Didactiek: werkvormen
Activerende didactiek,
aansprekend en effectief
onderwijs, leren leren

Gewenste situatie
• Breed handelingsrepertoire
werkvormen
• Effectief doceren LZM
• Studievaardigheden

Huidige situatie
• Passende maar vrij
standaard werkvormen
• Weinig afwisseling
• Weinig aandacht leren leren

Actie
• Aansturen op breed
handelingsrepertoire
• Afwisseling programmeren,
aandacht voor leren leren

Didactiek: innovatie
Opleiding VK, MSE en AABS
doorontwikkelen en de nieuwe
KD’s implementeren, door- en
afstroomprogramma’s

Gewenste situatie
• VK en MSE: nieuw KD
• AABS: doorontwikkelen
• Door- en afstroomtrajecten
• Extra aanbod ‘ontdekken’

Huidige situatie
• Starten nieuwe KD’s
• Gestart met innovatie-opl
• Afstroomtrajecten gestart
• Aanbod ‘ontdekken’ gestart

Actie
• Onderwijsinnovatie / KD’s
• Door- en afstroomtrajecten
realiseren
• Meer aanbod ‘ontdekken’

Didactiek:
taalontwikkelend leren
Taalontwikkelend leren in het
handelingsrepertoire van alle
medewerkers, NT2 als aanbod

Gewenste situatie
• Taalontwikkelend leren in
het handelingsrepertoire
van alle medewerkers
• NT2 ondersteuningsaanbod

Huidige situatie
• Taalontwikkelend leren
gestart, verder opfrissen
• NT2 ondersteuningsaanbod
gestart met NT2 expert

Actie
• Aansturen op
taalontwikkelend leren in
handelingsrepertoire
• NT2 uitbbouwen

De lesstof wordt aangeboden in
compacte modules met direct
daarna examentraining voor de
herkansing. Alle vakken zijn
verbonden met de challenges.

Onderwijs en begeleiding hand
in hand
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Het team werkt in intensieve
gezamenlijkheid aan de opleiding
en met de studenten. Studenten
en medewerkers ervaren een
open en positeve sfeer.

Het onderwijsteam staat om de

student heen
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Binnen de school ervaren
studenten gezien en gekend te
worden. Er is een beperkt aantal
medewerkers rond een klas,
Iedere medewerker telt mee.

Extra aanbod voor persoonlijke
ontwikkeling en ontdekken
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Leren doe je overal. Studenten
worden uitgedaagd nieuwe zaken
te ontdekken. Elke medewerker
heeft eigen expertises en
ontwikkelt zich bewust verder.

❑ Leren zichtbaar maken
❑ Professional centraal en daarmee de student
❑ School als fijne plek voor studenten en team

”Als onderwijsteam willen we voor
studenten een school zijn van kansen, de
school waar het wél lukt.”

geformuleerd door het onderwijsteam zelf

Studentenparticipatie
Structurele
studentenparticipatie op
belangrijke thema’s

Gewenste situatie
• Structurrele
studentenparticipatie als
systeem binnen het team en
de PDCA

Huidige situatie
• Zeer intensieve contacten
en veel dialoog met
studenten, maar niet
structureel en zonder
structuur
• JOB enquête nooit
uitgebreid afgenomen

Actie
• Panelgesprekken ingepland
gedurende het schooljaar,
gekoppeld aan collega’s die
hiervoor gefaciliteerd zijn en
die studentenpartcipatie
belangrijk vinden
• Een jaarplan opstellen met
thema’s en werkvormen
• JOB enquête afnemen

Leren zichtbaar maken
VK: nieuwe manier van toetsen
MSE: rapport en teamkompas
AABS: LZM inrichten
Examengericht doceren

Gewenste situatie
• VK: nieuwe manier toetsen
gedraaid en bijgesteld
• MSE: studenten willen een
rapport, teamkompas
geïmplementeerd

Huidige situatie
• 2 Impactcoaches opgeleid
• Genoemde acties gestart
• Inzage examens nog niet
goedgekeurd door CvB

Actie
• Impactcoaches in the lead
• Genoemde acties afronden
• Inzage examens opnieuw
aanvragen
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