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0 Inleiding
Dit is het schoolplan van De Strandwacht, school verbonden aan het pedologisch instituut.
In dit schoolplan staan de beleidsdoelstellingen voor de periode 2019 – 2023 verwoord in algemene termen.
Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit de missie en de onderwijsvisie van de school. Ze zijn gebaseerd op
de ontwikkelingen die op de school afkomen én op de kaders die de overheid en het bestuur van De Haagse
Scholen hebben gesteld. De laatste jaren wordt daarin met nadruk gesteld dat het onderwijs kinderen voorbereidt
op hun toekomst; een toekomst waarvan we nu slechts bij benadering weten hoe deze eruit zal gaan zien. En
daar maakt De Strandwacht werk van getuige de ambities die in dit schoolplan zijn verwoord.
De vertaling van onze ambities hebben we in 7 beleidsdoelstellingen beschreven. Doelstellingen op het gebied
van onderwijsbeleid, onderwijsondersteuning, veiligheidsbeleid, personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, financieel
beleid en kwaliteitszorg.
Onze beleidsdoelstellingen zijn in globale termen geformuleerd en dienen wat ons betreft als wenkend
perspectief. Zij bieden richting zonder expliciet te zijn in de wijze waarop wij onze beleidsdoelstellingen gaan
concretiseren. Daar is voor gekozen omdat de ervaring leert dat actuele ontwikkelingen steeds van invloed zijn op
de keuzes die wij maken.
Dit schoolplan bouwt weliswaar voort op het vorige schoolplan maar het is anders van opzet en de mate van
detail waarin het beleid is geformuleerd. Deze globale formulering ervaren we als ruimte scheppend. Ruimte die
nodig is om zaken te overwegen en te heroverwegen. Over drie jaar zeggen we misschien: "met de kennis van nu
zouden we dit in 2019 niet zo hebben geformuleerd of geambieerd". Dat is het resultaat van de manier waarop we
reageren op actuele ontwikkelingen enerzijds en op voortschrijdend inzicht anderzijds. Niet alleen wat betreft de
inhoud, maar ook voor wat betreft de werkwijze. De afgelopen jaren zijn opvattingen ontstaan en bestaande
opvattingen genuanceerd; is kennisgenomen van en geanticipeerd op de actualiteit. Het meest in het oog
springende voorbeeld daarvan is de wijze waarop De Strandwacht zich sterk heeft gemaakt voor 'complexe
doelgroepen'.
In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan een systematische, planmatige aanpak van school/onderwijsontwikkeling. Het team van De Strandwacht heeft een bijdrage geleverd aan deze inhoudelijke
ontwikkeling ook door goed te anticiperen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.
De beleidsdoelstellingen hebben we op een rijtje gezet in een beleidsagenda waarvan we per schooljaar een
uitsnede kunnen maken in de vorm van een jaarplan. In deze beleidsagenda is een eerste concretiseringslag
gemaakt door het formuleren van subdoelstellingen die op hun beurt weer leidend zijn voor de concrete,
'SMART'-geformuleerde, activiteiten die wij per schooljaar inzetten op de eerdergenoemde beleidsdomeinen.
Dit schoolplan geeft ambities en beleidsdoelstellingen aan die leidend zijn voor waar onze school in de komende
jaren naar toe wil groeien. Het fungeert, juist vanwege de algemene termen, als een stip op de horizon. Jaarlijks
bepalen we of we nog op koers zitten om onze inhoudelijke ambities te realiseren. Dat betekent dat we steeds
alert moeten blijven op wat er op ons pad verschijnt. We reageren niet op incidenten maar we hebben de ambitie
om onze koers op hoofdlijnen blijvend te monitoren.
Wij realiseren ons dat onze ambities alleen waargemaakt kunnen worden door professionele leerkrachten en
medewerkers. De medewerker centraal zou dan ook een van de leidende principes voor de komende
beleidsperiode kunnen zijn.
We hebben gekozen voor een route die we gezamenlijk afleggen. Dit schoolplan is daarbij ons kompas. We
hebben vrij helder voor ogen welke kant ons onderwijs op moet gaan.
Dit is het schoolplan van De Strandwacht. Het draagt de titel: Ons onderwijs: durven en doen!
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1 Algemene schoolgegevens


naam van de school:

De Strandwacht; school verbonden aan het pedologisch
instituut
www.destrandwacht.nl
info@destrandwacht.nl




adres:

Paddepad 8
2554 HZ
Den Haag
070 – 3254002





denominatie:

Openbaar

schooltype:

Cluster IV PI



directie

Hanneke Blom, meerscholen directeur
Anita Lette, directeur




bestuur van de school:

Stichting De Haagse Scholen
www.dehaagsescholen.nl
info@dehaagsescholen.nl




adres:

Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag
070 – 30 65 200




aantal medewerkers:

in aantallen:
121

aantal leerlingen: op 1 oktober 2018

316

verdeling van de leerlingaantallen over de
schoollocaties:

Locatie:
Paddepad
Jutters/Banjaard
Daghulp Den Haag
Daghulp Delft
TLV-groep Delft
Westland






in fte's:
93

onderbouw:
80
18
32
13
8
24

bovenbouw:
103
15
0
0
0
23
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2 Missie en visie
Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen
Het schoolbestuur van De Haagse Scholen (DHS) heeft, samen met de schooldirecties en andere betrokkenen
een het ambitiestatement 2015-2020 geformuleerd, het strategisch plan van de hele organisatie voor de komende
jaren. Er is een verband tussen de ambities van DHS en die van De Strandwacht. De doelen in het schoolplan
hebben een relatie met de doelen zoals die in het ambitiestatement van DHS zijn verwoord.
DHS wil haar leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen. Daarbij heeft het bestuur de volgende beloften
gemaakt:


Wij kennen iedere leerling.



Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.



Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.



Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.



Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.



Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

2.1 De missie van De Strandwacht
Onderwijs aan leerlingen die op gedragsmatig gebied extra ondersteuning nodig hebben
Op De Strandwacht zijn leerlingen welkom die door hun gedrag en/of vanwege hun psychiatrische problematiek
op dit moment geen regulier onderwijs kunnen volgen. Respect voor de eigenheid van iedere leerling staat in ons
pedagogisch en didactisch handelen voorop.
Het onderwijs op onze school sluit aan op wat onze leerlingen al kunnen en kennen en op wat ze nog moeten leren
om zich - al dan niet met ondersteuning - in de toekomst goed te kunnen handhaven.

2.2 De visie van De Strandwacht
Leerlingen

Bij ons staat de leerling centraal. Wij gaan uit van de
mogelijkheden en talenten van de leerling.

Pedagogisch klimaat (en veiligheid)

De Strandwacht streeft naar een klimaat waarin iedereen die bij de
school betrokken is, zich veilig kan voelen.

Opzet van het onderwijs

Het leveren van onderwijskundig maatwerk is wat ons betreft de
manier om onze leerlingen tot relatie ( "Ik hoor erbij"), competentie
("Ik kan het") en autonomie ("Ik kan het zelf") te brengen.

Inrichting van het onderwijs

De Strandwacht wil met de inrichting van haar onderwijs
aansluiten bij de mogelijkheden en de talenten van leerlingen
in wisselwerking met de eisen van de samenleving. Wij zien
het als onze taak om 'eruit te halen wat er in zit'.

Leeromgeving

Wij zorgen voor een uitdagende, aantrekkelijke leeromgeving die
inspeelt op en aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van onze
leerlingen.

Ondersteuning en begeleiding

Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en
begeleiding. Bij ons geldt: De leerling centraal, de leerkracht als
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spil en onderwijsassistenten, leraarondersteuners samen met
specifieke deskundige in de rol als ondersteuner.

Personeel en professionalisering

Door blijvend te leren als team kan De Strandwacht de haar
gestelde taken volbrengen.

Ouders/verzorgers

De Strandwacht en de ouders zijn samen, maar vanuit een
verschillend perspectief, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de leerling.

Externe contacten

De Strandwacht ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs
en jeugdhulp waarbij de schoolloopbaan van de leerling leidend is.

