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1. Schoolprofiel, algemene gegevens en typering SG W.J. Bladergroen      

 

A. Organisatieschets 
 

SG W.J. Bladergroen maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband 
VO Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra 
ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.  
 
Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen: 

• VMBO, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO 
• Internationale Schakelklas (ISK) 
• Praktijkonderwijs (PRO) 

 
Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo); in dat 
geval kan een leerling geplaatst worden op de afdeling VMBO. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting 
op SG W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het samenwerkingsverband VO Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school. 
Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen 
van een test in combinatie met een advies van de basisschool. Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van 
Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015) worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Voor de internationale Schakelklas (ISK) kunnen het hele jaar kinderen worden aangemeld, voor verdere info over deze afdeling zie pag. 5. 
 
De school is sinds januari 2007 gehuisvest aan de Flevostraat nr. 257. 
De afdeling ISK is momenteel gehuisvest op Spinnekop nr.2. 

 
Oorsprong naamgeving school: 
SG W.J. Bladergroen ontleent zijn naam aan Nederlands kinderpsycholoog, orthopedagoog Wilhelmina Johanna Bladergroen (1908-1983). 
SG W.J. Bladergroen laat zich kenmerken door het uitgangspunt van Wilhelmina Johanna Bladergroen: “Niet leiden, maar begeleiden op de weg naar zelfstandigheid, 
zelfverantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.” Dit vormt een belangrijke leidraad voor het onderwijs aan en de omgang met de leerlingen van de school. 
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B. Ons onderwijs 
 
VMBO 
 
VMBO-onderbouw, voor leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning/LWOO 
Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren van het VMBO op basis, kader en MAVO niveau. De individuele 
leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Samen met ouders en de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin doelen op didactisch en 
sociaal emotioneel gebied omschreven worden. 
Kenmerkend voor ons VMBO is het faseringsmodel, waarbij we in 4 stappen groepen leerlingen op weg helpen naar de bovenbouw of een andere passende 
doorstroommogelijkheid. De Wet Passend Onderwijs maakt het mogelijk om door middel van arrangementen een passend aanbod voor iedere leerling te realiseren. 
 
Het VMBO op SG W.J. Bladergroen is ingericht voor leerlingen die baat hebben bij intensieve ondersteuning en begeleiding. Alle leerlingen hebben ofwel een toewijzing 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) ofwel een toegewezen arrangement via het SWV. In beide gevallen zal na overleg met PO en ouders een aanvraag worden 
gedaan bij het SWV.  
 
VMBO – bovenbouw   
Voor een specifieke groep leerlingen van onze school die in aanmerking komt voor verlengde zorg is er de mogelijkheid om binnen WJB een basis- of kaderdiploma te halen. 
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Internationale Schakelklas (ISK) 
 
De Internationale Schakelklas (ISK) is een vorm van Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Dit is 
geen schooltype maar een onderwijstraject waarin het leren van de Nederlandse taal en het 
ontwikkelen van schoolse vaardigheden centraal staan.  
De ISK is speciaal voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland 
wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en beheersen de Nederlandse taal nog 
niet voldoende om deel te kunnen nemen aan het reguliere Nederlandse onderwijs. In de ISK 
worden zij, in maximaal twee jaar, klaargestoomd voor het vervolgonderwijs. Bij het bepalen 
van het uitstroomperspectief wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de leeftijd van 
het kind, zijn/haar cognitieve capaciteiten, interesses, resultaten, motivatie en het aantal 
jaren onderwijs dat de leerling al gehad heeft in het land van herkomst. De meeste ISK-
leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of het taal- en 
schakeltraject van de Hogeschool van Amsterdam.  
 
 

 

Praktijkonderwijs 
Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. We werken samen 
met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. 
Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. 
In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelfverantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor sommige leerlingen 
eindonderwijs. Na vier of vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Voor leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben 
wordt een Entree-opleiding aangeboden. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan. 
Gedurende de schoolloopbaan is er soms ook gelegenheid tot het behalen van een branche-certificaat, afhankelijk van sectorkeuze.  
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C. Identiteit SG W.J. Bladergroen 

 
Motto 
 
Doen wat werkt! 
 
Missie  
 
Op SG W.J. Bladergroen (WJB) bieden wij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs. 

De onderwijsbehoefte (instructiebehoefte en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen staat centraal. Dit betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar 

niveau. Waarbij het ook gaat om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. Daarnaast streven we een zo optimaal mogelijke 

doorstroom/uitstroom na. 

 

Doen wat werkt: De kernwaarden van onze school  
In het kader van Identiteit, Schoolklimaat en Geluk zijn er waarden geformuleerd voor onze school.  
 
1.We bieden kwaliteit in ons onderwijs. 
WJB is een school waarbij de basiskwaliteit op orde is. Door ruimte te geven aan uitvoering en scholing op het gebied van flexibele en innovatieve programma’s en 
leeractiviteiten komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.  
 
2.We staan voor een veilige school. 
WJB is een school waar we open, respectvol en direct met elkaar communiceren. We werken in teamverband (leerlingen, ouders en school) aan een veilig schoolklimaat 
(fysiek en geestelijk welbevinden).   
 
