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Voorwoord
Voor u ligt het bestuurlijk actieprogramma voor de komende 5 schooljaren. Dit programma is
geformuleerd op basis van ons nieuwe strategisch beleidsplan “Een uitdagende digitale reis naar
Excellentia”, voor de periode 2016-2020. Met dit nieuwe actieprogramma geven we weer wat wij,
samen met alle betrokkenen, de komende vijf schooljaren gaan doen om de beoogde doelstellingen
en resultaten in ons nieuwe strategisch beleidsplan te bereiken. Het actieprogramma is gericht op de
realisatie van de vier hoofdoelstellingen van ons nieuwe strategisch beleidsplan, te weten:
o Hoge kwaliteit bereiken.
o Onderwijs vernieuwen met ICT.
o Gelijke kansen garanderen.
o Katholieke identiteit, welzijn en sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen.
Tijdens enkele werksessies in maart 2016 hebben schooldirecties aan de hand van de resultaten uit
het nieuwe strategisch beleidsplan bijbehorende indicatoren, streefwaarden en activiteiten
uitgewerkt. In dit actieprogramma zijn deze resultaten, indicatoren, streefwaarden en activiteiten
per hoofddoelstelling volgens de zes beleid/organisatiegebieden van het door ons gehanteerde INKmanagementmodel nader uitgeschreven. Daarbij is ook gebruik gemaakt van informatie uit
jaarverslagen en het strategisch beleidsplan van 2011-2015 om de continuïteit van ontwikkelingen in
het onderwijs te borgen.
De bedoeling is dat scholen in de komende maanden aan de hand van het strategisch beleidsplan en
het bestuurlijk actieprogramma een eigen schoolontwikkelingsplan (schoolwerkplan/CSIP) opstellen
voor de komende 5 jaren, dat jaarlijks kan worden bijgesteld. Deze plannen worden uiterlijk
december 2016 afgerond en via het bevoegd gezag bij de overheid ingediend.
Om de voortgang van ons beleidsplan en actieprogramma te bewaken zullen we een online platform
creëren, zodat scholen informatie kunnen delen. Een bovenschools monitorgroep zal daarnaast
gedurende de komende vijf jaren de uitvoering bewaken en zorgdragen voor jaarlijkse rapportages
aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
We beseffen heel goed dat het om een ambitieus actieprogramma gaat en dat we, zowel qua tijd als
qua geld, extra zullen moeten investeren om de beoogde resultaten te bereiken en te
verduurzamen. De realisatie van dit actieprogramma zullen we in principe met de bestaande
financiële middelen moeten bewerkstellingen. We zullen - binnen de grenzen van de huidige
wetgeving en mogelijk met fondsen van derden - een pilotproject uitvoeren, dat ons een beter
inzicht moet geven in de werkelijke directe en de indirecte kosten om excellente scholen te creëren.
Zoals gebruikelijk zullen we in de komende periode elk schooljaar openen met een startconferentie.
We zullen ook elk jaar opnieuw ons functioneren versterken door kracht te putten uit onze
katholieke identiteit.
Lisette van Lamoen – Garmers
Algemeen directeur
Curaçao, 21 juni 2016
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Inleiding

Het onderwijs op Curaçao kampt al jaren met ernstige tekortkomingen.
Een te grote groep leerlingen in het funderend onderwijs beheerst de basisvaardigheden lezen,
schrijven en rekenen onvoldoende. Toetsresultaten voor Nederlandse taal en Rekenen & Wiskunde
in het funderend onderwijs liggen gemiddeld lager of rond een 5,5. Ook de beheersing van de
kerndoelen van de overige educatiegebieden is onvoldoende. De beheersing van Papiamentu is op
bijna alle scholen voldoende (≥ 5.5), maar het gemiddelde cijfer blijft schommelen tussen een 6 en
een 7.
Het aantal geslaagden in het VSBO en de Havo blijft steken rond 75% in tegenstelling tot het Vwo,
dat schommelt rond 85%. Ook in het SBO schommelt het totaal aantal geslaagden tussen 68% en
75%. Verder is de schooluitval volgens de Census 2011 nog steeds erg hoog, bijna 35%. Bijna 22%
van jongeren op Curaçao tussen 15 - 24 jaar heeft geen startkwalificatie (SBO niveau 2). Daarnaast
vormen o.a. verouderde schoolgebouwen, tekort aan docenten1, onvoldoende beheersing bij het
onderwijzend personeel van de Nederlandse taal, ICT- vaardigheden en andere vakgebieden, geweld
en criminaliteit op school, sociaal-emotionele problemen van leerlingen en personeel, grote
problemen om de komende jaren te trotseren.
Als Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) staan wij voor grote uitdagingen in het onderwijs
willen we een kennissamenleving helpen bouwen. Onderwijs en onderwijsvernieuwing zijn immers
belangrijke instrumenten om de richting, waarin onze samenleving zich ontwikkelt te bepalen.
Bij het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan en bestuurlijk actieprogramma voor de
komende vijf jaren hebben we daarom geprobeerd rekening te houden met de huidige situatie in
het onderwijs en internationale trends en ontwikkelingen. In ons nieuwe strategisch beleidsplan en
dit actieprogramma hebben we dan ook in ieder geval aandacht voor:
 een hoge onderwijskwaliteit;
 een voldoende beheersing van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen;
 de versterking van het katholieke geloof als inspiratiebron voor alles wat we doen;
 de kwaliteit van docenten /de kennis en vaardigheden, vooral ICT- vaardigheden;
 de jonge leeftijd, vooral de kleuterperiode;
 het leren ‘leren’;
 de sociaal- emotionele vaardigheden en de 21st century skills;
 de praktische vaardigheden (techniek) en CAV vanaf het funderend onderwijs;
 de versterking van de talen en ons tweetalig onderwijsmodel;
 de doorstroming uit het FO naar het VO, o.a. de EFO-toets;
 een goede aansluiting van het VSBO op het SBO en het SBO op de arbeidsmarkt;
 de leerlingenzorg binnen de scholen;
 het keuzeproces in het VO en loopbaanbegeleiding;
 het gebruik van onderwijsresultaten om de kwaliteit te meten en beleid te formuleren;
 de innovatiestrategie en het onderwijsmodel bij de inzet van ICT;
 het ICT- fundament en de digitale veiligheid van leerlingen en leerlingendata.

1

Waar in dit document gesproken wordt van docenten worden alle onderwijsgevenden ( incl. schoolleiding) vanaf het funderend
onderwijs t/m het secundair beroepsonderwijs bedoeld. Waar gesproken wordt van leerlingen worden ook studenten van het SBO
bedoeld.
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Op Curaçao hebben ouders recht op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun
godsdienst of levensovertuiging. Dit recht is opgenomen in artikel 19 van de nieuwe staatsregeling
van het Land Curaçao. Het omvat de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en de vrijheid
van ouders om, op welke godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag dan ook, scholen op te
richten en in te richten of cursussen te organiseren. Het RKCS ontleedt haar bestaansrecht aan het
geven van onderwijs op basis van de katholieke grondslag. Onze missie luidt ook als volgt:
Als enig katholiek schoolbestuur op Curaçao bieden wij onderwijs aan kinderen en jongeren op
basis van het katholieke geloof. Het katholieke geloof is de inspiratiebron voor alles wat we doen.
Het doel van de stichting is de behartiging van de belangen van onderwijs en opvoeding in rooms
katholieke geest. Daarbij zijn de volgende kernwaarden, zoals uitgedragen door Jesus Christus,
leidend, te weten:
o
Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht
o
Saamhorigheid en Medeleven
o
Respect en Eerlijkheid (integriteit)
o
Passie en Verantwoordelijkheid
o
Vertrouwen en Zelfvertrouwen
o
Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid
Iedereen die verbonden is aan een school van het RKCS of het hoofdkantoor, werkt vanuit onze
missie en kernwaarden. De missie en kernwaarden vormen immers het fundament, waarop wij het
onderwijs binnen onze scholen en het werk binnen onze organisatie baseren. Onze missie en
kernwaarden veranderen niet, maar de omstandigheden om deze missie te realiseren zullen de
komende jaren ingrijpend veranderen. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen meer inzet en
investeringen van de organisatie vragen, terwijl de begroting van het schoolbestuur ook in de nabije
toekomst onder grote druk zal komen te staan ten gevolge van bezuinigingen en krimpende
leerlingaantallen. Scholen staan nu eenmaal niet los van de samenleving.
Onze katholieke identiteit
Leerlingen groeien tegenwoordig in een tijd met ongekende vrijheden, baanbrekende ontdekkingen,
snel op elkaar volgende ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Hoe kunnen leerlingen binnen het
onderwijs ondersteund worden om de katholieke waarden en normen te begrijpen, te waarderen en
te integreren in hun leven? Hoe kunnen scholen een betere uitdrukking geven aan de roomskatholieke identiteit in deze tijd? Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat leerlingen een verbinding
maken tussen de kennis en inzichten die zij
opdoen en hun geloof? Hoe kan de driehoek:
thuis – school – parochie versterkt en
onderhouden worden? Welke rol moeten de
geestelijken, de docenten en de ouders
daarbij spelen?
Deze vragen moeten steeds vertaald worden in concrete acties, waarbij de essentie van de roomskatholieke identiteit omschreven wordt. De katholiciteit van een school komt niet slechts tot uiting
in het onderricht bij het vak godsdienstleer, maar wordt uitgedrukt in de cultuur en het
schoolklimaat, in waarden en normen, in symbolen, rituelen en geloofsuitingen, in de houding en
gedrag van het personeel, het curriculum en binnen- en buitenschoolse activiteiten.
4

Ons managementmodel
Het RKCS hanteert vanaf 2011 het INK- managementmodel voor de formulering van de strategieën
en resultaten in haar organisatie en scholen. Aan de basis van het INK- managementmodel ligt een
visie op het leren excelleren en verbeteren van organisaties. Het INK- managementmodel legt
namelijk nadruk op een continu en cyclisch proces van schoolontwikkeling en organisatieontwikkeling. Om een excellente organisatie of school te worden, dient continue verbetering van de
schoolpraktijk of de werkpraktijk in al haar facetten (organisatie en resultaatgebieden) steeds
centraal te staan. Het stellen van prioriteiten, meet- of ijkpunten zijn daarbij essentieel.
Het voor het onderwijs aangepast INK-managementmodel is opgebouwd uit tien aandachtsgebieden: zes beleid/organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. In onderstaand figuur zijn de
gebieden uitgebeeld met voorbeelden van bijbehorende activiteiten. In de resultaatgebieden
(blauwe gedeelte) worden de behaalde resultaten aangegeven. Via het proces van leren en
verbeteren vindt er terugkoppeling plaats van de resultaten naar de organisatiegebieden (PDCA- of
PDSA-cyclus-, Plan Do Check/Study Act). De zes beleid/organisatiegebieden zijn visie en
beleidsvorming, leiderschap, personeel, cultuur en schoolklimaat, middelen en voorzieningen en
onderwijsleerproces/ ondersteunende processen. De vier resultaatgebieden zijn waardering door
klanten/leveranciers, waardering door medewerkers, waardering door de maatschappij en de
eindresultaten.
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Onze visie voor 2020

“Education is not preparation for life, Education is life itself”, is een bekende uitspraak van John
Dewey. Daarmee wilde hij benadrukken dat het onderwijs niet alleen een voorbereiding is op de
toekomst, maar vooral van betekenis moet zijn voor het huidige leven van een kind. Kinderen
moeten kunnen genieten tijdens het leerproces en ze moeten kunnen groeien tot volwaardige
burgers. Ook Paus Francis stelt dat onderwijs gelijk is met het geven van leven. Het leren is geweven
in elke gebeurtenis of ervaring die ons leven vorm geeft en ons maakt tot de persoon die we zijn. Het
onderwijs moet daarom een zo realistisch mogelijke weerspiegeling zijn van het huidige leven van
het kind zoals dat thuis, in de buurt, of op de speelplaats
ervaren wordt, maar tegelijkertijd ook een weerspiegeling
van het leven van een kind in de toekomstige wereld.
Excellentia
Onze leerlingen leven in een wereld die continu snel en
drastisch verandert. Het kan niet meer zo zijn dat
leerlingen de basisvaardigheden als lezen, schrijven en
rekenen onvoldoende beheersen. En het kan ook niet
meer zo zijn dat het onderwijs niet systematisch werkt aan
de beheersing van de zogeheten 21ste century
vaardigheden. We kunnen het niet langer permitteren dat
een relatief grote groep leerlingen niet doorstroomt naar
het hoogste onderwijsniveau. Onze leerlingen missen de
boot en kunnen in de toekomstige samenleving niet
adequaat functioneren met alle andere negatieve
gevolgen die daaruit voortvloeien. Met onze kracht als
grootste schoolbestuur en trendsetter moeten we hogere eisen gaan stellen en hoog reiken: reach
high! We moeten gaan voor digitaal onderwijs en Excellentie!
Daarom presenteren we hier onze nieuwe visie voor de toekomst. We omschrijven onze nieuwe visie
voor de komende vijf jaren als volgt:
“In 2020 is het Rooms Katholiek onderwijs op Curaçao
een uitdagende digitale reis naar Excellentia!”
Wij gaan de jeugd van Curaçao onderwijs van topkwaliteit bieden met hoge eisen en aandacht voor
het individuele talent. Elke leerling moet het fijn vinden om naar school te gaan, omdat school
ervaren wordt als een uitdagende, boeiende en avontuurlijke reis. Een reis waar leerlingen in een
digitale omgeving vertoeven op weg naar het digitale land Excellentia, waar het excelleren in alles
wat men doet een vanzelfsprekendheid is.
We gaan onze leerlingen ontwikkelen tot creatieve, talentvolle, digivaardige en verantwoordelijke
burgers, die uitmuntend en succesvol willen zijn in alles wat ze doen en bereid zijn zich in te zetten
voor het algemeen belang naast het eigen belang.
We bieden dan ook onderwijs dat uitdagend en fascinerend is, maar bovenal onderwijs waar elke
leerling daadwerkelijk de kans krijgt op eigen tempo en naar eigen capaciteiten uit te blinken,
excellent te zijn. Dit onderwijs realiseren we met een efficiënte en effectieve inzet van moderne
technologieën binnen een nieuw en modern onderwijsaanpak/model.
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3.

Hoofddoelstellingen 2016 – 2020

Uitgaande van onze missie, onze nieuwe visie en de beschreven ontwikkelingen hebben we de
volgende vier hoofddoelstellingen geformuleerd die we in de komende vijf jaren willen realiseren,
waarbij we moderne technologie zullen gebruiken ter ondersteuning van de realisatie van onze visie:
excellentie bereiken. De vier hoofddoelstellingen zijn:




Hoge kwaliteit bereiken.
Onderwijs vernieuwen met ICT.
Gelijke kansen garanderen.
Katholieke identiteit, welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderen.

3.1

Hoge kwaliteit bereiken




We willen onze leerlingen de middelen geven die ze nodig hebben om hun potentieel volledig te
benutten en hun talenten te ontwikkelen ongeacht hun individuele omstandigheden. Door het
stellen van hoge verwachtingen en hoge eisen zullen leerlingen uitgedaagd worden om een hoog
niveau te bereiken en de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen en ICT- vaardigheden
goed te leren. Er zal meer aandacht zijn voor opbrengstgericht werken en resultaatgericht werken.
Docenten zullen de vorderingen van hun leerlingen tijdens de les kunnen volgen via een
volgsysteem. Leerlingen zullen veel meer betrokken worden in hun eigen leerproces. Betrokkenheid
van de leerling is cruciaal, want door meer betrokken te zijn met zijn of haar eigen leerproces, kan
een leerling succesvoller zijn in het leren van de basisvaardigheden, maar ook de creatieve vakken.
In het onderwijs zal een effectief en juist gebruik van technologie in de klas worden toegepast.
Docenten zullen leerlingen leren ‘leren’ en relevante innovatieve leerervaringen creëren die
leerlingen nieuwsgierig maken en hen inspireren om hun passie te volgen.
De kwaliteit van het leren van een leerling is nauw verweven met de kwaliteit van de docenten, de
schoolleider, maar ook het bovenschools personeel. We zullen daarom ook voor hen de lat hoog
leggen. Het continu werken aan de eigen professionalisering ofwel zelfprofessionalisering zal
centraal staan. We zullen ook meer volgens de principes van Evidence-Based Education (EBE)2 gaan
werken en waar nodig vanaf het funderend onderwijs vakdocenten en andere professionals inzetten
om de kwaliteit van de instructie te verbeteren.
Een onderwijs gericht op excellentie heeft ook gevolgen voor de schoolinfrastructuur en de
inrichting van het schoolgebouw. Immers de inrichting van een klaslokaal heeft een groot effect op
het welzijn en welbevinden, de sfeer, de concentratie en de manier van werken. Verschillende
factoren spelen hierbij een rol zoals bewegingsvrijheid, binnenklimaat, verlichting, kleurgebruik,
akoestiek en keuze van meubilair en materialen. Het leerstofjaarklassen systeem is nog steeds het
meest gangbare model, dat dient als basis voor de indeling van het schoolgebouw en bijbehorende
schoolinfrastructuur. Maar er zijn andere modellen mogelijk om het klassikale systeem te
doorbreken zoals het diffuus model3, het kloostermodel en het lineair model (van Loon, 2012).
2

Het gaat om het gebruik van op wetenschappelijke basis verkregen kennis voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Een
manier van werken in het onderwijs waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van een aanpak, een methode of een project waarvan bekend
is dat er positieve effecten mee zijn behaald.
3

Bij het jaarklassen model is er sprake van aparte klaslokalen, vaak gelegen rond een centrale ruimte. Het diffuus model is een volledig
open model waar de school georganiseerd is volgens homogene stamgroepen; onder-, midden- en bovenbouw én niveaugroepen door
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3.2

Onderwijs vernieuwen met ICT

We willen op grotere schaal digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs gaan gebruiken. Niet
alleen voor het lesgeven, maar ook voor het volgen van toetsresultaten, leerachterstanden
van leerlingen, de prestaties van een school en ook de financiële verantwoording. We zullen daarbij
een grote mate van betrokkenheid van docenten en schoolleiders vragen voor de ontwikkeling en
organisatie van een innovatieconcept om succesvol te innoveren met digitale middelen.
Digitaal onderwijs is immers niet de vervanging van het papieren lesboek en/of de docent. Om ICT
op onderwijskundig verantwoorde wijze toe te passen en ICT in het onderwijs meer kans van slagen
te geven, zullen we volgens het Vier in balans-model ( Kennisnet, juni 2015) aandacht moeten
besteden aan vier randvoorwaarden:
 de ontwikkeling van een visie ten aanzien van ICT binnen een school;
 de ICT- bekwaamheid van de docent om onderwijsdoelen met ICT te bereiken;
 de digitale content en
 de ICT-infrastructuur.
De docent zal leerlijnen moeten ontwerpen en implementeren en digitaal vaardig moeten zijn.
Immers, als leerlingen digitaal vaardiger moeten worden, moet de docent zelf digitaal vaardiger zijn.
Een docent hoort immers boven de stof te staan. De docent zal ook de vakinhoud op een didactisch
effectieve wijze moeten onderwijzen. Dit betekent onder meer, dat de docent kennis bezit om de
juiste ICT- hulpmiddelen in te zetten om het vakinhoudelijke leerproces van de leerling te
ondersteunen.
Digitaal onderwijs vraagt om een digitale didactiek: een nieuwe manier van lesontwerpen ( edidactiek). Bij het leren in een digitale wereld spelen allerlei factoren een rol die te maken hebben
met het wat, wie, waar en wanneer van het leren. De taak van het onderwijs is het faciliteren van
het leren van leerlingen en zorgen dat leren leidt tot goede leerprestaties (Brand-Gruwel, 2012). We
zullen uitzoeken hoe het onderwijs ingericht kan worden, gebruikmakend van de technologische
mogelijkheden, om deze leerprocessen zo goed mogelijk te faciliteren, rekening houdend met wie er
leert, wat er wordt geleerd en waar en wanneer er wordt geleerd. Digitaal onderwijs kan ook ons
docententekort verlichten, maar het vergt dan een andere inrichting van de schoolorganisatie.
3.3

Gelijke kansen garanderen

We willen dat elk kind zich welkom en aanvaard voelt op school, want dat bevordert het leren en
geeft de leerling meer kans om te slagen. Onderwijs creëert kansen en dat moet voor elke leerling
gelden. Onze scholen zullen dan ook plaatsen zijn waar elke leerling, binnen een cultuur van hoge
verwachtingen (excellentie), succes kan hebben. Onze scholen zullen plaatsen zijn, waar docenten
en leerlingen respect voor elkaar hebben en waar niets leerlingen in de weg staat om hun potentieel
te bereiken.

elkaar. In het schoolgebouw is de open ruimte ingedeeld in leerzones met daarin functionele hoeken, werkplekken, instructieboxen,
stilteplekken etc. Het kloostermodel en lineair model zijn tussenvormen. De school is ook in deze modellen georganiseerd op basis van
homogene stamgroepen; onder-, midden- en bovenbouw én niveaugroepen door elkaar. Er wordt echter gewerkt vanuit een combinatie
van klassikaal en volledig open.
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Elke leerling zal de mogelijkheid hebben om te slagen,
ongeacht afkomst, cultuur, etniciteit, religie, geslacht,
gender, taal, fysiek en intellectueel vermogen, ras, geslacht,
seksuele geaardheid, sociaal-economische status of andere
factoren. Door gebruik te maken van nieuwe concepten, als
“gepersonaliseerd leren”, zullen we onze leerlingen de kans
geven hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze
hebben geleerd.
We zullen gebruik maken van ervaringen in landen en
scholen met uitgeprobeerde nieuwe onderwijsconcepten.
Hiertoe zullen we de capaciteit van onze scholen versterken
en ouders meer betrekken bij het leerproces van hun kind
om betere prestaties te realiseren.

3.4

Katholieke identiteit, welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderen.

We zullen naast investeren in moderne technologie ook sterk investeren in de ontwikkeling van
sociaal- emotionele vaardigen van onze leerlingen. We weten immers dat naast lezen, schrijven en
rekenen onze leerlingen ook andere vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, veerkracht en
creatief denken, moeten ontwikkelen om excellent te kunnen zijn in de toekomst. Samen met een
diep gevoel van medeleven en empathie voor anderen, zullen we onze leerlingen de kennis en
vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot actief betrokken burgers.
Onze leerlingen zullen de vaardigheden en competenties ontwikkelen die nodig zijn om goed in de
kennissamenleving te kunnen functioneren: de ‘21st century skills’.
We zullen dan ook uitzoeken welke programma’s succesvol zijn ingevoerd in het onderwijs en welke
instrumenten gebruikt kunnen worden om de sociaal- emotionele ontwikkeling te meten en te
volgen.

9

4

Resultaten en Activiteiten 2016 – 2020

In het strategisch beleidsplan zijn de verschillende resultaten opgenomen die de komende 5 jaren
bereikt moeten worden om de hoofddoelstellingen te realiseren. De resultaten zijn tijdens de
bijeenkomsten met de stafleden, leerlingen, schooldirecteuren, docenten, ouders, de Raad van
Toezicht, het Bisdom, het bedrijfsleven en andere stakeholders aangedragen. De resultaten zijn in
het strategisch beleidsplan per hoofddoelstelling ingedeeld volgens de zes beleid/
organisatiegebieden uit ons managementmodel. Tijdens enkele bijeenkomsten met
schooldirecteuren zijn per resultaat mogelijke activiteiten geïnventariseerd om de afgesproken
resultaten te behalen. Om te kunnen meten wat is behaald, is tevens per resultaat een aantal
indicatoren en streefwaarden aangegeven. Elke school zal aan de hand van dit actieprogramma en
het strategisch beleidsplan, hun SOP/SWP/CSIP voor de komende vier jaren moeten opstellen.
Scholen zullen zelf moeten bepalen wanneer ze wat doen, wat hun huidige beginsituatie is en
welke resultaten en streefwaarden per schooljaar behaald kunnen worden. Belangrijk is dat de
resultaten opgenomen in het SOP/SWP/CSIP en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, worden
bereikt. Aan de hand van ons digitale kwaliteitsmonitor en verslagen van de Inspectie zullen de
scholen jaarlijks beoordeeld worden op het bereiken van de afgesproken resultaten en
doelstellingen.
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Hoofddoelstelling 1:
Hoge kwaliteit bereiken ( 33 resultaten)
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4.1
NR.
1

2

Hoofddoelstelling 1: Hoge kwaliteit bereiken ( 33 resultaten)4
Resultaten
INK 1 Visie en beleidsvorming
Alle scholen en het hoofdkantoor
werken o.b.v. het nieuwe strategisch
beleidsplan aan de uitvoering van een
nieuw bestuurlijk actieprogramma,
schoolontwikkelingsplan of
afdelingsplan. Er vinden regelmatig
tussentijdse evaluaties plaats en de
voortgang van de resultaten wordt via
een digitaal (kwaliteitsmanagement)
systeem door de directie gemonitord.
De uitvoering wordt tevens
gedocumenteerd zodat resultaten met
harde cijfers kunnen worden
verantwoord.