Cultuur

Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Wij zeggen wat we doen en
we doen wat we zeggen.
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3 Analyse ten behoeve van beleidsontwikkeling
Het onderwijsbeleid van De Strandwacht wordt door een aantal factoren bepaald. De hoofdlijnen van het beleid
worden bepaald door de overheid. De overheid initieert landelijke ontwikkelingen op basis van een lange-termijn
visie, voortschrijdende inzichten en actuele opvattingen over wat onder goed onderwijs wordt verstaan. Deze
landelijke ontwikkelingen zijn in algemene zin bepalend voor de richting van het onderwijs. Tussen datgene wat
van overheidswege uit wordt bepaald en datgene wat de school tot haar beleidsmatige ambities rekent, reikt de
stichting De Haagse Scholen, het bestuur van De Strandwacht, richtlijnen aan die mede de inhoudelijke
[in]richting van de school bepalen. Tenslotte bepaalt de school zelf hoe het onderwijsbeleid voor de komende
jaren zal worden vormgegeven én welke eigen accenten zij daarbij wenst in te kleuren.
Bij de uitwerking van het beleid kan De Strandwacht haar eigen inzichten volgen op basis waarvan keuzes voor
de komende periode worden gemaakt. Bij het bepalen van deze keuzes laat de school zich leiden door de eigen
missie en visie maar ook –en dat doet de school in toenemende mate- door gegevens die de school heeft
ontleend aan zaken als zelfevaluatie en een periodiek kwaliteitsonderzoek.
Een evaluatie stelt de school in de gelegenheid zichzelf de maat te nemen; te kijken hoe de vlag ervoor staat op
meerdere relevante [beleids]terreinen. We hebben het dan over het onderwijs, het personeel, de organisatie in
het algemeen en de directe en indirecte opbrengsten van het onderwijs. Met directe opbrengsten bedoelen we de
resultaten van ons onderwijs in termen van onvertraagde, geplande doorstroom, geplande uitstroom en
bestendiging.
Met indirecte opbrengsten doelen we op het welbevinden van de kinderen en de medewerkers, de organisatie als
geheel en de financiële situatie van de school. Ten behoeve van dit schoolplan baseren we ons in deze evaluatie
op de volgende gegevens:1


De opbrengsten van het onderwijs uit de periode 2015 - 2019;



Het periodiek kwaliteitsonderzoek uit 2014;



De waardering van de medewerkers van De Strandwacht (2018);



De waardering van de ouders van de leerlingen van De Strandwacht;



Een analyse van de kansen en bedreigingen die door het MT van de school worden gesignaleerd;



Werken met kwaliteitskaarten (WMK) aan de hand waarvan De Strandwacht diverse domeinen kan
waarderen op basis waarvan verbeteracties kunnen worden geformuleerd;



Het werkdrukonderzoek (2018);



Een onderzoek naar Complexe doelgroepen op De Strandwacht. (zie 3.3.1)

3.1 De opbrengsten van het onderwijs
De Strandwacht heeft in de afgelopen jaren de opbrengsten van het onderwijs systematisch in kaart gebracht2.
De opbrengsten op het gebied van rekenen en taal zijn volgens verwachting. In de afgelopen jaren heeft De
Strandwacht haar leerlingen in het algemeen zien uitstromen naar één van de leerwegen in het vmbo (gemiddeld
70%) en naar het Praktijkonderwijs (gemiddeld ca 10%). Circa 20% van onze leerlingen stroomt uit naar het
HAVO/VWO. Daar zijn de leerroutes die De Strandwacht heeft ingericht op gebaseerd. De blijvende verandering
van de doelgroep vraagt ons om alert te blijven op de verwijzingen en daar waar dat noodzakelijk is ons onderwijs
nog meer aanpassen aan de veranderende doelgroepen op De Strandwacht. Momenteel is er sprake van een
stabiele uitstroom maar de verwachting is dat op termijn de uitstroom naar het Praktijkonderwijs (of naar het
onderwijs aan zeer moeilijk lerende dan wel naar het speciaal onderwijs voor leerlingen met een
auditief/communicatieve problematiek zal toenemen).

3.2 Periodiek kwaliteitsonderzoek
Het meest recente kwaliteitsonderzoek dat de Inspectie heeft afgenomen op één van de locaties van De
Strandwacht was in de winter van 2014. De Inspectie bezocht de locatie aan het Paddepad. Indertijd oordeelde zij
dat het onderwijs op het Paddepad van voldoende kwaliteit was. Nadien heeft de Inspectie geen periodiek
1

Genoemde documenten zijn ter inzage op De Strandwacht beschikbaar

2

De verschillende documenten/rapportages liggen ter inzage op De Strandwacht
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kwaliteitsonderzoek meer uitgevoerd. Schooljaar 2018 – 2019 heeft de inspectie een monitoronderzoek naar de
opbrengsten voor taal en rekenen en de sociaal/emotioneel/maatschappelijke ontwikkeling en burgerschap
uitgevoerd. Het veranderde toezicht kader [2017] wordt enerzijds gekenmerkt door het feit dat de inspectie in
nauw overleg met het bestuur van De Haagse Scholen een risicoanalyse maakt. Deze analyse kan ertoe leiden
dat de inspectie een bezoek niet noodzakelijk acht vanwege de door het bestuur aangetoonde onderwijskwaliteit.
De informatie die het Bestuur van De Haagse Scholen aanreikt aan de inspectie komt in nauw overleg met de
school tot stand. Wij gaan ervan uit dat wederom in ieder geval een basisarrangement aan De Strandwacht zal
worden toegekend.

3.3 Onderzoeken, peilingen en quick-scans
In de afgelopen periode is een fors aantal peilingen en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 3. De resultaten van
deze peilingen geven bemoedigende signalen af. Zo spreken ouders zich in het algemeen zeer lovend uit over de
wijze waarop hun kinderen op De Strandwacht worden bediend. Daarnaast zijn ook medewerkers van de
Strandwacht in het algemeen tevreden over de omstandigheden waaronder zij hun taken moeten uitvoeren.
In 2018 werd in het kader van het onderzoek 'Complexe doelgroepen op De Strandwacht een screening onder de
medewerkers uitgevoerd naar de kwaliteit van zowel de ondersteuningsstructuur als het pedagogisch klimaat.
Deze quickscans geven op onderdelen mogelijkheden voor verbetering aan. In het algemeen echter oordelen de
medewerkers positief over zowel pedagogisch klimaat als ondersteuningsstructuur.

3.3.1 Complexe doelgroepen op De Strandwacht
In deze sub paragraaf besteden we iets meer aandacht aan bovengenoemd onderzoek vanwege het feit
complexe doelgroepen in toenemende mate de leerling populatie van de school bepalen. We baseren ons daarbij
op de samenvatting, aanbevelingen en conclusies van dit onderzoek.
Van de circa 300 leerlingen voor wie De Strandwacht speciaal onderwijs verzorgt maakt één derde deel uit wat nu
officieel is gaan heten: een complexe doelgroep.
Deze complexe doelgroep heeft behoefte aan meer en andersoortige ondersteuning dan De Strandwacht op dit
moment kan bieden. Deze ondersteuningsbehoefte varieert van intensief tot voortdurend tot regelmatig en op
meerdere domeinen: leren en ontwikkelen, sociale en emotionele ontwikkeling en communicatie al dan niet in
combinatie met een geïndiceerde stoornis.
De complexe doelgroep wordt hetzij in aparte groepen dan wel in reguliere groepen bediend óf op de
nevenlocaties van De Strandwacht. Er is geen sprake van een éénduidig programma noch van een éénduidige
benadering. Dat heeft te maken met de noodzaak tot het leveren van maatwerk én met het feit dat de leerlingen
over de hele school verspreid onderwijs en ondersteuning krijgen aangeboden.
De Strandwacht loopt in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod tegen haar grenzen op. Deze grenzen worden
bepaald door 4 factoren:


De groepsgrootte en daaraan gekoppeld
o De ondersteuningsbehoefte.
o De specifieke deskundigheid.
o De competenties van medewerkers met betrekking tot de doelgroep.
Dit vraagt om een collectieve bezinning van alle medewerkers van De Strandwacht.
Conclusies:
De volgende conclusies worden naar aanleiding van het onderzoek geformuleerd:


3

Circa één derde van alle leerlingen op de Strandwacht kampt in meer of mindere mate met een complexe
problematiek. Leerlingen die we rekenen tot deze complexe doelgroep kampen met een problematiek die,
naast een gediagnosticeerde psychische of psychiatrische stoornis, voorkomt in combinatie met één of
meerdere van de volgende problematieken/kenmerken:
o Een externaliserende gedragsproblematiek.
o Een taalontwikkelingsstoornis of forse taalachterstanden; een auditief communicatieve beperking.
o Traumata als gevolg van levenservaringen.