3.We geven Richting, Ruimte en Ruggensteun aan talent en bieden maatwerk. 
WJB is een school waar gewerkt wordt in een stimulerende leer- en werkomgeving, gebruikmakend van adequate ICT-ondersteuning. 
Ons onderwijs is gericht op het optimaal ontwikkelen van competenties, leerprestaties en talenten van de leerlingen. We stimuleren de leerling om actief en initiatiefrijk te 
zijn en het maximale uit zichzelf te halen. Onze begeleidingsstijl verloopt van sturend > naar begeleidend > naar coachend. 
 
4.We zijn een zorglocatie. 
WJB is een school waar aandacht is voor persoonlijke begeleiding van de leerling. Dit realiseren we in samenwerking met het zorgteam door o.a. intensieve 
mentorbegeleiding, trainingen (b.v. competentietraining, faalangstreductietraining, agressie- regulatietraining), remedial teaching en begeleiding passend onderwijs. 
 
 5. We staan midden in de maatschappij.  
WJB participeert in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons onderwijs, vervolgonderwijs en toeleiding naar arbeid (Praktijkonderwijs). 
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Visie SG W.J. Bladergroen    
 
PSG 
SG W.J. Bladergroen sluit zich aan bij het Strategisch Beleidsplan 2018-20122 van de PSG. 
 

Ambitie PSG: 
In de komende strategische beleidsperiode gaat de PSG als schoolgroep zich toeleggen op het versterken van de positie van elke school. Tegelijkertijd werken wij aan de gezamenlijke ambitie 
om flexibiliteit in onderwijs (programma’s) in en tussen scholen mogelijk te maken. Daarnaast werken wij aan de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de onderwijsresultaten en 
de organisatie. 
 
Het waarmaken van deze ambitie tot PSG brede flexibilisering vraagt om investeren op verschillende niveaus in de schoolorganisaties:  
- Maatwerk organiseren; differentiatie, zowel binnen als buiten de klas en zowel voor eigen leerlingen als leerlingen van andere PSG-scholen.  
- Professionals trainen; een nieuwe manier van werken vraagt om andere competenties.  
- ICT-systemen afstemmen; flexibele leerroutes vragen een andere kijk op omgaan met ICT en daar maakt de PSG als scholengroep passende – waar mogelijk  
 gezamenlijk – keuzes voor. 

 
 
Voor SG W.J. Bladergroen betekenen deze ambities:  
 
Maatwerk organiseren 
 
Binnen ons pedagogisch-didactisch klimaat staat de onderwijsbehoefte (instructie- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen centraal. Dat betekent dat we een leerling 
maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van activerende werkvormen, flexibele leerroutes en de juiste begeleiding zodat de 
leerling het tempo en de ontwikkeling kan lopen die bij hem/haar past. 
 
 
Professionals trainen 
 
Medewerkers worden gestimuleerd om met elkaar ‘in beweging’ te zijn en zich blijvend te ontwikkelen, in relatie met de schoolontwikkeling; waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van individuele doelen. Binnen SG W.J. Bladergroen staan de komende jaren in het teken van het ontwikkelen en 

toepassen van activerende werkvormen, vaste afspraken t.a.v. de wijze van lesstofaanbieding, Master Sen scholing passend bij het begeleidingsprofiel van de school, Eloo-

Dot en Intervisie. 
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ICT systemen afstemmen 
 
Door maatwerk aan te bieden middels diverse activerende werkvormen zal ook de digitale component aan moeten sluiten. De komende jaren zetten we in op BYOD (Bring 
Your Own Device) en zullen we de adviezen van Expanding Visions op het gebied van de ICT structuur binnen de PSG hierbij als leidraad gebruiken. 
  
 
 
 
Zorg op SG W.J. Bladergroen 
 
Omdat W.J. Bladergroen binnen het samenwerkingsverband een bijzondere plek inneemt t.a.v. de zorgleerlingen hebben wij de ambitie Zorg toegevoegd bovenop de PSG 
ambities. 
 

Binnen de leerlingenzorg op SG W.J. Bladergroen is het motto ‘Doen wat werkt’ ook leidend. Vanuit het zorgteam wordt geambieerd om meer preventief te 
werken i.p.v. reactief. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden wat tevens ten goede komt aan de geboden leerlingenzorg. Een uitgebreide intake, 
klassentrainingen op sociale vaardigheden, professionalisering van docenten op Passend Onderwijs en versteviging van de samenwerking met ketenpartners 
zijn voorbeelden van hoe wij deze zorg willen realiseren. 
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D. Beleidsvoornemens onderwijsontwikkeling SG W.J. Bladergroen 2019-2023  

 

Onderwijs: met flexibilisering naar meer kwaliteit 

 

PSG: 
Flexibel en barrièrevrij onderwijs betekent dat de scholen een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om leerlingen waar nodig ondersteuning en verrijking te bieden. 
 
Kwalitatief goed onderwijs blijft natuurlijk te allen tijde de doelstelling. Elke school heeft daarom ook de 
basiskwaliteit op orde en dat biedt ruimte voor flexibele en innovatieve programma’s en leeractiviteiten. 