Er is een nieuw onderwijsconcept in
uitvoering waarbij de (wettelijk)
vastgestelde kerndoelen, eindtermen en
doorgaande leerlijnen steeds het
uitgangspunt zijn. Daarbij wordt op elke
school een duidelijk taalbeleid
gehanteerd voor de talen Papiamentu,
4

1.
2.

3.

4.

5.

Indicator/Bron
Het aandeel scholen met een SOP of CSIP,
dat operationeel is op school.
Het aandeel scholen dat a.d.h.v. een
digitaal systeem de uitvoering van hun
SOP/CSIP monitoren en over de voortgang
rapporteren.
Het percentage behaalde doelen zoals
opgenomen in het SOP/CSIP van de
school.
Het aandeel scholen met een goede
kwaliteit volgens ouders of samenleving
o.b.v. KTO.
Het aandeel afdelingen van het
hoofdkantoor met een afdelingsplan die
a.d.h.v. een digitaal systeem de uitvoering
ervan monitoren en over de voortgang
rapporteren.

Bron: Jaarverslagen, SOP/CSIP,
Kwaliteitsmanagementsysteem,
kwaliteitsmonitor, KM).
1. Het aandeel scholen dat een nieuw
onderwijsconcept in uitvoering heeft.
2. Het aandeel leerlingen dat de
tussendoelen uit de leerlijnen, de
kerndoelen of eindtermen beheerst.
3. Het aandeel scholen dat een duidelijk
taalbeleid hanteert.

K.T.

Ml.T.

L.T.

2016/17
100%

2018/19

2020 e.v.

60%

80%

100%

30%

60%

100%

30%

50%

75%

10%

30%

60%

50%

75%

90%

100%

100%

Mogelijke activiteiten
- Juni 2016: Informatiesessies met schoolleiders en
presentatie eindversie strategisch beleidsplan en
bestuurlijk actieprogramma.
- Juni: start ontwikkeling/herziening SOP/CSIP
e
- 2 dag starconferentie 2016: sessies met schoolteam
per school, ontwikkeling nieuwe SOP/CSIP
- September: sessies per school met oudercommissies
of ouders.
- Nov./dec. SOP/CSIP uitwerken.
- Juni/dec: activeren kwaliteitsmonitor (KM) en
aanpassen voor gebruik door kantoor.
- SOP/CSIP bijhouden – elke jaar bijstellen ( 2017 –
2018 – 2020 ).
- Opstellen uitvoeringsplan doelen/ Implementatie
plan SOP/CSIP.

- Uitwerken, uitproberen en invoeren nieuwe
onderwijsconcept.
- Bestuderen v. leerdoelen of eindtermen door het
hele team. Documenten uitdelen voor het hele
team.
- Verdelen van de doelen per leerjaar.
- Leerdoelen vertalen naar leerstof.

Afgekorte begrippen: SOP= Schoolontwikkelingsplan; CSIP=Continuous School Improvement plan; KM= Kwaliteitsmonitor van het RKCS (jaarlijkse vragenlijst); KTO=Klanttevredenheidsonderzoek.
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Nederlands, Engels en Spaans om de
kansen van leerlingen te optimaliseren
en taalachterstanden weg te werken.

4. Het percentage leerlingen met een
voldoende (>5.5) voor Nederlands en
Papiaments of Engels.

≥50%

Bron:
Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen
Inspectieonderzoeken
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≥70%

≥80%

- Taalbeleidsplannen FO-scholen inventariseren en
bijstellen.
- Steunlessen om de (taal)achterstanden weg te
werken.
- Verrijkingsmateriaal voor taal aanschaffen.
- Aanpassingen van het eerste taalboek van de
methode Taal Actief (allereerste ankerverhalen van
Boek 4 ) met leerkrachten van groep 6 en 7.
- Steunpunt taal opzetten.
- Opvang van anderstaligen.
- Evaluatie van het gebruik van de methode Veilig
Leren Lezen en het aanvankelijk leesonderwijs.
- AVI-toetsen in okt./nov. en in maart afnemen.
- Protocol leesproblemen en dyslexie invoeren.
- Programma met activiteiten om het taalaanbod
Nederlands te vergroten.
- Evaluatie Nederlandse taalprogr. groepen 1, 2 en 3.
- Ontwikkelen en/of aanschaffen van een
programma/methode familialiseren Nederlands.
- Nascholing familiarisering met het Nederlands.
- Voortzetting training taalvaardigheid docenten.
- Nascholing op aspecten van taalverwerving.
- Schoolbibliotheek op elke school inrichten en
leesbevordering-programma’s opzetten.
- Evaluatie gebruik methode Nieuwsbegrip.
- Eindtermen 2003 van SBO herzien.
- Taaleindtermen ontwikkelen. ( SBO breed)
- Talenpracticum SBO activeren.
- Continu workshop voor team i.v.m uitvoering
taalbeleid.
- Meetmomenten TOA toetsen of andere toetsen.
- Volgsysteem voor de studenten – docenten op
taalgebied invoeren.
- Voortzetting invoering taalbeleidsplannen in het
VSBO/BAVO, Havo/Vwo en SBO met bijbehorend
ondersteuning en nascholing.

3

Scholen beschikken over kerndoelen
voor godsdienstonderwijs en er wordt
methodisch en structureel gewerkt aan
de bevordering van de katholieke
(kern)waarden en normen.

1. Het aandeel scholen dat beschikt over
kerndoelen voor godsdienstonderwijs.
2. Het aandeel scholen dat de kerndoelen
structureert en toepast in de PTO/PTA.
3. Het aandeel scholen dat de katholieke
normen en waarden beleven.
4. Percentage leerlingen dat de kerndoelen
voor godsdienst beheerst.
Bron: Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor(KM)
Toetsen
Curriculum/einddoelen
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100%
75%

100%

100%
60%

80%

100%

- Kerndoelen voor godsdienst vaststellen en invoeren.
- Kerndoelen aanvullen met katholieke normen en
waarden.
- Bezinningsdag personeel.
- Bijbelse lessen voor personeel.
- Heilige mis voor de familie.
- Nagaan onder het personeel wie belijdend katholiek
is.
- Gebruiken/kopiëren/ re introduceren van de
projectboeken van de I.K.D.
- I.K.D. handleidingen maken voor de
bovengenoemde projecten.
- Uniform document kerndoelen voor godsdienst
creëren.
- Document richtlijnen katholieke ( kern ) waarden en
normen opstellen en invoeren.
- SBO-Eindtermen levensbeschouwing aanpassen en
bijbehorende lessen maken.

4

5

INK 2 Leiderschap
Vanaf het schooljaar 2016/2017 werken
schooldirecties samen met het
schoolteam bewust, systematisch,
cyclisch en doelgericht aan het
verbeteren van de leerprestaties en de
sociaal-emotionele resultaten van
leerlingen. Resultaten worden jaarlijks
gemeten en besproken met het
schoolteam ter verbetering van de
opbrengsten van de school.

Schooldirecties dragen het nieuwe
onderwijsconcept uit en ondersteunen
het schoolteam bij de invoering
daarvan. Zij passen innovatieve
leiderschapspraktijken toe en zorgen op
de afgesproken momenten voor de
vereiste verantwoording aan de hand
van digitale volg- en
rapportagesystemen.

Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen dat a.d.h.v. een plan
bewust, systematisch, cyclisch en
doelgericht werkt aan de verbetering van
leerprestaties en de sociaal-emotionele
resultaten van de leerlingen.
2. Het aandeel scholen dat gebruik maakt
van het multidisciplinair team (SMAT) en
geschikt materiaal ter beschikking heeft.
3. Het aandeel schoolteams dat de
kwaliteitsmonitor en/of het leerlingvolgsysteem gebruikt om de resultaten
regelmatig te analyseren om de
opbrengsten te verbeteren.
Bron:
KM
Toetsresultaten en rapportcijfers in LVS
Inspectieonderzoek
Zorgplan
1. Het aandeel scholen dat jaarlijks de
opbrengsten verantwoord a.d.h.v. een
leerlingvolgsysteem.
2. Het aantal schoolteams dat bekend is
bekend met het beleidsplan en het nieuwe
onderwijsconcept ondersteunt.
3. Het aandeel scholen met een
invoeringsplan voor dit nieuwe concept.
4. Het aantal schooldirecteuren dat elke
week klassen bezoekt, controle van de
weekplanning en schriften uitvoert en
gesprekken en rapportbespreking voert
met deze leerkrachten/docenten.
5. Het aantal scholen dat gebruik maakt van
collegiale consultatie/peercoaching.
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2016/17
50%

2018/19
75%

2020 e.v.
100%

50%

75%

100%

80%

100%

50%

75%

80%

75%

85%

90%

40%

60%

80%

100%

60%

100%

Mogelijke activiteiten
- Differentiatie cursussen organiseren voor het
schoolteam.
- Differentiatie implementatie in de klassen.
- Zorgplan/ondersteuningsplan voor de school.
- Handelingsplan voor de speciale leerlingen.
- Leerlingenzorg optimaliseren.
- Zorgen voor een optimaal sociaal emotioneel
schoolklimaat.
- Plan voor oudereducatie, ouderconsultatie/participatie.
- Adequaat personeelsbeleid voor het personeel.
- Toetsbeleid op schoolniveau organiseren zodat de
leerstof regelmatig wordt getoetst, besproken en
waar nodig bijgesteld.
- Training personeel op het gebied van leerlingenzorg.
- Coaching weerbaarheid - meer aandacht – meer
verantwoordelijkheid.
- Scholing, intervisie en collegiale consultatie
organiseren en faciliteren.
- S.O.P/CSIP met team ontwikkelen en bespreken.
- Beleidsplan met team bespreken en samen
afspreken welk onderdeel het meest urgent is om
mee te starten en in jaarprogramma voor het
komend schooljaar alvast opnemen.
- Nieuw onderwijsconcept bespreken met schoolteam
en invoeringsplan opstellen en geleidelijk invoering
starten.
- Nascholing op het gebied van persoonlijke
leiderschap/Inspirerend leiderschap/
resultaatgericht leiderschap
- Schooldirecties dragen zorg voor
Betrokkenheid creëren
Contact met elkaar
Delen met elkaar
Leren van elkaar

6. Het aandeel schooldirecteuren dat aan het
eind van het schooljaar een jaarverslag
indient.

100%
100%

Bron:
SOP/CSIP
Jaarverslagen
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie

6

Leidinggevenden van het hoofdkantoor
zorgen voor een doel – en
resultaatgerichte ondersteuning van de
schooldirecties zodat de leerlingen, de
ouders, het vervolgonderwijs en het
bedrijfsleven tevreden zijn met de
resultaten. De gehanteerde
vernieuwingsstrategie is een combinatie
van een top-down-benadering en een
bottom-up-benadering.

1. Het percentage leerlingen, studenten,
personeel, ouders en andere stakeholders,
dat tevreden is met de
onderwijsresultaten.

Bron:
KTO
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75%

80%

90%

- Digitaal volg- en rapportagesysteem ontwikkelen
voor het SBO.
- Opstellen en inleveren van een gedegen
jaarplanning, welke elke week bijgesteld wordt.
- Gestructureerd werkoverleg op school.
- Afleggen van klassenbezoeken.
- Gebruik van standaardformulieren bevorderen.
- Portfolio/schriften controle, klassencontrole,
cijferlijstcontrole.
- Digitaliseren van de jaarplanning en het
jaarprogramma.
- Feedbackgesprekken houden tussen schooldirecteur
en nieuwe en niet goed functionerende
leerkrachten.
- Leerlingenbesprekingen: niet alleen tijdens
rapportbespreking maar ook met intern zorgteam.
- Meer aandacht voor de diverse aspecten van
“Effectieve leertijd”: planning, op tijd op school,
minder boodschappen doen tijdens de les en betere
lesvoorbereiding.
- Procesbewaking: bewaken van het
onderwijsleerproces binnen de school via analyse
van toetsresultaten en controle planning.
- Training peercoaching mn. voor schooldirecteuren.
- Peercoaching inzetten op school.
- De overheid blijven benaderen voor aanpassing van
het V&V-stelsel zodat scholen meer Onas, SMW-ers,
RT-ers, logopedisten, psychologen en schoolarts
kunnen inzetten.
- Regelmatig interactieve bespreekmomenten in de
scholen.
- Regelmatig tevredenheidonderzoek onder leerlingen
en studenten, ouders, leerbedrijven en andere
stakeholders.

7

INK 3 Personeel
In 2020 is elke school en het
hoofdkantoor een professionele op
excellentie gerichte lerende organisatie
met voldoende, meer jonge,
gemotiveerd, spiritueel gevormd,
bekwame en tevreden personeel dat
merendeels beschikt over het vereiste
opleidingsniveau.

Indicator/Bron
1. Het aandeel personeel dat beschikt over
het vereiste opleidingsniveau.
2. Het aandeel personeel dat gemotiveerd en
tevreden is.
3. Het aandeel personeel dat deelneemt aan
nascholingsactiviteiten.
4. Vastgestelde competenties en vereiste
opleidingsniveau voor de verschillende
functies.

2016/17

2018/19

2020 e.v.
100%
100%

40%

60%

80%

80%

100%

100%

Bron:
KTO
Jaarverslagen
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister
Personeelsdossiers- en administratie

8

In deze lerende organisatie
professionaliseert elk personeelslid
zichzelf continu om de per functiegroep
vastgestelde competenties,
bekwaamheidseisen (o.a. ICTgeletterdheid en digitale didactiek ) en
referentieniveaus in voldoende mate te
(blijven) beheersen.

1. Het aandeel personeelsleden dat een
functionerings- en beoordelingsgesprek
heeft gekregen.
2. Het aandeel personeel dat deelneemt aan
nascholingsactiviteiten.
3. Vastgestelde competenties en vereiste
opleidingsniveau voor de verschillende
functies.
Bron:
Nascholingsregister
Metingen(nul)
POP
Verslagen functionerings- en beoordelingsgesprekken
17

100%

60%
100%

Mogelijke activiteiten
- Veilige en prettige werkomgeving creëren.
- Als team en individueel nagaan wat de prioriteiten
zijn om samen dit “up te graden”.
- Formulering en vaststelling van de competenties/
bekwaamheidseisen personeel.
- Werken aan de voorzieningen ( o.a. in het SBO )
door te inventariseren wat nodig is en de aanschaf
en/of constructie financieel plannen om deze
stapsgewijs te kunnen invoeren.
- Training Interne klantvriendelijkheid en coaching
van het bovenschools personeel.
- Training afdelingshoofden “Liderato i kambio
personal”.
- Het werk van docent meer waarderen.
- Meer incentives geven aan de docenten.
- Liever een langere vakantie te geven dan tussendoor
een paar dagen vakantie.
- De opleiding tot docent, leerkracht aantrekkelijker
maken en aanpassen.
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken
uitvoeren en vastleggen.
- Revisie en aanpassing bestaande procedures en
formulieren gesprekken functionering/beoordeling
en de nodige training organiseren.
- Inventarisatie naar de behoeftes per individu (POP)
- Bespreken en vaststellen van de behoeftes.
- Samen nascholingsplan per school opzetten en
prioriteiten stellen
- Formulering en vaststelling van de competenties/
bekwaamheidseisen personeel.
- Opstellen en uitvoeren van afdelingsplannen.
- Invoering van de systematiek ‘plan-do-check-act’
binnen de afdelingen en op school.
- Scholingsaanbod voor bovenschools personeel o.a.

9

Docenten werken volgens de principes
van opbrengstgericht werken (OGW) in
combinatie met handelingsgericht
werken (HGW) en effectieve instructie.

1. Het aandeel docenten dat les geeft
volgens de principes van opbrengstgericht
werken (OGW) en/of handelingsgericht
werken (HGW).

20%

40%

Bron:
KM
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Klassenbezoek/Observaties in de klas

10

Er is sprake van een moderne en
zakelijke HRM beleid met de nodige
(digitale) instrumenten/handboeken en
docent zijn is een door de samenleving
gewaardeerd beroep.

1. Het aandeel van het personeel dat
tevreden is over het gevoerd
personeelsbeleid.
2. Het aandeel van het personeel met een
taakstellende overeenkomst.
3. Een uitgewerkt en voor het hele personeel
digitaal beschikbare personeelshandboek
incl. gedragscode en beroepscode.
Bron:
KTO
Jaarverslagen
Personeelshandboek
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100%

100%
100%

60%

schoolmaatschappelijk werk.
- Regelmatig schoolbeurs organiseren met alle
vernieuwingen in de onderwijswereld m.n. in het
SBO.
- MT leert de principes van opbrengstgericht werken
(OGW) in combinatie met handelingsgericht werken
(HGW) en effectieve instructie om docenten te
kunnen ondersteunen.
- Evalueren in team of deze termen bekend zijn.
- Klassenbezoeken, intervisies, collegiale consultaties.
- Intensieve begeleiding van nieuwe docenten/
leerkrachten v.w.b. OGW, HGW en effectieve
instructie.
- Training OGW, HGW en effectieve instructie met
coaching on the job om de toepassing in te bouwen
in de klas- en schoolorganisatie.
- Taakstellende overeenkomsten voor elke directeur,
alle onderwijsgevenden en alle andere
medewerkers.
- Meer interactie tussen HRM en scholen.
- Meer inspraak in selectieprocedure.
- Transparantie en duidelijkheid in het HRM beleid.
- Digitale functionering – evaluatieformulier.
- Arbitragecommissie voor bijzondere vrijstellingen
van dienst (personeelshandboek).
- Revisie en aanpassing bestaande regeling
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Gradatie inbouwen bij strafmaatregelen bv
berisping, dan oproepen, dan waarschuwing
(personeelshandboek) en ook bij beloning.
- Een gedragscode opstellen (gekoppeld aan het
beroepsprofiel) en invoeren.
- Een beroepscode opstellen (pedagogisch en
didactisch handelen, individueel en in team) en
invoeren.

11

12

Bovenschools zijn de werkprocessen
aangescherpt en de ondersteunende
processen (ICT-HRM-REPRO) zijn beter
onderkend. Werkprocessen en
communicatielijnen zijn duidelijk en
schriftelijk vastgelegd en worden
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
Herdefiniëring van de verschillende
functies van het bovenschools
personeel is per 2020 gerealiseerd.
Docenten en schooldirectie evalueren
hun eigen functioneren regelmatig via
een digitaal feedbacksysteem.

1. Het percentage van het personeel dat
o.b.v. een intern onderzoek/ audit werkt
volgens de beschreven werkprocessen.
2. Nieuw functieboek met nieuwe functies.
Bron:
KTO
Jaarverslagen
Personeelshandboek incl. functieboek
Kwaliteitshandboek
Onderzoeksverslag
1. Het percentage docenten of medewerkers
dat een digitaal feedbacksysteem gebruikt
om het eigen functioneren te evalueren.
2. Het aandeel van scholen of afdelingen
waar evaluatie van elkaars functioneren
minimaal 2 keer per jaar plaatsvindt.
Bron:
Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
KM
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10%

80%

100%

80%

100%

30%

50%

- Beroepsprofielen van het personeel opstellen en
invoeren.
- Onderzoek naar efficiëntie binnen hoofdkantoor en
scholen.
- Afronden beschrijving interne processen en
kwaliteitshandboek en invoering nieuw digitaal
systeem.
- Integraal personeelshandboek opstellen en een
functieboek voor het bovenschools personeel.
- Functieboek voor het onderwijzend en nietonderwijzend personeel herzien.
- Digitaal feedbacksysteem ontwikkelen of
aanschaffen en zo nodig ijken op de school.
- Informatie en presentatie aan scholen van concept
feedbacksysteem.
- Implementatie/analyse resultaat feedbacksysteem.
- Evaluatie/bijstelling feedbacksysteem en geleidelijk
invoeren, eerst directive, dan docenten end an
samen.
- Intervisies houden binnen het team.
- Collegiale consultaties.
- Creëren van een open cultuur binnen de school.

13

Ziekteverzuim van het personeel en van
de leerlingen is minimaal o.a. door het
stimuleren van een gezonde leefstijl.

1. Percentage verzuim bij docenten en
leerlingen volgens het
leerlingvolgsysteem.
2. Het aandeel scholen met een digitaal
instrument om het schoolklimaat te
meten.
3. Het aandeel scholen met actieplan in
uitvoering om te werken aan de
resultaten.
4. Het aantal en aandeel leerlingen en
docenten met langdurig verzuim ( = meer
dan 5 dagen per maand).
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Bovenschools evalueren leerlingen,
ouders of andere klanten regelmatig het
functioneren van het hele personeel via
een digitaal systeem (bv. Kijkwijzerapp
van Onderwijscoöperatie, de
leerKRACHT, model Bill Gates etc.).

Bron:
XYZ-formulieren
LVS
KM
Inspectie
1. Het aantal en aandeel leerlingen dat
tevreden is over het functioneren van
docenten en overig personeel uitgedrukt
in een cijfer op een schaal van 1-10.
2. Het aantal en aandeel ouders dat
tevreden is over het functioneren van
docenten en overig personeel uitgedrukt
in een cijfer op een schaal van 1-10.
3. Het aantal en aandeel van externen dat
tevreden is over het functioneren van
het personeel uitgedrukt in een cijfer op
een schaal van 1-10.
Bron:
KTO
Digitaal systeem
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2017
Daling
met 5%

2018
Daling
met 5%

2020
Daling
met 10%

25%

50%

75%

25%

50%

75%

≤15%

≤10%

≤5%

5.5

6.5

7.5

5.5

6.5

7.5

5.5

6.5

7.5

- Ziekteverzuimbeleid (personeelshandboek) voor
personeel en leerlingen/studenten.
Mbt leerlingen:
- Strikte naleving leerplichtwet.
- Na 2 dagen verzuim contact opnemen met ouders.
- Na 3 dagen verzuim doktersbrief overleggen.
- Beloningssysteem voor kinderen die niet of weinig
verzuimen ( minder dan 5 keer per maand)
- De school aantrekkelijk maken voor de leerlingen.
- Zorgsysteem optimaliseren.
- Zorgbeleid (leerlingbegeleiding) binnen de school.
MBT personeel:
- Optimale communicatie tussen Arbo en MT/RKCS.
- Ingrijpen van leiding bij structureel verzuim.
- Gunstig werkklimaat creëren - MT
- Schoolgebouw aantrekkelijk maken.
- Goed contact met elkaar.
- Meer werken met beloningen en honoreren van het
personeel.
- Bovenschools uitvoering en rapportage
tevredenheidonderzoek voor alle partijen in 2017 en
2020.
- Implementatie bevindingen tevredenheidonderzoek.
- Klachtencommissie bekender maken onder
personeel, leerlingen en ouders.
- Zie ook resultaat 12
- Instructie geven aan anderen over het nut van dit
systeem en de voorgeschreven regels( op basis
waarop wordt geëvalueerd.
- Creëren van transparantie in dit systeem.
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16

17

INK 4 Cultuur en schoolklimaat
In 2020 zijn scholen aan de hand van
een sociaal en fysiek veiligheidsplan
ontwikkeld tot gezonde en veilige leefen werkplekken, die als een
“community center” van de wijk kunnen
functioneren, waar (m.n. minder
draagkrachtige) ouders en leerlingen na
schooltijd gratis gebruik kunnen maken
van de ICT-voorzieningen van de school.

Indicator/Bron
1. Het aantal scholen dat als een als
“community center” functioneert.
2. Het aandeel scholen met een
veiligheidsplan in uitvoering.
3. Het aandeel scholen met een
onderhoudsplan.

Ouders worden als partners met behulp
van moderne communicatiemiddelen
betrokken in het onderwijs van hun
kinderen en krijgen waar wenselijk en
mogelijk vanuit deze “community
center” opvoedingsondersteuning.

1. Het aandeel ouders dat gebruik maakt
van het leerlingvolgsysteem om de
resultaten van hun kind te volgen.
2. Het aandeel ouders dat via digitale
middelen met de school communiceert.
3. Het aandeel ouders dat deelneemt aan
opvoedingsondersteuning via de
school/“community center”.
Bron:
KTO,
SOP,
Digitale tool/lvs
1. Het aantal en aandeel leerlingen dat
deelneemt aan activiteiten van de
“community center”.

Leerlingen breiden hun leerervaringen
uit door te participeren aan communitybased, burger- en humanitaire,
wetenschappelijke, sport en artistieke
activiteiten vanuit deze “community
center”.

