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Jaarplan ’21-22 & Jaarverslag ‘20-‘21 



 

Woord vooraf 

Na de zomervakantie startten de afdelingen vol goede moed aan schooljaar ’20-’21. In de 

hoop toch nooit meer een lockdown te hoeven meemaken. De richtlijnen van het RIVM 

geven ruimte om binnen de 1,5 m maatschappij toch op een toegankelijke wijze les te geven 

aan de leerlingen. 

En dan…… wordt het najaar. Het herfstseizoen heeft zijn intrede en de coronapandemie 

hakt landelijk flink hard in. Daarnaast heerst er onrust in de aansturing van de school, vertrek 

van afdelingsleiders en interim locatiedirectie. De winterperiode geeft verwarring, twijfels en 

biedt ruimte voor verandering. 

We hebben op meerdere fronten interventies moeten doen om een veilige onderwijsplek 

voor leerlingen te creëren maar ook een veilige werkplek voor medewerkers te kunnen 

bieden. Looproutes, spatschermen, verschillende roosters en aanpassingen van activiteiten.  

Per maart zijn we weer volledig open en pakken we het onderwijs op maat weer op. 

 

Soms werd er gehandeld vanuit de aansturingslijn en daar waar mogelijk werd de 

samenwerking met een ieder gezocht. Hierop hebben we ons gesteund gevoeld door 

ouders, leerlingen, de MR, naaste collega’s en het eigen bestuur.  

 

Samen met subsidies en een impuls vanuit de ouderbijdrage hebben we aanpassingen in het 

lesaanbod kunnen doorvoeren, waardoor we dit schooljaar ook weer goed hebben kunnen 

afronden. De schriftelijke examens zijn gedaan en de mondelinge zullen op korte termijn 

volgen. Dit jaar zullen we naar tevredenheid afsluiten. Vernieuwing hangt in de lucht en geeft 

energie en positiviteit. Op naar schooljaar 2021-2022.   

 

 

 

Rotterdam, juni 2021 

 

Jaimy van den Broeke 

Marjon Stolwerk 

Locatiedirecteur Het Passer College 

 

 

 



Inhoudsopgave 

1. Beschrijving van de school 4 

1.1. Leerlingaantallen: 4 

1.2. Medewerkers: 4 

1.3. Leerroute/ Onderwijsaanbod: 5 

1.4. Inspectie oordeel: 5 

1.5. Opbrengstenoverzicht volgens inspectie: 5 

1.6. Weerstandsvermogen/ Begroting: 5 

1.7. Tevredenheidsonderzoeken 5 

1.8. Klachten: 5 

1.9. Ziekteverzuim: 5 

1.10. Incidenten: 6 

1.11. Uitstroom van 2019-2020: 6 

1.12. Samenwerking: 6 

2. Jaarverslag - terugblik op 2020-2021 8 

2.1. Jaaroverzicht schooldoelen 10 

2.2. Jaaroverzicht sectordoelen 14 

3. SWOT Analyse    16 

3.1. Actielijst Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4. Sector ambities 17 

5. Activiteitenplan 18 

6. Gemeenschappelijke doelen op sectorniveau sector so/vso 25 

7. Brondocumenten 28 

 

  



1. Beschrijving van de school 

Het Passer College bestaat uit vier locaties te weten,  
▪ HPC Overschie biedt onderwijs op niveau PrO, VMBO BB, VMBO BK 
▪ HPC Lage Land biedt onderwijs op niveau Onderbouw TL, HAVO, VWO 
▪ HPC Hillevliet biedt tot heden onderwijs op niveau VMBO TL vanaf het 3e  leerjaar 
▪ HPC B!TS, bijzonder interventie team schoolgang 

 
Het voedingsgebied van Het Passer College rijkt ver buiten de gemeente Rotterdam. Dit 
maakt dat leerlingen nog in grote mate gebruik maken van leerlingvervoer. Vanuit de 
schoolvisie ‘het volwaardig deelnemen aan de maatschappij’, wordt het zelfstandig reizen 
gestimuleerd en waar nodig ondersteund door inzet van ‘MEE op weg’. 
 
De locaties zijn actief in wijken waar de school gehuisvest is en nemen deel aan de 
verschillende overleggen, met als uitgangspunt dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn, 
onze expertise willen delen en open staan voor input vanuit de wijken en de collega scholen. 
 

1.1. Leerlingaantallen: 

Het Passer College had op de teldatum van 1 oktober 2020 410 ingeschreven leerlingen 
verdeeld over de locaties. Te weten; Overschie: 155, Lage Land: 120, Hillevliet: 42, B!TS: 93 
 

1.2. Medewerkers: 

Het Passer College kent 81 medewerkers, 67,50 fte verdeelt over 35,23 fte onderwijzend 
personeel en 32,27 fte onderwijsondersteunend personeel. De gemiddelde leeftijd van het 
personeel is 43,5 jaar. Er is sprake van een divers team. Een mix van oud en jong, 
verschillende culturen en achtergronden, lang zittende en net startende medewerkers. 
Daarnaast huren we medewerkers van externe instanties in of bieden we ruimte binnen de 
school aan externe instanties betrokken bij onze leerlingen. Het afgelopen schooljaar is er 
voor de ziektevervanging en openstaande vacatures gewerkt met onderwijzend personeel 
die via inhuur van uitzendbureaus aangetrokken werden omdat de vacatures niet vervuld 
konden worden. Gedurende het schooljaar heeft Het Passer College gelukkig ook weer 
nieuwe medewerkers aan zich verbonden. Helaas zijn er nog steeds leerkrachten die 
ingehuurd dienen te  worden. We streven ernaar om de leerkrachten op reguliere basis aan 
ons te verbinden zodat de expertise gewaarborgd blijft. We sturen erop dat de teamleden 
van en met elkaar willen leren, toekomstgericht zijn en uitdagende doelen durven te stellen. 
De manier van leidinggeven aan deze organisatie is essentieel. Een werkwijze, waarin 
besluiten genomen worden, (waar mogelijk) transparantie en inzage gegeven worden 
standvastigheid getoond wordt en eerlijkheid een basis is, is nodig om de medewerkers zich 
verder te laten ontwikkelen. 
De aansturing van Het Passer College kent twee functies die van locatiedirecteur en 
afdelingsleiders. Het Passer College heeft twee locatiedirecteuren aan zich verbonden en op 
alle afdelingen zijn afdelingsleiders aanwezig. Voor twee afdelingen werken we met 
interimschap daar er op de uitstaande vacatures geen geschikte kandidaten gevonden zijn.   
 