 

 

             Startmoment: ISK = •    VMBO = •   PRO = • 

Onderdeel Ambitie   19-20 20-21 21-22 22-23 

Maatwerk Activerende werkvormen en nieuwe werkvormen in lessen integreren  • 

 

• 
  

 
 

 Differentiëren/personaliseren definiëren en toepassen 
Toetssystematiek evalueren en verbeteren 

•• 

 

   

 Leren leren uitwerken en in curriculum inpassen 
Talentontwikkeling vormgeven  

 • • 
 

 Vakoverstijgend/klasoverstijgend leeraanbod ontwerpen met 
keuzerooster als optie 

•• 

 

• 
  

 Groepssamenstelling (onderbouw-sectorjaar-bovenbouw-Entree) 
evalueren en eventueel aanpassen 

• 
   

 ADI-model (Activerende Directe Instructie) verder uitwerken en 
toepassen 

• 
   

 Uitstroom; doorstroom; sectorkeuzes; samenwerken andere scholen 
monitoren en versterken 

••• 

 

   

 Trajectklas definiëren en uitvoering onderzoeken • 
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 ATC (Arbeids Trainings Centrum) definiëren en uitvoering onderzoeken, 
samen met ketenpartners 

• 
   

 Curriculum Pro 5-6 leerjaren inclusief Entree; prestatie-momenten 
richting opbouw portfolio definiëren 

• 
   

 Cultuuruitjes, keuzemenu ontwerpen en plan van aanpak ontwerpen  • 
  

 Lokaal 030 in het zorgplan integreren 
 

• 
   

 

 

 

Personeel en professionaliteit - Professionals trainen 

 

PSG: 
De PSG als scholengroep verwacht van haar schoolleiders en teamleiders dat zij zich met name richten op het aansturen van mensen in plaats van op het aansturen van werk.  
* De rol van de leidinggevenden in deze gezamenlijke vernieuwing van het onderwijs is er een van activeren. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker.  

* De leidinggevenden geven de medewerkers de ruimte om tot ontwikkeling te komen en hun talenten te benutten.  

*Schoolleiders en teamleiders stellen concrete verwachtingen aan hun medewerkers waarbij het belang van de leerlingen de focus behoudt.  

* Schoolleiders faciliteren hun medewerkers om (gezamenlijke) ambities te realiseren door in te spelen op talenten en mogelijke hiaten, en door tijd en ruimte te creëren voor de ontmoeting 
omtrent de realisatie.  

 

 

             Startmoment: ISK = •    VMBO = •   PRO = •     

Onderdeel Ambitie   19-20 20-21 21-22 22-23 

Professionals trainen Vaste tijden/ruimte voor schoolontwikkeling in jaarrooster inpassen ••• 

 

   

 - Inhouden bundelen en aanbieden van 17.00-20.00 uur 
- Creatief organiseren in werkgroepen met eigen indeling 
- Ontwikkeluren inzetten 
- PSG-academie 
- Effectiever vergaderen; tijdwinst 

••• 
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 Intervisie 
- Informatie vooraf middels Masterclasses eloo.dot en intervisie  
- Vaardigheden D&C integreren 
- SVIB inzetten 

••• 

 

   

 Handboek Doen Wat Werkt 
- Versie voor medewerkers jaarlijks evalueren/aanpassen 

••• 

 

   

 Handboek nieuwe docent/medewerker ontwerpen 
- CAO b.v. PB uren 
- DWW 
- Praktische zaken 
- Afhandeling incidenten/uitstuurbeleid 
- Leerlingenzorg 

••• 

 

   

 Veilige School voortdurend nastreven 
- APC (anti pest coördinator) 
- Pestprotocol actualiseren 
- Trainingen selecteren en aanbieden 

••• 

 

   

  Eloo-Dot Inzetten (Begeleidingssysteem) 
- Teamleiders/docenten 
- BOOT binnen Intervisie 

••• 

 

   

 Begrip voor culturele diversiteit (relatie school-, straat en thuiscultuur). 
DWW werkgroep onderzoekt mogelijkheden De Transformatieve School 
en brengt advies uit 

••• 

 

   

 Master SEN 
- modules SWV Waterland 
- andere modules selecteren en  aanbieden 
- stapelen tot diplomering onderzoeken met examenbureau 

••• 

 

   

 PSG Opleidingsschool i.s.m. HvA in personeelsbeleid inpassen  ••• 

 

  

 CAO 
- Uitwerking ontwikkeluren en evalueren 

••• 

 

   

 

 
 
 
 



 

12 
 

ICT-systemen afstemmen 
 

PSG: 

ICT speelt een steeds grotere rol in het onderwijsleerproces. Niet alleen vanwege de mogelijkheden die het biedt om de actualiteit in de klas te halen maar ook om leerlingen in het kader van 

maatwerk op hun eigen niveau, tempo en persoonlijke voorkeur te laten werken. ICT speelt daarom ook een belangrijke rol in het realiseren van flexibele leerroutes binnen en tussen de PSG-

scholen. 