Alle betreffende onderzoeken en peilingen zijn ter inzage op De Strandwacht beschikbaar
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o

Een (licht) verstandelijke beperking.

o

Een onregelmatige schoolgang waardoor niet wordt voldaan aan schoolse voorwaarden.

De Strandwacht is in zijn geheel nog onvoldoende toegerust om deze nieuwe specifieke groep leerlingen op
adequate wijze voor te bereiden op de volgende fase in hun leven.


Er is schoolbreed sprake van zekere mate van draagvlak om de complexe doelgroepen op De Strandwacht
te bedienen. Er is sprake van een beperkte mate van draagkracht om de complexe doelgroepen te bedienen.

Het competentieprofiel van de medewerkers van De Strandwacht voorziet ten dele in de mogelijkheid
complexe doelgroepen op een adequate wijze te bedienen.

Op hoofdlijnen is De Strandwacht in staat om de complexe doelgroep te bedienen, met name in Vuurtoren,
Watertoren en Zeetoren, maar er is geen sprake van een éénduidig standaard programma over de hele
school. De vraag blijft daarbij of een éénduidig, standaard programma wenselijk is en zo ja of dit dan ook
realiseerbaar is.

De ondersteuningsbehoefte van de complexe doelgroepen varieert in intensiteit en inzet.

De meervoudige problematiek van de complexe doelgroepen op De Strandwacht vereist een
multidisciplinaire aandacht en aanpak, zowel schoolintern als in samenwerking en afstemming met externen.
Deze samenwerking en afstemming zijn nog niet optimaal.

De Strandwacht heeft formeel ingezet op het bedienen van de complexe doelgroepen. Deze inzet is
inmiddels structureel. Daarnaast is er sprake van verdere toename van het aantal leerlingen dat deel
uitmaakt van de complexe doelgroepen.
Aanbevelingen


Gezien het feit dat complexe doelgroepen de komende jaren in aantal eerder zullen toenemen dan afnemen
ontwerpt de schoolleiding in nauw overleg met de medewerkers een brede visie op het onderwijs aan
complexe doelgroepen wellicht inclusief enkele te heroverwegen uitgangspunten voor het onderwijs op De
Strandwacht.



Zorg voor een passend én gestandaardiseerd onderwijsprogramma ten behoeve van de complexe
doelgroepen binnen alle afdelingen van De Strandwacht. Geef daarbij ook de schetsen van een optimaal
pedagogisch klimaat.
o Specificeer dit onderwijsprogramma aan de hand van de domeinen van het curriculaire spinnenweb.



Zorg voor een optimaal functionerende ondersteuningsstructuur waarbij prioriteiten liggen bij de onderdelen:
o Samenwerking en afstemming met externe partners; realiseer met deze partners formele
samenwerkingsrelaties.
o
o
o

Inrichting van het ondersteuningsoverleg.
Toewijzing van onderwijs-ondersteuningsarrangementen en het systematisch monitoren en
beoordelen van de ontwikkeling van leerlingen.
Stel vast welke specifieke ondersteuning de school zelf wenst te leveren en welke ondersteuning
extern moet worden betrokken.



Betrek alle medewerkers actief bij die activiteiten die erop zijn gericht het onderwijs aan de complexe
doelgroepen te optimaliseren.



Ontwerp een scholingsagenda met betrekking tot bovenstaande.



Hanteer, om bovenstaande te realiseren, een meerjaren-cyclus.

3.4 Sterke en zwakke punten van de school; kansen en bedreigingen
In relatief korte tijd heeft De Strandwacht een zeer forse groei doorgemaakt. Deze groei legt én druk op de
aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de organisatie als geheel maar ook op medewerkers en het
onderwijsprogramma. Dit laatste heeft met name te maken met de explosieve groei van wat de 'complexe
doelgroep' is gaan heten.
Sterke en zwakke punten
Aan de hand van de domeinen van het INK-model heeft het MT en een vertegenwoordiging van alle disciplines
binnen de school in het voorjaar van 2019 een sterkte-zwakte analyse gemaakt en de belangrijkste bevindingen
zetten we hier op een rijtje.
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Sterke punten; de zaken die we zeker moeten vasthouden


De Strandwacht heeft een effectieve organisatiestructuur.



Er is sprake van 'korte lijnen' tussen de diverse disciplines die in de school werkzaam zijn.



Het team wordt actief betrokken bij de ontwikkelingen.



Het team is 'breed' samengesteld en toont een keur aan talenten en specialisten.



In het algemeen is het team (ortho)pedagogisch bekwaam.



De school heeft haar onderwijsleermiddelen op orde.



Er is sprake van een maximale score op de uitstroom van leerlingen.



De Strandwacht kan zich verheugen op een positieve waardering van betrokkenen en belanghebbenden.

Zwakke punten; de zaken die extra aandacht behoeven


De school worstelt met het feit dat 'de waan van de dag' nogal eens regeert. Dat zet druk op de uitvoering
van het structureel lange termijn denken en doen.



De handhaving/borging van vastgesteld beleid laat soms te wensen over.



Er is sprake van enig verloop onder het personeel.



De school benut de talenten van medewerkers niet optimaal.



Het onderwijs is inhoudelijk in orde maar de uitvoering kent nog te weinig praktische componenten.



Er is een te beperkte drive om het onderwijs op een andere manier in te richten.



Er wordt in de klassen te weinig gedifferentieerd naar aanbod en didactiek.



Nieuwe collega’s worden nog niet adequaat genoeg ingewerkt.

Kansen en bedreigingen4
De belangrijkste ontwikkelingen waar De Strandwacht mee te maken heeft, zijn: Passend Onderwijs, de
Jeugdwet en, vermoedelijk als gevolg van beiden, de aanwas van het leerlingenaantal en met name de leerlingen
die we scharen onder de noemer van 'complexe doelgroep'. Dat biedt kansen maar het brengt ook risico's met
zich mee. Aan de hand van vragen die gericht zijn op het verschijnsel 'de school als onderdeel in een groter
onderwijsveld' kunnen de volgende kansen en bedreigingen worden genoemd waarbij we niet volledig zijn in de
opsomming. Wij beperken ons hier in beschrijvende termen tot de kern van ons 'kansen en bedreigingen-verhaal'.
Alle kansen echter krijgen in de komende beleidsperiode de aandacht die noodzakelijk is.
Kansen


Complexe doelgroepen hebben een dusdanige ondersteuningsbehoefte dat (de meeste) scholen daar geen
onderwijsaanbod op weten te ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft De Strandwacht wat dit betreft haar
mogelijkheden wél getoond. Door zich te specialiseren in het bedienen van complexe doelgroepen kan De
Strandwacht onderscheidend blijven (temeer ook gezien de verwachting dat complexe doelgroepen in
aantallen zullen blijven groeien in onze samenleving). Bovendien lijkt er momenteel geen sprake te zijn van
enige vorm van concurrentie.



Bovenstaande vraagt om een 'andere' manier van onderwijzen/leren waarbij enerzijds moet worden gekeken
naar de manier waarop het leerstofaanbod wordt vormgegeven terwijl daarnaast moet worden gekeken naar
wát de school wil verstaan onder een actueel en eigentijds onderwijsaanbod; een onderwijsaanbod dat
leerlingen voorbereidt op hun toekomst.



Dit legt een claim op de (misschien nog verborgen) kwaliteiten van de medewerkers van De Strandwacht. Zij
moeten én een adequaat onderwijsprogramma inrichten, én contacten/relaties aanhalen met partners én een
beroep doen op hun latente talenten en daarbij alle creativiteit aan de dag leggen die zij in zich hebben.



De ambitie om naast de 'reguliere' groepen op De Strandwacht complexe doelgroepen te bedienen past sterk
in het beleid om Passend Onderwijs te realiseren (maatwerk, samenwerking et cetera) en kan een
stimulerend effect hebben op de professionele ontwikkeling van zowel personeel als de organisatie als
geheel. Oorspronkelijke functies van het pedologische instituut zouden in ere hersteld kunnen worden.

4

De volledige lijst met kansen en bedreigingen ligt ter inzage op De Strandwacht

9



Voor de school als geheel biedt het zich mede richten op de complexe doelgroepen een sterke (financiële)
onderhandelingspositie hetgeen weer voordelen met zich meebrengt in termen van formatie en
werkgelegenheid.