1.3. Leerroute/ Onderwijsaanbod: 

Het Passer College biedt onderwijs in de leerroutes 5 ,6 en 7. Het aanbod is passend bij 
uitstroomniveaus arbeid en vervolgonderwijs. Dit maakt niet dat dat voor iedere leerling 
vanzelfsprekend is. De leerling kan gebaat zijn bij een tussentijdse uitstroom richting 
dagbesteding, wanneer het leren binnen een aangepaste onderwijssetting niet tot de 
mogelijkheden behoort. Dit gaat altijd in nauw overleg met ouders en zorgaanbieders en is 
een zorgvuldig traject wat in uiterste geval doorlopen wordt. Het kan ook zijn dat de leerling 
niet langer meer aangewezen is op het Speciaal Onderwijs en zijn onderwijscarrière kan 
vervolgen binnen het reguliere VO, dit natuurlijk in overleg met ouders en zorgaanbieders. 
 

1.4. Inspectie oordeel: 

Het laatste kwaliteitsoordeel vanuit de inspectie is op alle bezochten punten voldoende. Door 
de Corona pandemie hebben er geen audits of re-audits plaats gevonden op de locaties. 
 

1.5. Opbrengstenoverzicht volgens inspectie: 

Niveau einduitstroom     81,82% 
IQ in relatie tot niveau einduitstroom    4,02% 
Bestendiging       46,77% 
Tussentijdse uitstroom naar regulier           100% 
Slagingspercentage    100% 
Percentage behaalde OPP’s   81,8% 
 

1.6. Weerstandsvermogen/ Begroting: 

Het Passer College tezamen met De Piloot hadden in de realisatie van 2020 de gestelde 
norm van 10% behaald.  
 

1.7. Tevredenheidsonderzoeken 

Dit jaar zijn de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen afgenomen, de 
oudertevredenheidsonderzoeken zijn van een jaar hiervoor en de school scoort als volgt: 
Locatie Overschie:  Ouders      7.4 Personeel   6.6 
Locatie Hillevliet:      Ouders   6.5 Personeel   7.2 
Locatie Lage Land:  Ouders   7.5 Personeel   6.9 
Locatie B!TS:           Ouders   8.2 Personeel   7.4 
Leerlingscore op schoolniveau   7.4  

1.8. Klachten:  

In het schooljaar 2020-2021 zijn er op afdelingsniveau, vnl op de locatie B!TS meerdere 
klachten ontvangen en conform klachtenprocedure zijn deze doorlopen. Klachten op deze 
afdeling betreffen vooral het niet volledig aanbieden van thuisonderwijs, waarbij de afdeling 
gesteund door de juridische ondersteuning ouders verwijst naar wet en regelgeving. Er 
hebben gesprekken met ouders en jongeren plaats gevonden. 
Er zijn verder geen klachten geweest die via de officiële bestuursweg bewandeld dienden te 
worden. 
 

1.9. Ziekteverzuim: 

Het ziekteverzuimpercentage is 6,38%.  



Kort    1,08 % 
Middel    1,96 % 
Lang    3,30 %  
Langer dan 1 jaar  0,03 % 
 
De school heeft een aantal zeer langdurig zieke medewerkers die elk in een passend 
begeleidingstraject gevolgd en begeleid worden. Hierbij zijn de Arbo Unie en HR betrokken. 
Cijfers van de verschillende afdelingen zijn als volgt;  
Overschie    9,2 % 
Hillevliet    5,82%  
Lage Land    4,89% 
B!TS     3% 
 
 

1.10. Incidenten: 

De school heeft dit jaar geen incidenten gekend die geregistreerd zouden moeten worden in 
het bestuur register. De incidenten betrekkende op interventies op gedrag worden binnen de 
schoolorganisatie vastgelegd in de Meldingsformulieren. Een afschrift hiervan wordt 
ontvangen door ouders en de meldingsformulieren worden verwerkt in de dossiers van de 
leerlingen en kunnen leiden tot aanpassingen binnen het OPP van de leerling. 
 

1.11. Uitstroom van 2019-2020: 

In het schooljaar ‘19-‘20 hebben 101 leerlingen de school verlaten.  
72 leerlingen naar regulier VO,  
1 naar regulier PRO                            
4 naar VMBO                          
7 naar HAVO/ VWO/ VAVO 
51 naar MBO                          
2 HBO of universiteit 
  
4 leerlingen naar arbeid,  
4 leerling naar arbeidsmatige dagbesteding,  
6 op verzoek uitgeschreven, niet meer leerplichtig, 
14 op verzoek uitgeschreven zonder nieuwe schoolinschrijving  
4 leerlingen naar andere vormen van VSO 
2 leerlingen  naar zorg/ behandelsetting 
1 gastleerling 
1 thuisstudie 
  
 

1.12. Samenwerking: 

Samenwerking met zorg-hulpverlening en gemeente is een onderwerp dat in verschillende 
gremia op de agenda staat. De aanbestede zorg, OZA, ingeregeld door Enver verloopt goed. 
Er bestaan enorme wachtlijsten voor alle vormen van gespecialiseerde jeugdzorg en dit is 
juist de zorg waar onze doelgroep een beroep op doet. Dit maakt dat de school op dagelijkse 
basis hiermee geconfronteerd wordt. Het uitblijven van behandelingen, toezicht op 
medicatiecontrole, specialistische hulp en therapieën maakt dat de leerlingen niet tijdig 
geholpen worden. De schoolorganisatie is nauwgezet betrokken bij de nieuwe inregeling van 
de OZA aanbesteding.  
 



Het Passer College heeft leerlingen buiten Rotterdam en heeft hierdoor te maken met 
diverse samenwerkingsverbanden uit de woonplaats van de leerling. Koers VO is onze 
grootste samenwerkingspartner. Het samenwerkingsverband PPO-Koers VO streeft naar het 
realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 
tussen de scholen en zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te realiseren. 
 

Onze regio bestaat uit 9 gemeenten: 
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard 
(Lekkerkerk),Lansingerland, Ridderkerk, 
Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas 
(Nieuwerkerk aan den IJssel). 
Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord 
op alle onderwijs-(ondersteunings-)vragen in 
onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende 
overgangen tussen scholen en 
onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het 
onderwijs en de zorg de jongere ondersteunen.” 
 
 

 

 

    

  



2. Jaarverslag - terugblik op 2020-2021  

Een tweede jaar getekend door de impact van de pandemie. In september is de school 

voortvarend gestart volgens alle geldende richtlijnen uitgegeven door het RIVM, niet wetende 

dat we landelijk afstevenden op een tweede volledige lockdown. De eerste periode van 

januari tot december hebben we veelvuldig moeten schuiven met personeel om alle klassen 

zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Er is extra personeel aangetrokken om de uitval 

wegens quarantaine of ziekte te kunnen opvangen. Waar het echt niet mogelijk bleek zijn er 

tijdelijk klassen naar huis gestuurd en is er overgegaan op online onderwijs. Vlak voor de 

kerstvakantie ging het land voor een tweede keer op slot. Dit betekende voor de leerlingen in 

de VO leeftijd dat er een tijdlang geen uitzicht was op wanneer er weer fysiek naar school 

gegaan kon worden. Direct zijn alle klassen gestart met online lessen. Vanuit de eerste 

lockdown hadden we op alle afdelingen hier ervaring mee en konden we het aanbod beter 

afstemmen op de behoeften van de leerlingen.  