 

             Startmoment: ISK = •    VMBO = •   PRO = • 

Onderdeel Ambitie   19-20 20-21 21-22 22-23 

ICT Onderwerpen uit het onderdeel Maatwerk hebben een helder 
omschreven digitale component 

•• 

 

• 

 

  

 BYOD keuzes devices uitwerken passend bij curriculum 
welke ICT benodigdheden in lokaal zijn nodig  

•• 

 

   

 Digitale leermiddelen en beheer beschrijven inclusief AVG-aspecten 
(verwerkersovereenkomsten) 

••• 

 

   

 SharePoint verder uitrollen en G-schijf afstoten ••• 

 

   

 Mediawijsheid, in curriculum inpassen •• 

 

• 
  

 Magistergebruik optimaliseren en Magister Me op bruikbaarheid 
onderzoeken 

•• 
   

 Doorontwikkeling Profijt tot en met digitaal portfolio • 
   

 Toetsplan Pro ontwerpen, uitvoeren en evalueren • 
   

 Opbrengst Expanding Visions uitwerken/verwerken ••• 
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Zorg op SG W.J. Bladergroen 
 

SG W.J. Bladergroen heeft als zorglocatie een regiofunctie binnen het SWV. Zoals eerder beschreven volgen uitsluitend leerlingen met een indicatie 
onderwijs binnen SG W.J. Bladergroen. Het onderwijs kenmerkt zich door de intensieve vorm van leerlingondersteuning.  
Hoe deze leerlingondersteuning wordt vormgegeven en waarop deze is gestoeld, is verder te lezen in het schoolondersteuningplan (zie website van de 
school). 
  
De ambitie met betrekking tot leerlingenzorg is om meer vanuit preventie te werken. Het gaat hierbij om het direct inspelen op de onderwijs- en 
begeleidingsbehoeften van leerlingen. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door het aanbieden van klassentrainingen aan alle (eerstejaars) groepen gericht op het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en het stimuleren van positieve groepsvorming. Tevens worden docenten gestimuleerd om zich te scholen conform 
aan de gestelde criteria van een begeleidings-/dialoogschool, om zo ‘Passend Onderwijs’ zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen door bv. 
training Docent & Coaching en/of modules van de Master SEN te volgen. 
 
Het SWV maakt tevens gebruik van Begeleiders Passend Onderwijs (BPO), deze worden afhankelijk van hun expertise ingezet op de verschillende scholen. 
Op SG W.J. Bladergroen kiezen we ervoor om deze begeleiding deels in de klassen te integreren om het bereik zo groot mogelijk te maken. 
  
Daar leerlingenzorg zich niet enkel kan toespitsen op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoefte wordt er ook multidisciplinair gewerkt. Het is 
gebruikelijk dat er zowel systeem gericht als op de drie leefgebieden (school, thuis en vrije tijd) wordt ingespeeld. Vanuit die gedachte wordt er nauw 
samengewerkt met alle ketenpartners. Sinds de transitie Jeugd speelt het Jongerenloket van de Gemeente hierin een grote rol.  
Tevens wordt met deze ketenpartners nauw samengewerkt op het gebied van preventie en voorlichting binnen de school en wordt er curatief gewerkt en 
ingespeeld om actuele zaken.                                                      
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             Startmoment: ISK = •    VMBO = •   PRO = • 

Onderdeel Ambitie   19-20 20-21 21-22 22-23 

Zorg BPO meer in de klas inzetten •• 

 

   

 SWV gelden inzet borgen (continue proces) ••• 

 

   

 Schoolondersteuningsplan vernieuwen (Passend Onderwijs) ••• 

 

   

 Zorgplan per afdeling uitschrijven ••• 

 

   

 ISK   -      OPP aanpassen 
- Leervorderingen meetbaar maken 
- Samenwerking met partners (gemeente, vluchtelingenwerk, en 

SWV) in kaart brengen en intensiveren 
- Rapporten verbeteren 

• 

 

   

 SOVA in alle klassen aanbieden •• 

 

• 
  

 Trajectklas Pro definiëren en uitvoering onderzoeken 
 

• 
   

 Lokaal 030 • 
   

 RT Entree voor wie en wanneer • 
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E. Pedagogisch – didactisch klimaat op SG W.J. Bladergroen 
 

Pedagogisch Klimaat WJB 

Op SG W.J. Bladergroen zijn wij verantwoordelijk voor een positieve, veilige en schone leeromgeving waarin wederzijds respect centraal staat. De waarden Kwaliteit, 

Veiligheid en Geluk geven richting aan het pedagogisch klimaat op SG W.J. Bladergroen. We communiceren open en direct met elkaar en staan voor een veilig 

schoolklimaat. 

Op SG W.J. Bladergroen zijn wij van mening dat de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling elkaar beïnvloeden. Leerlingen hebben zelf zicht en 

invloed op hun eigen leerproces, het ontwikkelen van (zelf) vertrouwen is daarin een belangrijke factor.  

 

In ons handelen willen wij tegemoetkomen aan de vier basisbehoeften: relatie, competentie, autonomie en echtheid/betekenisvolheid. 

