Schoolplan Oostvaarders College 2015‐2018
(verlengde versie t/m 1 augustus 2021)

De beste voorbereiding op een waardevolle toekomst

Kwaliteit – duidelijk – persoonlijk – toekomstgericht
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Inleiding
Dit is het schoolplan van het Oostvaarders College 2015 – 2018 (verlengd tot 1 augustus 2021).
Het plan geeft:
•
inzicht in de aard van onze opdracht voor de komende jaren
•
richting aan onze activiteiten
•
een kader voor de verdere uitwerking in operationele plannen van de afdelingen.
Aan de strategische versie van het schoolplan is aanvullende informatie toegevoegd opdat
het schoolplan ook voldoet aan de eisen van de inspectie.
We zetten de komende periode versterkt in op de verbetering en vernieuwing van de OVC‐
onderwijskwaliteit, de vitaliteit van de school als organisatie en de communicatie van de
OVC‐identiteit in Almere. We doen dat vanuit vier speerpunten, die we in deze versie verder
uitwerken, namelijk:
1. Uitdagend onderwijs
2. Leerlingbegeleiding en Pedagogisch klimaat
3. Professionele schoolcultuur
4. Efficiënte organisatieprocessen
Veel van de uitgesproken intenties en activiteiten zijn al in gang gezet. Dat doen we vanuit
een werkwijze waarbij het streven naar kwaliteit, duidelijkheid, persoonlijke aandacht en
toekomstgerichtheid leidend zijn. De inhoudelijke doelen blijken nog steeds goed te
voldoen. Daarom is dit Schoolplan verlengd tot 1 augustus 2021. Daarnaast is het Koersplan
van de ASG pas afgelopen jaar gereed gekomen en vinden wij het van belang dat het
nieuwe schoolplan van het OVC daarop aansluit. In de tekst zijn verwijzingen naar data
hierdoor niet altijd up to date.
Mark Manders, Rector OVC
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Wie zijn wij?
Stand najaar 2015

Het Oostvaarders College is een school voor Voorgezet
Onderwijs in Almere Buiten en is onderdeel van de
Almeerse Scholen Groep (ASG). In 2017 is het OVC een
lyceum, met naast de reguliere havo en atheneum
afdelingen een atheneum en gymnasium plus afdeling.
Onze school in cijfers (2016)
• 2235 leerlingen
• 221 medewerkers
Profiel
• Talentklassen
• Unesco school
• Officieel erkende diploma’s Cambridge Engels
Vanaf 2016‐2017:
• Officieel erkende diploma’s Frans DELF, Duits
Goethe en Spaans DELE
• WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland) school
• Atheneum en Gymnasium plusklassen
Onze resultaten: slagingspercentages 2015
• Vwo
92%
• Havo
87%
• Vmbo
98%
4

Speerpunten Schoolplan 2015‐2018
In dit Schoolplan presenteren we de ambitie die het OVC heeft voor de periode 2015‐2018. Verkort weergegeven ziet deze er als volgt uit:

Missie OVC

Wij richten ons in 2015‐2018
op:

In 2015‐2018 werken we aan:

1. Uitdagend
Onderwijs

Onderwijs: leerling centraal
2. Leerlingbegeleiding
& Pedagogisch klimaat

De beste voorbereiding op
een waardevolle toekomst

3. Professionele
Schoolcultuur

Organisatievitaliteit
4. Efficiënte
Organisatieprocessen
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Making of
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Making of: impressies
Dit document is tot stand gekomen door een brede dialoog die met alle OVC‐ers gevoerd is. Deze beelden geven een indruk van
de inspiratie en de inzet waarmee dit gebeurde.
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Making of: impressie opbrengst OVCafé’s
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Making of: Voorbeelden peilingen uit OVCafé 3
98% gaat ervoor om ons imago ook (weer) hard te maken

De ziel van de school wordt goed gevangen

Ruim 80% kan zich vinden in het concept van de
verantwoording afleggende professional

Voldoende belangstelling voor G+ A+
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Making of: Totstandkoming Schoolplan 2015–2018
Bijeenkomsten 2015 en 2016

Maart

April

Mei

Sept.

Oktober

Januari

Maart

MT en Werkgroep Schoolplan
Voorbereiding en begeleiding Schoolplan
Medewerkers: Kernthema’s
Ouders: Kernthema’s
OVCafé 1: Medewerkers
Missie en Beloftes aan ouders en leerlingen

2
15
21

Werkgroepen maken voorstel
Thema’s ter voorbereiding op OVCafé 2
OVCafé 2: Medewerkers
Aan de slag met uitwerken van thema’s

19

Leerlingen en ouders
OVCafé 3: Medewerkers
Aan de slag met uitwerken van thema’s

5

OVCafé 4: Medewerkers
Uitvoering Schoolplan (focus op 2 thema’s)

26

Bespreking CvB ASG en MR

PM

OVCafé 5: Medewerkers

31
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Deel I: Strategisch Kader en OVC Speerpunten
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1. Identiteit OVC
“De beste voorbereiding op een waardevolle toekomst”
Het OVC wil de beste voorbereiding op een waardevolle toekomst bieden. Het
OVC is te karakteriseren door vier woorden die hieruit voortvloeien en de ziel
van het OVC vormen:
• Kwaliteit
• Duidelijkheid
• Persoonlijk
• Toekomstgericht
Wij willen tijdens de schoolplan periode op deze vier kernwoorden
gewaardeerd worden door medewerkers, leerlingen en ouders. Uit de dialoog
met alle medewerkers zijn beloftes aan ouders en leerlingen voortgekomen.
Deze beloftes staan hieronder per kernwoord.
Kwaliteit
• Wij leiden op voor een passend diploma
• Wij zijn betrokken en bekwaam
• Wij dagen uw kind uit om het beste uit zichzelf te halen

Deze profilering is in Almere merkbaar door:
•
•
•

•
•

UNESCO programma
Aanbod Talentklassen
Atheneum+ en Gymnasium+,
•
Versneld VWO vanaf 2016‐2017
•
Extra erkende diploma’s (Cambridge Engels,
Frans DELF, Duits Goethe en Spaans DELE, ECDL)
•
Persoonlijk mentoraat
•
Filosofie en debat
Begeleiding van toptalent (kunst en sport)
Ontwikkeling naar WON school

Volgens medewerkers wordt met de vier kernwoorden woorden de
ziel van de school goed gevangen:

Duidelijk
• Wij bieden duidelijkheid en structuur
Persoonlijk
• Wij kennen uw kind
• Wij hechten waarde aan goed contact met uw kind en u als ouder
Toekomstgericht
• Wij bieden de mogelijkheid voor een brede ontwikkeling
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2. Professionele identiteit OVC
We bouwen met elkaar aan een professionele cultuur met
verantwoording afleggende professionals en sturen op een
houding met de volgende vier kernwoorden:
Verantwoording
Lerend
Ondernemend
Teamspeler
We zetten met elkaar stappen naar vertrouwen. Zie hiervoor het
schema rechts. Daarbij werken we langs de volgende grondregels.
Een ieder praat voor zichzelf
Het managementteam is helder hoe besluitvorming
plaatsvindt
Het is helder wie waar over gaat
Medewerkers worden betrokken in besluiten die hen direct
aangaan
Er kan beroep gedaan worden op een
klokkenluidersregeling
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(on) Veiligheid

Vertrouwen

3. Foto OVC (SWOT najaar 2015)
Kansen
1.
2.
3.
4.
5.

Bedreigingen

Brede ontwikkeling leerlingen
Digitale ontwikkeling
Aandacht voor professionalisering docenten
Beleidsruimte voor eigen koers
Mogelijkheden evidence‐based onderwijs

1.
2.
3.
4.
5.