Elke uitdaging kent echter ook keerzijdes. We zetten deze ook, globaal, op een rijtje.
Bedreigingen


De complexe doelgroepen zouden weleens té complex kunnen blijken, zeker wanneer het uiteenlopende
ondersteuningsbehoeften betreft. De vraag is daarbij niet zozeer of de school deze leerlingen kan bedienen
maar juist of de leerlingen zelf in staat zijn samen te leren met andere leerlingen.



Met name de complexe doelgroep heeft baat bij de inzet op brede vaardigheden; aandacht voor socialisatie
en persoonsvorming zonder kwalificatie uit het oog te verliezen.



Het onderwijsaanbod komt door de vermoedelijke invoering van digitale vaardigheden, burgerschap en brede
vaardigheden onder druk te staan. Dat lijkt een risico omdat het gevoel van een overladen
onderwijsprogramma kan ontstaan.



Bovenstaande vraagt om een andere benadering van hoe goed onderwijs eruitziet en de vraag is of het team
van De Strandwacht daar in algemene zin op voorbereid is.



Focus op complexe doelgroepen veronderstelt vanuit het bestuur van De Haagse Scholen een volledig
support. De Strandwacht beschouwt dit als een voorwaarde om de complexe doelgroepen adequaat te
kunnen bedienen.



De groei van het aantal leerlingen brengt het risico met zich mee dat onder invloed van het lerarentekort niet
voldoende gekwalificeerde leerkrachten beschikbaar zijn om in de complexe onderwijs– en
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen te voorzien. Daaruit kan voortvloeien dat de kwaliteit van het
onderwijs op De Strandwacht afneemt: een inhoudelijke ambitie kan zichzelf in de staart bijten.



Het feit dat De Strandwacht binnen het samenwerkingsverband de enige school is die een onderwijs- en
ondersteuningsaanbod heeft ontworpen voor complexe doelgroepen kan ertoe leiden dat de school een
minder zelfkritische houding toont en daarmee de onderwijskwaliteit uit het oog verliest.



De financiële situatie van de school laat niet zonder meer toe dat eenzijdig wordt ingezet op complexe
doelgroepen. Het bedienen van deze doelgroepen is een collectieve verantwoordelijkheid: De Strandwacht,
bestuur, samenwerkingsverbanden en scholen zullen de handen in elkaar moeten slaan.

3.5 Actuele ontwikkelingen
De meest belangwekkende ontwikkeling in het onderwijs op dit moment is het proces van de landelijke
curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze herziening vloeit voort uit de rapportage
van de Commissie Schnabel die in januari 2016 haar rapportage opleverde over de toekomst van ons onderwijs
onder de titel: "Ons onderwijs 2032".
Onder de werknaam 'curriculum.nu' hebben betrokkenen en belanghebbenden in de afgelopen twee jaar werk
gemaakt van het formuleren van voorstellen om het nationale curriculum voor primair en voortgezet onderwijs te
herzien. Daartoe heeft men visies, grote opdrachten en bouwstenen ontwikkeld voor 9 leergebieden met daarin
aandacht voor enkele overstijgende thema's. Curriculum.nu houdt zich bij uitstek bezig met het onderwijs van de
toekomst. Voor De Strandwacht zijn drie domeinen van curriculum.nu van sterk belang. Het betreft de
leergebieden: digitale geletterdheid en burgerschap en de aandacht die het onderwijs dient te geven aan de
ontwikkeling van brede vaardigheden.
Niet nieuw maar nog steeds van groot belang is de wet op het Passend Onderwijs die in 2014 werd ingevoerd.
Destijds was nog niet duidelijk welke consequenties uit deze wet voortvloeiden. Inmiddels is bekend dat Passend
Onderwijs niet zonder slag of stoot gerealiseerd wordt. We constateren in algemene zin dat er sprake is van
verdikking van de doelgroepen. Met andere woorden: de leerlingen op De Strandwacht hebben een zwaardere
ondersteuningsbehoefte dan voorheen5. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat leerlingen die voorheen in
het SO werden bediend momenteel binnen het regulier basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs hun weg

5

Zie: 'Complexe doelgroepen op De Strandwacht' Pietersen, H., Diemen 2018. In te zien op De Strandwacht
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vinden. Tegelijkertijd bedient De Strandwacht op dit moment groepen (jonge) leerlingen die voorheen in een
behandelsetting verbleven. Momenteel worden deze leerlingen, als onderdeel van de complexe doelgroepen, op
De Strandwacht bediend. Zij zijn weliswaar 'uitbehandeld' (volgens de criteria van de Jeugdwet en de
zorgverzekering die niet meer dan een bepaald bedrag vergoedt) maar feitelijk zijn deze leerlingen nog niet in
staat om een volledig onderwijsprogramma te volgen. In de kern komt het erop neer dat deze leerlingen behoefte
hebben aan behandeling in een residentiële setting terwijl zij bediend worden door middel van ambulante
begeleiding, Dat legt druk op het werk op De Strandwacht en dat vraagt om andere, aanvullende competenties
om deze complexe doelgroep op een adequate wijze te bedienen.
Tot slot zijn er de referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze gelden sinds 1 augustus 2010. Kerndoelen
bepalen de inhoudelijke kaders voor het onderwijsaanbod van de school. De referentieniveaus zeggen iets over
de beheersingsgraad van de leerlingen met betrekking tot taal en rekenen. De overheid onderscheidt vier
niveaus, onderverdeeld in een fundamenteel niveau [F] en een streefniveau [S]. Niveau 1F is het niveau dat een
leerling bereikt heeft indien hij de stof tot en met groep 6 van de basisschool beheerst. Het is tevens een
aanduiding voor het gewenste niveau waaraan iedere Nederlander moet beantwoorden wil hij zich zelfstandig
kunnen handhaven en bewegen in de Nederlandse samenleving. Referentieniveaus worden mede ingezet om de
onderwijsopbrengsten van de school in kaart te brengen. De Strandwacht constateert dat mede onder invloed van
een veranderende doelgroep het aantal leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij voor taal- en rekenen in ieder
geval niveau 1F kunnen behalen, vermoedelijk zal gaan afnemen.
De Strandwacht constateert dat de problematiek van de leerlingen in de voorbije jaren is veranderd ofwel verdikt.
Daarnaast is er sprake van een groei van het aantal leerlingen met een complexe problematiek. Deze gegevens
leggen in algemene zin een forse druk op het ondersteuningsapparaat van de school. Om de leerling en zijn
ondersteuningsbehoefte in de breedte in kaart te brengen zullen we in de toekomst meer gebruik maken van het
Landelijk Doelgroepenmodel (LDM)6. Het model biedt de school een leidraad om leerling kenmerken in kaart te
brengen. In de kern komt het erop neer dat het model de school in staat stelt om onderbouwd en transparant het
maximaal haalbare eindniveau, het benodigde onderwijsaanbod en de noodzakelijke ondersteuning goed in kaart
te brengen; een voorwaarde om te komen tot een route die leidt tot een passende uitstroombestemming.

3.6 Ambities voor de komende periode
Schoolleiding en team hebben zich in algemene zin uitgesproken over hun ambities waar het gaat om goed
onderwijs. Onderwijs zoals De Strandwacht dat graag ziet als vertaling van haar missie en visie. Men heeft
gezocht naar die onderwijskwaliteiten die ertoe bijdragen dat het onderwijs op school 'toekomstbestendig' zal zijn.
Daarbij zijn de volgende uitspraken de meest belangwekkende:
Een krachtig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om leerlingen tot bloei te laten komen. Het wordt
gekenmerkt door


uitdaging en leerplezier.



veiligheid en respect.


aandacht voor de individuele leerling en zijn/haar mogelijkheden.
Het personeel van De Strandwacht

is bij uitstek pedagogisch en vakinhoudelijk/didactisch bekwaam.
De onderwijsprogramma's


worden aangeboden in aantrekkelijke leeromgevingen.



zijn eigentijds en ze sluiten aan bij actuele ontwikkelingen



daarbij is het van belang dat inhoudelijk in ieder geval gekozen wordt voor het ontwikkelen van een aanbod
voor burgerschap/sociale integratie en digitale geletterdheid.



daarbij is een voorwaarde dat er sprake is van doorlopende leerlijnen voor alle onderscheiden domeinen.



tot slot acht De Strandwacht de ontwikkeling van brede vaardigheden van cruciaal belang om leerlingen voor
te bereiden op hun toekomst.