2016/17
5%

2018/19
10%

2020 e.v.
15%

10%

20%

50%

25%

50%

100%

40%

50%

75%

25%

50%

75%

10%

15%

20%

10%

15%

20%

Bron:
Veiligheidsplan
KM
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen

Bron:
Jaarverslagen
LVS
Schoolbezoekverslagen
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Mogelijke activiteiten
- Vaststelling wat een “community center is”.
- Bewustmaking personeel.
- Randvoorwaarden bepalen en oplossen.
- Voorwaarden samen vastleggen.
- De wijk hierover informeren ( inspraak, visie kenbaar
maken).
- Verhoging van subsidie bij de overheid aankaarten.
- Activiteitenplan opstellen.
- Invoering, evaluatie, bijsturing pilot.
- Onderhoudsplan school als “Community Center”.
- 2017/Activiteitenplan en veiligheidsplan per school
opstellen o.b.v. bestaande risicoanalyses.
- 2018/Pilotproject draaien/uitvoeren veiligheidsplan.
- 2020/Opening Community Center.
- Onderhoudsplan per school opstellen en uitvoeren.
- Bewustmaking personeel en ouders.
- Ouders ICT-vaardig maken.
- Inventarisatie opvoedingsprogramma’s voor ouders.
- Inventarisatie e-mailadressen ouders.
- Ouderportaal open zetten.
- LVS dat voor de ouders toegankelijk is via een code.
- Voorlichting/informatiemomenten organiseren voor
de ouders.

- Culturele en artistieke vorming op de school.
- Sportcompetities houden.
- De sportfederaties in de gelegenheid stellen om
jonge talenten binnen de school te rekruteren.
- Creëren van deze mogelijkheden voor de studenten.
- Aanschaf van de benodigde leermiddelen.
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INK 5 Middelen en voorzieningen
In 2020 maken scholen gebruik van
zonne-energie en worden alle ruimten
gekoeld. Schoolgebouwen en –terreinen
zijn veilig, schoon, goed onderhouden,
goed toegankelijk voor leerlingen met
beperkingen, ondervinden minder of
geen last van geluidsoverlast en zien er
kindvriendelijk uit.

Indicator/Bron
1. Het percentage schoolgebouwen met
zonnepanelen in gebruik.
2. Het percentage gekoelde klaslokalen.
3. Het aandeel scholen met een
veiligheidsplan in uitvoering.
4. Het percentage leerlingen, docenten en
ouders, dat tevreden is over het
schoolgebouw en –terrein uitgedrukt in
een cijfer op een schaal van 1-10.

2016/17
10%

2018/19
15%

2020 e.v.
25%

10%
25%

15%
35%

25%
45%

5.5

6.5

7.5

5%

15%

25%

5%

10%

20%

25%

50%

75%

25%

45%

70%

25%

50%

75%

25%

50%

75%

Bron:
KTO en KM
Jaarverslagen
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De scholen zijn milieuvriendelijk en
water/energiezuinig. Het “Go Green”
concept is bekend en wordt
gestimuleerd. Ook de
sportvoorzieningen zijn optimaal (zie
ook “community center”) en er zijn
voldoende en opgeleide sportdocenten.

Er is op alle scholen geïnvesteerd in
nieuwe technologieën, design,
inventaris en infrastructuur, nodig voor
de realisering van het nieuwe
onderwijsconcept op basis van de
principes van blended learning.

1. Het aandeel scholen dat milieuvriendelijk
en water/energiezuinig zijn.
2. Het aandeel scholen dat het Go Green
concept kennen en stimuleren.
3. Het aandeel scholen met een
sportvoorziening.
4. Het percentage beschikbare
sportdocenten.
Bron:
KTO en KM
Jaarverslagen en Bestaande groene scholen
1. Het percentage scholen met een
adequaat ICT-infrastructuur.
2. Het percentage ICT-vaardige docenten
dat blended learning toepast.
Bron:
KM
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Mogelijke activiteiten
- Zonne-energie RKCS bovenschools regelen.
- Airco's en zonnepanelen aanschaffen en instaleren.
- De schooltuin wordt regelmatig schoongehouden.
- Onderhoudsplan per school opstellen:
- 2017/Inventarisatie.
- 2018/Uitvoering onderhoudsplan.
- Tevredenheidsonderzoek over schoolgebouw en
terrein bij kinderen en leerkrachten in 2017 en 2020.
- Bewustmaking van de leerlingen, studenten en
docenten om het terrein schoon te houden.
- Zorgen voor een veilige school ( schoolregels,
afspraken, begeleiding van de leerlingen en
studenten).
- Eco-bewustzijn vergroten (groene zone) door meer
kennis en vaardigheden in duurzaamheid en deze
verankeren in het curriculum.
- Bewustmakingsproces starten bij team en leerlingen
v.w.b. energie- en waterbezuiniging.
- 2017: Go green concept introduceren en
organiseren van go-green campagnes (voordelen
ervan).
- 2018: Evaluatie
- 2020: Aanpassing
- Installeren van automatische ‘waterdispensers’.
- Inrichting van sportvoorzieningen op school.
- Externe controle op lekverlies door Aqualectra.

- Scholing/training m.b.t. blended learning, nieuwe
technologieën etc. voor alle docenten.
- Extra fondsen werven.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Informatie aan het team en studenten, ouders over
de innovaties.
- Middelen voor onderhoud creëren.
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De ICT-voorzieningen en de
ondersteuning door ICT-medewerkers
zijn optimaal, zodat leerlingen en
docenten overal op school digitaal en
online bezig kunnen zijn met elkaar en
in netwerken overal ter wereld. Ook de
digitale (leerlingvolg)systemen zijn
optimaal zodat de leerprestaties en de
sociaal-emotionele resultaten van
leerlingen zowel door de leerlingen zelf
als door de docenten en de ouders
gevolgd kunnen worden.

INK 6a Onderwijsleerprocessen
In 2020 is het percentage voortijdig
schoolverlaten (drop-outs) tot onder de
15% teruggebracht en er slaagt meer
dan 80% van de examenkandidaten van
het VSBO, Havo, Vwo en het SBO.

1. Het aandeel scholen dat tevreden is met
de ICT faciliteiten o.a. het LVS en andere
volgsystemen.
2. Het aandeel scholen met gediplomeerde,
deskundige ICT-docenten.
3. Het percentage en aandeel processen op
school dat is gedigitaliseerd voor gebruik
door zowel docenten, leerlingen, als
ouders.
Bron:
KM en LVS
Digitaal volginstrument voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Indicator/Bron
e
1. Het percentage geslaagden na 2 tijdvak
in het VO en het SBO.
2. Het percentage doorstromers(overgangsslagingspercentages) t.o.v. het
gemiddelde resultaat van de afgelopen
vijf jaar.
3. Het percentage voortijdig schoolverlaters
op alle niveaus.
4. Het percentage leerlingen in het VO dat
zonder diploma uitstroomt.
Bron:
(EFO)Toetsen/Examens
Inspectie
Jaarverslagen
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10%

40%

75%

25%

40%

100%

10%

25%

45%

2016/17
80%

2018/19
85%

2020 e.v.
90%

80%

85%

90%

25%

15%

<10%

<20%

<15%

<10%

- Extra fondsen werven.
- Aanschaf Prowise-tools om huidige problemen met
de beamers op te lossen.
- Een goed zorgsysteem opzetten en gebruiken.
- Een goed werkende LVS invoeren.
- Creëren van mogelijkheden voor
samenwerkingsverbanden met scholen over de hele
wereld.

Mogelijke activiteiten
- Vakdocenten introduceren in het FO.
- Steunlessen en/of examentraining geven.
- Inzet ICT.
- Taalbeleid kenbaar en toepasselijk maken.
- Differentiatie toepassen.
- Online instructie volgen.
- Tussentijdse diagnostische toetsing.
- Spelenderwijs aanbod van de leerstof.
- Kleinere groepen/ minder leerlingen in de groep.
- Peer coaching gebruiken.
- Toepassen 21st century skills.
- Bovenschools multidisciplinair team (SMW’er,
orthopedagoog, psycholoog, christelijke coach)
- Extra uren voor sociale vaardigheden.
- Onderzoek naar huidig werkelijk percentage
schoolverlaters.
- Zorgbeleid hanteren.
- Meetinstrumenten (Tevredenheid)
- Innovaties in het onderwijs om dit uitdagend te
maken voor de student.

23

Meer dan 50% van de leerlingen in het
funderend onderwijs beheerst de
kerndoelen van vooral Papiamentu,
Nederlands en rekenen in voldoende
mate. Zo ook de beheersing van het
Engels en het Spaans.

1. Het percentage leerlingen met een EFOtoetsresultaat van ≥5.5 voor Papiaments.
2. Het percentage leerlingen met een EFOtoetsresultaat van ≥5.5 voor Nederlands.
3. Het percentage leerlingen met een EFOtoetsresultaat van ≥5.5 voor R&W.
4. Het percentage leerlingen met een
toetsresultaat van ≥5.5 voor de
verschillende de R.K- eindtoetsen.
5. Het percentage leerlingen met een score
van ≥5.5 voor de rekentoets in het VO.
6. Het percentage leerlingen dat voldoet
aan de afgesproken referentieniveaus
voor de verschillende talen volgens het
vastgesteld taalbeleid in het FO, VO en
SBO.

70%

80%

90%

65%

70%

90%

70%

80%

90%

70%

80%

90%

80%

90%

100%

40%

60%

80%

70%

60%

≤60%

50%

75%

100%

Bron:
Lesprogramma
Toetsen/EFO-toets
Inspectie
Jaarverslagen
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Het aantal leerlingen dat naar het VSBO
doorstroomt is gedaald onder 60%.

Het leren van de leerling staat steeds
centraal en gepersonaliseerd leren is
ingebed in de scholen.

1. Het percentage doorstromers naar VSBO
o.b.v. EFO-toets.
Bron:
Toetsen/EFO-toets
Inspectie
1. Het percentage scholen dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem om de
vorderingen van de individuele leerling te
volgen en het onderwijsaanbod daarop
aanpast.
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- Revisie taalbeleid Papiaments en Nederlands.
- Meer tijd voor talen en rekenen inroosteren.
- Meer online programma’s in het Papiaments (groep
1 t/m 8, ouders en leerkrachten).
- Meer samenwerking tussen scholen, FPI en FMS.
- Meer online onderwijskundige-/educatieve
informatie voor ouders en leerkrachten in het
Papiaments.
- Online trainingsprogramma’s talen en rekenen in
het Papiaments.
- Team (bestaande uit ervaren leerkrachten van groep
1 t/m 8 van het FO en SO) vanuit het RKCS die zorgt
voor Papiamentstalige software.
- Meer mondelinge taalgebruik, meer interactie
leerkracht - leerlingen via gesprekken,
boekbesprekingen en spreekbeurten.
- Quiz organiseren.
- Nieuwe methode voor Nederlands als VT (evt. ism
de BES-eilanden of Aruba).
- Taalniveaus leerlingen, studenten en docenten
regelmatig meten bv m.b.v. Toa toetsen.
- Voorlichting aan docenten voor bewustwording dat
taalonderwijs moet worden gedragen door een
ieder en niet alleen door de taaldocent. Idem voor
het rekenen.
- Wegwerken van hiaten in het FO.
- Extra lessen.
- Handelingsgericht werken (groepsplannen etc.).
- Extra uren RT’ers en inzet IB-ers.
- Meer inzetten van ICT bij het geven van instructie en
om extra te oefenen.
- Taalhulpmiddelen bij het leren.
- Effectieve instructie toepassen.
- Extra lessen na school.
- Schoolgebonden huiswerkbegeleiding.
- Passend en betrouwbaar huiswerkbeleid.

2. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het lesgeven.
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Lessen en toetsen worden voor 40%
digitaal aangeboden en leerlingen
krijgen direct feedback waardoor zij de
stof kunnen bijhouden en ook op tijd
feedback krijgen op wat ze fout doen.

25%

Bron:
KM en LVS
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
ETE volgtoetsen
1. Het percentage docenten dat de digitale
5
basisvaardigheden beheerst.
2. Het percentage lessen dat digitaal wordt
aangeboden.

50%

75%

-

25%

50%

100%

10%

20%

40%

-

Bron:
Planningsformulier leerkrachten
Aanwezige digitale systemen en software
Schoolbezoek/klassenbezoekverslagen
KM
Inspectie

5

-

Nascholing over opbrengstgericht differentiëren.
Werken met maatschrift.
De doorstroomgegevens analyseren.
Degelijke handelingsplannen opstellen voor
leerlingen met achterstanden. Zo ook voor de
hoogbegaafde leerlingen.
De leerling toetsen en eventueel plaatsen in het S.O.
nadat er geen vooruitgang is geboekt in het F.O.
ICT-infrastructuur in orde brengen.
Lessen interactiever maken.
Gebruik van IWB, tablet en andere ICT-tools o.a.
webclouds.
Kleine filmpjes om de les aantrekkelijker te maken.
Gebruik van software zoals woordenstart,
nieuwsbegrip, jeugdjournaal.
Digitale presentaties door de leerlingen (bv. bij
spreekbeurten) stimuleren.
Leerlingen zelf op het internet laten opzoeken.
Ontwerpen of aanschaffen van digitale
lessen/toetsen die voor alle scholen toegankelijk
zijn.
Digitale toetsenbank opzetten.
Docenten her/bij/om/nascholen om digitaal
onderwijs p het vereiste niveau te kunnen geven.

De digitale basisvaardigheden (Kennisnet, 2012) zijn:
1. apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken:
– in de onderwijscontext: beamer, digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur;
– bestanden kunnen beheren;
– kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker en presentatiesoftware;
– kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op hun school van toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem;
– foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken.
2. kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen.
3. kunnen participeren in sociale netwerken.
4. hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en toepassen van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie).
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De individuele leervorderingen worden
digitaal en real-time bijgehouden, zodat
het onderwijsaanbod daarop wordt
aangepast.

1. Het percentage scholen dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem of een
real-time feedbacksysteem om de
vorderingen van de individuele leerling te
volgen én het onderwijsaanbod daarop
aanpast.
2. Het aandeel en aantal besprekingen op
school waarbij gebruik wordt gemaakt
van analyses van leerresultaten vanuit
het LVS.

50%

75%

100%

25%

50%

100%

25%

50%

100%

25%

50%

75%

15%

25%

35%

30%

50%

80%

Bron:
Verslag van schoolvergaderingen
KM en Inspectie, LVS
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Leerlingen ontplooien op alle
onderwijsniveaus hun talenten optimaal
en leren de 21st Century skills
beheersen. Ze krijgen ook op alle
niveaus onderwijs in innovatie, science
(wetenschap en techniek), kunst en
cultuur, creativiteit en
ondernemerschap en andere praktische
vaardigheden. Ze zijn gemotiveerd voor
“life long learning”, kunnen zich
zelfstandig redden en kunnen met hun
diploma overal ter wereld
doorstuderen.

1. Het aandeel en aantal leerlingen of
studenten dat de digitale
basisvaardigheden beheerst.
2. Het percentage leerlingen of studenten
dat, gemeten met het instrument iSELF of
een ander instrument, de 21st Century
skills beheerst.
3. Het aandeel en aantal lessen per
schooljaar over innovatie, science
(wetenschap en techniek), kunst en
cultuur, creativiteit en ondernemerschap.
4. Het percentage leerlingen of studenten
dat na het VO of het SBO verder gaat
studeren.
Bron:
Toetsen en iSELF
Schoolbezoek/klassenbezoekverslagen
Rooster
KM en Inspectie
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- Alle RK-scholen maken gebruik van een passend en
betrouwbaar LVS.
- De leerkrachten houden per week de resultaten van
de leerlingen bij in het LVS.
- De leerkrachten schrijven hun planning uit in het
LVS.
- De leerkrachten maken handelingsplannen in het
LVS.
- De directie maakt analyses van leerresultaten vanuit
het LVS ter bespreking bij (overgangs)rapporten en
andere meetmomenten op school.
- De staffunctionarissen maken gebruik van analyses
van leerresultaten vanuit het LVS ter bespreking van
het jaarverslag met de scholen.
- Lessen gericht op sociale vaardigheden.
- Een geïntrigeerde aanpak van het aanleren van de
21st Century skills, waarbij de vaardigheden
verbonden worden met concrete vakinhouden,
uitwerken en invoeren, zodat de vaardigheden
doelgericht en structureel aan de orde komen.
- Aparte lessen mediawijsheid invoeren.
- Scholen ondersteunen bij de aanpak van de 21st
Century skills, vooral in het FO.
- Meer gebruik van Edutainment ( educatief
entertainment) en andere ICT-tools.
- Lessen om het zelfsturend leren en de verschillende
‘21st century skills’ te stimuleren.
- Meer inzet van het IKD samen met een
schoolgebonden life coach.
- Invoeren van het digitale instrument iSELF om
zichtbaar t maken welke resultaten worden geboekt
bij het verbeteren van de ‘21st century skills’.
- Competentiegericht werken invoeren in het SBO.
- Hanteren van een portfolio in het SBO.
- Leerlijnen vastleggen en invoeren.

29

30

31

Er zijn kern- en einddoelen voor het
(funderend) speciaal onderwijs
vastgesteld en er is, waar mogelijk en
gewenst, meer uniformiteit tussen de
scholen voor speciaal onderwijs.

Aansluiting op vervolgonderwijs (ook
vanuit het speciaal onderwijs) en de
arbeidsmarkt is optimaal. Leerlingen
worden opgeleid om aan de lokale
vraag
voor
bv.
automonteurs,
klusjesmensen, docenten, verplegers
enz. te beantwoorden.

INK 6b Onderwijsondersteunende
processen
De aansturing van de scholen en het
hoofdkantoor is transparant en voldoet
aan de vereisten van corporate
governance. De communicatie en
informatievoorziening zijn goed en
zoveel mogelijk wordt ICT daarvoor
ingezet.

1. Door de overheid vastgestelde kern- en
einddoelen voor het (funderend) speciaal
onderwijs.
Bron:
Landverordening en landsbesluit
Inspectie
1. Aantal en percentage scholen met stage
als onderdeel van het VSBO curriculum
(per leerweg).
2. Aantal en percentage scholen met BPV
als onderdeel van het SBO curriculum
(per niveau).
3. Aantal en percentage geslaagde
leerlingen dat een externe praktijkstage
heeft gedaan in de VSBO bovenbouw.
4. Aantal keer gestructureerd overleg met
SBO en/of vertegenwoordigers van
bedrijfsleven over afstemming curriculum
en arbeidsmarkt.
Bron:
KTO en KM
Inspectie
Jaarverslagen
Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen met
gestructureerde, transparante
communicatie volgens corporate
governance in uitvoering.
2. Het percentage scholen dat ICT inzet om
intern en extern te communiceren.
3. Het percentage leerlingen, docenten en
ouders, dat tevreden is over de
communicatie binnen en buiten d school.
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75%

80%

100%

- Formuleren en wettelijk vaststellen van kern- en
einddoelen voor het (funderend) speciaal onderwijs.

100%

- Opzetten van gestructureerd overleg tussen VSBO
en SBO en tussen de scholen en het bedrijfsleven.
- Stage als onderdeel van het VSBO curriculum (per
leerweg) is op alle VSBO-scholen geregeld.
- Zorgen dat de BPV als onderdeel van het SBO
curriculum (per niveau) optimaal is en voldoet aan
(wettelijke) vereisten.

100%

90%

100%

4
per jaar

8
per jaar

12
per jaar

2016/17

2018/19

2020 e.v.

50%

100%

Mogelijke activiteiten
- Meer intervisie met hoofdkantoor.
- Structurele samenwerking tussen de scholen
opzetten.
- Meer overlegmomenten tussen hoofdkantoor en
scholen.
- Optimale internetverbinding.
- Ontwikkelen van een open en transparante cultuur.
- 1 systeembeheerder per school
- Via de RK website nuttige informatie geven over

Bron:
KTO en KM
Inspectie
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Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op
basis van op wetenschappelijke basis
verkregen kennis om de kwaliteit te
verbeteren en scholen maken zoveel
mogelijk gebruik van een aanpak, een
methode, ICT/technologie of een
project waarvan bekend is dat er
positieve effecten mee zijn behaald
(EBE).

De schooltijd en het rooster zijn
aangepast om rekening te houden met
de beste leer – en prestatiemomenten
van leerlingen en leerlingen bewegen
meer tijdens de lessen.

1. Het percentage directieleden dat kennis
heeft van de wetenschappelijke
literatuur over onderwijskwaliteit (en in
staat is) aan de hand hiervan nieuwe
onderwijsconcepten op de juiste manier
en het juiste moment door te voeren in
de school. (zie resultaat 2).
2. Het percentage directieleden en
docenten dat kennis heeft van in de
praktijk bewezen aanpakken,
methodieken en onderwijsprojecten en
op basis hiervan die aanpak weet te
kiezen die optimaal bij de school en in de
cultureel-maatschappelijke context past.
Bron:
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen
1. Het aandeel scholen met een aangepast
schooltijdenregeling op grond van het
aantal wettelijk vereiste lesuren.
Bron:
Schoolrooster
Inspectie
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10%

18%

25%

10%

18%

25%

25%

50%

100%

kennis, houding en gedrag.
- Op gezette tijden nieuwsbrieven uitgeven.
- Optimaal gebruik maken van de diverse
communicatiemethodes.
- Uitzoeken welke communicatie- en
informatievoorziening het beste zijn om binnen de
organisatie te gebruiken en deze invoeren.
- Opzet van netwerksysteem.
- Een pilotschool waar het nieuwe onderwijsconcept
uitgeprobeerd en geëvalueerd wordt.
- Regelmatig een onderwijsbeurs over nieuwe trends
en ontwikkelingen organiseren.
- Uitwisselen van informatie met scholen in het
buitenland.
- Stevige nascholing onderwijskundige en
onderwijsmanagement wetenschappelijke literatuur
voor alle directieleden van alle RK-scholen.
- Een internationale norm hanteren voor
kwaliteitsmanagementssystemen.
- Per schooltype streefwaarden specificeren. Ook per
schooltype maatregelen specificeren. Denk aan:
a. Intensieve taalondersteuning Nederlands
(schooltaal, zaakvakken).
b. Extra lessen Nederlands.
c. Invoering rekenonderwijs.
d. Diagnostische toetsen en differentiëren.
e. Interactief en activerend onderwijs aanbieden.
- Onderzoek doen noodzaak en wensen aanpassing
dan wel verlengen schooltijd.
- De overheid overtuigen om de schooltijden te
wijzigen. De school begint later en eindigt ook later.
- Aanpassing rooster zodat er meer ruimte is voor
differentiatie.
- Het elk jaar bijstellen van het CSIP in het SBO en het
SOP in het VO en het FO/SO.
- Op korte termijn komen met uitvoeringsplannen.

Hoofddoelstelling 2:
Onderwijs vernieuwen met ICT (34 resultaten)
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4.2
NR.
1

2

Hoofddoelstelling 2: Onderwijs vernieuwen met ICT (34 resultaten)
Resultaten
INK 1 Visie en beleidsvorming
Vanuit een bovenschools vastgestelde
ICT- beleidsplan en implementatieplan
voeren scholen de komende vijf jaren
het ICT- beleid uit op grond van een
eigen visie van ICT binnen de school. In
het bovenschools ICT- beleidsplan is het
begrip technologie en de gekozen ICTleermiddelen voor een ieder duidelijk
omschreven en worden de vier
randvoorwaarden volgens het Vier in
balansmodel uitgewerkt.

Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen met een ICTbeleidsplan op schoolniveau.
2. Een bovenschools vastgestelde ICTbeleidsplan en implementatieplan.
3. Het aandeel scholen dat ICT inzet bij het
lesgeven.

Scholen worden bij de invoering van dit
beleid bijgestaan door een
bovenschools helpdesk en ICTmedewerkers, die jaarlijks de toepassing
van ICT bij het lesgeven meten.

1. Het aandeel scholen dat ICT inzet bij het
lesgeven.
2. Het percentage docenten dat minstens
één keer per week gebruik maakt van een
digitale les.
3. Het percentage scholen dat tevreden is
met de ondersteuning van ICTmedewerkers en een bovenschools
helpdesk.
4. Het percentage docenten en leerlingen,
dat tevreden is met de beschikbare ICT
materialen en digitale leermiddelen.
Bron:
Bovenschools helpdesk
Metingen en KM

K.T.

Ml.T.

L.T.

2016/17
10%

2018/19
50%

2020 e.v.
100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

25%

50%

75%

100%

Bron:
ICT- beleidsplannen
KM
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Mogelijke activiteiten
- Bovenschools ICT-beleidsplan formuleren,
vaststellen en implementeren.
- ICT-beleidsplan op schoolniveau opstellen,
implementeren, evalueren en bijstellen (rekening
houdend met financiële post).
- Werven van ICT professionals.
- Up-grading van het onderwijzend personeel met
trainingen om deskundig te zijn in het gebruiken en
toepassen van applicaties in de lessen.
- Jaarlijks nieuw digitaal materiaal aanschaffen.
- Zowel binnen de school als buiten de school PC,
Laptops en tablets kopen zodat leerlingen/
studenten de lessen kunnen volgen.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Nulmeting ICT bekwaamheid docenten, onderwijsbehoeften met ICT bepalen en aan werken.
- Zorgen voor voldoende geschikte digitale content.
- Innovatieteam in het leven roepen.
- Helpdesk van ICT- medewerkers.
- Continu onderzoek over ICT-toepassingen door de
helpdesk en/of Innovatieteam.
- Begeleiding vanuit de helpdesk in de school.
Nulmeting ICT bekwaamheid leerkrachten en ICTinfrastructuur op school.
- Offertes aanvragen en aanschaf van de juiste ICTmiddelen.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Planning en regelmatig uitvoering ICT scholing o.a.
over digitale lessen en mediawijsheid ( nieuwe
digitaal rijbewijs).