Sterktes
1.
2.
3.
4.
5.

Nadruk meetbare doelen
Kwantitatief en kwalitatief lerarentekort
Te vroege selectie
Beperkte financiering
Onvoorspelbaarheid Almeerse markt

Te verbeteren/zwaktes

Keuzemogelijkheden leerlingen
Cultuur voor leerlingen
Eindexamenresultaten
Vakonderwijs
Ruimte voor initiatieven

1.
2.
3.
4.
5.
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Onderwijsproces en leerlingenzorg
Leiderschap
Cultuur
Communicatie
Organisatieprocessen

3. Foto OVC: Bronnen
De foto van OVC en het OVC Schoolplaan staan in relatie tot de onderstaande bronnen en de dialoog die gevoerd is met alle OVC‐ers.
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3. Foto OVC: Wat vragen leerlingen van de school?
Resultaten leerling‐bijeenkomsten

In bijeenkomsten onder leiding van hun mentor hebben alle leerlingen van
onze school uitspraken gedaan over wat zij van de vier kernwoorden
kwaliteit‐ duidelijkheid – persoonlijk‐ toekomstgericht herkennen op
school, wat ze goed vinden en wat mag veranderen. De leerlingen in de
examenklassen zijn bevraagd via enquêtes. Hieronder volgt een selectie
van de opbrengst van deze leerling bijeenkomsten en uitkomsten van de
enquêtes.

Goed
Aardige en betrokken medewerkers
Duidelijke regels
Keuzemogelijkheden, met name talentklassen
Te verbeteren
Persoonlijke leerroutes en begeleiding
Randvoorwaarden en voorzieningen
Inzet ICT
Houden aan afspraken medewerkers
Voorbereiding op toekomst
Kleinschaligheid
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3. Foto OVC: Wat vragen ouders van de school?
Resultaten ouderbijeenkomst 18 april 2015

Ook ouders hebben uitspraken gedaan over de richting van het schoolplan en de
thema’s waaraan wat hen betreft deze planperiode gewerkt moet worden.
Hieronder volgt een selectie van de opbrengst van deze bijeenkomst.
o
o
o
o

Aansluiten bij de maatschappij van morgen
Motiverend en inspirerend onderwijs
Onderwijs op maat
De leerling centraal, niet de regels
Begeleiding leerling bij overgangen:
overgang PO‐VO
onderbouw‐bovenbouw
profielkeuze
wie ben ik?
Etc.
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4. Visie op Speerpunten
Onderwijs:
leerling centraal

Organisatievitaliteit

1.

Uitdagend Onderwijs: Uitdagend Onderwijs ‐ Onderwijs op Maat ‐ Vakoverstijgende Vaardigheden

Het OVC heeft van oudsher een reputatie hoog te houden op het gebied van onderwijskwaliteit. We zien de noodzaak om deze
reputatie te versterken en nadrukkelijk uit te dragen. Dit doen we mede onder invloed van maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen die onder meer vragen om onderwijs op maat en vakoverstijgende vaardigheden.
Het OVC wil haar leerlingen een optimale voorbereiding bieden op het hoger en universitair onderwijs en burgerschap.
Ook zien we mogelijkheden om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren en leerlingen meer te motiveren.

2.

Leerlingbegeleiding & Pedagogisch Klimaat

3.

Professionele Schoolcultuur: Professionele Cultuur – Samenwerking en Communicatie

4.

Een positief pedagogisch klimaat en een goede leerlingbegeleiding hebben een sterk effect op het welbevinden van onze leerlingen en
daarmee op hun ontwikkeling en leervermogen. Ook in een grote school moet elk kind zich gezien en geborgen voelen. Op het OVC
hechten we aan een balans tussen cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en hebben wij de overtuiging dat het eerste eigenlijk
niet zonder het tweede kan.

Onderwijskwaliteit staat of valt met het vakmanschap van docenten, OOP en leidinggevenden. Een belangrijke voorwaarde is een
professionele schoolcultuur: een cultuur waarin iedere OVC‐er verantwoordelijkheid voelt en neemt voor de kwaliteit van het
onderwijs en de school als geheel, waardoor we nauw samenwerken en goed communiceren. Een professionele schoolcultuur maakt
het OVC tevens een aantrekkelijk werkgever.

Efficiënte Organisatieprocessen

Extra investeren in de basis op orde van de organisatieprocessen is nodig. We hebben een achterstand in te lopen om ons volledig op
onderwijskwaliteit te kunnen richten. En door het verdwijnen van het VMBO verliezen we een belangrijke inkomstenbron (min circa
3,5 milj.), een aantal collega’s en moeten we blijven investeren in de motivatie van het personeel en zorgdragen dat processen met
minder mensen goed blijven lopen.
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Deel II: Uitwerking 2015‐2018
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Speerpunt 1: Uitdagend Onderwijs

Uitdagend Onderwijs – Onderwijs op Maat – Vakoverstijgende Vaardigheden
1. Waarom doet dit thema er toe voor het OVC?
Het OVC heeft van oudsher een reputatie hoog te houden op het gebied van
onderwijskwaliteit. We zien de noodzaak om deze reputatie te versterken
en nadrukkelijk uit te dragen. Dit doen we mede onder invloed van
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die onder meer vragen
om onderwijs op maat en vakoverstijgende vaardigheden.
Het OVC wil haar leerlingen een optimale voorbereiding bieden op het hoger
en universitair onderwijs en burgerschap.
Ook zien we mogelijkheden om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren
en leerlingen meer te motiveren.