- Wij willen leerlingen zien, horen, kennen en erkennen (relatie en autonomie)  

- Wij gaan uit van de competenties en talenten van de leerlingen (competentie) 

- Wij bieden een passende en uitdagende leeromgeving (betekenisvolheid) 

 

Pedagogisch vakmanschap staat hoog in het vaandel, dit is te herkennen aan: 

- Beschikbaar zijn met een positieve grondhouding, sensitiviteit en responsiviteit 

- Voorspelbaarheid, vaste routines/regels en goede instructie 

- Bevordering van goede relaties en interacties 

- Betrekken ouders, interne en externe partners bij de begeleiding 

 

Vanzelfsprekend betekent dit dat we in teamverband werken en er samengewerkt wordt door alle betrokken partijen zodat beoogde doelstellingen op pedagogisch en 

didactisch gebied behaald worden.  
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Didactisch Klimaat WJB  

WJB is een school met de ambitie om alle leerlingen ongeacht individuele (culturele) verschillen, zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces zodat alle leerlingen zich 

kunnen verbeteren op gebied van leervorderingen en competenties. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal, dat betekent dat we de leerling maximaal 

uitdagen met een gepersonaliseerd en gedifferentieerd lesaanbod op zijn/haar niveau.  

Voor alle deelscholen geldt dat taal en rekenen extra aandacht krijgen. We stimuleren de leerlingen om actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen. 

Didactische vorderingen worden getoetst door gebruik te maken van methode onafhankelijke toetsen De kwaliteit van ons onderwijs wordt op regelmatige basis 

geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. 

Binnen de verschillende deelscholen wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief (OPP), hierdoor wordt er plan- en doelmatig gewerkt aan op maat gesneden 

leerroute richting vervolgonderwijs of participatie binnen het maatschappelijk proces.   
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F. Veiligheid   
 

SG W.J. Bladergroen streeft naar een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.  

Om dit te bewaken maken we gebruik van de volgende onderzoekmethodes: 

- Tevredenheidsonderzoeken via KwaliteitScholen (inspectie) 

- Prozo (Sectorraad PRO – Inspectie) 

- Tevredenheidsonderzoek medewerkers (verloopt via P&O – PSG) 

 

De onderzoeksresultaten worden binnen de school besproken en daar waar nodig zullen er aanpassingen volgen binnen het schoolbeleid. 

Binnen de lessen (mentorlessen, themalessen, maatwerkuren etc.) is er aandacht voor de verschillende thema’s welke een raakvlak hebben met VEILIGHEID. 

Lessen om het pesten te voorkomen op school, voorlichting vanuit de zorgmedewerkers op het gebied van sociale vaardigheden en het stimuleren van positieve 

groepsvorming, de themaweek ‘Be Nice” zijn hier voorbeelden van. 

 

 

 

G. Betaalbaarheid (dir. Niveau) 
 

SG W.J. Bladergroen is onderdeel van de PSG en zal de bekostigingssystematiek van de PSG volgen. 

Daarin zal moeten worden gewaarborgd dat de gelden die bedoeld zijn voor onze doelgroep ook besteed kunnen worden aan deze doelgroep (LWOO, PRO, ISK en SWV  

gelden).  

Binnen de financiële ruimte zal jaarlijks gekeken moeten worden wat wenselijk is, wat haalbaar is en wat vernieuwend is. De afweging tussen de effectiviteit van een 

onderwijsmaatregel en de daarbij horende kosten zal op directieniveau steeds gemaakt worden. 
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2. Leerlingaantallen  (jaarlijks aanpassen)  

 
Schooljaar 2018-2019   leerjaren       

1 oktober telling        

Studie 1 2 3 ISK BB Entree Eindtotaal 

VMBO 1 51       

VMBO 2  61      

VMBO 3   16     

ISK (* heeft 4 tellingen!)    60    

PRO 1 31       

PRO 2  26      

PRO 3   41     

PRO BB (bovenbouw)     48   

PRO Entree-opleiding      56  

        

Eindtotaal 82 87 57 60 48 56 390 
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3.  Schoolspecifieke invulling personeelsbeleid   
 
SG W.J. Bladergroen volgt de CAO en het daaruit geformuleerde taakbeleid van de PSG. 
Op SG W.J. Bladergroen wordt dit gedaan middels het vrije taakmodel. Het vrije taakmodel is op deze hoofdlijn een variant in taakhonorering en toedeling. 
Het vrije taakmodel is beleid omtrent verdeling van taken waarbij het initiatief van de verdeling van de taken bij de kernteams ligt.  
Door teams resultaatverantwoordelijk te maken voor het behalen van de vooraf vastgestelde doelen (Team Ontwikkel Plan) worden docenten meer betrokken en eigenaar 
van de ontwikkelingsprocessen op school. 
 
In de gesprekkencyclus worden resultaatafspraken gemaakt, afspraken op het gebied van competenties passend bij de OA, ASPM, LB, LC of LD-functies, dit alles ook 
gebaseerd op de wet BIO (competentieprofielen en dossier). De gesprekkencyclus bestaat uit 3 gesprekken: planning, voortgang en beoordeling. In de toekomst zal dit 
digitaal vastgelegd worden (P&O-PSG). 
Zie verder beleidsvoornemens - Professionals trainen pag. 10. 
 