De locatie BITS heeft als enige een uitzondering hierop geboden. Gezien de ernst en 

zwaarte van de doelgroep is er in samenspraak met het team, de MR en na akkoord van het 

bestuur besloten deze locatie direct na de kerstvakantie weer te openen voor het volledige 

aanbod. De gezamenlijke zorgen over de te grote belasting van de thuissituaties, de 

verstoring van onderwijsopname en dagritme waren hier leidend in. Wel heeft de afdeling ten 

alle tijden gehoor gegeven aan de RIVM maatregelen waar het de hygiëne/ omgangsregels 

en quarantaine termijn betrof.  

Ook hebben we de leerlingen uit de examenklassen na de kerstvakantie volledige 

schoolgang op locatie kunnen bieden. Tevens bleef de school open voor leerlingen waarvan 

ouders in de vitale sector werkten en zorgelijke dossiers.  

De eerste lockdown had ons geleerd dat voornamelijk op de praktische leerroutes het 

moeilijk was deze lessen te vertalen naar de digitale omgeving. Praktische vakken floreren 

het meest wanneer er een continue stimulatie en begeleiding is. Daarnaast waren niet alle 

oefeningen te vertalen naar het platte vlak. Eind januari is er een rooster opgesteld zodat de 

leerlingen uit deze leerroutes in ieder geval een aantal momenten in de week de praktische 

vakken konden volgen op de locaties.  

Na de voorjaarsvakantie is besloten om alle afdelingen te openen voor alle klassen. 

Natuurlijk is hierbij gehoor gegeven aan de voorschrijvende RIVM richtlijnen.  

 
Tijdens en na de lockdown werd op school gesignaleerd dat veel leerlingen het thuis erg 
lasting hadden op sociaal emotioneel gebied. Zij kwamen thuis niet of nauwelijks tot 
schoolwerk ondanks de online geboden instructie en dagstructuur. Veel ouders zaten met 
hun handen in het haar en konden hun kind (naast hun eigen werk) moeilijk motiveren om te 
werken aan de schoolstof. Er ontstond in de thuissituatie vaak ruzie doordat ouders de taak 
van leerkracht gingen overnemen en de leerling dit moeilijk kon accepteren.  
Leerlingen in het autisme spectrum vinden het over het algemeen erg lastig om thuis aan 
hun schoolwerk te werken, zij kunnen deze transfer moeilijk maken. Daarnaast gaven 
leerlingen aan dat de bijlessen die ouders thuis faciliteerden ook stopgezet werden i.v.m. 
corona. Ervaring was dat online bijles ook niet voldoende zijn vruchten afwierp om de leerling 
goed te helpen. 
 
Tijdens deze periode hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. De extra tijd die 
tijdens fysiek onderwijs wordt ingestoken op bijvoorbeeld verlengde instructie, herhalen en 
automatiseren, is tijdens de lockdown niet mogelijk geweest. Hierdoor is er een groep 



leerlingen die normaal gesproken altijd extra instructie krijgt en door de lockdown hiaten 
heeft opgelopen. Ook te denken valt aan praktische vaardigheden die nodig zijn om 
opdrachten te verwerken, zoals het gebruik van een atlas, woordenboek of Binas, deze zijn 
op afstand moeilijk aan te leren. Daarnaast is het aanbieden van de executieve functies 
zoals Leren-Leren en Plannen en organiseren op afstand niet realistisch, dit zijn wel 
belangrijke vaardigheden om de leerstof eigen te maken. 
 
In de bovenbouw werd veelal ervaren dat de leerlingen niet aanwezig waren bij de online 
opstart van de dag. We hebben de leerlingen die het meest opvielen in aanwezigheid, of 
schrijnende thuissitaties, vanaf het begin van de lockdown een fysieke plek aangeboden op 
de locatie. Echter werd hier geen instructie gegeven, omdat de docenten online instructie 
gaven aan de klas. Zij kregen wel begeleiding van de onderwijsassistenten in de klas en 
volgden de online instructies.  
 
 
De cijfers die de leerlingen nu halen lijken over het algemeen voldoende, maar er is een 
verschil tussen de eerder behaalde cijfers waarbij fulltime fysiek onderwijs is gegeven en de 
cijfers tijdens de lockdown. 
Uit analyse van de behaalde cijfers, blijkt dat leerlingen die voor de lockdown al lagere cijfers 

haalden, na de lock-down nog lagere cijfers hebben behaald. Leerlingen die al goed waren in 

een vak, behaalden vaak gelijkmatige cijfers in de lockdown. Over de achteruitgang in cijfers 

bij bepaalde leerlingen verwijzen we naar bovenstaande over het ontbreken van fysiek 

onderwijs. 

De school had bij aanvang van het schooljaar vacatures uitstaan voor extra handen in deze 

pandemie tijd. Hierdoor hebben we een aantal onderwijsassistenten en leerkrachten kunnen 

inhuren. Daarnaast zijn er subsidies aangevraagd in het teken van ‘Anders Organiseren’. 

Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat de aanwezige leerkrachten werkdrukverlichting konden 

ervaren en daarnaast zich specifieker konden richten op het welzijn en de onderwijsopname 

van de individuele leerling. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ‘Talenthuis’. De inhuur van 

vakkrachten op expressie of techniek maakte het mogelijk dat de leerkracht op dat moment 

individueel of in kleinere groepen verlengde instructie kon geven. 

In dit schooljaar hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden in de 

aansturingslijnen. In oktober heeft de afdelingsleider van Hillevliet afscheid genomen, in 

januari is ook de tijdelijke locatiedirecteur/ directeur met portefeuille en in februari ook de 

afdelingsleider van Overschie vertrokken. De aansturing van Het Passer College is in 

handen gegeven van de locatiedirecteuren behorende bij De Piloot. Dit is nu voor in ieder 

geval de komende jaren vastgelegd, zodat we rust in de aansturing kunnen bieden. 

Voor de vervulling van de rollen van afdelingsleiders is er gekozen voor interim schap. De 

interim afdelingsleider van Overschie zal ook volgend schooljaar blijven en tevens zal er in 

interim afdelingsleiderschap gewerkt blijven worden op locatie Hillevliet.  