2. Wat is ons uitdagende doel?
o Elke leerling ontdekt zijn capaciteiten en passie door ons brede en
hoogwaardige onderwijsaanbod
o Leerlingen zijn uitstekend voorbereid op het hoger en academisch
onderwijs
o De leerling ontwikkelt zich tot een kritisch, goed geïnformeerd en
democratisch lid van de maatschappij
o De leerling leert actief en gemotiveerd en neemt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces
o De leerling staat centraal en wij besteden in ons onderwijs
aandacht aan verschillen tussen leerlingen
o De leerling behaalt uitstekende resultaten

3. Wat is onze strategie: hoe pakken we dit aan?
Wij zetten in op kwalitatief hoogwaardig onderwijs èn brede vorming:
o Primaire proces op orde (inclusief complexe docentvaardigheden) met
focus op differentiëren
o Aanbod van Gymnasium+ en Atheneum+, onderzoek naar verbreding en
verdieping van het Havo‐onderwijs (afgerond in 2017‐2018)
o Leerlingen uitdagen, motiveren en meer verantwoordelijkheid in het
leerproces geven
o Het behalen van extra extern geaccrediteerde diploma’s en
verbredingsmodules (bijv. Cambridge Engels, Frans DELF, Duits Goethe
en Spaans DELE)
o Wetenschapsoriëntatie verwerken in ons curriculum, daarbij strevend
naar WON certificering
o Onderwijs aansluiten bij de pijlers van UNESCO
o Intensieve samenwerking met het vervolgonderwijs
o Docenten zetten ICT en digitaal leermateriaal optimaal in het
onderwijsproces
o Pilots op gebied van maatwerk (bijv. versneld of op ander niveau
eindexamen doen)

4. Wat is het resultaat?
Voor een volledige uitwerking van de prestatie indicatoren zie
bijlage 1. We hanteren daarbij de volgende type indicatoren:
o We zitten op of boven de (voor dit speerpunt relevante) normen
van de inspectie
o De leerlingen leggen een portfolio aan waaruit blijkt dat:
• Zij beschikken over vaardigheden die voorbereiden op
het hoger en academisch onderwijs en burgerschap
• Zij zelf initiatief nemen ten aanzien van hun leerproces en
prestaties en zij deze beargumenteerd kunnen evalueren
• Het OVC onderhoudt nauwe contacten en werkt samen met
tenminste twee universiteiten en HBO‐instellingen
• Docenten beschikken over complexe docentvaardigheden,
waaronder in ieder geval kunnen differentiëren
• Docenten zijn in staat om ICT en digitaal leermateriaal optimaal in
te zetten in het onderwijsproces om zo het beste uit leerlingen te
halen
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Speerpunt 2: Leerlingbegeleiding / Pedagogisch Klimaat
1. Waarom doet dit thema er toe voor OVC?
Een positief pedagogisch klimaat en een goede
leerlingbegeleiding hebben een sterk effect op het welbevinden
van onze leerlingen en daarmee op hun ontwikkeling en
leervermogen. Ook in een grote school moet elk kind zich gezien
en geborgen voelen. Op het OVC hechten we aan een balans
tussen cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en hebben
wij de overtuiging dat het eerste eigenlijk niet zonder het tweede
kan

2. Wat is ons uitdagende doel?
o Iedere leerling krijgt de ondersteuning die hij of zij
nodig heeft om succesvol te zijn
o In en om het schoolgebouw en in alle klassen is de
positieve pedagogische sfeer overal ‘voelbaar en
zichtbaar’. Er heerst rust in de school. Leerlingen,
ouders en medewerkers voelen zich veilig, prettig en
gezien, ze kunnen en mogen zichzelf zijn.
o Er is een duidelijke, herkenbare structuur

3. Wat is onze strategie: hoe pakken we dit aan?
o Begeleiding: we zetten in op de mentor en mentoruren om
begeleiding mogelijk te maken
o We hebben iedere leerling in beeld door:
o schoolbrede afstemming
o delen en gebruik maken van beschikbare informatie
o effectieve leerling‐ en rapportbesprekingen
o een duidelijke ondersteuningsstructuur
o vaste afspraken over vroegtijdige probleemsignalering
en vastlegging in SOM
o We betrekken leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben en hun ouders als volwaardige partners
o In de gesprekscyclus is het pedagogisch handelen door OP en
OOP een vast onderdeel
o We begeleiden leerlingen bij hun loopbaan(oriëntatie) en de
keuzes die ze daarin moeten maken

4. Wat is het resultaat?
Voor een volledige uitwerking van de prestatie indicatoren
zie bijlage 1. We hanteren daarbij de volgende type
indicatoren:
o Leerling‐ en Oudertevredenheid wat betreft
schoolklimaat en leerlingzorg‐ en begeleiding ligt
minimaal op hetzelfde niveau als de benchmark (in
leerjaar 3)
o Signalering positief pedagogisch klimaat bij lesbezoeken
o Medewerkers en leerlingen houden zich aan afspraken
en spreken elkaar daar op aan
o De visie is uitgewerkt in o.a. diverse protocollen,
mentoraat en leerlingbespreking
o De sfeer op school
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Speerpunt 3: Professionele Schoolcultuur

Professionele Schoolcultuur‐ Samenwerking en Communicatie
1. Waarom doet dit thema er toe voor OVC?
Onderwijskwaliteit staat of valt met het vakmanschap van docenten, OOP
en leidinggevenden. Een belangrijke voorwaarde is een professionele
schoolcultuur: een cultuur waarin iedere OVC‐er verantwoordelijkheid
voelt en neemt voor de kwaliteit van het onderwijs en de school als
geheel, waardoor we nauw samenwerken en goed communiceren. Een
professionele schoolcultuur maakt het OVC tevens een aantrekkelijk
werkgever.

2. Wat is ons uitdagende doel?
o We hebben een professionele schoolcultuur waarin iedere OVC‐er
zich optimaal kan ontwikkelen. Iedere OVC‐er voelt zich verbonden
met de uitgangspunten en doelstellingen van de school en draagt bij
aan het optimaal realiseren hiervan. Initiatief, inspiratie en
enthousiasme is zichtbaar in de school op ieder niveau.
o Besluitvorming en communicatie vindt transparant plaats.
o We spreken elkaar aan op onze professionaliteit.
o De verzuimcijfers liggen op of onder het landelijk gemiddelde

3. Wat is onze strategie: hoe pakken we dit aan?
o We bouwen met elkaar aan een professionele cultuur met
verantwoording afleggende professionals en sturen op een houding
met de volgende vier kernwoorden: Verantwoording – Lerend –
Ondernemend ‐ Teamspeler
o We zetten met elkaar stappen naar vertrouwen. Zie voor de
grondregels paragraaf 2. ‘Professionele identiteit OVC’
o Iedere OVC‐medewerker heeft een persoonlijk ontwikkel‐ en
opleidingsplan en is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De
ontwikkeling is direct gerelateerd aan de OVC‐ identiteit en de
thema’s van het Schoolplan. Dit plan is een vast onderdeel van de
gesprekscyclus.
o In de gesprekscyclus is naast competenties nadrukkelijk aandacht
voor waarneembaar gedrag en persoonlijke feedback daarop
(middels o.a. 360° en docentcoaches)
o Het OVC biedt ontwikkeling op maat en maakt daarbij gebruik van
o.a. het aanbod van ASG en de samenwerking met AAOS
o We kiezen regelmatig voor een wisselende samenstelling van
expertgroepen om ook afdelingsoverstijgende samenhang te
versterken
o Een groep voortrekkers neemt het voortouw om versterkt aan de
innovatie en de OVC‐variant van uitdagend onderwijs te werken