 
 

 
4.  Teamontwikkelplannen (per schooljaar aanleveren) 
 

Jaarlijks proces 
Bij inspectiebezoek wordt deze als bijlage meegeleverd. 
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Bijlage 1.  

 

SG W.J. Bladergroen - Inspectie  
 
Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie (2017) kent de volgende opbouw 
 
Kwaliteitsgebieden en standaarden VO 
 
  OP       Onderwijsproces   Korte uitleg  Is binnen SG W.J. Bladergroen zichtbaar in  

OP1 Aanbod Het aanbod bereidt de 
leerlingen voor op 
vervolgonderwijs en de 
samenleving.  
 

 

Vmbo: 
-OPP 
-Opbrengstenkaart (inspectie) 
-Magister 
-CITO 
-PTA 
 
ISK: 
-OPP 
-Instroom, doorstroom en uitstroom 
-Monitoren leervorderingen 
-Magister 
-Jij! Toetsplatform 
-Leerlijnen 
 
PRO: 
-OPP 
-IOP 
-Portfolio (incl. bewijzen) 
-Profijt 
-Jij!Toetsplatform 
-Examendossier 
 
Algemeen: 
-VvV 
-Qlikview 
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OP2 Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding 

De school volgt en 
begeleidt de leerlingen 
zodanig dat zij een 
ononderbroken 
ontwikkeling kunnen 
doorlopen.  
 

Algemeen: 
-School volgt vorderingen aan de hand van genormeerde toetsen  
-School volgt de sociaal emotionele ontwikkeling 
-Leerlingvolgsysteem (Magister en Profijt) 
-Planmatige ondersteuning (ontwikkelingsperspectief) 
 
VMBO/ISK/PRO: 
-Taal en rekenen – CITO, Jij!Toetsplatform 
-Bepalen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de individuele of groepen leerlingen d.m.v.  
leerlingbesprekingen, zorgteamvergaderingen, ZAT, driehoeksgesprekken, OPP, IOP 
-RT, trainingen (faalangstreductie/ sociale vaardigheid/assertiviteitscursus/BPO) 
-Uitstroommonitor (PRO) 
 
VMBO: ontwikkelingsperspectief  
Een ontwikkelingsperspectief wordt 6 weken na instroom met ouders opgesteld (driehoeksgesprekken). Het 
opstellen van het ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op de gegevens van de toetsing en bevindingen van 
de toeleverende school. 
Gedurende de schoolloopbaan op Bladergroen VMBO onderbouw, wordt dit tenminste 3 maal geëvalueerd en 
zo nodig bijgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan dit vaker, na overleg met zorgteam, voorkomen. 
 
ISK: Bij binnenkomst wordt een voorlopig ontwikkelingsperspectief opgesteld aan de hand van gegevens 
vorige school (indien aanwezig) of door middel van gesprekken en testgegevens in de eerste weken na 
binnenkomst. 
Zodra de Nederlandse taal goed genoeg is om te kunnen testen met goedgekeurde testen, kan het  
ontwikkelingsperspectief worden bijgesteld. 
 

OP3 Didactisch handelen Het didactisch handelen 
van de leraren stelt 
leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkelen.  
 

 

Algemeen: 
-Doorlopende leerlijnen 
-Doelgerichte opbouw van de lessen (incl. terugkoppeling einde van de les) 
-Uitleg docenten sluit aan bij de leerlingen 
-Leerlingen worden actief betrokken 
-Leerlingen krijgen effectieve feedback 
 
VMBO: Docenten handelen volgens de richtlijnen die in het docententeam zijn afgesproken op pedagogisch-
didactisch gebied (faseringsmodel= leidraad, dit biedt voldoende ruimte binnen vaststaande kaders voor 
eigenheid docent en differentiatie) 
 
ISK: Toewerken naar doorstroom/uitstroom door leveren maatwerk. 
Deze punten zijn onderdeel van het Team Ontwikkel Plan van de afdelingen. 
 
PRO: Docenten handelen volgens de richtlijnen van het ADI-model. 
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OP4 Extra ondersteuning Leerlingen die dat nodig 
hebben, ontvangen 
extra aanbod, 
ondersteuning en 
begeleiding.  
 

 

= Kernkader voor PRO:  
Bij de toelating tot het PRO stelt de school op basis van de onderzoeksgegevens en de informatie van de vorige 
school het voorlopig Ontwikkelperspectief (OPP) op. Het OPP leidt tot een uitstroomperspectief. Dit kan zijn: 
leren, leren/werken, werken of anders. 
Binnen 6 weken na de start van het schooljaar bespreken school, leerling en ouders het voorstel en komen tot 
een gezamenlijke vaststelling. Het OPP met uitstroomperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld. 
 

OP5 Onderwijstijd De leerlingen krijgen 
voldoende tijd om zich 
het leerstofaanbod 
eigen te maken.  

 

Algemeen: 
-De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd 
-Intervisie, e-Loo 
-Lesrooster/jaarplanning 
-Schoolregels 
-Verzuimregistratie in Magister 
-Overzichten roosterkantoor 
-VvV 
-Extra hulp en ondersteuning na reguliere lestijden indien nodig 
-RT/Maatwerk/gepersonaliseerd leren 
 

OP6 Samenwerking De school werkt samen met 
partners om het onderwijs 
voor haar leerlingen vorm 
te geven.  
 