6

Het Landelijk Doelgroepenmodel is ontwikkeld door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO)

www.lecso.nl
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4 Onderwijsbeleid
Het onderwijsbeleid van De Strandwacht wordt door een aantal factoren bepaald. De hoofdlijnen van het beleid
worden bepaald door de overheid. Landelijke ontwikkelingen zijn in algemene zin bepalend voor de richting van
het onderwijs. Tussen datgene wat van overheidswege uit wordt bepaald en datgene wat de school tot haar
beleidsmatige ambities rekent, reikt de stichting De Haagse Scholen, het bestuur van De Strandwacht, richtlijnen
aan die mede de inhoudelijke [in]richting van de school inkleuren.

4.1 Het overheidsbeleid
In § 3.5 zijn we ingegaan op landelijke ontwikkelingen: Passend Onderwijs, Curriculumherziening,
Referentieniveaus en Jeugdwet. In het kader van het (school overstijgende) personeelsbeleid geldt dat de
invoering van de in de cao vastgelegde L11 en L12-schalen voor leerkrachten zijn ingevoerd.

4.2 Het beleid van De Haagse Scholen
Het beleid van de Stichting De Haagse Scholen wordt inhoudelijk grotendeels bepaald door datgene wat er in het
bestuursakkoord tussen ministerie van OCW en de PO-raad [2014] is overeengekomen. Het bestuursakkoord
kent 4 kernpunten van beleid waarbij de blik gericht is op het onderwijs zoals dat er in 2020 op hoofdlijnen uit zou
moeten zien:
De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van
de leerlingen.
De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit.
De teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders ontwikkelen zich in hun
professionaliteit.
De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.
De doelstellingen die uit het bestuursakkoord voortvloeien zijn direct dan wel indirect afgeleide van de
overkoepelende doelstellingen van Passend Onderwijs. Zij komen terug in de volgende paragrafen en
hoofdstukken waarin het beleid van De Strandwacht wordt uiteengezet.
In 2019 voegde het bestuur van de Haagse Scholen daar de volgende ambities aan toe:


Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te maken.
Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere
competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen
blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de
wereld van morgen.


Professionaliteit in mensen en cultuur

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met
elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de
manier waarop wij de dingen doen.


We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.

We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. We
vinden het belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook met
externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We
willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op
zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn
daar trots op.

4.3 Het onderwijsbeleid van De Strandwacht
In deze paragraaf wordt het [onderwijs]beleid van De Strandwacht uiteengezet. Waar § 4.1 en § 4.2 richting
gevend zijn voor het beleid van De Strandwacht weerspiegelt § 4.3 de ambities van De Strandwacht. Deze
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ambities vloeien voort uit de missie en de onderwijsvisie van de school en uit de analyse die in hoofdstuk 3 is
vastgelegd.
De belangrijkste ambitie van De Strandwacht is dat zij streeft naar een uiterst krachtig pedagogisch klimaat dat
onder meer leidt tot veiligheid van allen die bij de school betrokken zijn. Gekoppeld aan een sfeer die leerlingen
uitdaagt tot leren en die leidt tot een grote mate van leerplezier. Dat alles door middel van een programma dat
sterk gericht is op vaardigheidsontwikkeling en waarbij er steeds sprake is van doorlopende lijnen. Wat leerlingen
leren is enerzijds altijd toepasbaar en anderzijds sluit het aan op waar leerlingen vandaan komen en waar ze naar
toe gaan. Dat vraagt om kwalitatief hoogwaardig personeel. We realiseren ons dat medewerkers van de school
getuigen van méér dan professionaliteit alleen, vastgesteld op basis van competentieprofielen. Dat méér toont
zich onder meer in diep inzicht, groot overzicht en een reservoir aan ervaring dat garant staat voor grote kwaliteit
van pedagogisch en didactisch handelen. Deze maatregelen sporen met de kernpunten van het bestuursakkoord
en gaan daarin op onderdelen zelfs verder.
Passend onderwijs hanteert enkele kaders en uitgangspunten. Dat zijn onder meer:


De leerling staat centraal.



Maatwerk kan alleen worden gerealiseerd wanneer er wordt samengewerkt op meerdere niveaus, zowel
in de school als daarbuiten.



Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs.



Iedere leerling is veilig op school.



Er is sprake van voldoende voorzieningen van goede kwaliteit.

De basis voor deze uitgangspunten wordt op het niveau van de school gelegd in vier domeinen:


Het onderwijsprogramma



Het pedagogisch klimaat



De ondersteuningsstructuur


De competenties van medewerkers
In samenhang en met elkaar interfererend dragen deze domeinen er toe bij dat leerlingen het onderwijs krijgen
dat het best bij hen past.
Schematisch wordt dat weergegeven in het onderstaand model (figuur 1):

Figuur 1
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Het onderwijsprogramma van De Strandwacht is gebaseerd op de kerndoelen voor het speciaal onderwijs nl/ml.
Gezien de ontwikkelingen in het kader van curriculum.nu kan en wil De Strandwacht niet anders dan daarop
anticiperen door brede vaardigheden, digitale geletterdheid en burgerschap in de komende jaren in haar
onderwijs in te voeren.
Het pedagogisch klimaat op De Strandwacht is het instrument om de veiligheid voor al diegenen die bij de
school betrokken zijn, te garanderen. Wij onderscheiden daarbij sociale, pedagogische en fysieke veiligheid.
De ondersteuningsstructuur is het geheel aan procedures, protocollen en activiteiten die er aan bijdragen dat
De Strandwacht in staat is om maatwerk voor alle leerlingen te leveren.
Bovenstaande stelt eisen aan de medewerkers van De Strandwacht en wel dusdanig dat we, indien we de
leerling centraal willen stellen, onze inzet mede sterk moeten richten op de medewerkers van De Strandwacht
want alleen met professioneel personeel, binnen een professionele organisatie kan de school de taak waar zij
voor staat tot een goed einde brengen.

De hoofddoelen van het onderwijs
De afgelopen jaren is de nadruk in het onderwijs sterk komen te liggen op opbrengsten als antwoord op de vraag
wat het onderwijs eigenlijk moet opleveren. Het is daarbij gedurende lange tijd gegaan om opbrengsten op het
gebied van taal en rekenen. Langzamerhand zijn daar ook opbrengsten op het gebied van sociale competentie bij
gekomen. Door de nadruk te leggen op 'opbrengstgericht onderwijs' zou men uit het oog kunnen verliezen dat
onderwijs om meer gaat dan alleen maar een aanbod van diverse kenniselementen.
Biesta7 noemt als hoofddoelen van het onderwijs:


Kwalificatie



Socialisatie


Persoonsvorming
Biesta stelt dat er in de afgelopen periode té veel nadruk is komen te liggen op het kwalificerende doel van het
onderwijs en hij stelt dat het proces van socialisatie net zoals dat van persoonsvorming meer aandacht
kan/mag/moet krijgen. Het gaat immers om heel de mens. Een versterkte aandacht voor socialisatie en
persoonsvorming kan een rechtvaardiging zijn voor keuzes die de school maakt zeker als het gaat om onderwijs
aan kinderen/leerlingen in minder bevoorrechte posities dan wel kinderen met een forse of zelfs complexe
ondersteuningsvraag. Dat betekent niet dat er per definitie specifieke aandacht in termen van roostertijd besteed
wordt aan socialisatie en persoonsvorming maar dat deze vormende elementen verweven zijn in de
onderwijsactiviteiten van alle dag. Dit vooronderstelt van medewerkers dat zij meesterschap bij de uitoefening van
hun taak tonen omdat zij zicht hebben op de totale, brede ontwikkeling van de leerlingen en dat zij in staat zijn in
te schatten waar het zwaartepunt van de ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen ligt. Op die manier
kunnen zij op verantwoorde wijze interveniëren door middel van een uitgebalanceerde pedagogisch – didactische
aanpak. Leerlingen nemen op school niet alleen kennis tot zich maar zij leren zich ook te verhouden tot zichzelf
en tot hun omgeving. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een evenwicht tussen kwalificerende, socialiserende
en persoonsvormende doelen, leerinhouden en activiteiten. Leerlingen van De Strandwacht blijken vaker dan

7

https://wij-leren.nl/gert-biesta-het-prachtige-risico-van-onderwijs.php /

Gert Biesta reflecteert op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal invalshoeken en pedagogische
thema’s. Hij wil hiermee een taal ontwikkelen waarmee de processen van onderwijs en vorming op een nieuwe manier
doordacht kunnen worden.
Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie
Vragen over goed onderwijs moeten altijd beantwoord worden in relatie tot wat men er mee wil bereiken. Onderwijs dat zijn
naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie.
Onderwijs pedagogische processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen.


Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.



Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken.



Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat
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andere leerlingen van hun leeftijd behoefte te hebben aan met name deze socialiserende en persoonsvormende
doelen, leerinhouden en activiteiten. Vandaar dat daar in het Onderwijsprogramma van De Strandwacht
uitdrukkelijk rekening mee wordt gehouden.
Daarnaast gelden de volgende overwegingen:


De invoering van Passend Onderwijs heeft druk gezet op de positie van het speciaal onderwijs zoals dat tot
dusverre heeft kunnen functioneren. In toenemende mate blijken scholen voor regulier onderwijs in staat
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te bedienen. Dit betekent dat De Strandwacht blijft nadenken
over haar positie in de Haagse onderwijsinfrastructuur. De Strandwacht ziet voor zichzelf dan ook nog steeds
een rol weggelegd als educatieve partner in het samenwerkingsverband. Daarnaast wil de school een
constructieve rol spelen in de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap "SBO -[V]SO" van De
Haagse Scholen mede vanwege de opvatting dat 'samenwerking loont'. Samen met de SBO en SO scholen
van DHS wil De Strandwacht een bijdrage leveren aan het Passend Onderwijs in het basisonderwijs.
Daarnaast speelt de school een constructieve rol in het ontwikkelen van samenwerking tussen de drie
scholen voor speciaal onderwijs Gedrag, inclusief de ambulante dienst, binnen De Haagse Scholen.



De Strandwacht legt de lat voor alle kinderen hoog waarbij "hoog" wordt bepaald door de individuele
mogelijkheden. Wij halen er uit wat er inzit en wij rusten de kinderen toe met een breed palet aan relevante
kennis en vaardigheden. Om enerzijds maatwerk te realiseren en anderzijds een brede vorming na te streven
moeten we steeds zicht hebben op de wijze waarop de kinderen zich ontwikkelen en daar ons

onderwijsprogramma op aanpassen.
De Strandwacht bereidt kinderen voor op hun toekomst. Op korte termijn is dat het voortgezet (speciaal)
onderwijs, op middellange termijn is dat een vervolgopleiding en op langere termijn is dat de samenleving zoals
die er over pakweg een jaar of twintig uit zal zien. Voor het onderwijs op De Strandwacht betekent dit enerzijds
dat het optimaal de aansluiting zoekt met het voortgezet onderwijs door doorlopende leerlijnen te realiseren en
anderzijds dat 'nieuwe' programmaonderdelen worden ingevoerd; programmaonderdelen waarvan wij vermoeden
dat deze voorwaardelijk zijn om op een positieve wijze deel te nemen aan een snel veranderende samenleving.

4.4 Beleidsdoelstelling onderwijsbeleid
Het onderwijs op De Strandwacht is eigentijds, actueel en gericht op de toekomst. Dat houdt in dat naast een
sterk kennis (traditioneel) curriculum er sterke aandacht bestaat voor de brede ontwikkeling van de leerlingen
waarbij met name aandacht aan persoonsvorming, burgerschap/sociale integratie, digitale geletterdheid en brede
vaardigheden wordt geschonken.
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5 De onderwijsondersteuning
De visie van De Strandwacht op onderwijsondersteuning wordt vastgelegd in de uitspraak: "Het kind staat
centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner". In een wat vrijere vertaling geldt dat
alle onderwijsondersteuning is gebaseerd op de onderwijsbehoefte van de leerling. De leraar speelt een centrale
rol in de aansturing en het regisseren van deze ondersteuning. De aan de school verbonden specifieke
deskundigen zetten hun expertise in ter ondersteuning van de leraar in zijn of haar werkzaamheden.
Bovenstaande opvatting spoort met het voorgenomen beleid van het ministerie van OCW rond passend
onderwijs. De uitgangspunten die de school hanteert bij de vormgeving van onderwijsondersteuning zijn:


Hoogwaardige onderwijsondersteuning begint bij goed onderwijs.



Niet de beperkingen maar de mogelijkheden van de kinderen staan centraal.



Ondersteuning door specifieke deskundigen is primair gericht op het versterken van competenties van
leraren en onderwijsondersteuners en daarmee op het optimaliseren van de primaire processen.



Ondersteuning van specifieke leer- gedrags- en sociaal-emotionele problematieken geschiedt op basis van
formeel toegewezen ondersteuning en is gericht op het opheffen of voorkomen van achterstanden dan wel
het vullen van lacunes.

Hoogwaardige onderwijsondersteuning wordt geoperationaliseerd binnen een adequaat en efficiënt
functionerende ondersteuningsstructuur.

5.1 Goed onderwijs
Het onderwijsaanbod op De Strandwacht wordt gekenmerkt door het aanbieden van maatwerktrajecten. Om
maatwerk te realiseren heeft de school haar schoolstandaarden vastgesteld en zijn de medewerkers in staat om
binnen hun lessen vanuit verschillende perspectieven te differentiëren [instructie, begeleiding, leermiddelen, tijd
en inhoud]. De Strandwacht baseert haar onderwijsaanbod op de kerndoelen van het speciaal onderwijs nl/ml. De
methodes die de school hanteert zijn op deze kerndoelen gebaseerd en waar dat niet zo is hebben we de
kerndoelen voor primair onderwijs vertaald in leerlijnen. Voor alle leerlingen geldt een algemeen programma dat
de leerlingen toe leidt tot een van de leerwegen in het VMBO of Havo/VWO. Daarnaast leidt De Strandwacht
leerlingen, door maatwerktrajecten te ontwerpen, toe tot het praktijkonderwijs. In alle gevallen streeft de school
naar passende uitstroombestemmingen voor alle leerlingen.
Naast een sterk programma geldt voor De Strandwacht dat leraren het onderwijs op een dusdanige wijze weten
aan te bieden dat leerlingen worden uitgedaagd tot leren en ontdekken én dat zij plezier ervaren in leren door het
opdoen van succeservaringen. Hiermee wordt het leerrendement van de leerlingen vergroot.

5.2 Mogelijkheden van de leerling
Kinderen verschillen en dat mag; dat is normaal. Daar houdt De Strandwacht rekening mee. Dit betekent dat van
alle leerlingen de mogelijkheden, het potentieel is vastgesteld en neergelegd in het ontwikkelingsperspectief. De
mogelijkheden van de leerlingen bepalen mede de wijze waarop het onderwijsprogramma wordt aangeboden.
Om die reden is het noodzakelijk dat leraren binnen hun groep differentiëren in instructie en begeleiding. Voor die
leerlingen voor wie aangepaste instructie en begeleiding in onvoldoende mate beantwoorden aan de specifieke
onderwijsbehoefte worden formeel toegewezen maatwerktrajecten of specifieke ondersteuning ontworpen en
uitgevoerd –al dan niet binnen de groep- met het doel de leerling terug te brengen naar een naast gelegen
ondersteuningsniveau: differentiatie binnen de groep.

5.3 Ondersteuning gericht op competentievergroting van het lesgevende
personeel
De Strandwacht kiest er voor te investeren in het primair proces. Dit betekent dat leraren steeds moeten worden
toegerust om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Specifieke deskundigheid van De Strandwacht speelt in dit
geheel een belangrijke rol. We hebben het dan over de interne begeleiders, de psychologen en orthopedagogen.
Zij ondersteunen de leraar bij het ontwikkelen van zijn of haar orthopedagogische en orthodidactische
competentie met het doel alle kinderen tot optimale ontwikkeling te brengen, iets wat in de visie van de school in
veel gevallen alleen mogelijk is wanneer een gespecialiseerde aandacht en aanpak wordt geboden. De
maatschappelijk werker onderhoudt de contacten met de thuissituatie van de leerling indien haar specifieke inzet
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is gewenst. De grote uitdaging voor de komende periode blijft er in gelegen de inzet van deskundigheid ten
behoeve van competentievergroting van de leraren en de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Dit
betekent dat De Strandwacht er naar blijft streven om specifieke ondersteuning op kind-niveau daar waar
mogelijk door de leraar te laten uitvoeren [differentiatie en remediëring]. Waar nodig zet de school specifieke
deskundigheid in ten behoeve van hetzij individuele kinderen dan wel groepen kinderen. Voorwaarde is dat
specifieke ondersteuning


formeel wordt toegewezen;



wordt gekwantificeerd



wordt gekoppeld aan een beoogd resultaat


op resultaten wordt geëvalueerd.
Om bovenstaande te bereiken is het noodzakelijk dat de inzet van de specifieke deskundigen van De
Strandwacht mede is gericht op fysieke aanwezigheid in de klassen. Hierbij geldt dat de inzet van de specifieke
deskundigen een preventief karakter heeft vanuit de gedachte dat de leerkracht in zijn of haar rol moet worden
versterkt. Observatie en signalering hebben tot doel bij te dragen aan het optimaal functioneren van de leerlingen
in de klas. Overlegsituaties vloeien voor het overgrote deel voort uit de inzet van de specifieke deskundigen
omdat zij plaats vinden onder het motto: "de leerling centraal, de leraar als spil en de deskundige als
ondersteuner".