4. Wat is het resultaat?
Voor een volledige uitwerking van de prestatie indicatoren zie bijlage 1.
We hanteren daarbij de volgende type indicatoren:
o Een OVC profiel dat invulling geeft aan professionele standaarden
o Een persoonlijk ontwikkel‐ en scholingsplan voor iedere OVC‐er
o Maatwerk programma’s voor leidinggevenden en medewerkers
(focus op waarmaken ambitie Schoolplan)
o Een gedragen gesprekscyclus waarin voor iedereen het waarom, wat
en hoe duidelijk is
o Er is waarneembaar gedrag op gebied van communicatie volgens de
afspraken die zijn vastgelegd in onze professionele standaarden en
in het communicatieplan
o Bij besluitvorming worden de juiste lijnen gevolgd (proces en
betrokkenen)
o Men spreekt elkaar aan op het gedrag, vastgesteld in de
professionele standaarden (zie de bijlage voor meer toelichting op
onder meer grondregels)
o De kengetallen (verzuimpercentage, meldingsfrequentie en %
nulverzuim) zitten op of onder landelijk gemiddelde
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Speerpunt 4: Efficiënte Organisatieprocessen

1. Waarom doet dit thema er toe voor OVC?
Extra investeren in de basis op orde van de organisatieprocessen is
nodig. We hebben een achterstand in te lopen om ons volledig op
onderwijskwaliteit te kunnen richten. En door het verdwijnen van
het VMBO verliezen we een belangrijke inkomstenbron (min circa
3,5 milj.), een aantal collega’s en moeten we blijven investeren in de
motivatie van het personeel en zorgdragen dat processen met
minder mensen goed blijven lopen.

2. Wat is ons uitdagende doel?
o Het OVC is een financieel gezonde school die voldoende
ruimte en (financiële) middelen inzet om haar
onderwijsdoelen te realiseren
o De ondersteunende diensten van het OVC en OP werken
efficiënt en effectief vanuit vooraf vastgestelde doelen
waarbij de inzet wordt bepaald door de tevredenheid van de
klant en de vraag uit de organisatie

3. Wat is onze strategie: hoe pakken we dit aan?
In eerste instantie richt de aandacht zich met name op het OOP
(het onderwijsondersteunend personeel). Het OP (het
onderwijspersoneel) wordt later uitgewerkt.
o Het MT maakt planning voor de uitvoering van de formatie
o Op basis van de vastgestelde planning levert elke betrokkene op
tijd de correcte gegevens aan.
o Bij het opstellen van de meerjarenbegroting (MJB) wordt door
de SL/MT de inzet m.b.t. de speerpunten/activiteiten in het
schoolplan voor het volgend schooljaar vastgesteld.
o Afslanking: 10 fte OOP, 28 fte OP en 2,2 fte MT (incl. secr.)
binnen twee jaar aan de hand van een benchmark
o Op basis van prognoses wordt er een meerjaren formatie (MJF)
gemaakt waarbij het afspiegelbeginsel gebruikt wordt.
o Vanuit vooraf vastgestelde kaders worden beschrijvingen van
de werkzaamheden lean geformuleerd en lean uitgevoerd.
o Taken en processen OOP en OP worden beschreven. We
bepalen welke taken waar belegd moeten worden (OP en OOP
per 1‐8‐2018)

4. Wat is het resultaat ?
Voor een volledige uitwerking van de prestatie indicatoren zie
bijlage 1. We hanteren daarbij de volgende type indicatoren:
o Een innovatie‐agenda/plan voor de begrotingsperiode 2017‐
2020 waarbij elk jaar 1% van de totale inkomsten
gereserveerd wordt voor innovatie
o Een afvloeiingsplan waarin de personele gevolgen van het
verdwijnen van het VMBO zijn vastgelegd
o Een jaarlijkse MeerJarenFormatie (MJF) op basis van
prognoses en een bijgestelde afspiegellijst
o Een planning waardoor iedere medewerker van het MT en
betrokken ondersteuningsdiensten kan zien wanneer en
door wie op welk tijdstip welke gegevens er aangeleverd
moeten worden
o De taken van het OP (formatie) en OOP (taakomschrijving)
zijn vastgelegd
o Er zijn protocollen voor de diverse onderdelen van de
bedrijfsvoering
o De klanttevredenheid voor de ondersteunende diensten
levert een voldoende op (6,0) en per onderdeel is het een
voldoende (6).
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6. Geïntegreerde Plannen OVC 2015‐2018
Veel speerpunten worden binnen geïntegreerde plannen uitgevoerd. Hieronder staat welke strategische
documenten wanneer tot stand komen.

2015‐2016
o
o
o
o
o
o
o
o

Projectplan plusklassen (februari 2016)
Uitwerking talentklassen
SOP (School Ondersteunings Profiel) (februari 2016)
Huisvesting en onderwijs
Opstellen Innovatie‐agenda (voorjaar 2016)
HR plan: onderdeel verzuimbeleid
OOP plan 2016
ICT plan

2016‐2017
o HR plan: onderdeel performance
management
o Communicatieplan, extern en intern
(zomer 2017)
o Opstellen integraal monitoringplan bij
het Schoolplan voor duurzame
verbetering (bepalen dashboard en
integreren digitale
monitoringssystemen zoals digitale
observatietools)
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2017‐2018
o Nog in te vullen

7. ASG Koersplan en OVC Schoolplan
Het OVC maakt deel uit van ASG (de Almeerse Scholen Groep) en draagt bij aan het realiseren van de visie en ambitie van ASG, zoals
die vastgelegd is in het Koersplan 2015‐2018. Een belangrijk deel van de ambitie in het OVC schoolplan gaat over het bieden van de
Almeerse variant van excellent en eigentijds onderwijs. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om te investeren in de vitaliteit van onze
organisatie. Ter vergelijking is de essentie van het Koersplan en van dit Schoolplan naast elkaar opgenomen.

ASG Koersplan

OVC Schoolplan
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Deel III: Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht doelen en prestatie indicatoren
Kwaliteitsindicatoren OVC en Inspectienormen
Personeelsbeleid
Kwaliteitszorg
Schoolondersteuningsprofiel (SOP), separate bijlage
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Bijlage 1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 1: Uitdagend Onderwijs
Doel:
Leerlingen zijn uitstekend voorbereid op het hoger en academisch onderwijs
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

De leerlingen beschikken over vaardigheden die
voorbereiden op het hoger (en academisch)
onderwijs; kunnen bv een onderzoek opzetten en
uitvoeren

•

Het cijfer voor het PWS is gemiddeld een
6.5 of hoger (PI voor teams BB)

Waar belegd?
Afdelingen
Secties
Talentklassen

•

Kwaliteit van geleverde prestaties door leerlingen (zoals
presentaties, werkstukken, PWS ed), onder meer blijkend uit
portfolio
Het verkrijgen van WON certificering

•

De PWS cijfers

BB Afdelingen

3. Het OVC onderhoudt nauwe contacten en
werkt samen met ten minste twee
(universiteiten en) HBO‐instellingen.

•

De inhoud van de afspraken met universiteiten en HBO‐
instellingen

Afdelingen

4.