-Collega scholen binnen de PSG en SWV 
-Bedrijfsleven 
-Gemeente 
-(Zorg)instanties 
-Primair en Vervolgonderwijs 
-HBO en Universiteit 
 

OP7 Praktijkvorming/stage De voorbereiding, 
uitvoering en begeleiding 
van de 
praktijkvorming/stage zijn 
doeltreffend.  
 

VMBO: BOS stage 
PRO    : interne en externe stage 

OP8 Toetsing en afsluiting De toetsing en afsluiting 
verlopen zorgvuldig.  
 

Leerlingvolgsysteem (Magister, Profijt) 
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SK       Schoolklimaat   Korte uitleg  Is binnen SG W.J. Bladergroen zichtbaar in 

SK1 Veiligheid Schoolleiding en leraren 
dragen zorg voor een 
veilige omgeving voor 
leerlingen.  
 

Handboek DWW  
Handboek DWW beginnende docent 
Pestprotocol 
Protocollen PSG  
 

SK2 Pedagogisch klimaat De school heeft een 
ondersteunend 
pedagogisch klimaat.  
 

Zie Ped.klimaat WJB, blz. 15 
Faseringsmodel VMBO 
 

 
  OR       Onderwijsresultaten  Korte uitleg  Is binnen SG W.J. Bladergroen zichtbaar in 

OR1 resultaten De school behaalt met haar 
leerlingen leerresultaten 
die ten minste in 
overeenstemming zijn met 
de gestelde norm.  
 

Algemeen: 
-Systematisch de opbrengsten evalueren 
-Team Ontwikkel Plan 
-Schoolplan 
-Gesprekkencyclus 
   
VMBO/ISK: 
-OPP 
-Rapportbesprekingen 
-Leerlingbesprekingen 
-Magister 
-Overgang po-vo (intake) 
-Doorstroom naar vervolgonderwijs bovenbouw 
-Cito 
-PTA/examen (VMBO) 
-WNV/Jij!Toetsplatform/dle toetsen 
 
PRO: 
-OPP/IOP 
-Overgang po-vo (intake) 
-Leerlingbesprekingen 
-Profijt 
-Uitstroom (arbeidsmarkt/vervolgonderwijs,  
 uitstroommonitor) 
-Diplomering PRO/Entree 
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OR2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

De leerlingen behalen 
sociale en maatschappelijke 
competenties op het niveau 
dat ten minste in 
overeenstemming is met de 
gestelde doelen.  
 

VMBO/ISK: 
-Leerlijn LOB 
-OPP 
 
PRO: 
-Landelijk curriculum Praktijkonderwijs 

OR3 Vervolgsucces De bestemming van de 
leerlingen na het verlaten 
van de school is bekend en 
voldoet ten minste aan de 
verwachtingen van de 
school.  
 

VMBO: 
- Doorstroom naar vervolgonderwijs bovenbouw 
 
ISK: 
- Doorstroom naar vervolgonderwijs VO en MBO 
 
PRO: 
-Uitstroom (arbeidsmarkt/vervolgonderwijs, anders) middels 
 uitstroommonitor 
 

 

 
 
  KA      Kwaliteitszorg en ambitie  Korte uitleg  Is binnen SG W.J. Bladergroen zichtbaar in 

KA1 Kwaliteitszorg Het bestuur en de scholen 
hebben een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht en 
verbeteren op basis 
daarvan het onderwijs.  
 

Algemeen: 
-Gesprekkencyclus 
-Lesbezoeken (e-Loo) 
-Deskundigheidsbevordering medewerkers 
-Team Ontwikkel Plan 
-Taakbeleid 
-Borgen van methode onafhankelijke toetsen  
-PTA 
 

KA2 Kwaliteitscultuur Het bestuur en zijn scholen 
kennen een professionele 
kwaliteitscultuur en 
functioneren transparant 
en integer.  
 

Algemeen: 
-Gesprekkencyclus 
-Lesbezoeken (e-Loo) 
-Deskundigheidsbevordering medewerkers 
-Team Ontwikkel Plan 
-Taakbeleid 
-Borgen van methode onafhankelijke toetsen 
-PTA 
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KA3 Verantwoording en dialoog Het bestuur en zijn 
scholen/opleidingen leggen 
intern en extern 
toegankelijk en 
betrouwbaar 
verantwoording af over 
doelen en resultaten en 
voeren daarover actief een 
dialoog.  
 

-MARAP 

   

 
FB       Financieel beheer   Korte uitleg  Is binnen SG W.J. Bladergroen zichtbaar in 

FB1 Continuïteit Het bestuur is financieel 
gezond en kan op korte en 
langere termijn voldoen 
aan zijn financiële 
verplichtingen.  
 