3

4

5

INK 2 Leiderschap
De schooldirectie heeft een duidelijke
visie ten aanzien van ICT binnen een
school en beschikt over voldoende ICTkennis en goede ICT-vaardigheden om
het schoolteam aan te sturen bij de
invoering van het ICT- beleid op school.

De schooldirectie heeft voldoende
kennis van leerlijnen en ICThulpmiddelen om de docenten te
ondersteunen in een juist gebruik van
ICT- hulpmiddelen (software en
hardware) bij het lesgeven maar ook bij
het volgen van het leerproces van de
leerlingen.

De kwaliteit van het onderwijs wordt
met een online instrument gemonitord.

Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen met een ICTbeleidsplan op schoolniveau.
2. Het aandeel directieleden dat beschikt
over de digitale basisvaardigheden ( zie
noot 5).

Bron:
ICT- beleidsplan school
KM
Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
1. Het aandeel directieleden dat beschikt
over de digitale basisvaardigheden.
2. Het aandeel docenten dat beschikt over
de digitale basisvaardigheden ( zie noot 5).
3. Het percentage docenten en directieleden
dat het leerlingvolgsysteem of andere
digitaal systeem gebruikt om de
vorderingen van de individuele leerling te
volgen.
Bron:
Competentiehandboek en LVS
Inspectie
1. Het aandeel directieleden dat gebruik
maakt van de kwaliteitsmonitor en het LVS
om de kwaliteit van het onderwijs op hun
school te volgen.
Bron:
KM en LVS
Jaarverslagen
Inspectie
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2016/17
10%

2018/19
50%

2020 e.v.
100%

25%

50%

100%

25%

50%

100%

25%

50%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

Mogelijke activiteiten
- SMART doelen opstellen in het SOP.
- Pilotklassen op micro-niveau opzetten.
- Digitale vaardigheidstrainingen schooldirectie,
leerkrachten & ouders.
- Continue scholing en intervisie.
Workshops voor ouders.
- De schooldirectie volgt trainingen om de digitale
basisvaardigheden te beheersen.
- De visie van de school omvat ICT-doelen.
- De schooldirectie zorgt dat ze beschikt over
voldoende inzicht in vernieuwingen op ICT-gebied.
- Webbased learning bekend maken bij de directie.
- Revisie ICT-leerlijnen in het FO/SO.
- Refreshment training van gereviseerde ICT
leerlijnen.
- Gereviseerde ICT-leerlijnen implementeren
- De schooldirectie volgt trainingen om de digitale
basisvaardigheden te beheersen.
- De visie van de school omvat ICT-doelen
- De schooldirectie zorgt dat ze beschikt over
voldoende inzicht in vernieuwingen op ICT-gebied
- De schooldirectie zorgt dat ze meer aanwezig is bij
het lesgebeuren met ICT.

- Huidige LVS verbeteren of nieuwe LVS invoeren.
- Reflectiemomenten: resultaten analyseren en/of
bijstellen, vervolgens groepsplannen opstellen en
knelpunten remediëren bv. 4 keer in een schooljaar.
- Gebruik van kwaliteitskaart vb. INK-model in het
SBO invoeren.
- Model “vier in balans monitor” toepassen op alle
scholen.
- KM instrument wordt functioneel gemaakt en
regelmatig geëvalueerd.

6

7

INK 3 Personeel
In 2017 is van elk personeelslid de ICTvaardigheid en/of mediawijsheid
bepaald op grond van vooraf
vastgestelde bekwaamheidseisen
(competenties) en bekwaamheidsniveau (competentieniveau). Uitgaande
hiervan volgt elk personeelslid een
individueel traject om uiterlijk in 2020
het vereiste niveau te bereiken.

De docent durft digitaal les te geven en
is in staat de vakinhoud op een (e-)
didactisch effectieve wijze te
onderwijzen en weet de juiste ICThulpmiddelen in te zetten om het
vakinhoudelijke leerproces van de
leerling te ondersteunen. Docenten
ondersteunen elkaar hierbij.

Indicator/Bron
1. Het aandeel directieleden en docenten dat
beschikt over de digitale
basisvaardigheden ( zie noot 5).
2. Het aandeel scholen met een
nascholingsplan voor het verkrijgen van
ICT-vaardigheden en/of mediawijsheid op
grond van vastgestelde
bekwaamheidseisen in uitvoering.
3. Het aandeel docenten dat vanuit de eigen
motivatie deelneemt aan scholingsbijeenkomsten voor het bereiken van
individuele competenties.
4. Het aandeel scholen met een deskundig
ICT systeem ter bereiking van het
individuele vereiste niveau.
Bron:
Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
Nascholingsregister
1. Het aandeel docenten dat beschikt over
de digitale basisvaardigheden ( zie noot 5).
2. Het percentage docenten dat minstens
één keer per week gebruik maakt van een
digitale les.

Bron:
Lesprogramma
KM
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
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2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
100%

80%

85%

95%

30%

40%

50%

25%

50%

100%

25%

50%

100%

50%

75%

100%

Mogelijke activiteiten
- Digitale vaardigheidstrainingen schooldirectie,
leerkrachten & ouders.
- Continue scholing en intervisie.
- Formuleren en vaststellen van de vereiste ICTvaardigheden/competenties in een
competentiehandboek.
- Het opnemen van deze vaardigheden in het
jaarlijkse nascholingsprogramma.
- Het opzetten van Smart Education Hub’s door de
inrichting van Smart Classrooms en een online
platform om informatie te delen.
- Innovatietraining ‘Smart Teachers ’organiseren.

- Digitale lessen uitproberen met begeleiding binnen
1 vak en geleidelijk opvoeren naar zelfstandig
gebruiken bij meerdere vakken.
- Uitwisselingen met het buitenland “worldwide”
(Engels-Nederlands).
- Adequate ICT-hulpmiddelen aanschaffen.
- Informatie over diverse websites met lesideeën (zie
reisgids digitale leermiddelen).
- Inzicht ICT-leerlijn ( voorwaarde leerkracht)
- Praktische uitvoering van het geleerde.
- Nieuwe lessen creëren gebruikmakend van de
diverse ICT – hulpmiddelen.
- Steunlessen digitaal online.
- ICT-team bestaande uit ICT-docenten creëren om de
nodige coaching te geven binnen de (SBO) school.

8

9

10

De beheersing van het Engels bij
docenten is gemeten en er wordt
structureel gewerkt aan de verbetering
hiervan.

Bovenschools is er een constant aanbod
van scholing (ook online) om de diverse
(ICT) competenties te blijven
verbeteren. Docenten worden
bijgestaan door een bovenschools
helpdesk.

Een innovatieteam van het
hoofdkantoor volgt de belangrijkste
technologische ontwikkelingen zowel
internationaal als lokaal en adviseert de
directie en de scholen ten aanzien van
de noodzakelijke vernieuwingen in het
onderwijs op dit terrein.

1. Het aantal en percentage docenten dat
voldoet aan een vooraf vastgesteld
referentieniveau volgens het taalbeleid.
2. Het aantal en percentage docenten dat
bijscholing Engels heeft gevolgd.
3. Het aantal en percentage docenten dat
het Engels in voldoende mate beheerst om
met de diverse computerprogramma’s te
kunnen werken.
Bron:
Metingen (Nul)
Competentiehandboek
Nascholingsregister
1. Het aandeel docenten dat vanuit de eigen
motivatie deelneemt aan scholingsbijeenkomsten voor het bereiken van
individuele competenties.
2. Het jaarlijks aandeel ICT-nascholingen
binnen het nascholingsaanbod.
3. Het percentage scholen dat tevreden is
met de bovenschoolse helpdesk.
Bron:
Nascholingsregister
Bovenschools helpdesk
1. Het aandeel directieleden dat beschikt
over de digitale basisvaardigheden ( zie
noot 4).
2. Het aantal adviezen aan directie en
scholen per jaar.
3. Het aandeel scholen dat digitaal
communiceert met het innovatieteam.
Bron:
KM en Adviezen aan directie en scholen
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20%

60%

100%

20%

60%

100%

20%

60%

100%

30%

40%

50%

15%

20%

30%

25%

50%

75%

25%

50%

100%

4
per jaar

6
per jaar

12
per jaar

25%

50%

100%

- Nulmeting Engels voor alle docenten.
- Trainingen van de Engelse taal worden jaarlijks
gegeven.
- Kennis vergaren.
- Bij foutmeldingen van computerprogramma’s de
stappen volledig doorlopen.
- De meest voorkomende foutmeldingen van
computerprogramma’s inventariseren en leren
oplossen.
- Het talenpracticum operationeel maken op alle SBOscholen.
- De docenten onbeperkt toegang geven tot het
talenpracticum zodat zij zelf hun taalbeheersing
verder kunnen ontwikkelen.
- Helpdesk van ICT- medewerkers oprichten &
digitaliseren.
- Presentatie helpdesk aan alle scholen
- ICT- ondersteuning op afstand realiseren.
- Meer online scholing.
- Ervoor zorgen dat alle leerkrachten & leerlingen
over een digitale device beschikken.
- Nascholingsprogramma op het gebied van ICT voor
alle scholen ontwikkelen ( zie ook resultaat 2).

- Innovatieteam oprichten om de scholen te adviseren
op de belangrijkste technologische ontwikkelingen
zowel internationaal als lokaal.
- Continu onderzoek en over ICT-toepassingen.
- Bijwonen van ICT beurzen/conferenties.
- Studiereizen en werkbezoeken.
- Volgen van cursussen.
- Ontwikkelen van protocol van nieuwe kennis aan
collega’s/veld om over te dragen.
- Aangaan relevante lidmaatschappen.

11

12

Door toepassing van moderne
technologieën is het tekort aan
docenten verminderd.

INK 4 Cultuur en schoolklimaat
Scholen communiceren digitaal met
ouders en ouders hebben online
toegang tot de leerresultaten van hun
kinderen.

1. Het jaarlijks totale tekort aan docenten.
Bron:
KM
Jaarverslagen
Indicator/Bron
1. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van
het leerlingvolgsysteem om de resultaten
van hun kind te volgen.
2. Het aandeel ouders dat via digitale
middelen met de school communiceert.

≤12%

≤10%

≤5%

2016/17
40%

2018/19
50%

2020 e.v.
75%

25%

50%

75%

40%

50%

75%

25%

50%

75%

20%

60%

95%

Bron:
KTO,
SOP,
Digitale tool/lvs
13

Ouders worden als partners met behulp
van moderne communicatiemiddelen
betrokken in het onderwijs van hun
kinderen en krijgen indien dat wenselijk
en mogelijk is, ICT- vorming vanuit de
“community center”.

1. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van
het leerlingvolgsysteem om de resultaten
van hun kind te volgen.
2. Het aandeel ouders dat via digitale
middelen met de school communiceert.
3. Het aandeel ouders per school, dat
deelneemt aan ICT- trainingen vanuit de
“community center”.

Bron:
Digitale tool
Oudercommissie
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- Het inzetten van distance-learning.
- Grotere klassen met inzet van moderne
technologieën bv SlimFit-scholen.
- Contacturen met leerlingen klassikaal verminderen
per vak/module.
Mogelijke activiteiten
- Bewustmaking en scholing personeel en ouders.
- Ouders ICT-vaardig maken.
- Inventarisatie e-mailadressen ouders.
- Ouderportaal open zetten.
- LVS dat voor de ouders toegankelijk is via een code.
- Voorlichting/informatiemomenten organiseren voor
de ouders.
- Optimaal functionerend leerlingvolgsysteem (RKCS).
- Aanschaffen van webbased studentensysteem in het
SBO en training verzorgen om ermee te kunnen
werken.
- Trainingen organiseren voor de ouders bv.:
- 2017: 1 workshop per kwartaal vanuit Community
Center/school
- 2018: 1 workshop per maand en in 2020 om de 2
weken.
- Scholing van leerkrachten.
- Ontwikkelen van een ICT protocol samen met
ouders m.b.t.:
*Gebruik van smartphones: app.
*Gebruik van webside.
*Gebruik van facebook etc etc.
- Schooldirecteur i.s.m. een ICT-medewerker zorgt
voor waarborg en naleving van het protocol.
- Faciliteiten/ruimte creëren voor ouders om met
computers te werken (multifunctionele ruimte).
- Conciërge dichtbij school wonend om de school als
community center te ondersteunen.
- Vooropleiding van de ouders inventariseren om
trainingen op maat aan te bieden.

14

15

Om een compleet beeld te krijgen van
het schoolklimaat wordt met behulp
van een digitaal programma gegevens
van bv. incidenten geregistreerd en
geanalyseerd.

Scholen beschikken over een online
instrument om de sociale veiligheid in
het handelen van leerkrachten,
leerlingen en ouders vorm te geven
zodat iedereen zich veilig voelt en
optimaal kan leren en werken.

1. Het aandeel scholen met een digitaal
meetinstrument om een beeld te krijgen
voor het schoolklimaat.
2. Het aantal incidenten per school per
schooljaar.
3. Het aandeel scholen dat ná een externe
audit (nulmeting) jaarlijks het
schoolklimaat meet.
4. Het aandeel scholen dat (digitale)
programma’s voor het werken aan
gezonde schoolklimaten gebruikt.
Bron:
Digitale tool, Jaarverslagen
KM en Inspectie
1. Het aandeel scholen met een online
instrument om de (sociale) veiligheid te
meten.
2. Het aandeel leerlingen en docenten dat
zich veilig voelt op school.

10%

100%

≥10

10

≤10

10%

25%

50%

10%

25%

50%

10%

50%

100%

80%

90%

100%

100%
80%

100%

Bron:
KTO
Digitale tool
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
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Scholen beschikken over een ICTprotocol om het gebruik van devices te
regelen en eventuele gevaren bij het
gebruik van sociale media, o.a.
cyberpesten, te voorkomen. Docenten
zijn daartoe ook getraind.

1. Het aantal scholen met een ICT-protocol.
2. Het aantal scholen dat een (op afstand)
getrainde ICT-coördinator heeft.
Bron:
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Schoolgids en Nascholingsregister
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- Een externe audit naar het pedagogisch
schoolklimaat uitvoeren.
- Definiëring van het begrip incident.
- Digitaal systeem/registratieprogramma ontwikkelen
of aanschaffen of in het lvs opnemen om incidenten
te registreren.
- Een goed functionerende zorgteam inrichten.
- Sociogram van je klas maken.
- Beinvloedbare en belangrijke incidenten van wijk
registreren.
- Coördinatoren hebben toegang tot het systeem.

- Digitaal instrument ontwikkelen of aanschaffen dat
scholen helpt om tot een goed eigen schoolveiligheidsplan te komen, waarmee een sociaal veilige
omgeving voor leerlingen en personeel kan worden
gewaarborgd (vb. digitaal veiligheidsplan van VOraad en PO-raad).
- Alarm system en Camerabeveiliging.
- Elektronische schoolpoorten.
- Veiligheidsbeleid binnen school.
- Online communicatie externe instanties.
- Protocol tegen pesten invoeren.
- Aanschaffen van online instrument om te werken
aan POP en PAP.
- Beveiliging van software binnen school.
- Bewustwording van eventuele gevolgen van pesten
(filmpjes, nieuws, artikelen, presentaties van
leerlingen).
- Ouders bewust maken van o.a. cyberpesten en hen
betrekken bij het voorkomen van cyberpesten.
- ICT-protocol invoeren en opnemen in info-gids voor
leerlingen.

17

18

19

20

Ouders, leerlingen en leerkrachten
communiceren onderling en/of met
anderen, ook in het buitenland, via een
digitaal platform om ervaringen en
informatie over het onderwijs uit te
wisselen. De school staat vooral wat
betreft ICT dichter bij de
belevingswereld van de leerlingen.
INK 5 Middelen en voorzieningen
In 2020 wordt in het onderwijs gewerkt
vanuit de principes van BYOD waarbij de
aanschaf van betaalbare devices voor
leerlingen en docenten gefaciliteerd
wordt door de scholen.

De toegang tot het internet is gratis en
alle scholen kunnen op een veilige
manier gratis gebruik maken van een
Wi-Fi-netwerk dat door de overheid is
gesubsidieerd.
De ICT- infrastructuur (hardware en
software) inclusief de
elektravoorziening nodig voor de
realisering van het nieuwe
onderwijsconcept is optimaal en goed
beveiligd.

1. Het percentage leerlingen en docenten dat
gebruik maakt van een digitaal platform
van de school of het hoofdkantoor.
2. Het aandeel leerlingen dat de ICT –
faciliteiten op school als positief
beoordeelt.
Bron:
ICT- beleidsplan
KM en KTO en Digitaal platform
Indicator/Bron
1. Het percentage leerlingen en docenten dat
een eigen device gebruikt om lessen te
geven of te volgen.

10%

25%

20%

50%

75%

2016/17
10%

2018/19
25%

2020 e.v.
50%

10%

20%

50%

10%

50%

100%

25%

50%

75%

Elke
dag

Elke
week

Elke
maand

Bron:
ICT- beleidsplan
KM
Schoolbezoekverslagen
1. Het percentage scholen dat beschikt over
een gratis Wi-Fi-netwerk.
Bron:
KM en Jaarverslagen
1. Het percentage scholen dat beschikt over
een goedwerkende Wi-Fi-netwerk.
2. Het percentage docenten en leerlingen,
dat tevreden is over de ICT- infrastructuur
(hardware en software) op school.
3. De frequentie van ICT-klachten per jaar
vanwege elektriciteitsproblemen ( o.a.
door overbelasting).
Bron:
Inspectie, Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen, KTO en KM
36

- Opzetten van een digitaal platform per school of
bovenschools voor het uitwisselen van
informatie/ontwikkelingen in het onderwijs.
- Links van bestaande relevante digitale platforms op
de website van de school en hoofdkantoor plaatsen.
- Video conference mogelijk maken.
- Communiceren onderling met anderen en in
buitenland.
- Bestand van scholen/ROC’s creëren en rangschikken.
Mogelijke activiteiten
- Meer duidelijkheid geven over de subsidieregels van
de overheid en de ruimte die scholen daarbij hebben
om de geldmiddelen van de school te besteden en
te verantwoorden.
- Beleid uitstippelen vanuit het hoofdkantoor met de
betrekking van de genoemde devices.
- Toepassing van beleid BYOD juridisch toetsen aan
bestaande (arbeids)wetgeving.
- Collectieve inkoop van devices.
- Nulmeting ICT-infrastructuur op school.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Wi-Fi-netwerk opzetten.

- Inventarisatie controle en evaluatie en vernieuwing
(aanpassen aan nieuwe normen) van alle elektrische
installaties van alle scholen.
- Beveiliging van klaslokalen (ijzerwerk en alarm).
- Beleid met betrekking van aanschaf, beheer en
vervanging van hardware en software (vervanging
van ICT apparatuur binnen bv 3 jaar).
- Bunkers bouwen voor de opslag van ICT-materialen
- De lokalen voorzien van alarmsysteem
- De lokalen voorzien van camera’s.

21

Distance-learning is technisch mogelijk
en de benodigde apparatuur (bv. 3-4D
printers) is bij de tijd.

1. Het percentage docenten en leerlingen,
dat tevreden is over de ICT- infrastructuur
(hardware en software) op school.
2. Het percentage scholen waar distancelearning wordt toegepast.

25%

50%

75%

10%

20%

30%

25%

50%

75%

40%

50%

75%

10%

50%

100%

25%

50%

75%

Bron:
ICT- beleidsplan
KM, Schoolbezoekverslagen
22
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Alle lesmateriaal is minimaal voor 40%
via cloud computing 24/7 voor
leerlingen toegankelijk. Ook de digitale
leerlingvolgsystemen zijn optimaal
zodat de leerprestaties en de sociaalemotionele resultaten van leerlingen
zowel door de leerlingen zelf als door de
docenten en de ouders gevolgd kunnen
worden.

Er is een goed beheer van de ICTvoorzieningen en de (digitale)
leermiddelen die regelmatig worden
afgeschreven en vervangen.

1. Het percentage docenten en leerlingen,
dat tevreden is over de ICT- infrastructuur
(hardware en software) op school en het
leerlingvolgsysteem.
2. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van
het leerlingvolgsysteem om de resultaten
van hun kind te volgen.
3. Het percentage scholen dat gebruik maakt
van cloud computing.
Bron:
ICT- beleidsplan
KM, KTO en LVS
1. Het percentage docenten en leerlingen,
dat tevreden is over de ICT- infrastructuur
(hardware en software) op school.
Bron:
KM
KTO
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- Beleid formuleren met betrekking tot opleidingen of
vakgebieden die vallen onder “Distance Learning”
(=afstandsonderwijs, bv via email, chatten, massive
open online course (MOOC) etc.).
- Vergoeding “Distance Learning”.
- De school moet over geschikte apparatuur en
infrastructuur beschikken.
- Special ICT-lokaal creëren of aanpassen en voorzien
van de nodige spullen nl. Smart tv, computers, skype
programma’s, luidsprekers etc.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Scholen informeren over cloud computing en MT en
docenten vaardig maken met dit systeem.
- Docenten nascholen om zelf lessen digitaal te leren
arrangeren.
- Gebruik van o.a. VO-content (open leermateriaal) of
andere open digitale lesmateriaal stimuleren.

- Binnen het schoolbudget ruimte creëren voor een
eigen systeembeheerder ofwel ICT coördinator.
- ICT systeembeheerder maximaal 2 scholen
toewijzen.
- ICT-ondersteuning op afstand ( bv via helpdesk)
goed regelen zodat fysieke aanwezigheid minder
nodig is.
- Zorgen voor een goed beveiligde ruimte.
- Voldoende middelen aanschaffen.
- Inventarisatie controle en evaluatie en vernieuwing
(aanpassen aan nieuwe normen) van alle elektrische
installaties van alle scholen
- Contract sluiten met alle docenten voor gebruik en
verantwoordelijkheid met ICT-apparatuur.
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INK 6a Onderwijsleerprocessen
Lessen en toetsen worden voor 40%
digitaal aangeboden en leerlingen
krijgen direct feedback waardoor zij de
stof kunnen bijhouden en ook op tijd
feedback krijgen op wat ze fout doen.

Leerlingen krijgen minder huiswerk en
nakijkwerk van de docent is tot een
minimum gedaald, zodat de docent
meer tijd heeft voor het coachen van de
leerlingen. Docenten zijn geschoold in
het coachen van leerlingen.
De individuele leervorderingen worden
digitaal en real-time bijgehouden zodat
het onderwijsaanbod daarop wordt
aangepast.

Indicator/Bron
1. Het percentage docenten dat de digitale
basisvaardigheden beheerst.
2. Het percentage docenten dat getraind is
m.b.t. digitaal toetsenafname.
3. Het percentage lessen en toetsen dat
digitaal wordt aangeboden.
4. Het percentage docenten dat digitale
toetsen maakt.
5. Het percentage en aantal toetsen per vak
en school dat digitaal wordt afgenomen.
Bron:
Aanwezige digitale systemen en software
Schoolbezoek/klassenbezoekverslagen
KM en Inspectie
1. De frequentie van huiswerk.

2. Het percentage leerlingen dat tevreden is
over het coachen door hun docent.
Bron:
Schoolbezoekverslagen, KM en KTO
1. Het percentage scholen dat gebruik maakt
van het leerlingvolgsysteem of een realtime feedbacksysteem om de vorderingen
van de individuele leerling te volgen en
het onderwijsaanbod daarop aanpast.
2. Het aandeel en aantal besprekingen
waarbij gebruik wordt gemaakt van
analyses van leerresultaten vanuit het LVS.
Bron:
Verslag van schoolvergaderingen
KM en Inspectie
Digitaal systeem/LVS
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2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
100%

25%

50%

100%

10%

20%

40%

10%

20%

40%

10%

20%

40%

5 dagen
per week

3 dagen
per week

2 dagen
per week

25%

50%

75%

50%

75%

100%

25%

50%

100%

Mogelijke activiteiten
- Docenten her/bij/om/nascholen om digitaal
onderwijs op het vereiste niveau te kunnen geven.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Lessen interactiever maken.
- Ontwerpen of aanschaffen van digitale
lessen/toetsen die voor alle scholen toegankelijk
zijn.
- Digitale toetsenbank opzetten.
- Toetsen via internet afnemen op laptops/ tablets.
- Nascholing organiseren voor docenten om digitale
toetsen te kunnen maken en/of afnemen.
- Ondersteuning geven aan leerling om digitaal
onderwijs te kunnen volgen.
- Onderzoek om het effect van digitaal onderwijs op
de leerprestaties van de leerlingen te bepalen.
- Nascholing voor docenten in het coachen van
leerlingen en het voeren van coachingsgesprekken.
- Docenten coachen leerlingen in groepen of
individueel tijdens en/of na de lessen.