•

Het percentage leerlingen dat onderwijs volgt aan WO

Afdelingen

5. Docenten beschikken over complexe
docentvaardigheden

•

Digitale Observatie Tool (DOT)

Afdelingen

6.

•

Leerlijnen

Secties

2.

8 procent van de VWO leerlingen van het OVC volgt
onderwijs aan WO (bv pre‐university college,
LAPTOP)

In de leerlijn van de vakken zijn hiervoor relevante
kennis en vaardigheden verwerkt
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1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 1: Uitdagend Onderwijs
Doel
De leerling leert actief en gemotiveerd en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces
Prestatie Indicator

Meetinstrument

Waar belegd?

1.

Leerlingen houden zich aan afspraken over het
inleveren van gemaakt werk

•

Bespreking in afdelingsoverleggen

Afdeling

2.

Leerlingen nemen zelf initiatief ten aanzien van hun
leerproces en prestaties

•
•
•

Relevante indicatoren in DOT
Zelfevaluatie leerling
Persoonlijke ontwikkelingsplannen in plusklassen

Afdelingen

3.

De leerlingen kunnen hun prestaties
beargumenteerd evalueren

•

Bespreking in afdelingsoverleggen

Afdelingen

4.

De leerlingen leggen prestaties, ervaringen e.d. vast
in een portfolio

•

Aanwezigheid portfolio’s

Afdeling

Doel
De leerling staat centraal en wij besteden in ons onderwijs aandacht aan verschillen tussen leerlingen
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

Docenten zijn in staat om te differentiëren

•

DOT

2.

Docenten zijn in staat om ICT en digitaal leermateriaal
optimaal in te zetten in het onderwijsproces om zo
het beste uit leerlingen te halen

•

DOT (er moet dan een indicator worden
toegevoegd)

3.

Er is een pilot opgezet waarbij een aantal leerlingen
de mogelijkheid krijgt om voor een vak op een hoger
niveau eindexamen te doen.
Binnen het curriculum wordt ruimte gecreëerd voor
maatwerk

•

Pilot

BB afdelingen

•

Inventarisatie

Afdeling
Sectie
Talentklassen

4.
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Waar belegd?
Afdeling
Sectie
Talentklassen
Afdeling
Sectie
ICT coördinator en E‐coaches

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 1: Uitdagend Onderwijs
Doel
De leerling ontwikkelt zich tot een kritisch, goed geïnformeerd en democratisch lid van de maatschappij
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

•

Leerlingen beschikken over vaardigheden die voorbereiden op het
burgerschap

Portfolio leerlingen

Waar belegd?
Unesco
Talentklas I AM
Afdeling

Doel
De leerling behaalt uitstekende resultaten
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

We zitten op of boven de (voor dit speerpunt relevante) normen
van de inspectie

•

Toezichtkader inspectie

2.

Leerlingen hebben de mogelijkheid extra
certificaten en diploma’s te behalen

*
*
*

Goethe, Delf, Dele,Cambridge
Cum laude certificaat
Burgerschap certificaat

Waar belegd?
Secties

MVT en Engels
Afdelingen
Unesco

Doel
Elke leerling ontdekt zijn capaciteiten en passie door ons brede en hoogwaardige onderwijsaanbod
Prestatie Indicator
1.
2.

Er is buiten het basiscurriculum een breed aanbod voor leerlingen,
aansluitend bij hun capaciteiten en/of passie
Het aanbod van de talentklassen draagt bij aan de ontplooiing van
onze leerlingen

Meetinstrument
Inventarisatie
Beschrijving aanbod

Waar belegd?
Secties
Verbredingscoaches
Talentklassen

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 2: Ondersteuning/Pedagogisch Klimaat
Doel
In en om het schoolgebouw en in alle klassen is de positieve pedagogische sfeer overal ‘voelbaar en zichtbaar’. Er heerst rust in de school.
Leerlingen, ouders en medewerkers voelen zich veilig, prettig en gezien, ze kunnen en mogen zichzelf zijn.
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

De leerlingtevredenheidsscore wat betreft
schoolklimaat ligt eind 2018 minimaal op hetzelfde
niveau als de score van de benchmark

•

Leerling enquête Kwaliteitsscholen, jaarlijks afgenomen
bij alle leerlingen leerjaar 3, kengetal domein
schoolklimaat

Afdelingen

2.

Bij lesbezoeken wordt bij alle docenten een positief
pedagogisch klimaat gesignaleerd

•

Afdelingen

3.

De oudertevredenheidsscore wat betreft
schoolklimaat ligt eind 2018 minimaal op hetzelfde
niveau als de score van de benchmark

•

4.

De medewerkertevredenheids‐score wat betreft
arbeidsomstandigheden en veiligheid ligt eind 2018
minimaal op hetzelfde niveau als de score van de
benchmark

•

Jaarlijks lesbezoek door afdelingsleider, waarbij de score
in de kijkwijzer op het domein pedagogisch klimaat voor
80% positief wordt beoordeeld
Ouderenquête Kwaliteitsscholen, 1 keer per 2 jaar
afgenomen bij alle ouders leerjaar 3, kengetal domein
schoolklimaat
Enquête Effectory (frequentie afhankelijk van ASG),
afgenomen bij alle medewerkers, kengetal domein
arbeidsomstandigheden en veiligheid

5.

In en om de school heerst tijdens de lessen,
leswisselingen en pauzes een rustige sfeer

•

1 keer per 3 maanden als steekproef rondje in en om het
gebouw lopen door conrector bedrijfsvoering, MLO,
hoofd facilitaire dienst.

Waar belegd?

Afdelingen

Afdelingen
MT
Facilitair
Afdelingen
Conciërges

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 2: Ondersteuning/Pedagogisch Klimaat
Doel
Er is een duidelijke, herkenbare structuur
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

•

Registraties, zoals bijv. de
absentenadministratie (overzichten van
docenten die niet noteren, aantallen te
laatkomers ed.)

•

Onderdeel functioneringsgesprekken
volgens cyclus

In de school houden medewerkers en leerlingen zich
aan de gemaakte afspraken en spreken elkaar daar op
een respectvolle manier op aan

Waar belegd?
Afdelingen
Conciërges
Conrector bedrijfsvoering

2.