5.4 Een adequate en efficiënte ondersteuningsstructuur
Onderwijsondersteuning op De Strandwacht wordt verankerd in een adequaat functionerende
ondersteuningsstructuur. Deze ondersteuningsstructuur is het geheel aan competenties, activiteiten en
procedures die er op zijn gericht maatwerk te bieden. De ondersteuningsstructuur is hiermee het organisatorisch
kader voor de onderwijsondersteuning op De Strandwacht. Hoe adequater de ondersteuningsstructuur, des te
hoogwaardiger de ondersteuning. De Strandwacht heeft een ondersteuningsstructuur die goed functioneert maar
er blijven altijd aspecten die verbeterd kunnen worden. Dit betekent dat de ontwikkeling van de
ondersteuningsstructuur in al haar facetten, onze permanente aandacht heeft.

5.5 Beleidsdoelstelling onderwijsondersteuning
In 2023 legt De Strandwacht de brede ontwikkeling van de leerlingen vast. Daarnaast geldt dat de kwaliteit van de
ondersteuningsstructuur periodiek wordt getoetst.
De school heeft haar schoolstandaarden vastgesteld waarbij de onderwijskundige route tot de diverse
uitstroombestemmingen helder staat beschreven.
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6 Het veiligheidsbeleid/pedagogisch klimaat
In de visie van De Strandwacht stellen we dat de school staat voor de veiligheid van iedereen die bij de school
betrokken is. Het gaat hierbij dus om leerlingen én medewerkers, om ouders en passanten. We onderscheiden
daarbij een fysieke, een pedagogische en een ervaren, sociale veiligheid; veiligheid in de fysieke omgeving en
veiligheid in een intermenselijke context. Waar dat nodig of wenselijk wordt geacht, hanteert De Strandwacht een
reeks van procedures en protocollen om in ieder geval de veiligheid van alle betrokkenen te borgen.
Deze zaken zijn vastgelegd in het veiligheidsplan van de school dat als bijlage bij dit schoolplan is toegevoegd.
Figuur 2 toont een schematische weergave van het veiligheidsbeleid op De Strandwacht.

Figuur 2

6.1 De fysieke omgeving, het gebouw en de buitenruimten
Een veilige fysieke omgeving kent voor De Strandwacht twee componenten.
Allereerst gaat het daarbij om normen die daarvoor aan alle locaties van de school kunnen worden gesteld. Deze
normen zijn onder meer vastgelegd in de wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en het
ARBO-beleid. Voor medewerkers geldt dat zij hun werk moeten kunnen uitvoeren onder omstandigheden die hun
fysieke veiligheid niet in gevaar brengen.
Daarnaast gaat het om eisen met betrekking tot inrichting van de fysieke ruimten. Deze moet er toe leiden dat
leerlingen en medewerkers, ouders en passanten een fysieke veiligheid ervaren. Kenmerken van deze ervaren
fysieke veiligheid zijn onder meer de transparantie en overzichtelijkheid van het gebouw en alle ruimtes
daarbinnen: de lokalen, de gangen, en de gebruiksruimten. Dit geldt ook voor de bijbehorende buitenruimtes
zoals het schoolplein en de groenomgeving waarbinnen een school zich bevindt.
Fysieke veiligheid heeft wat ons betreft ook te maken met hoe de school deel uitmaakt van de totale omgeving,
het straatbeeld.

6.2 De pedagogische veiligheid
Het pedagogisch klimaat op De Strandwacht staat voor de veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is.
Het gaat hierbij met name om de veiligheid van de leerlingen. Om de pedagogische veiligheid op De Strandwacht
op een hoog peil te houden/brengen investeren we permanent in ons pedagogisch klimaat. Als graadmeter
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hanteren we de publicatie “De ondersteunende school”8.
In deze publicatie wordt gesteld dat leerlingen op de eerste plaats steun ondervinden door een veilig pedagogisch
klimaat, een klimaat dat de kans op problemen beperkt. Zo'n veilig klimaat wordt gekenmerkt door een
transparante structuur, ondersteuning op maat van het leerproces van de leerlingen en een neutrale, vriendelijke
en ontwapenende manier van communiceren door leraren. Met andere woorden: in de publicatie wordt een sterke
verbinding gelegd tussen maatwerk en professioneel handelen en dat sluit aan bij de ambities van de overheid én
bij die van De Strandwacht. Door deze algemene kenmerken te vertalen naar competenties van medewerkers,
deze periodiek te peilen en op basis daarvan verbeteringen te realiseren, brengt De Strandwacht het
pedagogisch klimaat van de school op systematische wijze op een hoger plan.
Figuur 3 toont algemene kenmerken en de explicitering daarvan in competenties.

Figuur 3

6.3 De sociale veiligheid
De leerlingen van De Strandwacht kampen in veel gevallen met achterstanden op het gebied van de sociale en
emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen ongewild sociaal onveilige situaties ontstaan of worden sociale
situaties in sommige gevallen als onveilig ervaren. Onze opdracht is onder meer gelegen in de sterke aandacht
die we willen geven aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Niet alleen door goed
onderwijs te bieden maar ook door de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en
hier structurele gerichte aandacht aan te besteden.

6.4 Beleidsdoelstelling veiligheidsbeleid
In 2023 wordt het pedagogisch klimaat van De Strandwacht gekenmerkt door veiligheid (zoals nu al het geval is)
en door een nog uitdagender, prikkelender en meer stimulerend karakter. Daarbij geldt dat pedagogische, sociale
en fysieke veiligheid periodiek worden getoetst. Waar nodig worden voorstellen ter optimalisering geformuleerd
en uitgevoerd.

8

Moen, E, De Ondersteunende school; Een structuur en een toolbox voor het omgaan met leer- en gedragsproblemen SLO,

Enschede 2005
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7 Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van De Strandwacht wordt door drie factoren bepaald:


De ontwikkelingen en maatregelen die voortvloeien uit het landelijk beleid zoals passend onderwijs en de
herziening van het landelijk curriculum.



De wijze waarop de stichting De Haagse Scholen uitvoering geeft aan het landelijk beleid op stichtingsniveau
hetgeen is vastgelegd in het bestuursakkoord en de ambities die het bestuur van de Haagse scholen heeft
geformuleerd;


De manier waarop De Strandwacht dit beleid inkleurt naast de eigen inhoudelijke ambities.
Passend onderwijs, opbrengstgericht werken, de ambities van de Haagse Scholen, een lerende organisatie
waarbinnen een professionele cultuur dominant is; De Strandwacht staat voor een groot aantal uitdagingen. Deze
uitdagingen worden niet aangegaan door het schrijven van een geduldig stuk papier. Uitdagingen worden door
een team van medewerkers, als collectief dus, aangegaan. Daar is niet alleen een tomeloze inzet voor nodig
maar ook een hoge mate van [specifieke] deskundigheid. Naast het kaderstellend personeelsbeleid zoals dat
door de stichting De Haagse Scholen wordt geformuleerd en dat De Strandwacht van harte omarmt, noodzaken
de inhoudelijke keuzes van De Strandwacht tot het formuleren van een schoolspecifiek personeelsbeleid. Het
schoolspecifieke personeelsbeleid richt zich enerzijds op de invoering van de cao-eisen: de invoering van L11 en
L12 schalen voor leerkrachten en anderzijds op de gesprekscyclus waarbij de SBL-competenties leidend zijn.