- Aanschaffen van software/digitale programma’s die
overeenkomen met de methodes.
- Zorgen voor de bijbehorende trainingen aan enkele
personeelsleden die dan de rest van het personeel
wegwijs maakt op dit gebied (Train de trainer).
- Zorgen voor passend en betrouwbaar LVS.
- De leerkrachten houden per week de resultaten van
de leerlingen bij in het LVS en maken op basis
daarvan handelingsplannen in het LVS.
- De directie maakt analyses van leerresultaten vanuit
het LVS ter bespreking bij (overgangs)rapporten en
andere meetmomenten op school.
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Leerlingen en docenten gebruiken
tablets of andere devices tijdens de
lessen.

1. Het percentage leerlingen en docenten dat
een eigen device gebruikt om lessen te
geven of te volgen.

10%

25%

50%

25%

50%

≥75%

25%

50%

≥75%

50%

75%

100%

30%

40%

50%

Bron:
Lesprogramma
Digitaal systeem
Schoolbezoekverslagen
28

29

Vanaf het funderend onderwijs krijgen
leerlingen ICT/media- educatie om
voldoende ICT- vaardigheden,
mediawijsheid en een brede
belangstelling voor moderne
technologieën te ontwikkelen.
Basiskennis informatica is vanaf het
voortgezet onderwijs een vereiste.
Leerlingen maken kennis met moderne
technieken zoals Aquaponics, 34Dprinting enz. Ze gebruiken
programma’s als Makerspace om te
leren ontwerpen. Ze leren coderen en
programmeren.

1. Het percentage leerlingen dat de digitale
basisvaardigheden (een digitaal rijbewijs)
beheerst.
2. Het percentage leerlingen dat de
mediawijsheidcompetenties beheerst.

Er is voldoende aandacht voor de
motorische ontwikkeling van kinderen
en aan het eind van het funderend
onderwijs beheersen leerlingen de
kernvakken in voldoende mate.

1. Het percentage leerlingen in groep 1 en 2
dat de kern- en tussendoelen van cyclus 1
beheerst.
2. Het percentage leerlingen met een EFOtoetsresultaat van ≥5.5 voor de
kernvakken Nederlands, Papiaments en
R&W.
Bron:
Lesprogramma en toetsen
Schoolbezoekverslagen
Inspectie

Bron:
KM en KTO
Metingen
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
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- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Meer duidelijkheid geven over de subsidieregels van
de overheid en de ruimte die scholen daarbij hebben
om de geldmiddelen van de school te besteden en
te verantwoorden.
- Beleid uitstippelen vanuit het hoofdkantoor met de
betrekking van de genoemde devices.
- Toepassing van beleid BYOD juridisch toetsen aan
bestaande (arbeids)wetgeving.
- Collectieve inkoop van devices.
- De digitale basisvaardigheden voor leerlingen
vaststellen en aanbieden door de algemene
leerkracht of een vakleerkracht.
- De mediawijsheidcompetenties voor leerlingen
vaststellen (zie o.a. mediawijzer.net).
- Leerlingen werken in minstens 60% van de lessen
met digitaal materiaal.
- Samenwerkende instanties zoals FMS hebben
digitaal online materiaal ontwikkeld zodat deze
lessen 24/7 toegankelijk zijn voor de leerlingen.
- Basiskennis informatica is vanaf het voortgezet
onderwijs een vereiste om door te stromen.
- FO: 1 uur per week ICT lessen geleidelijk invoeren, te
beginnen bij groep 8, 7 en 6.
- Toegang tot een medialab regelen.
- Meer tijd voor talen en rekenen inroosteren.
- Meer online programma’s voor talen en rekenen.
- Meer mondelinge taalgebruik, meer interactie
leerkracht - leerlingen via gesprekken,
boekbesprekingen en spreekbeurten.
- Invoering van een nieuwe methode in groep 1 en 2.

30

31

32

33

Leerlingen maken gebruik van online
programma’s om zelfstandig te oefenen
om de leerstof te beheersen en de
aangeboden kennis uit te breiden (
verrijken).

1. Het percentage leerlingen dat online
programma’s in de klas gebruikt om
zelfstandig te oefenen.

Moderne e-methodieken zoals Flipping
the classroom, distance learning
worden toegepast. Door op correcte
wijze invoeren van digitaal onderwijs
wordt aan grotere groepen met
gemengde leeftijden les gegeven.
INK 6b Onderwijsondersteunende
processen
Scholen kunnen hun behoefte aan
ondersteuning en scholing via een
online instrument aangeven en
bijhouden zodat maatwerk kan worden
geleverd.

1. Het percentage docenten dat gebruik
maakt van een e-methodiek.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen, vooral kwetsbare leerlingen
met verschillende behoeften, wordt aan
de hand van een digitaal systeem
gevolgd.

10%

25%

35%

10%

25%

45%

2016/17

2018/19

2020 e.v.

50%

100%

Bron:
Schoolbezoekverslagen
KM
Inspectie
Online programma’s

Bron:
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
Indicator/Bron
1. Het percentage docenten dat gebruik
maakt van een online systeem om in te
schrijven voor nascholingen.
2. Het beschikbaar zijn van een online
systeem voor nascholingsaanbod en
registratie.
3. Het percentage en aantal docenten dat de
gevolgde nascholing behaalt en een
certificaat ontvangt.
Bron:
Nascholingsregister
1. Het aandeel leerlingen met sociaalemotionele ofwel gedragsproblemen.
opgenomen in het LVS of een ander
digitaal systeem.
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100%

30%

60%

80%

30%

20%

10%

- Aanschaffen van hardware en software.
- Zorgen voor een goede internet verbinding.
- Leerlingen tijdens de lessen de mogelijkheid geven
om m.b.v. tablets en laptops zelfstandig door te
werken.
- Bestaande online programma’s inventariseren en
beschikbaarheid regelen en/of ontwikkelen die in
verschillende omgevingen werken.
- Zorgen voor een digitaal bord of touchscreen in elke
klas en tablets of laptops voor elke leerling.
- Het gebruik van VO-content (open leermateriaal) of
andere open digitale lesmateriaal stimuleren.
- Trainingen organiseren voor docenten om te leren
werken adhv een e-methodiek.
- Trainingen organiseren voor docenten om te leren
werken met grote groepen door bv. te differentiëren
m.b.v. ICT.
Mogelijke activiteiten
- Digitaal nascholingsregister ontwikkelen en
invoeren.
- Docenten geven hun behoefte aan nascholing aan in
het registratiesysteem van Bureau Nascholing.
- Docenten schrijven in voor nascholing op basis van
hun behoeften.
- De schooldirecteuren bewaken aan de hand van het
digitaal nascholingsregister de professionalisering
van hun personeel.

- Docenten volgen cursussen om met het lvs te leren
werken.
- Alle leerkrachten krijgen training op het gebied van
observeren.
- Alle leerlingen worden opgenomen in het LVS –

2. Het aantal docenten dat gebruik maakt
van het leerlingvolgsysteem van de school
bv Profectus, ParnasSys of Magister.
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ICT wordt gebruikt om het
differentiëren in de klas (bij instructie
en in de lesstof) te realiseren.

Bron:
Digitaal systeem
Inspectie en KM
1. Het percentage scholen met een adequaat
ICT-infrastructuur.
2. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het lesgeven.
3. Het aandeel scholen en docenten dat ICT
inzet bij het lesgeven
Bron:
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Digitaal systeem/LVS
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systeem en hun gegevens worden minimaal 1 keer
per kwartaal ge-update.
- Het digitaal systeem is ook toegankelijk gemaakt
voor ondersteunende/verhelpende instanties zodat
snel actie kan worden genomen.

25%

50%

75%

25%

50%

75%

50%

75%

100%

- ICT-infrastructuur en beveiliging in orde brengen.
- Aanschaffen van software/digitale programma’s die
overeenkomen met de methodes.
- Zorgen voor de bijbehorende trainingen aan enkele
personeelsleden die dan de rest van het personeel
wegwijs maakt op dit gebied (Train de trainer).
- De leerling/student werkt in eigen tempo en
behoefte. Sommige leerlingen werken na school/
thuis beter dan in de klas. Voortgang van de leerling
wordt continu gemeten m.b.v. de applicatie
- Zorgen voor een digitaal bord of touchscreen in elke
klas en tablets of laptops voor elke leerling.
- Het gebruik van open digitaal leermateriaal
stimuleren.

Hoofddoelstelling 3:
Gelijke kansen garanderen (26 resultaten)
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4.3
NR.
1

Hoofddoelstelling 3: Gelijke kansen garanderen (26 resultaten)
Resultaten
INK 1 Visie en beleidsvorming
In 2020 zijn onze scholen plaatsen waar de
ontwikkeling van elke leerling gevolgd
wordt om hun potentieel te bereiken
ongeacht afkomst, wijkgebied, cultuur,
etniciteit, geslacht, taal, fysiek en
intellectueel vermogen, ras, religie,
geslacht, seksuele geaardheid, sociaaleconomische status of andere factoren.

Indicator/Bron
1. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het lesgeven.
2. Het percentage scholen dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem
om de vorderingen van de individuele
leerling te volgen en het
onderwijsaanbod daarop aanpast.
3. Het aandeel en aantal besprekingen
op school waarbij gebruik wordt
gemaakt van analyses van
leerresultaten vanuit het LVS.

K.T.
2016/17
25%

Ml.T.
2018/19
50%

L.T.
2020 e.v.
75%

50%

75%

100%

25%

50%

≥50%

50%

100%

Bron:
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Digitaal systeem/LVS

2

De eisen t.a.v. de kwaliteit van het
aangeboden onderwijs zijn hetzelfde voor
alle scholen. Alle scholen stellen dezelfde
hoge eisen aan de prestaties van leerlingen
en de docenten vanuit een cultuur van
hoge verwachtingen (excellentie) binnen de
school.

1. Het aandeel scholen dat
gelijkwaardige doorstroomnormen,
procedures en berekeningen hanteert
voor het bepalen van rapportcijfers
en/of schoolexamens.
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Mogelijke activiteiten
- Nascholing organiseren voor docenten/schoolteam
over opbrengstgericht differentiëren, HGW/zorgplan
met ondersteuning bij een stapsgewijze invoering.
- Docenten trainen in objectief observeren, waarbij
ook gekeken wordt naar positief gedrag.
- Training over onderzoeken en analyseren van data.
- Training klant- en kindvriendelijkheid voor iedereen.
- Training gesprekstechnieken voor iedereen om naar
leerlingen/ouders te leren luisteren(actief luisteren).
- Zorgplan opstellen ofwel aanpassen en docenten
begeleiden om het uit te voeren.
- Digitaal dossiervorming 2x per jaar bijhouden.
- SMAT waar nodig inschakelen.
- Huisbezoeken herintroduceren, kennismakingsgesprekken invoeren en digitaal met ouders
communiceren om goed contact te onderhouden.
- Twee keer per jaar een sociogram van de klas/groep
maken om de onderlinge relaties/sociale verbanden
in een klas/groep te zien om o.a. sociaal geïsoleerd
kinderen te onderkennen en te helpen.
- Aanname/inschrijvingsbeleid/formulier aanpassen
om onderwijsrelevante gegevens te verzamelen.
- Personalia leerlingen regelmatig updaten o.b.v. een
uitgebreidere beginsituatiebepaling.
- Een goed opgezet leerlingenvolgsysteem in het SBO
- Duidelijke en verplichte regels voor alle scholen.
- Uniforme (onderwijskundig) rapport invoeren.
- Dezelfde methodes hanteren voor dezelfde vakken.
- Docenten nemen kennis van alle methoden of per
vakgebied, die op de school worden gebruikt.
- Methode onafhankelijk toetsen zoals Cito, TOA of
volgtoetsen van ETE gebruiken.

2. Het percentage scholen dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem
om de vorderingen van de individuele
leerling te volgen en het
onderwijsaanbod daarop aanpast.
3. Het aandeel scholen met een schone,
goed onderhouden schoolgebouw en
een rijke leeromgeving.

50%

75%

100%

40%

60%

80%

2016/17

2018/19
100%

2020 e.v.

50%

80%

100%

Bron:
Inspectie
Lesprogramma
Digitaal systeem/LVS

3

INK 2 Leiderschap
De schooldirecties zijn getraind en in staat
docenten te ondersteunen om individuele
handelingsplannen op te stellen en uit te
voeren voor leerlingen die dat nodig
hebben zodat zij hun potentieel bereiken.

Indicator/Bron
1. Het aandeel schooldirecteuren dat
met succes een training om
individuele handelingsplannen op te
stellen, heeft gevolgd.
2. Het aandeel schooldirecteuren dat
docenten ondersteunt bij het
opstellen van individuele
handelingsplannen.
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- Maken van foutenanalyse na toetsing verplichten.
- Gebruik van gelijkwaardige doorstroomnormen,
procedures en berekeningen voor het bepalen van
rapportcijfers en/of schoolexamens verplichten..
- Ontwikkelingsmateriaal gebruiken.
- Sova en andere creatieve vakken inroosteren.
- Projecten organiseren waarbij alle vakken worden
geïntegreerd.
- Schoolreisjes als verlenging, ondersteuning en
evaluatie van de les.
- HGW invoeren in alle scholen.
- Directe Inst. Model gebruiken in alle scholen.
- ICT-gebruik verplicht stellen voor leerlingen en
docenten.
- Nascholingen voor het hele schoolteam gericht op
alle educatiegebieden (FO/SO).
- Collegiale visitaties invoeren.
- Personeelsleden bezoeken andere scholen op
Curacao en/of in andere landen voor verrijking.
- Concept rijke leeromgeving vaststellen en invoeren.
- Digitale platform van RK opzetten waar leerlingen
inloggen en docenten hen helpen en ondersteunen.
- Ouderportaal en leerlingportaal gebruiken.
- Een kwaliteitsmedewerker/docent op alle scholen
die het kwaliteitsproces binnen de school monitort.
Mogelijke activiteiten
- Nascholing organiseren voor docenten/schoolteam
en schooldirecteuren over opbrengstgericht
differentiëren, HGW/zorgplan met (interne en/of
externe) ondersteuning bij de invoering.
- Training van schooldirecteuren in het begeleiden
van docenten.
- Structureel overleg tussen schooldirecteuren.
- Meetinstrument ontwikkelen om de persoonlijke
groei en ontwikkeling van schooldirecteuren en
docenten te meten en te volgen.

3. Het aandeel docenten dat minstens 1
keer per week coachingsgesprekken
voert met leerlingen.

4

5

Schooldirecties beschikken over een goede
kennis van de leerstof, de kerndoelen en
eindtermen om de docenten daarbij
adequaat te begeleiden.

De schooldirecteur zorgt ervoor, dat
docenten met behulp van een digitaal
systeem, ouders, naast de toetsmomenten,
continu betrekken bij het leerproces van
hun kind.

25%

50%

75%

- Opzetten van digitale handelingsplannen in bv LVS.
- Training over coaching.

Bron:
Inspectie
Digitaal systeem/LVS
Lesprogramma en KM
Schoolbezoekverslagen
1. Het aandeel schooldirectieleden dat
door leerlingen, docenten en ouders
positief wordt beoordeeld voor wat
betreft hun kennis van de leerstof, de
kerndoelen en eindtermen en de
begeleiding van docenten.

25%

50%

75%

Bron:
KTO
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Digitaal feedbacksysteem
1. Het aandeel ouders dat gebruik maakt
van het leerlingvolgsysteem om de
resultaten van hun kind te volgen.
2. Het aandeel ouders dat via digitale
middelen met de school
communiceert.

40%

50%

75%

25%

50%

75%

- Schooldirecteuren participeren regelmatig aan
nascholingen, lokale en buitenlandse seminars om
hun kennis op peil te houden.
- Nulmeting kennis schooldirecteuren.
- Schooldirecteuren geven jaarlijks op basis van
functioneringsgesprekken wat de behoefte aan
nascholing is van zichzelf en van hun personeel.
- Structureel overleg tussen schooldirecteuren van
alle onderwijsniveau’s om veranderingen en
ontwikkelingen binnen het RKCS te bespreken .
- Schooldirecteuren leren en oefenen hoe adequaat
te communiceren.
- Schooldirecteuren inspireren hun personeel om de
gestelde onderwijsdoelen te bereiken.
- Schooldirecteuren prioriteren het afleggen van
klassenbezoeken in hun planning.
- Nulmeting ICT-infrastructuur op school.
- ICT-infrastructuur in orde brengen.
- Groepsapp van ouders.
- Facebook voor ouders/ leerlingen.
- ICT / Systeem beheerders maken een plan om
schoolleider in hun plan te ondersteunen.
- Workshops organiseren om de ouders te trainen.
- Digitale voorzieningen en infrastructuur (ruimte) in
orde om ouders te ondersteunen.
- Schooldirecteuren stimuleren personeelsleden om
alle resultaten in een digitaal systeem bij te houden.

Bron:
Digitaal systeem/LVS
KTO
KM
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6

INK 3 Personeel
Het personeel op school is getraind en in
staat leerlingen met specifieke
leerbehoeften, ook in geval van
hoogbegaafdheid, adequaat te begeleiden
en uit te dagen om hun potentieel te
bereiken. Docenten kunnen adequaat
omgaan met verschillen en verschillende
niveaus van leerlingen.

Indicator/Bron
1. Het aandeel docenten dat getraind is
in herkennen van verschillen.
2. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het
lesgeven.
3. Het percentage toename van de
opbrengsten van de leerling met
specifieke behoeften.

2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
75%

25%

50%

75%

5%

7%

10%

60%

80%

90%

Bron:
Inspectie
Metingen/Toetsen
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister

7

Systematisch en bewust werken aan de
versterking van het zelfvertrouwen van
(vooral de zwakkere) leerlingen, ook buiten
de lessen, is te zien in het gedrag en taal
van de docenten.

1. Het percentage docenten dat o.b.v.
observaties gedrag en taal gebruikt
dat het zelfvertrouwen van (vooral
de zwakkere) leerlingen versterkt bv.
er worden complimenten gegeven
en er wordt naar de leerling
geluisterd.
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- Schooldirecteuren stimuleren docenten om ouders
te betrekken in het leerproces van hun kind adhv
planning over de inzet van ouders en/of hierover
met de docenten.
- Het aanschaffen van een goed digitaal systeem dat
past binnen het structuur van de schooltype.
- De schooldirecteur zorgt ervoor dat de docenten
trainingen krijgen om met het systeem te kunnen
werken.
- De schooldirecteur monitoort of de docenten
hiervan gebruik maken.
Mogelijke activiteiten
- Schooldirecteur maakt een SWOT: Hoe wordt er
gedifferentieerd binnen de school ?
- Gesprek op bereidwilligheid om training te volgen
en om mogelijke oplossingen te bedenken.
- Iedereen maakt een POP.
- Docenten kennen en herkennen verschillen.
- Docenten herkennen en evalueren eigen fouten en
zijn bereid hieraan te werken.
- Docenten oefenen met HGW en DIM of door de
school gekozen differentiatie model.
- Inventaris maken van welke type
leerlingen/studenten je hebt binnen de school o.b.v.
objectieve instrumenten. Dus wie heeft dyslexie, wie
heeft faalangst etc.
- Speciale trainingen voor docenten organiseren om
specifieke leerbehoeften te leren signaleren en
aanpakken.
- De docent gebruikt adequate woorden om het kind
zelfvertrouwen te geven.
- Docenten hebben te allen tijde eigen emoties onder
controle.
- Alle personeelsleden handelen professioneel.
- Alle personeelsleden letten op hun taalgebruik en
lichaamstaal.

2. Het aandeel lessen op een school
waarbij sprake is van een positief
pedagogisch klimaat o.b.v. de
volgende indicatoren:
-er wordt naar elkaar geluisterd;
-er worden complimenten gegeven;
-leerlingen worden beloond;
-leerkracht toont voorbeeld gedrag;
-leerkracht communiceert direct;
-de stijl van leidinggeven draagt bij
aan een veilig klimaat.

60%

80%

90%

2%

5%

10%

6%
2%
1%

7%
5%
2%

10%
10%
3%

Bron:
Inspectie Schoolbezoekverslagen
Klassenbezoeken
Observaties

8

De docenten zijn getraind en in staat om de
meeste gedrag- en leerproblemen in de
klas zelf aan te pakken en maken bij
ernstige situaties optimaal gebruik van de
externe deskundigen van het SMAT en
andere externe zorgstructuren.

1. Het aantal keren per jaar dat een
school gebruik maakt van SMAT.
2. Het aandeel leerlingen dat jaarlijks is
doorverwezen naar:
- interne zorg of
- externe zorg of
- naar de onderwijsfunctionaris/
schoolmaatschappelijke werker.
Bron:
Digitaal feedbacksysteem
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister
SMAT
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- Personeelsleden volgen traningen om de juiste
beroepshouding te leren.
- Een gedragscode( gekoppeld aan een beroepsprofiel
en bekwaamheidseisen) en een beroepscode (o.a.
pedagogisch en didactisch handelen) invoeren
- Personeelsleden houden rekening met hun beroep
in hun omgang in hun dagelijks leven.
- Beroepsmodel – en profiel opstellen en invoeren.
- Personeelsleden kennen eigen zwakke en sterke
punten en zijn bereid hieraan te werken.
- Personeelsleden beoordelen elkaar en geven
feedback op hun gedrag, taalgebruik en lichaamstaal
op school en/of hoofdkantoor.
- Al bij de aanname van de docenten wordt gekeken
of de docent over competenties beschikt om goed
om te gaan met vooral zwakkere leerlingen. Zo niet
dan moet hij/zij bijscholing hierin volgen. Er moet
regelmatig feedback en follow up gegeven worden.
- Trainingen persoonlijke ontwikkeling.
- Kennis vergroten over de aanpak van leer- en/of
gedragsproblemen(ook probleemgevallen of
storend gedrag) in de klas.
- Stappenplan maken en gebruiken bij de problemen.
- RK richtlijnen leerlingenzorg in het FO opgesteld in
2014/2015 hanteren en eventueel reviseren.
- Zorgplan school hanteren.
- Docenten volgen training die ze ondersteuning
geven om zelf probleemgevallen aan te pakken.
- Lessen sociale vorming geven aan alle
leerlingen/studenten.
- Het aantal uren voor schoolmaatschappelijke
ondersteuning per school verhogen.
- Een centraal meldpunt binnen de school opzetten
om leerlingen/studenten aan te melden die gedragen leerproblemen hebben.
- Een goede samenwerking tussen school en SMAT.

9

10

Via een digitale helpdesk krijgen scholen
extra ondersteuning van externe
deskundigen zoals maatschappelijke
werkers en psychologen naast voldoende
interne ondersteuners zoals RT’-ers en
IB’ers.

INK 4 Cultuur en schoolklimaat
Op school heerst een sfeer van respect
voor elkaar en voor de leerlingen en hun
ouders. Leerlingen beschikken over
leerlingenraden en ouders over
ouderraden/commissies.

1. Het percentage scholen dat tevreden
is met de ondersteuning vanuit een
bovenschools helpdesk voor
schoolmaatschappelijk werk.
Bron:
Digitale helpdesk
SMAT
Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen met een
oudercommissie/ouderraad/
oudervereniging.
2. Het aandeel VO – en SBO-scholen
met een leerlingenraad.
3. Het aandeel scholen waarbij sprake
is van een positief pedagogisch
klimaat.

25%

50%

75%

2016/17
100%

2018/19

2020 e.v.

25%
(4 )

50%
(8)

75%
(12)

60%

80%

100%

40%

50%

75%

60%

70%

Bron:
Schoolbezoekverslagen
Observaties
Inspectie
KM

11

Docenten en ouders volgen samen met
behulp van een digitaal systeem de
ontwikkeling van de leerlingen en ouders
worden waar nodig bijgestaan om hun
kind(deren) te helpen, ook in geval van
hoogbegaafde leerlingen.

1. Het aandeel ouders dat gebruik
maakt van het LVS om de resultaten
van hun kind te volgen.
2. Het aandeel scholen met een digitaal
leerlingvolgsysteem.
3. Het aandeel ouders dat tevreden is
over de ondersteuning vanuit de
school.
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100%
50%

- Helpdesk opzetten en invoeren.
- Docenten en schoolmaatschappelijke werkers
trainen om de helpdesk te leren gebruiken.
- Helpdesk toegangelijk maken voor externe
deskundigen zoals psychologen.

Mogelijke activiteiten
- Minstens 1x per jaar houdt de docent een gesprek
met elke individuele leerling om de relatie met de
leerling te optimaliseren.
- Schooldirecteuren signaleren tijdig docenten met
sociaal-emotionele problemen en zorgen voor de
nodige doorverwijzing bv. naar het SMAT.
- Een praatplek voor de docenten voor emotionele
steun creëren.
- RK richtlijnen leerlingenzorg in het FO (opgesteld in
2014/2015) hanteren en eventueel reviseren.
- Persoonlijkheidstraining voor docenten.
- Scholen faciliteren leerlingen en ouders om een
raad of commissie op te richten en te functioneren.
- Schooldirectie stelt gedragsregels voor leerlingen/
studenten op en zorgt voor de naleving ervan.
- Lessen sociale vorming geven aan alle leerlingen.
- Een gedragscode( gekoppeld aan een beroepsprofiel
en bekwaamheidseisen) en een beroepscode (o.a.
pedagogisch en didactisch handelen) invoeren.
- Bewustmaking en scholing personeel en ouders.
- Ouders ICT-vaardig maken en leren werken met de
ouderportaal.
- Ouderportaal open zetten.
- Inventarisatie e-mailadressen ouders.
- LVS dat voor de ouders toegankelijk is via een code.
- Voorlichting/informatiemomenten organiseren voor
de ouders.