Alle relevante informatie betreffende de leerling
wordt door de mentor of andere direct betrokkenen
vastgelegd in SOM en actief gebruikt

•

Steekproeven in SOM: elke
rapportperiode door ALer en MLO

Afdelingen
Manager Leerlingondersteuning (MLO)

3.

De visie van de school is terug te zien in de relevante
protocollen

•

Veiligheidsprotocol, pestprotocol,
protocol ongewenste omgangsvormen,
privacy protocol, verzuimprotocol,
protocol leerling‐ en rapportbespreking
etc. jaarlijkse check.

MLO

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 2: Ondersteuning/Pedagogisch Klimaat
Doel
Elke leerling krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

Het is voor docenten, ouders en leerlingen duidelijk op welke
manier wij de basisondersteuning aanbieden, wat wij aan extra
ondersteuning kunnen aanbieden in samenwerking met expertise
vanuit het samenwerkingsverband en/ of keten partners en wat de
grenzen van onze mogelijkheden hierbij zijn.

•

Onderdelen staan beschreven in SOP

MLO

2.

Er is een goed ontwikkeld en dynamisch mentoraat op het OVC

•
•
•
•

Mentorprogramma
Programma persoonlijk mentoraat in plusklassen
Observaties mentoruren
Bespreking in leerlingenraad

Afdelingen
Werkgroep mentoraat
Plusklassen

3.

Er is een adequaat systeem van leerlingbespreking

•
•

Protocol leerlingbespreking
Observaties leerlingbesprekingen

MLO

4.

De intake van leerlingen met een ondersteuningsvraag wordt
zorgvuldig uitgevoerd aan de hand van vaste procedures

•

MLO checkt verslaglegging in Digidoor en Som

MLO

5.

Ouders en leerlingen worden vanaf schooljaar 2016‐2017 als
volwaardige partners betrokken bij het opstellen en de evaluatie
van het plan van aanpak

•

Steekproef voor herfstvakantie door MLO in SOM op
betrokkenheid en handtekeningen van ouder en
leerling

MLO

6.

De leerlingtevredenheidsscore wat betreft leerlingzorg en –
begeleiding ligt eind 2018 minimaal op hetzelfde niveau als de
score van de benchmark

•

Jaarlijkse leerlingenquête Kwaliteitsscholen,
afgenomen bij alle leerlingen leerjaar 3, kengetal
domein leerlingzorg‐ en begeleiding

MLO
Afdelingen

7.

De oudertevredenheidsscore voor wat betreft leerlingzorg en –
begeleiding ligt eind 2018 minimaal op hetzelfde niveau als de
score van de benchmark

•

Ouderenquête Kwaliteitsscholen, 1 keer per 2 jaar
afgenomen bij alle ouders leerjaar 3, kengetal
domein leerlingzorg en ‐begeleiding

MLO
Afdelingen

8.

Docenten en afdelingsleider zijn voldoende toegerust om de

•

Professionaliseringsprogramma
leerlingondersteuning

benodigde begeleiding te kunnen bieden

Waar belegd?

MLO
Afdelingen

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 3: Professionele Schoolcultuur
Doel
We hebben een professionele schoolcultuur waarin iedere OVC‐er zich optimaal kan ontwikkelen. Iedere OVC‐er voelt zich verbonden met
de uitgangspunten en doelstellingen van de school en draagt bij aan het optimaal realiseren hiervan.
Initiatief, inspiratie en enthousiasme is zichtbaar in de school op ieder niveau.
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

Een OVC profiel dat invulling geeft aan professionele standaarden

•

OVC profiel

Werkgroep

2.

Er is waarneembaar gedrag volgens
professionele standaarden (zie de bijlage voor meer toelichting op
onder meer grondregels)

•
•

Eigen waarneming
Gesprekscyclus

Alle medewerkers

3.

Een persoonlijk ontwikkel‐ en scholingsplan voor iedere OVC‐er

•

Aanwezigheid POP in Youforce

Alle medewerkers

4.

Programma’s voor leidinggevenden en medewerkers (focus op
waarmaken ambitie Schoolplan)

•

Deelname Optimum, Maximum en
overkoepelend scholingsprogramma OVC

Alle medewerkers

5.

Een gedragen gesprekscyclus waarin voor iedereen het waarom, wat
en hoe duidelijk is.

•

Aanwezigheid verslagen in Youforce

Alle medewerkers
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Waar belegd?

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 3: Professionele Schoolcultuur
Doel
Besluitvorming en communicatie vindt transparant plaats
Prestatie Indicator

Meetinstrument

Waar belegd?

1.

Er is waarneembaar gedrag op gebied van communicatie volgens de
afspraken die zijn vastgelegd in onze professionele standaarden en
in het communicatieplan

•
•

Eigen waarneming
Gesprekscyclus

Alle medewerkers

2.

Bij besluitvorming worden de juiste lijnen gevolgd (proces
en betrokkenen)

•

Onderdeel Medewerkers‐enquête

MT

3.

Besluiten MT, MR, Schoolleiding etc worden
gecommuniceerd naar alle medewerkers

•

Weekbericht, Its Learning, verslagen

SL en MT
MR

Doel
We spreken elkaar aan op onze professionaliteit
Prestatie Indicator

Meetinstrument

1.

•
•

Men spreekt elkaar aan op het gedrag, vastgesteld in de
professionele standaarden (zie de bijlage voor meer toelichting op
onder meer grondregels)

Waar belegd?

Eigen waarneming
Gesprekscyclus

Alle medewerkers

Doel
De verzuimcijfers liggen op of onder het landelijk gemiddelde
Prestatie Indicator
1.

Meetinstrument

De kengetallen (verzuimpercentage, meldingsfrequentie en %
nulverzuim) zitten op of onder landelijk gemiddelde

Verzuimregistratie en rapportage
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Waar belegd?
MT

1. Overzicht doelen en prestatieindicatoren in tijd
Speerpunt 4: Efficiënte organisatieprocessen

Doel
Het OVC is een financieel gezonde school die voldoende ruimte en (financiële) middelen inzet om haar onderwijsdoelen te realiseren.
Prestatie Indicator
1.
Innovatie‐agenda/plan voor de begrotingsperiode 2017‐2020 waarbij elk jaar 1% van de
•
totale inkomsten gereserveerd wordt voor innovatie

Meetinstrument
•
Innovatieplan
Realiseren 1% van de totale
inkomsten voor innovatie binnen
meerjarenbegroting

2.

Afvloeiingsplan waarin de personele gevolgen van het verdwijnen van het VMBO zijn
vastgelegd

•

Afvloeiingsplan

MT

3.

Per 1‐8‐2018 is de beoogde reductie in personeel doorgevoerd (10 fte OOP, 28 fte OP en
2,2 fte MT (incl. secr.) minder)
Jaarlijkse MeerJarenFormatie (MJF) op basis van prognoses en een bijgestelde
afspiegellijst (voor 1 oktober op te stellen)

•

Formatie

SL en MT
MR

•

MJF

4.