Verslaglegging op PSG niveau (Directeur-bestuurder) 

FB2 Doelmatigheid Het bestuur maakt efficiënt 
en effectief gebruik van de 
onderwijsbekostiging  
 

Verslaglegging op PSG niveau (Directeur-bestuurder) 

FB3 Rechtmatigheid Het bestuur verwerft en 
besteedt de 
onderwijsbekostiging 
conform wet- en 
regelgeving  
 

Verslaglegging op PSG niveau (Directeur-bestuurder) 

 
 
 
Het PRO en de eerste opvang anderstaligen wijken bepaalde onderdelen van het waarderingskader af. 
PRO: OP1, OP2, OR1, OR2 
ISK  : OP1, OP2 
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Bijlage 2:    SG W.J. Bladergroen en Passend  Onderwijs   
 
Schoolondersteuningsprofiel  SG W.J. Bladergroen  
Vanuit de audit (januari 2012) zijn op W.J. Bladergroen de afdelingen VMBO-onderbouw met intensieve begeleiding + leerwegondersteuning en de ISK afdeling te 
karakteriseren als een Begeleidingsschool en het Praktijkonderwijs is te karakteriseren als een Dialoogschool. 
 

 Netwerkschool 

  

Begeleidingsschool Dialoogschool Integratieschool 

Onderwijsconcept   X (VMBO / ISK) X (PRO)  

  

Onderwijsvoorzieningen: 

        

1.    Handen in de klas   X   

2.    Materialen X (VMBO) X (PRO)   

3.    Ruimtelijke 

omgeving 

  X   

4.    Expertise    X  

5.    Relaties    X  

  

 
Elk schooljaar worden er binnen het SWV audits onderling gehouden, voor het PRO wordt er een praktijkschool buiten het SWV gezocht voor de uitwisseling. 
In schooljaar 2019-2020 zal de firma Sardes (i.o.v. het SWV) ingezet worden binnen WJB om het schoolondersteuningsprofiel te evalueren (waar staan we nu, waar gaan we 
naartoe en waar kan je nog ondersteuning gebruiken) en daar waar nodig aan te passen. 
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Huidige aanwezigheid binnen SG W.J. Bladergroen t.a.v. de basis-, breedte- en diepteondersteuning, schooljaar 2019-2023  
 
Verkorte versie overzicht: 

●   Basisondersteuning: 
Binnen het schoolconcept van SG W.J. Bladergroen zijn alle aspecten van de basisondersteuning aanwezig (zie matrix SWV). Er wordt ingezet op een intensieve begeleiding 
vanuit de mentor en het kernteam, zoals extra mentoruren en (individuele) maatwerkuren.  
Naast de directie en het OP (gespecialiseerde docenten) zijn verder werkzaam: 
- Remedial teacher (0,6 fte) 
- Onderwijsondersteuners (9,75 fte) 
- Zorgcoördinatoren (1,4 fte) 
  

● Breedteondersteuning:  
Ingezette breedte ondersteuning op SG W.J. Bladergroen: 
- Gelden vanuit arrangementen (SWV) 
- Ambulante begeleiders vanuit de arrangementgelden (individuele begeleiding van de leerlingen en teambegeleiding) 
- Specialistische hulp: 1,3 fte  

·         SMW ( 0,7 fte) 
·         RT/Intake (0,28 fte) 
·         Orthopedagoog/psycholoog (0,4 fte) 

- Op afroep ketenpartners zoals: Jeugdbescherming, voogdijinstellingen, GGZ instellingen, Politie, Welzijnswerkers, en gemeente, etc. 
- Instanties die vanuit het zorgoverleg de school ondersteuning bieden 

·         Leerplicht 
·         Loket jeugd van de gemeente 
·        Jeugdarts GGD 

 

 Diepteondersteuning:  
Ingezette diepteondersteuning op SG W.J. Bladergroen:  

- Rebound 
- Zorgboerderij 
- Justitie (gesloten setting) 
- (Tijdelijke) uithuisplaatsingen 
- Heliomare 
- etc. is per leerling afhankelijk wat ingezet moet worden 
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Bijlage 3:     Lijst met afkortingen 
 

ADI-model Activerende Directe Instructiemodel  
ASPM   Assistent pedagogisch medewerker 
AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 
CITO   Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
ELO  Elektronische Leeromgeving 
Eloo-DOT Begeleidings- en intervisie instrument (digitaal) 
Entree  MBO 1 opleiding 
Emovo   Elektronische Monitor en Voorlichting 
IOP   Individueel Ontwikkelingsplan 
ISK   Internationale Schakelklas 
LOB   Loopbaan Ontwikkeling 
LWOO   Leerwegondersteunend Onderwijs 
NT-2   Nederlands als 2e taal 
OA   Onderwijsassistent 
OPDC   Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
OPP   Onderwijs Ontwikkelingsperspectief 
PO   Primair onderwijs 
POP   Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
PRO   Praktijkonderwijs 
Profijt  Leer-, werk- en zorgplatform voor praktijkonderwijs 
Prozo   Praktijkonderwijs Zelfonderzoek 
ROC   Regionaal Opleidingscentrum 
RT   Remedial Teaching 
SWV   Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland 
TOP   Team Ontwikkel Plan 
VMBO   Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VSV   Voortijdige schoolverlaters 
VvV   Vensters voor Verantwoording 
WJB  SG W.J. Bladergroen 
ZMLK-school  School voor zeer moeilijk lerende kinderen 