 

We hebben ons dit schooljaar gericht op de primaire onderwijstaak. De gestelde doelen in 

het jaarplan zijn daardoor zeker niet allemaal behaald of hebben niet allemaal de aandacht 

gekregen die zij nodig hadden. Hierdoor worden een aantal doelen meegenomen naar een 

volgend schooljaar. Wel is er ondanks de pandemie hard gewerkt aan de positionering van 

de school en is er een vernieuwend, aanvullend aanbod gecreëerd waardoor we meer 

kunnen bieden aan leerlingen met deze specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 



 

 

2.1. Jaaroverzicht schooldoelen  

 

Aandachtsgebie

den 

 

Doelen uit het plan 
van aanpak van het 
jaarplan 2020-2021 

Wat was het gewenste 
resultaat en is dit 
bereikt? 

hoe zijn deze activiteiten 
verlopen? 
 

ZICHT OP ONTWIKKELING 
 

Didactisch 

aanbod op maat  

De leerkrachten 

bieden een breed, 

eigentijds en op 

kerndoelen gebaseerd 

aanbod: → 

Afstemming en komen 
tot 1 lijn in het gebruik 
van mogelijkheden van 
de digitale divices. 

Inzet en gebruik van 
digiborden, Kahoot, Squla, 
mobiele telefoon, Snappet, 
IVIO  etc vastleggen en 
uniformeren  
 
Doelen deels bereikt. 
 
IVIO nieuwe contracten zijn 
opgesteld conform wensen 
school en mogelijkheden 
bestuur. 
Voor locatie Lage Land zijn 
na onderzoek nieuwe 
digiborden gekozen. 
Levering okt ’21. 
Snappet is gedeeltelijk 
ingevoerd op locatie 
Overschie. Verdere uitrol 
wordt nog onderzocht.  
 

Nog niet alle items hiervan zijn 
opgepakt. Mogelijkheden van 
squla en kahoot of gebruik van 
mobiele telefoon is niet verder 
verkend. Door thuisonderwijs 
zijn wel andere digitale 
instrumenten aangeboden als 
Zoom en Teams. 

Eigenaarschap 

van de leerling 

verder vergroten  

   

 

De leerling is 

betrokken partner in 

het tot stand komen 

van zijn 

onderwijsaanbod op 

leerroute. Daarnaast is 

hem geleerd om zelf 

keuzes in het 

leerproces te maken.  

Dit is terug te zien in:  

-het OPP leerling 

doelen  

-leerling is onderdeel 

van de OPP 

gesprekkencyclus  

   

 

Klassenmanagement, 
klasinrichting, 
klassenregels en 
individuele en 
groepsdoelen zijn 
aangepast op de 
mogelijkheden en naaste 
ontwikkeling van de 
leerlingen in de betreffende 
groep  
Gerichte observaties door 
zorg coördinator en 
afdelingsleider, collegiale 
consultatie.  
Doelen en opbrengsten zijn 
zichtbaar voor en worden 
herkend door de leerling te 
betrekken bij 
resultaatbesprekingen. 
 
Doel deels behaald.  
 

Nieuw format OPP is gemaakt 
en bovenstaande werkwijze 
opgenomen in de nieuw neer 
te zetten zorgstructuur. 

ZICHT OP KWALITEIT 

 



Gerealiseerd 

uniform plan van 

aanpak voor het 

ontwikkelen van 

maatschappelijke 

competenties bij 

leerlingen uit de 

leerlijn TL, Havo 

en VWO  

Doorgaande leerlijn is 
op dit thema 
beschreven en kan 
volledig worden 
ingezet in schooljaar 
2021-2022 

Onderzoek naar 
ontwikkeling 
maatschappelijke 
competenties.  
Bedrijven of organisaties 
worden gezocht voor 
mogelijke stages  
Projectgroep schrijft 
voorstel 
opstarten groeps- en indien 
mogelijk individuele 
stages.  
Toelatingscriteria mbt moge
lijkheden en beperkingen 
van de leerlingen zijn 
helder.   
Afstemmen van het 

lesrooster  
 
Doel deels behaald 
 

Plannen zijn af, hebben dit jaar 
niet allen uitgevoerd kunnen 
worden. 
 

Het up to date 

houden van 

personeel m.b.t. 

de 

psychopathologie 

Inzicht, kennis en 
kunde vertaald in 
daadkracht en aanbod 
naar onze specifieke 
doelgroepen 

Intervisie 
Thema vergaderingen 
Studiedag SO/VSO cluster 
4 
 
Doel deels behaald 
 

Is een doorlopend doel 
gedurende de schoolplan 
periode. Dit jaar is de 
gezamenlijke studiedag en het 
congres psychopathologie 
komen te vervallen. Deze zijn 
doorgeschoven naar augustus 
en december. 
Themavergaderingen met 
interne 
deskundigheidsbevordering 
hebben deels online plaats 
gevonden. Fysieke 
bijeenkomsten waren niet 
mogeljik. 
Voor alle personeelsleden is 
per juni’21 een account bij E-
Wise gerealiseerd, zodat een 
ieder passend bij behoeften 
online scholing kan volgen. 
 

De school wil 

docenten inzetten 

op eigen talenten 

en competenties.  

Leren van elkaar en 

uitwisseling van 

kennis, specifieke 

expertise en ervaring 

 

Goede werving/ selectie 
opgevolgd door een 
meerjarige in-service 
training.  
Jaarlijks ruimte op 
studiedagen en 
werkvergaderingen 
inbouwen om scholing 
betreffende dit onderwerp 
te kunnen ontvangen 
Inzetten van collegiale 
consultatie 
Doel niet behaald 

Inservicetraining is 
opgenomen in de nieuwe 
zorgstructuur welke per ’21-’22 
ingevoerd gaat worden. 
Collegiale consultatie heeft 
niet plaatsgevonden wegens 
richtlijnen RIVM 

PDCA Cyclus die 

tot voor kort op 

leerling en 

groepsniveau 

1. De leerkrachten 

hebben goed zicht op 

de vorderingen van de 

leerlingen en weten 

Opbrengsten uit onder 
andere leerling 
besprekingen op 
klasniveau/ jaargroep 

Februari 2021 werd bekend 
dat het VSO over moet gaan 
op een ander LVS, daar 
magister stopt met uitwisseling 
naar BRON. Dit zorgde ervoor 



werd uitgevoerd 

trekken naar 

locatie- en 

schoolniveau, 

waardoor trends 

en analyses van 

de opbrengsten 

gemaakt kunnen 

worden op locatie 

en schoolniveau 

wat ze kunnen doen 

om het bij te stellen, 

indien nodig  

 

2. MMP 

implementeren  

 

3.Data gestuurd 
werken op leergebied 
sociaal emotionele 
ontwikkeling  

niveau/ afdelingsniveau 
analyseren. 
Trends trekken en waar 
nodig interventies uitzetten. 
Onderzoek of MMP 
geïmplementeerd kan 
worden. Cito analyses, 
examenresultaten, SCOL 
(sociaal- emotionele 
ontwikkeling), maar ook 
resultaten op vakgebied. 
Daarnaast wordt gekeken 
hoe via Magister (MMP) 
resultaten inzichtelijker 
gemaakt kunnen worden. 
Naast individuele 
opbrengsten, komt er een 
nadruk op groep- en 
leerjaar opbrengsten. 
 