Waar belegd?

Alle medewerkers

Doel
De ondersteunende diensten van het OVC en OP werken efficiënt en effectief vanuit vooraf vastgestelde doelen waarbij de inzet wordt bepaald door
de tevredenheid van de klant en de vraag uit de organisatie.
Prestatie Indicator
1.
Er is een planning waardoor iedere medewerker van het MT en betrokken
ondersteuningsdiensten (P&O, ICT applicatie, leerlingadministratie en roosterbureau) kan
zien wanneer en door wie op welk tijdstip welke gegevens er aangeleverd moeten worden
2. De taken van het OP (formatie) en OOP (taakomschrijving) zijn vastgelegd

Meetinstrument
•

Planning

Conrector bedrijfsvoering

•
•
•

Takenplaatjes
Taakoverzicht
Taakomschrijvingen

MT
Personeelsadviseur

Conrector bedrijfsvoering
OOP
Conrector bedrijfsvoering

3.

Er zijn protocollen voor de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering

•

Protocollen

4.

De formatie en het rooster zijn aan het begin van het schooljaar voor 98% op orde

•

•

De klanttevredenheid voor de ondersteunende diensten levert een voldoende op (6,0) en
per onderdeel is het een voldoende (6).

Meting foutpercentage na 2
weken begin schooljaar
Klanttevredenheidsonderzoek
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Waar belegd?

Conrector bedrijfsvoering
OOP

Bijlage 2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen

Wij willen dat onze leerlingen met zo min mogelijk vertraging het diploma halen dat bij hen past. Wij monitoren die
voortgang zorgvuldig en stellen bij waar nodig. Die monitoring vindt plaats op afdeling‐ en sectie niveau. De resultaten
worden samenvattend gegeven in voor alle aggregatieniveaus aansprekende rapportcijfers. Hieronder staan de indicatoren
en weging van de verschillende onderdelen van de afdeling‐ en sectie rapportcijfers vermeld.
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2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen

Verantwoording inspectie: samenvattende tabel weging
1.
Opbrengsten
Conform regeling leerresultaten VO/ zie domein opbrengsten waarderingskader
2.
Onderwijsproces
Indicatoren kernkader (voldoende bij 3 of meer voldoende)
• 4.3 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.
• 7.1 De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.
• 7.2 De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.
• 7.3 De leerlingen zijn actief betrokken.
• 7.4 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.
• 9.1 De school volgt systematisch de vorderingen van leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.
• 9.2 De school bepaalt de onderwijs‐ en ondersteuningsbehoefte van individuele of groepen leerlingen.
• 9.4 De school voert de ondersteuning planmatig uit.
3. Kwaliteitszorg
Kernindicatoren kwaliteitszorg (onvoldoende bij twee of meer onvoldoende)
• 12.1 De school evalueert systematisch de opbrengsten
• 12.2 De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten
• 13.1 De school evalueert systematisch het onderwijsproces
• 13.2 De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces
• 13.3 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces
Bron: beleidsregel Toezichtskader VO 2013
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2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen
1. Uitdagend
onderwijs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2. Begeleiding en
pedagogisch klimaat

X

3. Professionele
schoolcultuur

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going concern

2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen

1. Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch
klimaat

3. Professionele

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going concern

X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen
1. Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch
klimaat

3. Professionele
schoolcultuur

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going Concern

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
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X

X

X

X

X

X

2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen

1.
Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch klimaat

3. Professionele
schoolcultuur

X
X
X

41

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going Concern

2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen
1.
Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch
klimaat

X

X

X

X

Bron: beleidsregel Toezichtskader VO 2013
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organisatie
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2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen
1.
Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch
klimaat

3. Professionele
schoolcultuur

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going concern

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Bron: beleidsregel Toezichtskader VO 2013

X

2. Kwaliteitsindicatoren OVC en inspectienormen

1.
Uitdagend
onderwijs

2. Begeleiding en
pedagogisch klimaat

3. Professionele
schoolcultuur

4. Efficiënte
organisatie
processen

Going Concern

X
X

X
X

X

Bron: beleidsregel Toezichtskader VO 2013
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Bijlage 3. Personeelsbeleid op het OVC
Inleiding