Bron:
KTO
SOP
Digitale tool/lvs
KM

12

13

Ouders krijgen waar wenselijk en mogelijk
vanuit de “community center” of ergens
anders opvoedingsondersteuning en
specialistische hulp van externe
deskundigen.

In 2020 is de betrokkenheid en participatie
van ouders verdubbeld en beschikken alle
scholen over een goed functionerende
ouderraad of oudercommissie.

1.

2.

Het aandeel ouders dat deelneemt
aan opvoedingsondersteuning via de
school/“community center”.
Het aandeel leerlingen met hun
ouders dat via de school wordt
doorverwezen naar externe zorg.

Bron:
Oudercommissies/raden
KM, Jaarverslagen/SOP
1. Het aandeel scholen met een oudercommissie, -raad,of -vereniging.
2. Het gemiddeld aandeel ouders dat
aanwezig is bij ouderavonden tijdens
een schooljaar.
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10%

15%

20%

2%

5%

10%

80%

90%

100%
75%

- Optimaal functionerend leerlingvolgsysteem (RKCS).
- Aanschaffen van webbased studentensysteem in het
SBO en training verzorgen om ermee te kunnen
werken.
- De mogelijkheid bieden om de ouders op school met
het digitaal systeem te laten werken.
- Per school een persoon belasten met het beheer van
de website van de school zodat de informatie
updated blijft en indien nodig deze persoon vooraf
trainen.
- Het leerlingvolgsysteem uitbreiden om daarin ook
aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en
andere relevante informatie op te nemen en niet
alleen prestaties van leerlingen.
- Docenten voeren naast rapportbesprekingen ook
gesprekken met ouders over de persoonlijke
ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
- Organiseren van informatiesessies over het systeem
voor alle betrokkenen.
- Docenten trainen om ouders te kunnen bijstaan om
hun kinderen te helpen.
- RK richtlijnen leerlingenzorg in het FO (opgesteld in
2014/2015) hanteren en eventueel reviseren.
- Het gebruik van SMAT (School Extern Multidisciplinair Team) stimuleren.
- Een plek beschikbaar hebben om deskundige
begeleiding en opvoedingsondersteuning te geven
aan ouders.
- Schoolmaatschappelijke werkers leggen waar nodig
huisbezoeken af om de situatie te peilen, om op die
manier hulp op maat te kunnen bieden.
- Informatie geven over het voordeel van een
oudercommissie voor elke school.
- Scholen faciliteren leerlingen en ouders om een
raad of commissie op te richten en te functioneren.
- Samenwerking tussen school en oudercommissie

3. Het gemiddelde aantal ouders dat
tijdens een schooljaar participeert in
- buitenschoolse activiteiten en/of
- ondersteunende activiteiten van de
school.

14

15

INK 5 Middelen en voorzieningen
Scholen beschikken over gelijkwaardige
infrastructuur en apparatuur. De inrichting
van de klaslokalen is zodanig dat er een
rijke, krachtige en betekenisvolle
leeromgeving wordt gecreëerd om het
leerproces van leerlingen optimaal te
bevorderen.

De inrichting is gebaseerd op een beleid dat
rekening houdt met aspecten die op grond
van wetenschappelijk onderzoek invloed
hebben op het leerproces zoals de
luchtkwaliteit, akoestische kwaliteit,
verlichting, temperatuur, kleur en geur.
Leermiddelen sluiten aan bij de
belevingswereld van de Curaçaose
leerlingen als wereldburgers.

Bron:
KM en KTO
Oudercommissies/raden
Jaarverslagen/SOP
Indicator/Bron
1. Het percentage scholen met een
adequaat ICT-infrastructuur.
2. Het aandeel scholen met een
onderhoud- en inrichtingsplan.
3. Het aandeel scholen met een
schone, goed onderhouden
schoolgebouw en een rijke
leeromgeving.
Bron:
Schoolbezoekverslagen en Observaties
Inspectie
Jaarverslagen/SOP
1. Het aandeel schooldirecteuren en
andere leidinggevenden dat
aantoonbaar gebruik maakt van op
wetenschappelijke basis verkregen
kennis voor verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.
2. Het aandeel methoden dat lokaal is
ontwikkeld of waarvan de inhoud is
aangepast aan de Curaçaose context
en mondiale ontwikkelingen.

50

20%
10%

30%
20%

40%
30%

2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
75%

25%

50%

100%

40%

60%

80%

25%

35%

50%

25%

35%

45%

versterken door regelmatig bijeen te komen.
- Ouders betrekken en inspraak geven bij het
opstellen van de schoolregels.
- De behoeften en wensen van ouders peilen a.h.v.
enquêtes of via het leerlingvolgsysteem.
- Scholen informeren ouders wat men hun behoeften
en wensen wordt/is gedaan.
- Ouders betrekken bij buitenschoolse activiteiten
en/of ondersteunende activiteiten van de school.
Mogelijke activiteiten
- Concept rijke leeromgeving vaststellen en invoeren
- Onderhoud- en inrichtingssplan per school opstellen
incl. ICT-infrastructuur.
- Workshops voor scholen organiseren over het
inrichten van een optimale leeromgeving.
- In het buitenland gaan oriënteren hoe de
infrastructuur en inrichting moet zijn, om een
betekenisvolle leeromgeving te creëren.
- De verkregen informatie aanpassen aan de structuur
van elke school.
- Aanschaffen van hetgeen nodig is om de klaslokalen
betekenisvol in te richten.
- Een medewerker specifiek hiermee belasten.
- De inrichting van de SBO-school ontwerpen en
aanpassen als een simulatie van het bedrijfsleven.
- Methoden lokaal ontwikkelen of aanpassen.
- Een intern besef van urgentie om te werken op basis
van data stimuleren.
- Kwantitatief en kwalitatief op schoolniveau en
klassenniveau data leren gebruiken voor school- en
onderwijsontwikkeling, ter ondersteuning van
beslissingen en bij het invoeren van veranderingen.
- Een professionele leergemeenschap creëren door
voortdurend de eigen schoolpraktijk te onderzoeken

Bron:
Leermiddelen scholen
Verslag functioneringsgesprekken
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen/SOP
Intranet
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Schooltransport is kindvriendelijk en
functioneert optimaal.

1.

-

Het aandeel leerlingen, ouders en
scholen dat het schooltransport als
positief beoordeeld.

30%

60%

100%

-

Bron:
KTO
Leerlingenraden
Oudercommissies/raden

-

-

17

Het bedrijfsleven wordt structureel
betrokken bij het onderwijs om o.a. waar
nodig leerlingen ( op afstand) te adopteren.
Vrijwilligers en ouders worden ingezet om
te helpen bij het leerproces van leerlingen
o.a. bij het lezen en rekenen.

1. Het aandeel scholen dat door een
bedrijf of organisatie
incidenteel of
op een structurele wijze
financieel wordt ondersteund.
2. Het gemiddelde aantal ouders dat
tijdens een schooljaar participeert in
ondersteunende activiteiten van de
school.
Bron:
Jaarverslagen/SOP
Schoolbezoekverslagen
KM
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75%
-

80%
10%

90%
20%

10%

20%

30%

-

door het gebruik van zelfevaluaties, toetsen en data
over leerlingenprestaties.
Externe publicaties gebruiken om evidence-based
kennis in de school te brengen.
Zorgen dat het personeel steeds goed geïnformeerd
is over onderwijsonderzoeken en -ontwikkelingen bv
via een intranet.
Scholen inventariseren jaarlijks welke knelpunten
ervaren worden met het schooltransport en sturen
deze bevindingen naar de staffunctionarissen.
De staffunctionarissen overleggen jaarlijks met de
betreffende instanties om de knelpunten op te
lossen en te voorkomen.
De betreffende instanties benaderen om het
schooltransport zodanig te regelen dat leerlingen in
alle wijken de beschikking hebben over
schooltransport. Dit moet niet afhankelijk zijn van
het inkomen van de ouders.
De betreffende instanties benaderen om de
chauffeurs cursussen te geven over omgangsvormen
en verantwoordelijkheid.
Fondsen van derden werven voor de school en/of
individuele leerlingen.
Ouders betrekken bij buitenschoolse activiteiten
en/of ondersteunende activiteiten van de school.
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INK 6a Onderwijsleerprocessen
In 2020 zijn de docenten getraind en in
staat om binnen de groep of klas te
differentiëren en houden rekening met de
individuele capaciteiten en behoeften van
leerlingen.

Indicator/Bron
1. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het
lesgeven.
2. Het aandeel ouders dat tevreden is
over de ondersteuning aan hun
kind(eren) binnen de school.

2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
75%

50%

60%

70%

2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
75%

50%

75%

100%

Bron:
KM en LVS
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Nascholingsregister
ETE volgtoetsen
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INK 6a Onderwijsleerprocessen
Het leer- en ontwikkelingsproces van elke
leerling wordt digitaal gevolgd en voor
zowel de zorgleerlingen, de
hulpbehoevende leerlingen als de
hoogbegaafde leerlingen met specifieke
leerbehoeften zijn de lessen en didactiek
daarop aangepast. Er is aandacht voor
talentontwikkeling.

Indicator/Bron
1. Het percentage docenten dat
differentiatie toepast bij het
lesgeven.
2. Het percentage scholen dat het
leerlingvolgsysteem gebruikt om de
vorderingen van elke leerling te
volgen en het onderwijsaanbod
daarop aanpast.
52

Mogelijke activiteiten
- Differentiatie cursussen organiseren.
- Differentiatie implementatie in de klassen
ondersteunen.
- Geleidelijke invoering van differentiatie door bv.
eerst uitproberen voor een onderdeel van een
educatiegebied of vakgebied.
- Nascholing over opbrengstgericht differentiëren en
de “Goede Les”.
- MT leert de principes van opbrengstgericht werken
(OGW) in combinatie met handelingsgericht werken
(HGW) en effectieve instructie om docenten te
kunnen ondersteunen.
- Groepsplannen en handelingsplannen opstellen.
- De overheid blijven benaderen voor aanpassing van
het V&V-stelsel zodat scholen meer Onas, SMW-ers,
RT-ers, logopedisten, psychologen en schoolarts
kunnen inzetten.
- Regelmatig tevredenheidonderzoek onder leerlingen
en studenten, ouders, leerbedrijven en andere
stakeholders.
- Niet te grote groepen vormen.
- Leerlingen ( mn. in het SO) stapsgewijs meer
verantwoordelijkheid geven.
- Zelfstandig werken bij leerlingen stimuleren.
- Zelfredzaamheid bij de leerling (mn. in het SO en FO)
bevorderen.
Mogelijke activiteiten
- Het leerlingvolgsysteem aanpassen, uitbreiden of
een nieuwe aanschaffen danwel ontwikkelen om
daarin ook aspecten van de sociaal-emotionele
ontwikkeling en andere relevante informatie op te
nemen en niet alleen prestaties van leerlingen.
- Optimaal functionerend leerlingvolgsysteem (RKCS).
- Aanschaffen van webbased studentensysteem in het
SBO en zorgen voor de nodige training.
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Docenten werken volgens de principes van
opbrengstgericht werken (OGW) in
combinatie met handelingsgericht werken
(HGW) om vooral leerlingen die zwak zijn of
dreigen uit vallen extra lessen te geven
binnen het reguliere schoolprogramma.

Bron:
Schoolbezoekverslagen en observaties
Inspectie en Digitaal systeem/LVS
1. Het aandeel docenten dat les geeft
volgens de principes van
opbrengstgericht werken (OGW)
en/of handelingsgericht werken
(HGW).

20%

40%

60%

50%

75%

100%

30%

40%

50%

75%

100%

10%

25%

Bron:
KM
Schoolbezoekverslagen
Klassenbezoek/Observaties in de klas
Inspectie
Digitaal systeem/LVS
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In 2020 beheerst elke leerling de
vaardigheden lezen, schrijven en rekenen
in voldoende mate. Individuele (ook
verborgen) talenten (cognitief, creatief,
sociaal bv ICT, schrijven, sport, muziek,
theater, onderzoek doen,
ondernemerschap, wiskunde, dans, kunst,
‘invention’, ‘‘business’, spiritueel, etc. etc.)
worden geïnventariseerd en leerlingen
krijgen specifieke ondersteuning om hun
talenten binnen en/of buiten de school
verder te ontplooien.

1. Het percentage leerlingen in groep 1
en 2 dat de kern- en tussendoelen van
cyclus 1 beheerst.
2. Het percentage leerlingen met een
EFO- toetsresultaat van ≥5.5 voor de
kernvakken Nederlands, Papiaments
en R&W.
3. Het aandeel van de werkelijk
uitgevoerde lesuren voor creatieve
vakken per schooljaar.
4. Het aandeel van innovatieve
activiteiten per schooljaar.

53

50%

- Bijscholing voor docenten om specifieke
leerbehoeften te leren onderkennen en de didactiek
daarop aan te passen.
- FO-scholen hanteren de leerlijnen om een
ononderbroken 8 jarig onderwijsproces met
regelmatige remediërende evaluaties ( op termijn
m.b.v. volgtoetsen van ETE) te realiseren.
- FO-scholen werken met niveaugroepen.
- Docenten hanteren leerlijnen in hun vakgebied om
leerlingen te volgen op het behalen van de
leerdoelen.
- MT leert de principes van opbrengstgericht werken
(OGW) in combinatie met handelingsgericht werken
(HGW) en effectieve instructie om docenten te
kunnen ondersteunen.
- Evalueren in team of deze termen bekend zijn.
- Klassenbezoeken, intervisies, collegiale consultaties.
- Intensieve begeleiding van nieuwe docenten v.w.b.
OGW, HGW en effectieve instructie.
- Training OGW, HGW en effectieve instructie met
coaching on the job om de toepassing in te bouwen
in de klas- en schoolorganisatie.
- De schooldirecteur zorgt voor een regelmatige
analyse en bespreking van toets- en
rapportresultaten adhv het lvs.
- Sport en culturele artistieke activiteiten organiseren.
- De schooldirectie zorgt dat de afgesproken lessen
voor creatieve vakken plaatsvinden.
- Ondernemerschap, innovatie, “invention’ worden als
onderwerpen opgenomen in het lesprogramma.
- Meer tijd voor talen en rekenen inroosteren.
- Meer online programma’s voor talen en rekenen.
- Meer mondelinge taalgebruik, meer interactie
leerkracht - leerlingen via gesprekken,
boekbesprekingen en spreekbeurten.
- Invoering van een nieuwe methode in groep 1 en 2.

5. Het aandeel van werkelijk uitgevoerd
lesuren voor sport per schooljaar.
6. Het aandeel lesuren besteed aan het
onderwerp ondernemerschap.

75%

100%

1%

3%

5%

Indicator/Bron

2016/17

2018/19

2020 e.v.

1. Het aantal adviezen aan directie en
scholen per jaar.
2. Het aandeel scholen dat digitaal
communiceert met het
innovatieteam.

4
per jaar

6
per jaar

12
per jaar

25%

50%

100%

Bron:
Rooster
Lesprogramma en toetsen
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
KM
Digitaal systeem/LVS
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INK 6b Onderwijsondersteunende
processen
Een innovatieteam van het hoofdkantoor
zorgt voor de nodige analyses en
informatie over wetenschappelijke
onderzoeken en/of “good practices” om
vooral het onderwijs aan minder bedeelde
leerlingen en risicoleerlingen te verbeteren.

Bron:
KM en Adviezen aan directie en scholen

54

- Afgesproken leerlingenzorg hanteren.
- FO-docenten hanteren de leerlijnen met de
uitgewerkte leerstof voor de educatiegebieden en
krijgen daartoe scholing.
- De school inventariseert de specifieke vaardigheden
en talenten van elke leerling en zorgt voor de nodige
stimulering.
- De school zorgt voor de nodige bestellingen voor het
geven van de creatieve vakken tijdens de
betreffende lessen.
- Vakleerkrachten inzetten voor de creatieve vakken.
- Het geven van muzieklessen, zanglessen,
handenarbeid, handwerklessen, gymnastiek,
yogalessen, zwemlessen, dramalessen, op alle type
scholen invoeren.
- De schooldirectie zorgt voor de nodige
voorzieningen om het bovenstaande te kunnen
geven in samenwerking met het hoofdkantoor.
- Waar een leerling goed in is, daar kan hij zich verder
op school zelf verder ontwikkelen door specifieke
opdrachten te krijgen.
- Leesmoeders op school laten komen om de
leerlingen te helpen met lezen.
Mogelijke activiteiten
- Innovatieteam oprichten om de scholen te adviseren
op de belangrijkste ontwikkelingen en “good
practices” in het onderwijs zowel internationaal als
lokaal, vooral gericht op minder bedeelde leerlingen
en risicoleerlingen.
- Ontwikkelen van protocol om nieuwe kennis aan
collega’s/veld over te dragen.
- Aangaan van relevante lidmaatschappen.
- Reglmatige publicaties verspreiden via een intranet.
- Verzorgen van kennisoverdracht voor het personeel.
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INK 6b Onderwijsondersteunende
processen
Scholen beschikken over de nodige
protocollen, bv lezen en dyslexie, rekenen
en dyscalculie en/of leer- en
gedragsproblemen om leerlingen op
correcte wijze te ondersteunen.

Indicator/Bron

Via het volgsysteem worden
achterblijvende leerlingen opgespoord en
de juiste ondersteuning gegeven (
adequate handelingsplan).

1. Het percentage scholen dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem
om de vorderingen van de
individuele leerling te volgen en het
onderwijsaanbod daarop aanpast.

De schooltijd en het rooster zijn aangepast
om rekening te houden met de specifieke
behoeften van de zorgleerlingen.

De plaatsing van leerlingen in het speciaal
onderwijs verloopt soepel en er zijn geen
wachtlijsten door een adequate aanpak
binnen het regulier onderwijs.

1. Het aandeel scholen met de door het
RKCS vereist gestelde protocollen.

2016/17

2018/19

2020 e.v.

50%

75%

100%

50%

75%

100%

20%

50%

100%

25%

50%

100%

Bron:
SOP
Protocollen

Bron:
Digitaal systeem/LVS
Handelingsplannen
SOP
1. Het aandeel scholen met een
verlengde schooltijd en rooster.

Bron:
Rooster
SOP
Lesprogramma
KM
1. De jaarlijkse afname van het aantal
leerlingen op de wachtlijst voor
plaatsing binnen het SO.
Bron:
Schoolbezoekverslagen
Inspectie en KM
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Mogelijke activiteiten
- In de school aanwezige protocollen inventariseren.
- Werkgroep oprichten om de uitvoering van deze
protocollen te evalueren en waar nodig te reviseren
en andere gewenste protocollen te maken.
- Bovenschools regels vaststellen voor wat betreft
vereiste protocollen in de school.
- Protocollen plaatsen op de website van het RKCS en
op het ouderportaal van het lvs.
- FO-scholen hanteren de RK richtlijnen leerlingenzorg zoals opgesteld in 2014/2015 en het zorgplan.
- De schooldirecteur zorgt voor de aanschaf van een
bestaande sociale kaart ten behoeve van de
docenten ( bv via SMAT).
- Achterblijvende leerlingen via het lvs signaleren en
extra hulp geven adhv aan handelingsplan.
- Kennis vergroten over de aanpak van leer- en/of
gedragsproblemen.
- Docenten volgen training die ze ondersteuning
geven om zelf probleemgevallen aan te pakken.
- Werkgroep oprichten.
- Intern onderzoek naar de gewenste schooltijd
uitvoeren.
- Op grond van de onderzoeksresultaten een nieuwe
rooster met middagprogramma uitwerken.
- Voorstellen bespreken met scholen en betreffende
overheidsinstanties.
- Rekening houden met randvoorwaarden zoals V&V,
wetgeving, veiligheid, verzekering, consumptie.
- HGW en OGW toepassen om leerlingen met
specifieke behoeften binnen het regulier onderwijs
aan hun trekken te laten komen.

Hoofddoelstelling 4:
Katholieke Identiteit, welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderen
(29 resultaten).
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NR.
1

2

3

Hoofddoelstelling 4: Katholieke Identiteit, welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderen (29 resultaten).

Resultaten
INK 1 Visie en beleidsvorming
Elke school werkt aan de versterking
van de katholieke identiteit volgens
vastgestelde kerndoelen en eindtermen,
(digitale) programma’s en methoden.
Godsdienst is op alle onderwijsniveaus
een verplicht vak, dat meetelt voor het
doorstromen en het eindexamen. RKscholen onderscheiden zich van andere
scholen doordat het katholieke geloof
en Jesus Christus inspiratiebron zijn
voor alles wat men doet.
Elke school werkt aan de hand van een
digitaal programma systematisch aan de
ontwikkeling van vaardigheden en
competenties zoals samenwerken,
probleemoplossend vermogen, ICTgeletterdheid, creativiteit, kritisch
denken, communiceren, sociale en
culturele vaardigheden, en een
ondernemende en nieuwsgierige
houding: ‘21st century skills’.
Elke school hanteert een sociaal
veiligheidsbeleid gericht op preventie
van incidenten, als gevolg van pesten,
agressiviteit, geweld en ander
ongewenst gedrag op school, die in
2020 zijn verminderd. In dit kader
kunnen zowel leerlingen als het
personeel gebruik maken van een
helpdesk.

Indicator/Bron
1. Uitgewerkte en ingevoerde kerndoelen in
het funderend onderwijs.
2. Uitgewerkte en ingevoerde eindtermen in
het VO en het SBO.
3. Het aandeel ouders dat tevreden is over
de katholieke vorming die leerlingen
binnen de school krijgen.
Bron:
Kerndoelen en eindtermen
Lesprogramma/Vakplan
SOP/KM/KTO
1. Het aandeel scholen dat de ‘21st century
skills’ heeft opgenomen in het
lesprogramma en systematisch activiteiten
uitvoert gericht op de vaardigheden.

Bron:
Digitaal programma
Inspectie
KM
1. Het aandeel scholen met een eigen sociaal
veiligheidsplan en/of protocol tegen
pesten, geweld en ongewenst gedrag.
2. Het aantal incidenten per schooljaar per
school.
Bron:
Inspectie
Protocollen
Veiligheidsplan
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K.T.

Ml.T.

L.T.

2016/17

2018/19
100%

2020 e.v.

50%

75%

90%

10%

20%

40%

25%

50%

100%

≤10

≤5

≤3

100%

Mogelijke activiteiten
- Werkgroep oprichten om te werken aan de
ontwikkeling en invoering van kerndoelen/
eindtermen voor godsdienst.
- Bijbehorende lesprogramma/vakplan ontwikkelen.
- Nodige begeleiding en training geven bij de
invoering van de kerndoelen/ eindtermen.
- Het vak godsdienst zo mogelijk op alle
onderwijsniveaus als verplicht vak invoeren, dat
meetelt voor het doorstromen en het eindexamen.
- ETE benaderen om de SBO-eindtermen AMK in het
SBO aan te passen ivm godsdient.
- Het oprichten van een lessenideeën-BANK waar alle
scholen van het RKCS toegang hebben.
- Scholen maken gebruik van gratis lesideeën via het
internet bv. leraar24.nl; lesidee.nl;/teachers.net.
- Lespakket aanschaffen om gestructureerd te werken
aan de ‘21st century skills’ van de leerlingen.
- Nascholing om docenten toe te rusten om de
vaardigheden vorm te geven in de lessen.
- Het leren van ICT-basisvaardigheden vanaf groep 1
opnemen in het rooster.
- Bovenschools formuleren van een sociaal
veiligheidsbeleid en een helpdesk opzetten.
- Protocol tegen pesten ed. ontwikkelen en invoeren.
- Scholen hanteren hun eigen sociale veiligheidsbeleid
uitgaande van het bovenschools vastgesteld beleid.
- Bewustwordingsproces starten door o.a. aan alle
klassen voorlichting te geven over pesten, geweld en
ongewenst gedrag.
- Organiseren van trainingen voor docenten over de
aanpak van pesten, geweld en ongewenst gedrag.

4

INK 2 Leiderschap
In 2020 ervaren de leerlingen, het
personeel en de ouders/verzorgers dat
de schoolleiding positief bijdraagt aan
het schoolklimaat.

Indicator/Bron
1. Het aantal en aandeel leerlingen dat
tevreden is over het functioneren van
docenten en overig personeel uitgedrukt
in een cijfer op een schaal van 1-10.
2. Het aantal en aandeel ouders dat
tevreden is over het functioneren van
docenten en overig personeel uitgedrukt
in een cijfer op een schaal van 1-10.
3. Het aantal en aandeel van externen dat
tevreden is over het functioneren van het
personeel uitgedrukt in een cijfer op een
schaal van 1-10.