Onderzoeken naar SCOL 
i.r.t. ZIEN! 
 
Doel deels behaald 
 
Door zorgcoordinator en 
afdelingsleiders is er een 
nieuwe inrichting gegeven 
aan de zorgstructuur welke 
schooljaar ’20-’21 is 
gepresenteerd en per ’21-
’22 zal worden 
doorgevoerd.  

dat er onderzoek is gedaan 
naar andere LVS systemen. 
Somtoday lijkt meest passend. 
Hierop is verdiepende uitvraag 
nodig om in ’22-’23 te kunnen 
werken met Somtoday. 
Daarnaast is gestart met 
Parnassys om tijdelijk het gat 
tussen de twee LVS-en op te 
vangen. 
 

SAMENWERKEN 
 

Samenwerking 

STC ten einde de 

profielkeuze te 

vergroten voor de 

VMBO stroom    

Vastgesteld 

document m.b.t. exami

nering, gebruik 

lokalen, expertise 

uitwisseling.  

Verwerkingsovereenko

mst m.b.t. AVG  

 

Onderzoek mogelijkheden 
voor de samenwerking  
Onderzoek naar 
opleidingsniveau  
Opstellen scholingsplan 
voor STC en HPC  
 
Doel niet behaald 

Dit jaar niet verder uitgewerkt.  

Er bestaan 

samenwerkingsvo

rmen met 

reguliere en 

speciale scholen 

om de 

doorstroom van 

het speciaal 

onderwijs naar 

het regulier 

onderwijs te 

Plan van aanpak is 

gerealiseerd waarin 

processen en 

procedures beschreve

n staan. STC, 

Erasmiaans, 

KWC, Wolfert en Mela

nchton en de 

sectorscholen binnen 

eigen bestuur kennen 

een 

Delen van expertise 
vakdocenten  
Opstarten projectgroep 
Transitie uitstroom  
Kennismakingsdagen  
Gezamenlijke studiedagen 
VSO  
Uitnodigen van de 
reguliere VO scholen tot 
bijwonen van studiedagen 
en sectie-overleggen.  
 
Doel niet behaald door 
maatregelingen Corona 
pandemie 

Dit jaar niet verder uitgewerkt 



vergroten en om 

expertise met 

elkaar te delen.  

samenwerkingsconven

ant.  

 

FINANCE 
 

Realiseren van 

grens 

weerstandsvermo

gen 

 

Eind 2019 heeft Het 
Passer College i.c.m. 
De Piloot  de 10% 
weerstandsvermogen 
gerealiseerd 

Opgenomen en ingepland 
in begroting.  
Sturen op uitgaven waar 
het externe inhuur 
onderwijsgevende betreft. 
 
Doel behaald 

 

HR 

 

   

Een professionele 

leercultuur in 

school zien wij bij 

het Passer 

College als een 

belangrijke factor 

die het leren van 

professionals 

individueel en als 

team stimuleert 

Een professionele 

leercultuur bevordert 

dat professionals zich 

kwetsbaar durven op 

te stellen 

 

Scholingsplan op 
teamniveau uitgewerkt 
met daarnaast een 
procesbeschrijving die 
dient als leidraad bij de 
individuele aanvragen 
nascholing. 

Leren van elkaar en elkaar 

kritisch bevragen met het 

oog op voortdurende 

verbetering→ teamtraining 

van “Ik naar wij” opdracht 

vanuit de sector. 

Uitwerken scholingsplan  
 
Doel deels behaald. 

Fysieke bijeenkomsten hebben 
nagenoeg niet 
plaatsgevonden. 
 
De ik naar wij opdracht vanuit 
de sector is per afdeling door 
vertaald. De teams zijn in 
verschillende fasen van 
ontwikkeling. Maatwerk wordt 
hierop geboden. 
Alle medewerkers hebben voor 
1-10-2021 de training Huis van 
werkvermogen gevolgd, zodat 
deze werkwijze doorgezet kan 
worden in de 
gesprekkencyclus. 

GEBOUW EN BEHEER 

 

Gebruik en status 

van onderhoud 

onderwijslocaties 

1. Hillevliet; voor deze 

locatie is het 

toekomstperspectief 

examenlocatie.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Lage Land:  

volwaardig 

hoogwaardig→ BOOR 

waardig  

 

Hiervoor zullen in 
schooljaar ’20-’21 de 
stappen doorlopen dienen 
te worden om de verhuizing 
van jaargroepen te kunnen 
realiseren. Communicatie 
en beleid dienen 
gelijkwaardig op te lopen 
hierin. 
 

Doel anders behaald 

 
 
 
Onderhoud aan dit pand is 
een vereiste om de 
gestelde sector normen te 
kunnen behalen. 
 
Doel deels behaald 

Deze opdracht is komen te 
vervallen omdat er een beter 
alternatief voor is gekomen. 
Voor locatie Hillevliet is een 
nieuw arrangement 
geschreven wat aanvullend 
werkt op het huidige 
curriculum en een meerwaarde 
kan betekenen voor leerlingen. 
Zie activiteitenplan ’21-’22. 
 
 
 
Locatie Lage Land is in ’20-’21 
geschilderd en alle kozijnen 
zijn vervangen met dubbele 
beglazing. In de zomer van ’21 
worden in de meeste lokalen 
en gangen vloeren vervangen. 
Oktober ’21 zullen de 
verouderde digiborden worden 
vervangen. 
Tevens is er een projectgroep 
vanuit de locatie nauwgezet 
betrokken bij de realisatie van 
een buitenruimte die 



aantrekkelijk is en specifiek 
ingericht om te ondersteunen 
bij het lesaanbod. De plannen 
zijn vertaald door een 
landschapsarchitect welke in 
de periode van sept-dec ’21 
betrokken zal zijn bij de 
realisatie. 

 

2.2. Jaaroverzicht sectordoelen  

Sector focus;  

Teamscholing en professionalisering binnen het team 

De studiedag psychopathologie van 6 april is verzet naar 6 december ’21, in de hoop dat met de nieuwe 

regelingen congressen weer doorgang kunnen krijgen. De fit en vitaal studiedag verschoven naar augustus 

’21. 