Om invulling te geven aan het personeelsbeleid, gelden voor het Oostvaarders College als
onderdeel van de Almeerse Scholen Groep, de volgende drie uitgangspunten:
1. een professionele werkomgeving
Wij zijn ambitieuze vakmensen die gezamenlijk streven naar optimale onderwijsresultaten. Om
dat doel te bereiken hebben wij onze doelen helder gespecificeerd. Voor iedere medewerker is
hierdoor duidelijk wat van hem verwacht wordt. Hij/zij legt hier ook verantwoording over af bij
zijn direct leidinggevende. Medewerkers stellen zich in dit proces lerend en ondernemend op.
Samenwerken met collega’s en samen oplossingen bedenken vinden wij inspirerend. We hebben
veel kennis in huis en leren is overal in onze organisatie mogelijk en zichtbaar omdat we ons steeds
verder willen verbeteren. Wij zien gezonde competitie als een drijfveer om onze kwaliteit verder
te verbeteren. En we zijn niet bang om fouten onder ogen te zien.
2. een goede werkgever
Iedere werknemer krijgt bij het Oostvaarders College kansen om invulling te geven aan de eigen
ontwikkeling en betrokkenheid bij de organisatie. Het personeelsbeleid is transparant en
inspirerend en wij bieden ruimte voor mobiliteit. Wij vinden het belangrijk dat (nieuwe) collega’s
zich tot onze waarden aangetrokken voelen en om die reden ook graag bij ons werken. Wij
proberen medewerkers zoveel als mogelijk in te zetten op hun kernkwaliteiten.
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3. Personeelsbeleid op het OVC
3. een sterke organisatie: optimaal gebruik maken van de schaalvoordelen
Het Oostvaarders College heeft een sterke organisatie met een overzichtelijke structuur en maakt
onderdeel uit van een scholengroep, de Almeerse Scholen Groep (ASG), waardoor het kan
profiteren van de schaalgrootte. Of het nu collectieve inkoop, financiën, huisvesting of juridische
zaken betreft, wij hebben de expertise in huis en het professionele bedrijfsbureau van ASG zorgt
voor optimale ondersteuning van de scholen. Een sterke organisatie heeft ambitieuze plannen en
legt graag verantwoording af over geboekte resultaten.
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Gesprekcyclus en ondersteuning
Om op het Oostvaarders College vorm te kunnen geven aan de missie, de visie en in het bijzonder
aan het onderwijskundig beleid, is het belangrijk dat er oog is voor de individuele bijdrage van
medewerkers aan de collectieve doelen van de school. Met iedere medewerker wordt dan ook
jaarlijks door de direct leidinggevende minstens één voortgangsgesprek gevoerd waarin in ieder
geval behaalde resultaten, welbevinden en gewenste ontwikkeling aan de orde komen.
Op het OVC kennen wij een tweejaarlijkse beoordelingscyclus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
SLO‐competenties. Deze zijn opgenomen in het performance management systeem. Niet alle
competenties worden hierin besproken. Het MT stelt met ingang van het schooljaar 2016‐2017
jaarlijks vast welke competenties voor welke functiegroep besproken dienen te worden. Overige
competenties worden bepaald in onderling overleg tussen werknemer en direct leidinggevende.
Voor docenten kent het Oostvaarders College daarbij een beleidsrijke invulling van de
functieprofielen van docent LB/‐C of –D. Voor overige medewerkers worden de profielen uit het
functiehuis van de ASG gehanteerd.
Zo nodig kunnen docenten op deze aspecten door interne of externe coaches worden begeleid. Het
scholingsbudget van de teams kan worden ingezet voor professionaliseringstrajecten van het team
en voor docenten als vorm van deskundigheidsbevordering.
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Het OVC streeft naar zoveel mogelijk, minimaal 95%, bevoegde docenten voor de klas. Door
de direct‐leidinggevende wordt met elke niet‐bevoegde of onderbevoegde docent een
gesprek gevoerd dat leidt tot een actieplan, waarin is vastgelegd op welke termijn (maximaal
twee jaar) en onder welke voorwaarden, de betreffende collega de benodigde bevoegdheid
gaat behalen.
Het integrale personeelsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Het
tekort aan goed opgeleide docenten op de arbeidsmarkt is inmiddels zichtbaar. Voor
tekortvakken kent het OVC een aangepast beleid, waarmee wij hopen deze medewerkers
sneller te kunnen binden aan onze school.
Wensen en eisen:
Het OVC houdt zich aan de vigerende cao voor het VO en bij het niet tijdig tot stand komen
hiervan aan de laatst geldende versie. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de
wensen en eisen van medewerkers. Tenzij deze wensen tot slechtere omstandigheden
zouden leiden voor collegae of leerlingen.
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Bijlage 4. Kwaliteitsbeleid op het OVC
Inleiding
Het Oostvaarders College legt de lat hoog. Wij wensen een school te zijn die bekend staat om haar hoge
kwaliteit van het onderwijs. In het sectorakkoord VO 2014‐2017 wordt het volgende gezegd:
“Onderwijskwaliteit hangt in sterke mate samen met het interne kwaliteitsbewustzijn op alle niveaus:
op docenten‐, team‐, school‐ en bestuursniveau. De belangrijkste uitdaging is dan ook om met interne
checks and balances een intrinsieke leer‐ en verbetercultuur tot stand te brengen binnen scholen. Alle
professionals zijn eigenaar van hun onderwijskwaliteit en hebben een belangrijke rol bij het elkaar
aanspreken op en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Voor het ontstaan van een interne
‘verbetercultuur’ en het versterken van de horizontale verantwoording is het essentieel dat leraren,
scholen en besturen zelf heldere maatstaven kunnen formuleren voor goede onderwijskwaliteit.”
Kwaliteitsafspraken primair proces
Wij onderscheiden vijf onderdelen: opbrengsten, kwaliteit van het proces, kennisdeling, auditoring en
tevredenheidsmetingen.
1. Opbrengsten
Op het Oostvaarders College is in beeld gebracht wat de opbrengsten zijn per afdeling en per sectie. De
opbrengsten zijn omgezet in een rapportcijfer voor de afdelingen en de vakken. Hierdoor krijgen voor
veel medewerkers abstracte getallen meer betekenis. Op deze manier krijgt afdelingen en secties goed
zicht op hun toegevoegde waarde m.b.t. de collectieve doelen van de school. Onvoldoende scorende
secties dienen een verbeterplan in, afdelingsleiders verwerken hun bevindingen jaarlijks in een
teamplan. Dit proces zullen wij jaarlijks doen.
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2. Proces
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de lessen maken wij gebruik van het Digitaal Observatie Tool,
kortweg DOT. Naast de inspectiecriteria zijn een aantal schooleigen criteria toegevoegd. Dit zijn met
name pedagogische criteria afkomstig uit het model van de “vijf rollen van de docent”. Met behulp
van deze tool wordt collegiale consultatie, coaching en beoordeling gedaan. Ook bij de in maart 2016
gehouden audit is gebruik gemaakt van deze tool.
Op het OVC wordt intercollegiale consultatie gestimuleerd en is formatie voor coaching vrij gemaakt.
De opbrengsten van de beoordelingen door leidinggevende worden opgenomen in het
kwaliteitsdossier van medewerkers en meegenomen in de voortgangsgesprekken.
3. Kennisdeling
Medewerkers worden gestimuleerd deel te nemen aan het scholingsprogramma Maximum van de
ASG. In het kader van “de kracht van samen” kunnen zij onder begeleiding van een facilitator met
elkaar werken aan uitwisseling ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces. Het
programma is geaccrediteerd door het lerarenregister.
4. Audits en tevredenheidsmetingen
Iedere ASG school wordt vierjaarlijks geauditeerd. De resultaten worden gedeeld met medewerkers
en leiden tot actiepunten in sectie‐ en afdelingsplannen.
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Vervolg Kwaliteitsafspraken primair proces
Wij hebben ervoor gekozen de PDCA/IMWR
cirkels van het Instituut Nederlandse Kwaliteit,
voortaan INK, te gebruiken om dit proces op de
juiste wijze aan te sturen. De toevoeging van de
IMWR cirkel is daarbij essentieel. Medewerkers
doorlopen deze cirkel zowel centraal, in
plenaire OVCafé’s, als in kleinere eenheden
zoals teams en secties.
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5. Tevredenheidsmetingen
Op het OVC worden diverse tevredenheidsmetingen gedaan. Zo zijn er tweejaarlijkse
medewerkers‐, leerlingen‐ en oudertevredenheidsmetingen. De school doet ook mee aan
Vensters voor Verantwoording van de VO‐Raad en gebruikt de uitkomsten van deze benchmark
voor verdere verbetering van de kwaliteit.
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Kwaliteitsafspraken ondersteunende processen
Het OVC wenst de belangrijkste ondersteunende processen in de looptijd van dit schoolplan in
beeld gebracht te hebben en daar waar nodig verbeterd te hebben.

Duurzaam verbeteren
Door de kwaliteitszorg zoals hierboven beschreven vorm te geven hebben wij goed zicht op de
kwaliteit die onze school biedt ten opzichte van vergelijkbare scholen in Nederland (Onderdeel
opbrengsten en proces). Daarnaast zorgen wij voor een goede kennisdeling en voor observatie door
externe auditoren. Hierdoor denken wij “bedrijfsblindheid” te kunnen voorkomen. Door te werken
met een vaste cyclus komen wij tot de verbetercultuur die nodig is om de kwalitatief hoogwaardige
school te zijn die wij willen zijn.
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