2016/17
5.5

2018/19
6.5

2020 e.v.
7.5

5.5

6.5

7.5

5.5

6.5

7.5

50%

75%

100%

25%

50%

75%

Bron:
KTO
Digitaal systeem
Bron:
Inspectie
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen

5

Scholen gebruiken een digitaal
programma om de sociaal- emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te meten
en bieden desgewenst extra
ondersteuning.

1. Het percentage docenten dat gebruik
maakt van het leerlingvolgsysteem of een
ander digitaal systeem om de sociaalemotionele ontwikkeling van de
individuele leerling te volgen en de nodige
ondersteuning biedt.
2. Het aandeel docenten dat minstens 1 keer
per week coachingsgesprekken voert met
leerlingen.

58

Mogelijke activiteiten
- Wekelijks een zelfreflectie maken en
verbeterpunten opstellen en uitvoeren.
- Gedragscode.
- Betrokkenheid tonen door dagelijks docenten,
leerlingen en ouders te ontvangen, vriendelijk te
groeten, positief aan te spreken, te belonen en
feedback te geven/vragen.
- Controleren, organiseren en uitvoeren van
activiteiten ter bevordering van een positieve
schoolklimaat.
- Zorgen voor een prettig, kindvriendelijke, schoon en
veilig schoolgebouw.
- Professionele conciërge voor alle scholen ter
garanderen van veiligheid op de school.
- Een onderhoudsploeg per school.
- Onderzoek doen naar de behoeftes van leerlingen,
personeel, ouders en naar aanleiding hiervan een
stappenplan maken om in te spelen op deze
behoeftes.
- Uitvoering van het stappenplan regelmatig
evalueren en waar nodig bijstellen.
- Een klachtenbus op school introduceren en de
ingediende klachten correct en tijdig afhandelen.
- Het leerlingvolgsysteem uitbreiden om daarin ook
aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en
andere relevante informatie op te nemen en niet
alleen prestaties van leerlingen.
- Docenten voeren naast rapportbesprekingen ook
gesprekken met ouders over de persoonlijke
ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
- Docenten gebruiken het leerlingvolgsysteem of een
andere een digitaal programma (bv Viseon,
Docenten Vragenlijst (DVL) en Leerlingen Vragenlijst
(LVL) om het kind de nodige zorg te geven.
- Bij de beginsituatiebepaling brengen scholen telkens

Bron:
Digitaal programma
Inspectie
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen

6

7

8

De schooldirectie heeft kennis van
methodieken en instrumenten die
succesvol worden toegepast om de
sociaal- emotionele ontwikkeling te
bevorderen.

De school heeft inzicht in de beleving
van de sociale veiligheid door leerlingen
en personeel en in incidenten die zich
op het gebied van de sociale veiligheid
voordoen.

INK 3 Personeel
Het personeel toont zich betrokken bij
de school en fungeert als rolmodel voor
de leerlingen. Communicatie binnen de
school is op basis van wederzijds
respect en de katholieke kernwaarden.

1. Het aandeel schooldirecteuren dat met
succes een cursus heeft afgerond over
de sociaal- emotionele ontwikkeling van
kinderen en jongeren.
Bron:
Inspectie
Nascholingsregister
Schoolbezoekverslagen
1. Het aandeel scholen met een online
instrument om de (sociale) veiligheid te
meten.
2. Het aandeel leerlingen en docenten dat
zich veilig voelt op school.
Bron:
Schoolbezoekverslagen
KM en KTO
Indicator/Bron
1. Het aandeel docenten en medewerkers
dat zich affectief betrokken voelt met de
school en het RKCS.
2. Het aandeel docenten en medewerkers
dat de interne communicatie als positief
beoordeeld.
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25%

50%

75%

10%

50%

100%

80%

90%

100%

2016/17

2018/19

2020 e.v.
80%

80%

ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen/studenten in kaart met behulp van het
digitale programma.
- Lessen Sociale Vorming geven .
- Zorgplan en richtlijnen leerlingenzorg hanteren
zodat het aantal leerlingen/studenten dat extra hulp
nodig heeft kan afnemen en degenen die nog hulp
nodig hebben direct hulp kunnen krijgen.
- Nascholing organiseren voor docenten/schoolteam
over opbrengstgericht differentiëren, HGW/zorgplan
met ondersteuning bij een stapsgewijze invoering.
- De schooldirectie volgt trainingen in methodieken
en instrumenten om de sociaal- emotionele
ontwikkeling te bevorderen, waarbij praktische
opdrachten op school uitgevoerd moeten worden.
- Met de verkregen kennis maakt de schooldirectie
een plan van aanpak om de de sociaal- emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.
- De schooldirectie zorgt dat het plan van aanpak
wordt uitgevoerd en geevalueerd.
- Installeren van camara’s op alle scholen om het
gehele schoolterrein, lokalen, toiletten enz.
zichtbaar te laten zijn.
- In het tevredenheidsonderzoek ook vragen
opnemen over de beleving van de sociale veiligheid
van de leerlingen en personeel.
- Het aantal incidenten van de laatste drie jaar in
kaart brengen.
- Incidenten gelijk krachtig en kordaat aanpakken.
Mogelijke activiteiten
- Op elke school en op het hoofdkantoor wordt adhv
een objectieve vragenlijst ( bv. de UBES/
betrokkenheidsvragenlijst van de Universiteit van
Utrecht) een betrokenheidsanalyse uitgvoerd.
- Acties ondernemen om de betrokkenheid te
bevorderen ( zie hoofdstuk 5).

Bron:
KTO
Betrokkenheidsonderzoek
Communicatieonderzoek
Inspectie
KM
Schoolbezoekverslagen

9

Zowel de leerlingen als het personeel
tonen in hun gedrag dat ze in staat zijn
rekening te houden met de gevoelens
en de behoeften van anderen en
kunnen anderen in hun waarde laten.

1. Het aandeel leerlingen, docenten en
medewerkers met voldoende
inlevingsvermogen gemeten m.b.v. een
objectieve vragenlijst.

50%

75%

100%

1 keer
per
maand

2 keer
per
maand

1 keer
per week

50%

75%

90%

Bron:
Inspectie
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen

10

Het personeel werkt op een uitdagende
wijze aan de bevordering van de
katholieke (kern)waarden en normen bij
de leerlingen en zijn daarvoor o.a. door
IKD getraind. Ook krijgen scholen
ondersteuning door een geestelijke
begeleider of pastoor.

1. Het aantal schoolbezoeken door een
geestelijke begeleider of pastoor per
school per schooljaar.
2. Het aandeel ouders dat tevreden is over
de katholieke vorming die leerlingen
binnen de school krijgen.
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- De leerkracht wordt benoemd/bekroond als ster van
de school door eigen collega’s.
- De schooldirecteur zorgt dat de interne
communicatie jaarlijks gemeten wordt adhv een
objectieve instrument.
- De RvB zorgt dat de interne communicatie binnen de
organisatie van het RKCS regelmatig gemeten wordt.
- Op basis van ons Katholiek geloof een programma
opstellen om het personeel bij te brengen wat onze
rol is bij de vorming van de studenten.
- Communicatietechnieken/workshops organiseren.
- Extracurriculaire leerzame, sociale activiteiten
organiseren waarbij zowel personeel als studenten
betrokken zijn.
- Posters maken om telkens op één aspect van
wederzijds respect te focussen.
- Gebruik maken van “Zien” in het FO, DVL/LVL of
andere vragenlijst om inlevingsvermogen te meten
en aan te werken indien nodig.
- Bezinningsdagen voor leerkrachten en leerlingen
organiseren.
- Schoolteam NCEA laten beleven.
- Vanuit ons Katholieke geloof ook normen en
waarden aanbrengen tijdens alle lessen.
- Een uniforme methode maken dat op alle scholen
gedurende het mentoruur wordt gegeven.
- In de methode LOBO ook behandeling van normen
en waarden opnemen.
- Kerndoelen en eindtermen voor godsdienst
invoeren.
- Alleen katholiek personeel in dienst nemen.
- Komen tot een BID-ruimte voor elke school.
- Cursus voor de docenten om hun de basis van de
Katholieke waarden en normen bij te brengen of op
te frissen.

Bron:
Inspectie
KM en KTO
Nascholingsregister
11

De docenten zijn getraind en in staat
om de meeste gedrag- en
leerproblemen in de klas zelf aan te
pakken.

1. De jaarlijkse afname per school van het
aantal leerlingen met gedragsproblemen
volgens het LVS.
2. De jaarlijkse afname per school van het
aantal leerlingen met rekenproblemen
volgens het LVS.
3. De jaarlijkse afname per school van het
aantal leerlingen met taal/lees-problemen
volgens het LVS.
4. De jaarlijkse afname per school van het
aantal leerlingen met schrijfproblemen
volgens het LVS.
5. Het aandeel leerlingen dat aan het eind
van een leerjaar voldoende scoort voor
technisch lezen en schrijven en voor
begrijpend lezen in het Nederlands en het
Papiamentu volgens een methodeonafhankelijke toets.
6. Het aandeel docenten dat met goed
gevolg een training over de aanpak van
gedrags- en leerproblemen heeft
afgerond.
Bron:
Inspectie
Methodeonafhankelijke toetsen
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister
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30%
afname

40%
afname

50%
afname

20%
afname

40%
afname

50%
afname

20%
afname

50%
afname

75%
afname

20%
afname

50%
afname

75%
afname

50%

75%

80%

25%

50%

75%

- Formeel introduceren van gebed aan begin en einde
van elke dag op alle schooltypen niet alleen tijdens
de godsdienstlessen.
- Voor alle scholen een keer per jaar een groots
“Youth Explosion” organiseren.
- Leerlingen met gedragsproblemen registeren in het
leerlingvolgsysteem (Profectus, Magister).
- Nieuwe AVI toetsen invoeren en ism ETE normen
vaststellen.
- Training/nascholing organiseren op het gebied van
gedrag: observeren – handelingsplannen leren
opstellen-hulpvraag leren opstellen—zorgplannen/
zorgstructuren implementeren/ algemene tips en
handvatten geven over aanpak dyslectische ,
autistische, ADHD, ODD kinderen etc..
- Protocollen opstellen vwb pesten, dyslectie, omgaan
met privacy, invulling leerlingdossier en omgaan met
zorgleerlingen (zie ook RK-richtlijnen leerlingenzorg).
- Interne coaching op het gebied van zorg.
- Werkbijeenkomsten op het gebied van zorg.
- Training/nascholing organiseren op het gebied van
leerproblemen.
- Handboek voor het schrijfonderwijs in het FO.
- Nascholing over de aanpak van taalachterstanden.
- Taalbeleidsplan evalueren, reviseren en naar
handelen.
- Lezen… denken begrijpen! Handboek voor
begrijpend lezen in het FO implementeren.
- Nieuwsbegrip aanvullend gebruiken voor begrijpend
lezen.
- Werkbijeenkomsten op het gebied van leren
- Alle docenten krijgen een training basiskennis
Remedial Teaching.
- Opleiding RT organiseren.
- Intervisie interscolair implementeren, zodat
docenten op grotere school elkaar kunnen bijstaan.

12

Het welzijn van het personeel wordt
bevorderd aan de hand van een
moderne en zakelijke HRM beleid.

1. Het aandeel personeel dat tevreden is met
het gevoerd HRM beleid.
2. Het percentage verzuim van het personeel
per jaar op basis van het aantal
verzuimdagen en het aantal school- of
werkdagen.
3. Het aandeel scholen met een digitaal
instrument om het schoolklimaat te
meten.
4. Het aandeel docenten met langdurig
verzuim ( = meer dan 5 dagen per maand).

50%

75%

80%

≤20%

≤15%

≤10%

10%

100%

≤15%

≤10%

≤5%

2016/17
25%

2018/19
5o%

2020 e.v.
100%

10%

25%

50%

75%

80%

90%

Bron:
KTO
HRM beleidsplan
Personeelshandboek
Verslagen functioneringgesprekken

13

INK 4 Cultuur en schoolklimaat
Er is op school aantoonbaar aandacht
voor het welzijn en de sociaal
emotionele ontwikkeling van elke
leerling. Elke leerling (en docent) voelt
zich geaccepteerd en er heerst een
gezonde sfeer van wederzijds respect.

Indicator/Bron
1. Het aandeel scholen met een eigen sociaal
veiligheidsplan en/of protocol tegen
pesten, geweld en ongewenst gedrag.
2. Het aandeel scholen dat ná een externe
audit (nulmeting) jaarlijks het
schoolklimaat meet adhv een een digitaal
meetinstrument.
3. Het aandeel leerlingen en personeelsleden
dat tevreden is met het schoolklimaat.
Bron:
Inspectie
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen
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- Ziekteverzuimbeleid (personeelshandboek) voor
personeel.
- Ingrijpen van leiding bij structureel verzuim.
- Het HRM beleid reviseren en moderniseren.
- Het personeel d.m.v. bijeenkomsten degelijk
informeren over het nieuwe HRM beleid
- Waar mogelijk directeuren betrekken bij de werving
en aanname van het personeel op hun school.
- Jaarlijks informatiesessies organiseren voor het
personeel over HRM beleid bv over pensioen,
verzekering, verzuimbeleid, arbeidsrecht, rechten en
plichten.
- Betrokkenheid van het personeel bevorderen ( zie
ook hoofdstuk 5)
- Cursus voor schooldirecteuren en HRMmedewerkers over het leren omgaan met sociaalemotionele en psychische problemen.
- Cursus communicatievaardigheid voor alle
medewerkers.
- Trainingen organiseren voor het HRM personeel
over modern HRM beleid.
Mogelijke activiteiten
- Onderzoek (enquȇte) doen naar oorzaken van
voorkomende gevallen van pesten e.d.
- Methode voor sociaal emotionele vorming invoeren.
- Sofatrainingen voor docenten organiseren.
- Protocol omgaan met dood en omgaan met
echtscheiding, rouwproces etc.
- Nauwe samenwerking met externe instanties
- Een geschikte ruimte op school creëren voor de
smw-er voor het voeren van gesprekken met
leerlingen/ studenten, ouders en instellingen.
- In het LLVS behalve studieresultaten ook sociaal
emotionele gegevens zichtbaar maken..

14

Leerlingen en personeel voelen zich
veilig op school en betrokken bij de
school.

1. Het aandeel scholen met een online
instrument om de (sociale) veiligheid te
meten.
2. Het aandeel leerlingen en docenten dat
zich veilig voelt op school.
3. Het percentage verzuim van het personeel
per jaar op basis van het aantal
verzuimdagen en het aantal school- of
werkdagen.
4. Het percentage verzuim van leerlingen per
jaar op basis van het aantal verzuimdagen
en het aantal school- of werkdagen:
FO
VSBO
Havo/VWO en SBO.
5. Het aandeel leerlingen en personeel dat
deelneemt aan activiteiten georganiseerd
door de school of het hoofdkantoor.

Bron:
KTO
Digitale tool
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
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10%

50%

100%

80%

90%

100%

≤20%

≤15%

≤10%

5%
12%
4%

≤5%
≤12%
≤4%

≤2%
≤6%
≤2%

- Digitaal instrument ontwikkelen of aanschaffen dat
scholen helpt om tot een goed eigen schoolveiligheidsplan te komen, waarmee een sociaal veilige
omgeving voor leerlingen en personeel kan worden
gewaarborgd (vb. digitaal veiligheidsplan van VOraad en PO-raad).
- Bij een klanttevredenheidsonderzoek ook vragen
opnemen over de (sociale) veiligheid.
- Cursussen van persoonlijke ontwikkeling voor
docenten, zodat zij beter kunnen omgaan met de
studenten.
- De docent is uitgerust met tools om op deskundige
wijze met de student om te gaan zodat de student
zich veilig en geborgen voelt.
- Het verzuim van leerlingen en personeel registreren
in een digitaal systeem en regelmatig feedback
geven over het verzuim.
- Het opstellen van een rampenbestrijdingsplan dat
voldoet aan alle randvoorwaarden.
- Organiseren van praktische veiligheidstrainingen
voor het personeel ter bevordering van veiligheid op
school (EHBO, Brand, Self Defense enz.).
- Evacuatieplan op alle scholen uitvoeren door o.a.
het organiseren van ontruimingsoefeningen/
“Firedrills”.
- Beveiliging van het gebouw: camera- electrische
deuren en goede omheining voor alle scholen.
- Staat schoolgebouw inspecteren en onderhoudsplan
per school opstellen en uitvoeren.
- Het veiligheids- en ontruimingsplan reviseren ofwel
opstellen en zorgen voor de uitvoering.
- Voor leerlingen en personeel sport -, sociale- en/of
andere recreatieve activiteiten organiseren.
- Acties ondernemen om de betrokkenheid te
bevorderen ( zie hoofdstuk 5).
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Ouders tonen zich betrokken bij de
school door de activiteiten die de school
daartoe onderneemt.

1. Het aandeel ouders dat deelneemt aan
schoolactiviteiten.
2. Het gemiddelde aantal ouders dat tijdens
een schooljaar participeert in
- buitenschoolse activiteiten en/of
- ondersteunende activiteiten van de
school.

50%

75%

100%

20%
10%

30%
20%

40%
30%

5.5

6.5

7.5

25%

50%

75%

50%

65%

80%

25%

50%

75%

Bron:
Oudercommissies/raden
KTO
KM
Presentielijsten
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Binnen de school heerst een open,
gezonde en transparante cultuur waarin
leerlingen, personeel en ouders
samenwerken om het welzijn van elke
leerling te bevorderen en de
leerprestaties te verbeteren.

Ouders en leerlingen zijn tevreden over
het onderwijs- en zorgaanbod.

1. Het aantal en aandeel ouders dat tevreden
is over het functioneren van docenten en
overig personeel uitgedrukt in een cijfer
op een schaal van 1-10.
2. Het aandeel leerlingen, ouders, docenten
en ander personeel dat tevreden is met
het schoolklimaat.
Bron:
Oudercommissies/raden en KTO
1. Het percentage leerlingen/studenten en
ouders dat tevreden is met de
onderwijsresultaten.
2. Het percentage leerlingen en ouders dat
tevreden is over het coachen door de
docent.

Bron:
KTO
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- Oudereducatie en vorbeeldlessen introduceren.
- Anochi di alabansa organiseren.
- Ouderbetrokkenheid op school promoveren door
thema-avonden, koffiemorgen, leesouders,
ouderavonden en ouders betrekken bij uitstapjes, de
schoolorganisatie en andere belangrijke beslissingen
binnen de school.
- De schooldirecteur zorgt dat de school een goed
functionerende oudercommissie heeft.
- Alle (SBO)-scholen richten een vertegenwoordiging
van de ouders op (een soort oudercommissie),
organiseren kennismakings-bijeenkomsten en
stellen gezamenlijke doelen vast.
- De leden van dit orgaan/deze commssie organiseren
dan wel participeren aan schoolactiviteiten.
- Kijkochtenden organiseren en hulpouders inzetten.
- Ouderportaal en mailgroep per groep introduceren.
- Maandelijkse “Notiblad” voor ouders en ideeënbus .
- 2017 Alle regels, beleid, documenten e.d. zin
duidelijk omschreven en te bezichtigen op de
website en in de informatieboekjes.
- Een buddy-systeem onder ouders en studenten
invoeren.
- Steunlessen organiseren.
- Ideeënbus voor ouders en leerlingen.
- Eforesulaten en resultatenonderwijs bekend maken
- Jaarlijkse vergelijking van de schoolresultaten
- Enquête afneming als nulmeting mate van
tevredenheid leerlingen en ouders over het
onderwijs- en zorgaanbod of de resultaten van het
KTO uit 2011 hanteren.
- Analyse resultaten en een stappenplan opstellen ter
verbetering van de aandachtspunten ofwel
opnemen in he schoolontwikkelingsplan/CSIP en
deze uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen.
- Tevredenheidsonderzoek in 2020 uitvoeren.
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INK 5 Middelen en voorzieningen
Scholen maken optimaal gebruik van de
externe deskundigen van het SMAT en
andere externe zorgstructuren.
Leerlingen kunnen waar nodig, ook na
schooltijd, gebruik maken van een
vertrouwenspersoon en een sociaal
vangnet.

Via een digitale helpdesk krijgen scholen
extra ondersteuning van externe
deskundigen zoals maatschappelijke
werkers, psychologen, orthopedagogen,
naast voldoende interne ondersteuners
zoals RT’-ers en IB’ers.
Scholen beschikken over mogelijkheden
om het consumeren van gezond voedsel
binnen de school beschikbaar te maken.

Indicator/Bron
1. Het aantal keren per jaar dat een school
gebruik maakt van SMAT.

2016/17
1 keer
per jaar

2018/19
1 keer
per kwl

2020 e.v.
1 keer
per mnd

2. Het aandeel leerlingen dat jaarlijks is
doorverwezen naar:
- interne zorg of
- externe zorg of
- naar de onderwijsfunctionaris/
schoolmaatschappelijke werker.
3. Het aandeel leerlingen met hun ouders
dat via de school wordt doorverwezen
naar externe zorg (wel of niet via SMAT).
4. Het aandeel scholen met een
vertrouwenspersoon voor de
leerlingen/studenten.

6%
2%
1%

7%
5%
2%

10%
10%
3%

2%

5%

10%

25%

50%

75%

25%

50%

75%

10%

20%

50%

Bron:
Schoolbezoekverslagen en jaarverslagen
SMAT en Inspectie
KM en KTO
1. Het percentage scholen dat tevreden is
met de ondersteuning vanuit een
bovenschools helpdesk voor
schoolmaatschappelijk werk.
Bron:
Digitale helpdesk en SMAT
1. Het aandeel scholen dat alleen gezond
voedsel verkoopt in de schoolkantine.
Bron:
Schoolbezoekverslagen
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Mogelijke activiteiten
- Sociale kaart aanwezig op school.
- Infomarkt voor het personeel met externe
deskundigen.
- Lezingen/workshops organiseren met externe
deskundigen voor het personeel , ouders en
leerlingen
- Protocol voor de samenwerking met het SMAT en
andere externe zorgstructuren.
- Zorgplan/schriftelijk zorglijnplan (sbo) vaststellen
met de te volgen procedure bij hulpvragen ( zie vb
FO).
- Regelmatige evaluatie en bijstelling zorgplan en
leerlingenzorgstructuur binnen de school.
- RK richtlijnen leerlingenzorg in het FO opgesteld in
2014/2015 hanteren en eventueel reviseren.
- Zorgplan school hanteren.
- Een centraal meldpunt binnen de school opzetten
om leerlingen/studenten aan te melden die gedragen leerproblemen hebben en een
vertrouwenspersoon invoeren, ook na school.
- Databank zorg implementeren
- Helpdesk opzetten en invoeren.
- Docenten en schoolmaatschappelijke werkers
trainen om de helpdesk te leren gebruiken.
- Helpdesk toegangelijk maken voor externe
deskundigen zoals psychologen.
- Lezingen met diëtisten en voedseldeskundigen voor
personeel, ouders en leerlingen.
- Gezamenlijk lespakketten maken voor het
educatiegebied GLB in het FO.
- Melk op school vervangen voor gezond voedsel.
- In de schoolgids richtlijnen opnemen voor traktatie
verjaardag en ontbijt in de pauze.
- Een bewustwordingscampagne over gezond leven
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Voor leerlingen die dat nodig hebben
beschikken de scholen over een
voedselprogramma en een naschoolse
opvang.

INK 6a Onderwijsleerprocessen
Docenten maken gebruik van een
uitdagende digitaal programma
/methode, waarmee ze aan de sociaal
emotionele ontwikkeling,
de “21st century skills” en de
studievaardigheden van de leerlingen
kunnen werken binnen de
schoolrooster.

1. Het aandeel scholen met een
voedselprogramma.
2. Het aandeel scholen met een naschoolse
opvang.

Bron:
SOP
Schoolbezoekverslagen
Indicator/Bron
1. Het aandeel en aantal leerlingen of
studenten dat de digitale
basisvaardigheden beheerst.
2. Het percentage leerlingen of studenten
dat, gemeten met het instrument iSELF of
een ander instrument, de 21st Century
skills beheerst.
Bron:
Toetsen en iSELF
Schoolbezoek/klassenbezoekverslagen
Rooster
KM en Inspectie
Digitaal programma /methode
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10%

15%

20%

25%

35%

50%

2016/17
25%

2018/19
50%

2020 e.v.
100%

25%

50%

75%

en gezond eten voor leerlingen/studenten,
docenten, ouders, kantinebeheerders en overig
personeel op school.
- Scholen toerusten met gezonde levensmiddelen om
de bereiding van gezond voedsel mogelijk te maken.
- Verbieden van ongezond voedesel in de
schoolkantines.
- Vendors die bij de school komen verkopen weren
indien ze geen gezond voedsel verkopen.
- Inventarisatie behoefte aan naschoolse opvang.
- Instanties benaderen voor sponsoring en/of het
aanbieden van naschoolse opvang op school.
- Personeel “upgraden” voor de naschoolse opvang.
- Het geven van huiswerk afbouwen.
- Pilotproject naschoolse opvang starten in het
VSBO/SBO. Het project evalueren en bijstellen zodat
alle studenten die het nodig hebben, er gebruik van
kunnen maken.
Mogelijke activiteiten
- Lessen gericht op sociale vaardigheden.
- Een geïntregreerde aanpak van het aanleren van de
‘21st Century skills’, waarbij de vaardigheden
verbonden worden met concrete vakinhouden,
uitwerken en invoeren, zodat de vaardigheden
doelgericht en structureel aan de orde komen.
- Scholen ondersteunen bij de aanpak van de 21st
Century skills, vooral in het FO.
- Lessen om het zelfsturend leren en de verschillende
‘21st century skills’ te stimuleren.
- Inventariseren van katholieke digitale programma’s.
- Meer inzet van het IKD samen met een lifecoach.
- Invoeren,met de nodige scholing en ondersteuning,
van het digitale instrument iSELF of een andere om
zichtbaar te maken welke resultaten worden
geboekt bij het verbeteren van de ‘21st Century
skills’.
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Docenten besteden systematisch
aandacht aan de spirituele ontwikkeling,
de persoonlijke ontwikkeling (o.a.
mindfullness), loopbaanoriëntatie en de
algemene ontwikkeling van de
leerlingen, hun rechten en plichten.