Om tegemoet te komen aan scholingswensen en scholingseisen is er voor iedere medewerker een 

lidmaatschap op het platform E-Wise gerealiseerd. Op dit platform worden online meer dan 150 

verschillende cursussen aangeboden tbv Eigenaarschap leerkracht, ICT vaardigheden, psychopathologie 

en klassenmanagement. De cursussen worden afgesloten met een certificaat wat door de medewerker in 

de gesprekkencyclus en de Bardo omgeving opgenomen kan worden. Een succesmanager vanuit E-Wise 

is gebonden aan de school om de vorderingen bij te houden maar ook de stimulans te bieden om door te 

gaan met studeren. 

 

Resultaten subsidies:  Welke activiteiten zijn er geweest in het kader van anders organiseren op 

schoolniveau? Hoe besteding van subsidies i.h.k.v lerarentekort? 

Het Passer College kent een toekenning van de subsidie Anders Organiseren. Deze is aangevraagd voor 

twee locaties en wordt gebruikt om onder andere het ‘Talenthuis’ in te huren. Een vakkracht wordt op zo’n 

moment geleverd die per week specifieke lessen geeft aan de klassen op het gebied van ruimtelijk 

beeldende vormgeving, expressie, multimedia en techniek. Op deze momenten wordt de leerkracht 

vrijgespeeld om didactische hiaten of pedagogische vraagstukken op individuele wijzen met leerlingen op te 

pakken.  

Daarnaast is er een deel subsidie op Slim Organiseren toegekend waardoor het mogelijk is geweest 

onderwijsassistenten tijdelijk te betrekken om groepsgerichte training te kunnen geven of lessen te 

vervangen tijdens de uitval door quarantaine en of ziekte.  

Vertaling van het sectortraject “Ik naar wij” op schoolniveau 

De afdelingen van Het Passer College hebben in de afgelopen jaren meerdere interventies gekend in de 

aansturingsrol. Dit heeft onrust veroorzaakt en ruis op de lijn van de continuïteit. De afdelingsleiders hebben 

het MD traject vervolgd maar de vertaalslag naar de afdelingen verloopt op maat. Ieder team staat er 

anders voor en hierin is maatwerk geboden om te waken dat er niet geremd wordt in ontwikkeling.  

De locatiedirectie die nu betrokken is bij de school heeft als opdracht om te werken aan duidelijkheid, 

kwaliteit, structuren, positionering en aansluiten bij de sectorambitie.  

Door een voorgevallen incident is uitrol van het MD traject door gecontracteerde partner hierin onmogelijk 

bevonden, vertrouwen en integriteit van de schoolorganisatie zijn geschaad. Er wordt met andere 

aanbieders eenzelfde doel nagestreefd.  

 



Vorig jaar zijn collega’s betrokken geweest in de ontwikkelgroepen die samen met Perron 14 handen en 

voeten gaven aan de ontwikkelambitie. Ook voor de te vormen adviesteams schooljaar ’21-‘22 hebben 

collega’s zich opgegeven. Onderdeel van het sector brede scholingstraject “huis van werkvermogen” is 

aangeboden en zal volgend jaar geïmplementeerd worden.  

Evaluatie MR 

Evaluatie MR: 

Het afgelopen jaar bestond de MR uit 4 ouders en 4 medewerkers. Naast zaken die regelmatig terugkeren 

op de agenda als schoolgids, begroting en werkverdelingsplan, heeft de pandemie een grote rol gespeeld. 

Niet alleen vonden de vergaderingen digitaal plaats, het was een terugkerend punt op de agenda. Er is 

goed contact geweest tussen de MR en directie over plannen, regels en afspraken. Daarnaast heeft de MR 

kennisgenomen van positieve ontwikkelingen op de locaties om het onderwijsaanbod passender te 

maken.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SWOT Analyse    

Sterk  Zwak  

• Ambitieuze teams met hart voor doelgroep  

• Veilig pedagogisch klimaat   

• Vast mentorschap voor elke groep  

• Mogelijkheid tot behalen certificaten 

• Mogelijkheden tot behalen branchediploma’s en 
certificaten 

• Hoog slagingspercentage examens  

• IVIO aanbod, waardoor breed aanbod voor leerlingen 
bestaat 

• Divers aanbod 21-eeuwse vaardigheden  

• Realisatie volledig maatwerk op arrangement BITS voor 
specifieke doelgroep  

• 2x per jaar evaluatie OPP 

• Aanbod leerpleinen HAVO/ VWO 

• Aanbod doorstroom MBO 1 (BAS&KAS) 

• Aanbod voor langdurige thuiszitters en schoolangsten 

• School in continue kwaliteitsontwikkeling 

• Individuele professionalisering personeel (Bardo) 

• Leerlingenraad  

• Tevredenheidsonderzoeken 

• MR 

  • Beperking in huidig profielaanbod en praktische 
vakken 

• Onvoldoende profielaanbod 

• Onvoldoende variatie mogelijkheden in lesaanbod 

• Weerbaarheid richting uitstroomprofielen 

• Onvoldoende bestendiging 

• Imago van het VSO cluster 4, maatschappelijke blik. 

• Planmatig werken (werken met haalbare 
speerpunten) 

• Weinig 1e (en 2e) graads (vak)docenten in dienst 

• Lerarentekort, waardoor bij inhuur buitensporige 
kosten worden gemaakt. 

• Verouderde smartborden, deze dienen in een 
tijdsbestek van 1-3 jaar vervangen te worden om aan 
te kunnen sluiten bij programmatuur etc van de 
locaties. 

• Gymzalen zijn niet in de nabijheid van de scholen, 
zelfstandig reizen is altijd noodzakelijk. Daarnaast 
zijn we als scholen afhankelijk van de aangewezen 
locaties en tijden. Dit strookt niet altijd met 
werkdagen van huidig personeel. 

• Schoolpleinen zijn verouderd en weinig uitnodigend. 
Of zoals bij locatie Hillevliet ontbreken. 

Kans  Bedreiging  

• Imago van Het Passer College, positionering 

• Marketing van Het Passer College 

• Positionering bureau instroom, doorstroom, uitstroom 

• Samenwerking regulier VO, VSO onderling (expertise 
deling) 

• Intensiveren van samenwerking met SO voor een 
gegarandeerde leerling toestroom en een beter 
afgestemde overgang van SO→ VSO  

• Schoolbezoek VSO en VO ter verbetering van invulling 
open dagen/infomiddagen 

• Kwaliteitsverbetering in onderwijsaanbod van leerroute 
5 /6 

• Uitwisseling personeel binnen de sector VSO 3/4 

• Maatschappelijke stages voor de diverse leerroutes  

• Onderzoek mogelijkheden examinering i.c.m. VO 

• Verdere ontwikkeling naar MBO opleiding integraal 
binnen BITS arrangement en VMBO aanbod 

• Borging en verdieping psychopathologie 

• Intensiveren contact BOOR services/gemeenten 

  • Grillige instroom waarbij flexibiliteit van arrangement 
BITS wordt gevraagd 

• Wet en regelgeving mbt thuiszitters en 
deeltijdonderwijs, dit kan door aanpassingen in wet 
ook omslaan in een kans. 