7.1 Beleidsdoelstelling personeelsbeleid
In 2023 voldoet het team van De Strandwacht aan de functie-eisen behorende bij de nieuwe cao (2019) (L11 en
L12). Daarnaast is het team van De Strandwacht aantoonbaar gericht op het ontwikkelen van haar eigen
meesterschap. Daarbij vormen de SBL competenties het algemene kader.
In 2023 is de functie 'leraarondersteuner' toegevoegd aan het functiebouwwerk van De Strandwacht en daarmee
operationeel.
In 2023 is een parallel functiebouwwerk gericht op het SO in samenwerking met het bestuur van De Haagse
Scholen vastgesteld.
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8 Huisvestingsbeleid
Leidend voor het huisvestingsbeleid van De Strandwacht is onder andere de meer jaren onderhoudsplanning
(MOP). Naast de consequenties vanuit de MOP zijn er ook consequenties die voortvloeien uit het onderwijsbeleid
en uit de Arbowet. Het welbevinden van de mensen binnen een gebouw werkt mee aan het verlagen van de
ervaren werkdruk. Het belangrijkste criterium voor het uitvoeren van aanpassingen van en/of aan het gebouw is
en blijft de financiële haalbaarheid.
Naar het zich nu laat aanzien zullen er alleen kleine renoverende ingrepen in de huisvesting worden ingezet.
Dat heeft onder meer te maken met de nieuwbouw die De Strandwacht in de komende beleidsperiode gaat
realiseren. De besluitvorming daartoe is inmiddels in een vergevorderd stadium. Om nieuwbouw te realiseren is
het noodzakelijk dat De Strandwacht op kortere termijn naast een technisch programma van eisen een inhoudelijk
programma van eisen oplevert. Dit inhoudelijke programma van eisen, gebaseerd op de uitgangspunten, de
missie en de onderwijsvisie die de school heeft geformuleerd, zal zoveel als mogelijk leidend zijn bij de
nieuwbouw. Daarmee wordt het eén van de beleidsdoelstellingen van de school.

8.1 Beleidsdoelstelling huisvestingsbeleid
De Strandwacht ontwerpt met een daartoe speciaal ingerichte werkgroep een inhoudelijk programma van eisen
dat mede richting geeft aan de nieuwbouw die de school in de komende beleidsperiode zal realiseren.
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9 Financieel beleid
De Strandwacht wordt, naar rato van het aantal leerlingen, bekostigd door het rijk. Het overgrote deel van de
financiële middelen die van overheidswege beschikbaar worden gesteld, wordt besteed aan personele kosten
(ongeveer 80%). Daarnaast draagt de school een deel van de inkomsten af aan het bestuur, Stichting De Haagse
Scholen. Voeg daar aan toe dat ook met het oog op afschrijving jaarlijks een bedrag moet worden gereserveerd,
dan blijft een budget over dat De Strandwacht naar eigen inzicht kan besteden.
De Strandwacht heeft de laatste jaren binnen de mogelijkheden een verantwoord financieel beleid gevoerd
waardoor investeringen in materiaal en gebouw beperkt mogelijk zijn. Met name de voorinvesteringen die gedaan
moesten worden om de complexe doelgroepen in te richten en te bedienen zijn de reden voor de momenteel
negatieve balans. Leidend voor de investeringen zijn de onderwijskundige keuzes die in dit schoolplan 2019 –
2023 gemaakt zijn.

9.1 Beleidsdoelstelling financieel beleid
In 2023 lopen inkomsten en met name de uitgaven van De Strandwacht in de pas met de norm die De Haagse
Scholen daartoe hanteert.
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10 Kwaliteitsbeleid
De Strandwacht beschouwt kwaliteitszorg als een manier van werken die kenmerkend is voor de hele organisatie
en in alle processen. Het uitgangspunt dat we daarbij hanteren zijn de ambities en de algemene
beleidsdoelstellingen die we elke vier jaar in ons schoolplan hebben vastgelegd. De ambities en
beleidsdoelstellingen concretiseren we in jaarplannen. Jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast
integreren we actuele ontwikkelingen in onze jaarplannen. Daartoe hanteren wij een goed doordachte
systematiek om grip te krijgen op het reilen en zeilen van de school in al zijn facetten. Wij voeren kwaliteitsbeleid 9
met het doel permanent verbeteringen aan te brengen in onze organisatie en in het werk dat we doen. Daartoe
brengen we regelmatig en op uiteenlopende wijzen de kwaliteiten van onze organisatie in kaart en trekken lering
uit de kennis die dit genereert. Met deze kennis ontwerpen we verbeterings- en vernieuwingstrajecten in alle
onderdelen van onze organisatie, voeren deze uit en verankeren nieuw verworven inzichten en andere
opbrengsten in de goede gewoonte van de school. Onze kwaliteitszorg richt zich in eerste instantie op het
optimaliseren van de processen, ons werk, met het doel de opbrengsten van ons werk te vergroten.
Kwaliteitszorg is niet een eenzijdige verantwoordelijkheid van de schoolleiding maar een manier van werken die
geldt voor alle medewerkers van De Strandwacht. Dat betekent dat medewerkers van De Strandwacht zich
permanent bewust zijn van de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Op alle niveaus binnen onze organisatie
willen we dit bewustzijn de drijfveer voor het handelen laten zijn. Op die manier geven we vorm aan de lerende
organisatie die we zijn en aan de professionele cultuur die daarbinnen dominant is.
Toch ontkom je er niet aan om kwaliteitszorg te organiseren en dus een bepaalde systematiek te hanteren. Deze
systematiek is opgebouwd rond de volgende aspecten:


Zelfevaluatie; regelmatig nemen wij onszelf de maat met het doel lering te trekken uit de resultaten. Daarbij
hanteren we waar mogelijk landelijk erkende instrumenten. Ook tevredenheidsonderzoeken beschouwen we
als instrumenten voor zelfevaluatie. Wij willen ons iets gelegen laten liggen aan het oordeel of de waardering
die anderen over ons ventileren: ouders, leerlingen, medewerkers en partners. Tot slot hechten we waarde
aan de evaluaties die we regelmatig uitvoeren met het bestuur van De Haage Scholen én de inzichten die de
inspectie van het onderwijs periodiek met ons deelt.



Planmatigheid; iedere vernieuwing wordt op een planmatige manier ingevoerd; elke activiteit wordt op een
planmatige manier aangepakt;



Doelgericht; we proberen zo veel als mogelijk te handelen op basis van doelen die wij onszelf hebben
gesteld;



Communicatie; wij vinden dat alleen die ambities realiseerbaar zijn wanneer deze kunnen rekenen op een
breed draagvlak en grote betrokkenheid. Daartoe hanteren we een éénduidig en transparant systeem om
met elkaar te communiceren;



Integraliteit; wij beschouwen de ontwikkeling van ons onderwijs en die van de school als een systeem
waarbinnen alles samenhangt. Dat is onze primaire focus. Willen we de kwaliteit van de primaire processen
op een hoger plan brengen dan realiseren we ons dat dit consequenties heeft voor meerdere andere
onderdelen van de schoolorganisatie. Deze consequenties aanvaarden wij.



Verantwoording; wat wij doen moet helder zijn voor alle bij onze school betrokkenen en belanghebbenden.
Daar leggen we jaarlijks verantwoording over af in de vorm van jaarverslagen.
Dit schoolplan geeft beleidsdoelstellingen aan waar onze school in de komende jaren naar toe wil groeien. Met de
wetenschap van nu zijn onze doelstellingen geformuleerd maar het is niet denkbeeldig dat nieuwe inzichten ons
in de komende periode zullen verrijken. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om onze doelen verder uit te
werken in jaarplannen. Onze jaarplannen geven concrete uitwerking aan de algemene doelen die de school
nastreeft. Dat doen we gewoonlijk in de vorm van beleidsplannen. Deze manier van werken biedt ons de
mogelijkheid om te anticiperen op ontwikkelingen die op ons af komen.

9

Ons kwaliteitsbeleid is uitgebreid verwoord in de notitie Kwaliteitszorg De Strandwacht" (april 2018/maart 2019). Voorliggend hoofdstuk is hierop

gebaseerd.
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10.1 Beleidsdoelstelling kwaliteitsbeleid
De Strandwacht hanteert een systematische werkwijze als het gaat om het bewaken en evalueren van haar
beleid en om het ontwikkelen van nieuw beleid.
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11 Bijlagen
https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/
Veiligheidsplan De Strandwacht
Protocol kwaliteitszorg
Kansen en bedreigingen De Strandwacht totaal
Beleidsagenda 2019-2023
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