1. Het aandeel scholen dat beschikt over
kerndoelen/eindtermen voor
godsdienstonderwijs.
2. Het aandeel scholen dat de kerndoelen
structureert en toepast in de PTO/PTA.
4. Percentage leerlingen dat de
kerndoelen/eindtermen voor godsdienst
beheerst.

100%

75%

100%

60%

80%

75%

100%

75%

100%

50%

75%

100%

10%

20%

40%

100%

Bron:
Lesprogramma
Toetsen
Curriculum/einddoelen
Inspectie
KM en KTO
Schoolbezoekverslagen
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De Cultureel Artistieke Vorming (CAV) of
Culturele en Kunstzinnige Vorming
(CKV) neemt een belangrijke plaats in bij
de beoordeling van de leerresultaten
van leerlingen.

In het schoolprogramma is er tijd voor
community-based activiteiten naast
humanitaire activiteiten om de sociale
vaardigheden van leerlingen te
bevorderen.

1. Het aandeel van de werkelijk uitgevoerde
lesuren voor creatieve vakken per
schooljaar.
2. Het aandeel leerlingen met een voldoende
( = ≥5,5) voor Kunstvak/ CAV-vakken.
Bron:
Inspectie
KM, rapportcijfers en toetsen
1. Het aandeel leerlingen met voldoende
inlevingsvermogen gemeten m.b.v. een
objectieve vragenlijst.
2. Het aandeel leerlingen per schooljaar dat
deelneemt aan community-based en/of
humanitaire activiteiten.
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- Kerndoelen/eindtermen voor godsdienst vaststellen
en invoeren.
- SBO-Eindtermen levensbeschouwing aanpassen en
bijbehorende lessen maken.
- Bijbelse lessen voor personeel.
- Tentoonstelling van katholieke thema’s.
- Re-introduceren van de projectboeken van de I.K.D.
- Schooldirecteur bepaalt met team in welke lessen
welke onderwerpen behandeld worden.
- Bepaalde docenten (bv. mentor, decaan, de interne
begeleider, de docent MCK, docent sociale vorming)
belasten met de spirituele en de persoonlijke
ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en de algemene
ontwikkeling van de leerlingen, hun rechten/plichten
- Handleiding met alle regels v.w.b. rechten en
plichten van leerlingen/studenten.
- Een schrijfgroep maakt een (digitaal) programma
met de relevante onderwerpen voor de algemene
ontwikkeling, rechten en plichten van de leerling.
- Nascholing voor docenten en invoering van het
programma in alle scholen.
- Schooldirecteuren controleren of de docenten zich
houden aan rooster/PTO/PTA voor CAV/Kunstvak.
- Leerkracht, die goed is in een bepaald onderdeel bv
muziek, gaat in een andere klas, dat vak geven.

- 1x per jaar een “community-based ”aktiviteit
uitvoeren.
- Aandacht besteden aan etiketteren
- Werkgroep van docenten oprichten om handleiding/
lesbrieven voor Levensbeschouwing en op te stellen.

Bron:
Schoolbezoekverslagen
Lesprogramma
Objectieve vragenlijst
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Leerlingen houden zich goed staande in
de maatschappij doordat ze cognitief,
emotioneel, sociaal, spiritueel en
sportief zijn gevormd. Er is een goede
balans tussen de ontwikkeling van de
ICT-vaardigheden en de sociaalemotionele vaardigheden.

1. Het aandeel leerlingen dat gemeten met
een objectieve instrument ( vragenlijst/
test) een positief zelfbeeld/self-esteem
heeft.

INK 6b Onderwijsondersteunende
processen
Scholen beschikken over een
programma voor talentontwikkeling
voor alle leerlingen en een naschoolse
opvang met een voedselprogramma
voor leerlingen die dat nodig hebben.

Indicator/Bron

Er is een goede samenwerking tussen
scholen en voorscholen (pre-school/
peuterschool/kresh).

1. Het aandeel FO-scholen met een formele
samenwerking met een voorschool.

70%

80%

90%

2016/17

2018/19

2020 e.v.

25%

50%

75%

Bron:
KM
KTO
Vragenlijst/instrument

1. Het aandeel scholen dat op methodische
wijze werkt aan talentontwikkeling van
leerlingen.
Bron:
Schoolbezoekverslagen
Lesprogramma

Bron:
KM en KTO
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50%

- Docenten die hier affiniteit mee hebben scholen in
het leiden van community-based activiteiten e.d.
- Alle scholen hebben Levensbeschouwing en Sociale
Vorming op hun lesrooster.
- Levensbeschouwing en Sociale Vorming tellen bij
alle onderwijstypen even zwaar mee als andere
vakken.
- Gebruik maken van “Zien” in het FO, DVL/LVL of
andere vragenlijst om inlevingsvermogen te meten
en aan te werken indien nodig.
- Online testen gebruiken.
- Instrument gebruiken om regelmatig het zelfbeeld
van leerlingen te meten en daarop in te spelen.
- Goede methoden.
- Spirituele activiteiten.
- Schoolcurricula waar nodig aanpassen, uitvoeren,
evalueren en eventueel bijstellen..
- Enquete houden om te onderzoeken of studenten
zich inderdaad goed staande houden in de
maatschappij en indien nodig aanpassingen
introduceren.
Mogelijke activiteiten
- Sportzalen en velden onderhouden.
- Docenten trainen om talenten (ongeacht soort
talent) van leerlingen te leren onderkennen,
methodisch te leren werken aan talentontwikkeling
van leerlingen en waar nodig ouders of andere
deskundigen weten in te schakelen.
- Talentprogramma’s invoeren op school ( zie bv de
vier modellen en de quickscan van SLO/ www.slo.nl).
- Opendag organiseren om elkaar te bezoeken.
- Overleg tussen FO-scholen en voorscholen in
eenzelfde wijk om bv risicokinderen te bespreken,
een doorgaande leerlijn te creëren en/of de
aangeboden zorg/ondersteuning af te stemmen.
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Waar dat nodig is maken scholen
gebruik van (externe)
ondersteuningprogramma’s om ouders
te helpen bij de opvoeding en het
leerproces van kun kind.

1. Het aandeel ouders dat deelneemt aan
opvoedingsondersteuning via de
school/“community center”.

10%

Bron:
Oudercommissies/raden
Schoolbezoekverslagen
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15%

20%

- Smw-ers geven oudercursussen Tripple P per school.
- Informatieve sessies houden met ouders.
- Bieden van mogelijkheden voor ouders om samen
met elkaar te praten over opvoedings-problemen.
- Schooldirecteuren inventariseren en maken gebruik
van meest geschikte ondersteuningsprogramma’s,
en past deze eventueel aan.
- Docenten scholen adhv het aangepaste programma
te werken om daarna ouders te ondersteunen met
behulp van het programma. Ook ouders, bv van de
oudercommissie, kunnen daarbij ingezet worden.

5

Implementatie en voortgangsbewaking

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe strategisch beleidsplan en
het bestuurlijke actieprogramma. Voor het aansturen, monitoren en evalueren van de uitvoering van
het actieprogramma zet de raad een monitorgroep op. De monitoring zal gericht zijn op het niveau
van de resultaten aan de hand van de indicatoren en de streefwaarden in het programma.
De monitorgroep staat onder leiding van een externe coördinator en bestaat uit vijf
schooldirecteuren ( één voor FO, SO, VSBO, HAVO/VWO en SBO); drie onderwijsfunctionarissen en
het hoofd van de ICT-afdeling of een andere ICT-medewerker. De externe coördinator zorgt voor de
voortgangsrapportages incl. de financiële aspecten aan de Raad van Bestuur. De monitorgroep komt
maandelijks bij elkaar en organiseert jaarlijks in de maand juni een studiedag voor de scholen en het
hoofdkantoor om de uitvoering van het actieprogramma alsook de schoolwerkplannen te evalueren
en eventueel bij te stellen. Om de scholen continue te informeren en het contact tussen scholen te
stimuleren maakt de monitorgroep gebruik van een digitaal platform en een digitale nieuwsbrief.
De monitor zal op basis van data-analyses de resultaten, gericht op de verbetering van de
onderwijsleeropbrengsten, jaarlijks evalueren. Het gaat voornamelijk om de volgende resultaten:
A. In 2020 is het percentage voortijdig schoolverlaten (drop-outs) tot onder de 15% teruggebracht.
B. Er slaagt meer dan 80% van de examenkandidaten van het VSBO, Havo, Vwo en het SBO.
C. Meer dan 50% van de leerlingen in het funderend onderwijs beheerst de kerndoelen van vooral
Papiamentu, Nederlands en rekenen in voldoende mate. Zo ook de beheersing van het Engels
en het Spaans.
D. Het aantal leerlingen dat naar het VSBO doorstroomt is gedaald onder 60%.
E. Leerlingen ontplooien op alle onderwijsniveaus hun talenten optimaal en leren de 21st Century
skills beheersen.
F. Leerlingen ontwikkelen vanaf het funderend onderwijs voldoende ICT- vaardigheden,
mediawijsheid en een brede belangstelling voor moderne technologieën te ontwikkelen.
G. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben voldoende basiskennis informatica.
H. Leerlingen maken kennis met moderne technieken zoals Aquaponics, 3-4Dprinting enz. Ze
gebruiken programma’s als Makerspace om te leren ontwerpen.
I.
Leerlingen leren coderen en programmeren.
J. Leerlingen hebben voldoende motorische ontwikkeling en aan het eind van het funderend
onderwijs beheersen leerlingen de kernvakken in voldoende mate.
K. Elke leerling in het funderend onderwijs beheerst de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen
in voldoende mate.
L. Leerlingen ontwikkelen hun individuele ( verborgen) talenten op cognitief, creatief of sociaal
gebied bijvoorbeeld: ICT, schrijven, sport, dans, kunst muziek, theater, onderzoek doen,
ondernemerschap, wiskunde, ‘invention’, ‘‘business’ en spiritueel.
Benodigde volg- en/of meetinstrumenten
Voor het aansturen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het actieprogramma is het
cruciaal voor de monitorgroep, dat de volgende meetinstrumenten ontwikkeld of aangeschafd zijn:
1. Een digitaal leerlingvolgsysteem gekoppeld aan het hoofdkantoor.
2. Een digitaal kwaliteitsmonitor (revisie van de huidige).
3. Een digitaal volginstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ( of in LVS).
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4.
5.
6.
7.
8.

Digitale toetsen om de beheersing van ICT-vaardigheden en de 21st Century skills te meten.
Een objectieve vragenlijst ( bv. de UBES/betrokkenheidsvragenlijst van de Universiteit van
Utrecht) om de betrokkenheid te meten.
Een digitaal instrument om de interne communicatie binnen de organisatie en scholen van het
RKCS te meten.
De aanschaf kijkwijzerapp van Onderwijscoöperatie, of de leerKRACHT of andere
feedbacksysteem om het functioneren van het personeel te evalueren.
Een webbased nascholingsregister.

Bovenschoolse activiteiten
De monitorgroep zal belast zijn met de coordinatie van de activteiten die bovenschools moeten
worden uitgevoerd:
1. Het uitwerken en uitproberen van een nieuw onderwijsconcept, waarbij o.a. moderne
technologie wordt ingezet om leerlingprestaties te verbeteren, talenten van leerlingen te
ontdekken en leerlingen vaardigheden te laten ontwikkelen die voor de wereld van morgen van
vitaal belang zijn.
2. Het opzetten van een innovatieteam.
3. Een digitaal platform en een digitaal nieuwsbrief opzetten.
4. De huidige kwaliteitsmonitor aanpassen, jaarlijks afnemen en rapporteren naar de scholen.
5. Het in orde brengen van de ICT-infrastructuur en ICT-voorzieningen.
6. Zonne-energie voor de scholen regelen.
7. Het opstellen van een ICT- beleidsplan en implementatieplan. In het bovenschools ICTbeleidsplan is het begrip technologie en de gekozen ICT-leermiddelen voor een ieder duidelijk
omschreven en worden de vier randvoorwaarden volgens het Vier in balansmodel uitgewerkt.
8. Jaarlijkse meting van de toepassing van ICT bij het lesgeven.
9. Helpdesk van ICT- medewerkers oprichten & digitaliseren.
10. ICT- ondersteuning op afstand realiseren.
11. Helpdesk schoolmaatschappelijk werk opzetten voor ondersteuning op afstand.
12. Meer online scholing en scholing van de basisvaardigheden voor alle docenten.
13. Een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren in 2018 en 2020.
14. Meten van de interne communicatie binnen de organisatie en scholen.
15. Onderzoek naar efficiëntie binnen hoofdkantoor en scholen.
16. De interne werkprocessen, de ondersteunende processen (ICT-HRM-REPRO) en de
communicatielijnen duidelijk en schriftelijk beschrijven, hanteren en regelmatig evalueren en
bijgestellen
17. Herdefiniëring van de verschillende functies van het bovenschools personeel.
18. Beroepsprofielen van het personeel en een beroepscode opstellen en invoeren.
19. Integraal personeelshandboek opstellen en een functieboek voor het bovenschools personeel.
20. Functieboek voor het onderwijzende en niet-onderwijzend personeel herzien.
21. Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren via een digitaal feedbacksysteem.

Activiteiten van scholen
De monitorgroep zal tevens belast zijn met de aansturing van de activiteiten die voornamelijk onder
de verantwoordelijkheid van de scholen vallen. Ook deze activiteiten zijn door de schooldirecteuren
gedurende de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan voorgesteld en verwerkt in hoofdstuk 4.
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De activiteiten zijn te verdelen in de volgende categorieën:
A. Nascholing;
B. Ondersteuning;
C. Ontwikkeling of aanschaf van leermiddelen en materialen;
D. Infrastructurele investeringen;
E. ICT-investeringen.
In de bijlage is een overzicht van de verschillende activiteiten per categorie.
De monitorgroep en de Raad van Bestuur kunnen dit actieprogramma niet realiseren zonder de
inbreng en betrokkenheid van het personeel. Daartoe is het belangrijk dat alle medewerkers weten
wat het doel van het RKCS en de school is, dus waarom dit actieprogramma en het
schoolontwikkelingsplan/ schoolwerkplan wordt opgesteld en waarom de school van A naar B moet
veranderen. Betrokkenheid wordt bevorderd als er rekening wordt gehouden met de kwaliteiten en
talenten van medewerkers en docenten en als zij echt betrokken worden door te luisteren en in
gesprek te gaan of door hen verantwoordelijk te maken voor bepaalde (verbeter)acties. Belangrijk
daarbij is om te zorgen voor duidelijke kaders, ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen en de
spelregels samen op te stellen om binnen kaders tot topprestaties te kunnen komen. Geef docenten
en medewerkers de nodige ondersteuning en geef regelmatig op de juiste manier feedback, zodat ze
zich veilig en niet gecontroleerd voelen. Ook het regelmatig benoemen en vieren van een behaald
succes, ook kleine succesjes, zorgt dat iedereen weet dat men gewaardeerd wordt en dat we op de
goede weg zijn. Dat creëert vertrouwen, ook om een volgende misschien moeilijkere stap te zetten.

72

Bijlage
De activiteiten zijn te verdelen in de volgende categorieën:
A.
Nascholing;
B.
Ondersteuning;
C.
Ontwikkeling of aanschaf van leermiddelen en materialen;
D.
Infrastructurele investeringen;
E.
ICT-investeringen.
HFDoelst.
GK
HK
HK
GK
KI-SEV
GK
KI-SEV
ICT
HK
GK
HK
HK
GK
HK
KI-SEV

Activiteiten met betrekking tot Nascholing
Onderwerp : Educatiegebieden FO/CAV/SEV
Alle FO- educatiegebieden mn inhoud.
Workshops over gezonde levenstijl en gezond eten (FO/SO).
Praktisch onderwijs.
CAV-docenten/upgraden docenten vwb de artistieke en culturele vorming.
Kerndoelen SEV
Onderwerp : Taal /rekenen
Dyslexie, dyscalculie. Hoe reken/taal en schrijfproblemen te remedieren.
Hoe om te gaan met onderwijsachterstand op school.
Engelse taal.
Nulmetingen voor Papiaments, Engels en verschillende vakgebieden (FO).
Onderwerp : Differentiatie
Differentiatie leren toepassen.
Gepersonaliseerd leren.
Toetsontwikkeling/objectief informatie verzamelen.
Werken met niveaugroepen.
Zorgplan, handelingsplan,OGW, HGW, Effectieve Instructie, Intervisie,Collegiale consultaties en Functionerings gesprekken.
Onderwerp : Soc emot/leerpr
Digitaal programma sociaal-emotionele ontwikkeling/Ontwerpen methodieken en instrumenten soc.-emotionele ontwikkeling.
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KI-SEV
ICT
KI-SEV
KI-SEV
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
KI-SEV
KI-SEV
HK
HK
KI-SEV
HK
HK
GK
GK
KI-SEV
HK
HK
GK
HK

Leren vroegtijdig signaleren van kinderen met gedrags- en leerproblemen en/of met specifieke leerbehoeften/zwakke leerlingen/met
ADHD, ODD, autistische kinderen en hoe ermee om te gaan/aanpak.
Pesten”, “cyberpesten”, ongewenst gedrag.
Onderwerp : ICT
Digitaal rijbewijs/ICT-basisvaardigheden/ICT-geletterdheid.
Digitale lesprogramma’s, methodes, softwares leren gebruiken en digitaal lesmateriaal leren ontwikkelen.
Digitale toetsafname.
ICT medewerkers trainen.
Nulmeting ICT bij de docenten.
Omgaan met Profectus.
E-didactiek: distance learning/flipping the classroom/werken met grotere groepen gebruikmakend van ICT.
Probleemoplossend gericht werken, creatief en kritisch denken ( 21st century skills).
Onderwerp : Kath Id/godsdst
Katholieke godsdienstige vorming en katholieke waarden en normen schoolteam.
Kerndoelen voor godsdienst.
Onderwerp : Leiding/ Schoolorganisatie
Digitaal rapporteren” (via Kwaliteitsmonitor/jaarverslag) directieleden .
Inspirerend leiderschap.
Leidinggevenden kantoor over doel – en resultaatgerichte ondersteuning.
Nieuwe onderwijsconcept voor directie van de scholen.
Optimale leeromgeving creeren.
Rooster leren maken (FO) m.b.v. software.
Veiligheidstraining schoolpersoneel.
Verbetering leeropbrengsten.
Onderwerp : Functioneren personeel
Digitaal feedbacksysteem voor docenten en schoolleiders.
Persoonlijkheidstraining schoolpersoneel.
Scholing o.b.v. vereiste/vastgestelde competenties/bekwaamheidseisen en referentieniveaus o.a. communicatieve vaardigheden (
bovenschools) personeel,ICT- geletterdheid en digitale didactiek.
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KI-SEV

Communicatieve vaardigheden PZ-afdeling, kantoorpersoneel en scholen.

ICT
GK
GK
GK

Onderwerp : Conferenties etc
Bezinningsdagen personeel.
Bijwonen conferenties, seminars in het buitenland, werkbezoeken
Onderwerp : Ouders
Training/workshops voor ouders verschillende onderwerpen o.a opvoeding.
Workshops voor de oudercommissies.
Workshops voor de ouders: ICT gebruik.
Workshops voor leerlingen/ouders: hoe om te gaan met eigen emoties

GK

Workshops over gezonde levenstijl en gezond eten.

KI-SEV
ICT

HFDoelst.
HK
KI-SEV
HK
HK
HK
HK
GK
KI-SEV
ICT
HK
ICT
HK
HK
HK
HK

Activiteiten met betrekking tot Ondersteuning
Competentiehandboek ontwikkelen en personeel informeren.
Deskundige hulp voor opstellen rampenbestrijdingsplan/ veiligheidsplan.
Deskundige inzetten voor opstellen, afname en verwerking tevredenheidonderzoeken.
Deskundige inzetten voor de verdere invoering van het taalbeleidsplan VO en SBO.
Deskundige inzetten voor het herdefinieren avn de functies van bovenschools personeel.
Deskundige inzetten voor het herschrijven en invoeren van het taalbeleidsplan FO voor de 4 talen.
In kaart brengen sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (smwerkers).
Informatie-middagen/avonden over bv pensioen.
Kosten Bovenschools innovatieteam/ afdeling “onderzoek” .
Kosten deskundige voor het opzetten van plan oudereducatie.
Kosten ivm inroepen van deskundigen voor het opstellen van POP en PAP.
Ondersteuning FO en SO- scholen met hun SOP en jaarprogramma's.
Ondersteuning VO en SBO-scholen bij SOP en CSIP.
Opstellen handelingsplannen.
Organisatie quiz.
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HFDoelst.

Activiteiten met betrekking tot Ontwikkeling of aanschaf van leermiddelen en materialen

HK

Kosten aanschaf methode van Bonaire en kopieermateriaal, handleidingen.

KI-SEV

Kosten ivm met ontwikkelen programma’s spirituele, persoonlijke ontwikkeling.

KI-SEV

Kosten aanschaf en ontwikkeling CAV-materiaal.

GK

Kosten ivm ontwikkelen lesprogramma’s SEV/aanschaf digitaal programma /methode SEV

HK

Ontwikkelen “kleine filmpjes”.

KI-SEV

Ontwikkelen godsdienstmethode.

KI-SEV

Ontwikkelen lespakketen voor GLB.

HK

Ontwikkeling nieuw onderwijsconcept.

HFDoelst.
HK
ICT
HK
ICT
KI-SEV
HK
ICT
GK
KI-SEV
KI-SEV
HK

Activiteiten met betrekking tot Schoolinfrastructuur
Aanleg sportfaciliteiten:opknappen gymzalen en sportvelden
Infrastucturele aanpassingen tbv ICT o.a. verzwaring electra-voorzieningen
Inrichting- en onderhoudskosten School als “community center”/multifunctionele ruimte voor de ouders.
Kosten aanschaf elektronische schoolpoorten/7000 per school.
Kosten in veband met onderhoud schooltuin/ 200 per mnd per school
Kosten ivm : Zonne-energie/40.000 per school
Kosten ivm adequaat alarmsysteem en beveiliging schoolgebouw./2500 per sch
Kosten ivm inrichting en onderhoud CAV lokalen (ook in FO).
Kosten infrastructurele aanpassing tbv naschoolse opvang.
Kosten ivm infrastructuur op school: -ruimte voor smw-er, IB-er, R.T.-er
School aantrekkelijk maken voor de leerlingen en leerkrachten o.a. onderhoud.
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HFDoelst.
ICT
ICT
HK
ICT
ICT
HK

Activiteiten met betrekking tot ICT
Opstellen ICT-beleid.
Inzet externe ICT-proffessional ter ondersteuning bij uitvoering ICT-beleid.
Aanschaf ICT middelen en voorzieningen: tablets, laptops, PC , IWB en Smart TV en Smart TV tables, software, online programma's enz.
Onderhoud ICT -infrastructuur (hardware en software).
Installeren van camera’s/beveiliging elektronisch apparatuur/hardwares.
Optimale internetverbinding (gratis Wifi) gemiddeld 3000 per school.

GK

Digitale helpdesk voor ICT.

HK

ICT-ondersteuning scholen.

HK
ICT
KI-SEV
KI-SEV
HK
GK
HK
GK
ICT
ICT
ICT

Kijkwijzerapp Onderwijscoöperatie (gratis), de leerKRACHT of andere digitaal feedbacksysteem tbv evaluatie functioneren docenten.
Nascholingsregister.
Aanschaf objectieve vragenlijst ( bv. de UBES) om de betrokkenheid te meten.
Een digitaal instrument om de interne communicatie binnen de organisatie en scholen van het RKCS te meten.
Digitaal kwaliteitsmonitor activeren en evt. reviseren.
Digitaal systeem/LVS/ontwikkelen passend en betrouwbaar LVS.
Digitaal volginstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Digitale helpdesk voor schoolmaatschappelijk werk.
Digitale toetsen om de beheersing van ICT-vaardigheden en de 21st Century skills te meten.
Inrichting “medialab”.
ICT-infrastructuur “talenpracticum".
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