• Verouderde schoollocaties, uiterlijk/ aanblik en 
terrein. 

• Lerarentekort  

• Verzwaring doelgroep 

• Wachtlijsten zorg- en behandelcentra, waardoor de 
school ondanks al zijn inspanningen genoodzaakt 
wordt leerlingen naar huis te sturen. 

• Maatschappelijke kritische blik op 
gedragsproblematiek en psychiatrie 

 
 
 
 

  
  

  

 



4. Sector ambities 

Sectorambities 2020-2024 

Vanuit de ontwikkelambitie 

1) Doelgroepenbeleid  

• Thema’s: toekomstbestendige leerroutes, centrale intake, samenwerking op 

grensgebieden, onderwijs /zorg, certificering, integraal huisvestingplan 

2) Cultuur  

• Thema’s: beeldvorming verbeteren, BOOR Connect 

3) Persoonlijke effectiviteit  

• Thema’s: duidelijk werkgeverschap, heldere verwachtingen 

Algemeen 

4) Onderwijskundig beleid 

• Thema’s: curriculumontwikkeling, leren zichtbaar maken en eigenaarschap 

5) Veiligheid 

• Thema’s: pedagogisch klimaat, grensoverschrijdend gedrag, fysiek 

begrenzen 

6) Personeelsbeleid 

• Thema’s: medewerkers ons grootste kapitaal, professionalisering, duurzame 

inzetbaarheid/verzuimreductie 

7) Kwaliteitszorg 

• Thema: data-geïnformeerd werken 

•  

 

 

 



 
 

5. Activiteitenplan 

Naast een jaarplan wat voor het gehele Passer College in dit format gegoten is, bestaan er ook jaarplannen afdeling specifiek. Hierin wordt 

meer ingegaan op de doelen, de werkwijze en de speerpunten. Het jaarplan wordt in juni opgeleverd. De afdelingsplannen volgen in september. 

Deze zullen dat ook voorgelegd worden aan de MR. Dit jaarplan omvat de grote lijnen.  De hoeveelheid doelen is groter dan gebruikelijk. Dit 

komt doordat er een flink aantal van vorig schooljaar doorgeschoven zijn.  

 

Thema: 

 

Wat gaat u doen met 
welk doel 

Wat is het gewenste resultaat Welke activiteiten/ 
stappen horen hierbij 

Wie is de 
trekker en wie 
zijn 
betrokkenen 

Wat is het 
tijdspad 

Hoeveel geld gaat dit 
kosten 

Zicht op 

ontwikkeling 

1. De leerkrachten 

bieden een breed, 

eigentijds en op 

kerndoelen 

gebaseerd 

aanbod. 

2. Afstemming en 

komen tot 1 lijn in 

het gebruik van 

mogelijkheden van 

de digitale divices. 

1. Leerkrachten verzorgen een 

beredeneerd op maatwerk 

gebaseerd onderwijsaanbod en 

maken daarbij gebruik van 

passende instructiemodellen en 

up to date devices. 

2. Inzet en gebruik van 

digiborden, Kahoot, Squla, 

mobiele telefoon, Snappet, IVIO  

etc vastleggen en uniformeren  

 

Themavergaderingen 

door vakspecialisten tbv 

didactische werkvormen 

en de verdieping op de 

leerroutes. 

E-Wise modules 

didactische werkvormen. 

Begeleiding vanuit 

zorgcoördinatoren en 

onderlinge 

klassenconsultaties 

ZC zijn leidend 

AL faciliteert 

Gehele 

schoolplan 

periode ’20-‘24 

 

  Leerkrachten zijn blijvend 

geschoold in de psychopathologie 

en de omgang die de specifieke 

doelgroep van ons verwacht 

Themavergaderingen 

door vakspecialisten. 

Cluster 4 congres 

psychopathologie en 

studiedag vit en vitaal. Dit 

AL en directie 

zijn leidend in 

facilitering en 

afstemming 

Wordt 

aangeboden 

Schooljaar ’21-‘22 

Studiedag 25-08-

‘21 

Congres 06-12-

‘21 

ROB subsidie gelden 



is ism De Archipel en De 

Piloot. 

aan alle 

medewerkers 

  Scholing op klassenmanagement, 

ICT vaardigheden en 

psychopathologie 

Scholingsaanbod E-Wise 

wordt onderdeel van 

gesprekkencyclus 

Alle 

medewerkers  

2021-2022 €265,- per 

medewerker vanuit 

scholingsgelden 

 

 

De leerling is regisseur 

van eigen 

ontwikkeling. 

De leerling is 

betrokken partner in 

het tot stand komen 

van zijn 

onderwijsaanbod op 

leerroute. Daarnaast is 

hem geleerd om zelf 

keuzes in het 

leerproces te maken.  

Dit is terug te zien in:  

-het OPP leerling 

doelen  

-leerling is onderdeel 

van de OPP 

gesprekkencyclus  

Klassenmanagement, klasinrichting, 

klassenregels en individuele en 

groepsdoelen zijn aangepast op de 

mogelijkheden en naaste 

ontwikkeling van de leerlingen in de 

betreffende groep  

Gerichte observaties door zorg 

coördinator en afdelingsleider, 

collegiale consultatie.  

Doelen en opbrengsten zijn 

zichtbaar voor en worden herkend 

door de leerling te betrekken bij 

resultaatbesprekingen. 

Nieuw format OPP is 

gemaakt en werkwijze 

opgenomen in de nieuw 

neer te zetten 

zorgstructuur. 

Leerkrachten &  

ZC-er 

Gehele 

schoolplan 

periode ’20-‘24 

 

 

Een van de ZC is 1 

dag per week 

boventallig aangesteld 

om de nieuw in te 

richten zorgstructuur 

vorm te geven en 

processen te bewaken. 

Zicht op 

kwaliteit 

Herinrichten 

zorgstructuur ten 

behoeven van 

kwaliteitsverbetering 

processen en data 

gestuurd werken.  

 

Uniformiteit binnen de school 

wanneer het kwaliteitsbewaking 

betreft. Realisatie van zicht op 

kwaliteit vergroten. Niet alleen op 

leerling en klasniveau→ bouw, 

afdeling en schoolniveau. Tbv 

trends, schoolbrede analyses. 

Presentatie door ZC van 

opgestelde plan, 

afstemming tussen de 

afdelingen. Doorvoeren 

van uniforme formats 

opgesteld door ZC en 

orthopedagoog. 

ZC, CO, AL en 

LK 

Implementatie 

2021-2022, 

verdere uitrol 

gedurende 

schoolplan 

periode 

 



 Invoeren Parnassys en 

later Somtoday als 

LVS 

Een passend LVS, waarbij 

aandacht is voor de VSO 

behoeften, tevens de correcte 

uitwisseling met DUO zal realiseren 

en daarnaast als dashbordfunctie 

kan dienen tbv de 

opbrengstenanalyses voor de 

school. 

Magister stopt met 

uitwisseling DUO. 

Hiervoor zal in 2021-2022 

tijdelijk Parnassys 

ingeregeld worden om 

DUO uitwisseling te 

kunnen realiseren. Later 

in het jaar zal Somtoday 

ingericht gaan worden om 

daarna aan het team 

aangeboden te worden 

als het nieuwe LVS. 

Admin, AC, AL Parnassys mei-

sept 2021 

Somtoday vanaf 

mrt ‘22 

Magister blijft 

komend 

schooljaar 

bruikbaar voor 

klassenadministra

tie. Licentie 

verloopt juli ‘22 

Opgenomen in eigen 

begroting. 

 

Jan-jul dubbele 

bekostiging ivm drie 

licenties. 

 Invoeren LVS ZIEN 

VO 

Zicht hebben op en realiseren van 

een doorgaande lijn sociaal 

emotionele ontwikkeling. 

De SO scholen zijn 

bekend met LVS ZIEN. 

De school werkt nu met 

SCOLL overstap naar 

ZIEN VO geeft meer 

inzicht in ontwikkeling en 

biedt tevens op maat 

leerdoelen in de naast 

gelegen 

ontwikkelingsgebieden.   

ZC, LK, LL, 

ortho 

Module zit 

gekoppeld aan 

Parnassys en 

Somtoday 

Opgenomen in 

begroting 

 Leren is Maatwerk; De 

didactische en 

pedagogische hiaten 

opgelopen door 

aangepast onderwijs 

ttv pandemie 

terugdringen 

De leerlingen laten een overall 

beeld zien dat er vooral op gebied 

van de sociale emotionele 

ontwikkeling hiaten/ angsten en 

blokkades zijn. Hiervoor dient extra 

tijd ingeroosterd te worden om deze 

leerdoelen op te kunnen pakken. 

Inzet NPO gelden 

passend op de hulpvraag 

per afdeling. Hierin 

verschillen de leerroutes 

op uitvraag 

ondersteuningsaanbod. 

AL,CO, ZC, 

LK, OA, 

Externe 

vakspecialistis

che inhuur als 

Talenthuis en 

TEVO 

Schooljaar ‘21-‘22 

en ‘22-‘23 

NPO gelden, subside 

Anders Organiseren 

en deels uit eigen 

begroting. 



Didactische hiaten zijn zichtbaar op 

de praktische vakken, de uitvoering 

en inoefening van diverse 

werkwijzen, proefjes en 

experimenten. 

Inzet subsidie “anders 

organiseren” tbv inhuur 

vakspecialisten. 

 

Inzet TeVo voor 

studiebegeleiding. 

 

Inzet Talenthuis voor het 

geven van lessen op het 

gebied van onder andere: 

Techniek en ICT. 

 Herijken van 

protocollenboek 

Uniformiteit van 

beleids, management 

en 

onderwijsprotocollen 

geldend voor alle 

cluster 4 scholen 

In de afgelopen jaren zijn diverse 

protocollen fragmentarisch 

herschreven en aangepast.  

Uniformiteit geeft duiding aan doen. 

In gezamenlijkheid met de andere 

cluster 4 scholen worden de 

vastgestelde hernieuwde 

protocollen voorgelegd aan 

bestuur→ borging  

Protocollen zijn 

grotendeels herschreven, 

overige volgen alvorens 

deze voorgelegd worden 

aan CMR. 

Afdeling kwaliteit en 

juridische diensten van 

Boor Services zijn 

betrokken partner. 

Directie cl 4  

CMR, MR 

Schooljaar ’21-‘22  

Samenwerking 

op 

grensgebieden 

Implementeren 

samenwerking met het 

Cluster 3 om passende 

arrangement te 

realiseren voor 

leerlingen die een 

combinatie van 

problematieken 

grenzend op cl3/4 

kennen. 

Voor de leerling vergroten wij de 

kans op bestendiging binnen het 

uitstroomperspectief door de 

krachten te bundelen en intensieve 

samenwerkingsvormen aan te 

bieden. 

Collegiale consultatie, 

gezamenlijke 

studiemomenten of 

werkoverleggen. Passer, 

Mytyl, Recon en 

Herenwaard. 

AL, ZC, 

Coördinatoren, 

LK, OA  

Gedurende 

schoolplan 

periode  

 



 Implementatie van 

nieuw 

onderwijsarrangement 

De Jonge Ondernemer 

Voor de leerling vanuit de leerroute 

VMBO KB en TL vergroten van 

toekomstperspectief.  

Samenwerking met “NTI college” 

realiseren van dubbele diplomering. 

VMBO en Branchediploma. 

Ondernemersopleidingen die 

aangeboden worden betreffen de 

branches ICT, Finance en Beauty. 

Aanpassen en afstemmen 

van onderwijsaanbod 

HPC en NTI. 

Inregelen van didactiek en 

pedagogisch aanbod op 

maat. 

Realiseren van leerrijke 

omgeving passend bij de 

Jonge Ondernemer. 

Afstemming met HPC 

afdelingen, sector 

SO/VSO, ketenpartners 

om aanbod bereikbaar te 

maken voor leerlingen 

met deze toekomst 

wensen. 

Medewerkers 

Hillevliet 

Schooljaar ’21-‘22 TLV gelden, subsidie  

Anders Organiseren 

 Er bestaan 

samenwerkingsvormen 

met reguliere en 

speciale scholen om 

de doorstroom van het 

speciaal onderwijs 

naar het regulier 

onderwijs te vergroten 

en om expertise met 

elkaar te delen.  

Plan van aanpak is gerealiseerd 

waarin processen en 

procedures beschreven staan. STC, 

Erasmiaans, 

KWC, Wolfert en Melanchton en de 

sectorscholen binnen eigen bestuur 

kennen een 

samenwerkingsconvenant.  

 

Delen van expertise 

vakdocenten  

Opstarten projectgroep 

Transitie uitstroom  

Kennismakingsdagen  

Gezamenlijke 

studiedagen VSO  

Uitnodigen van de 

reguliere VO scholen tot 

bijwonen van studiedagen 

en sectie-overleggen.  

AL, 

Coordinatoren 

uitstroom, ZC, 

LK 

 

Daarnaast is 

een 

onderliggende 

bestuursopdra

cht hiervoor 

een wens 

Gedurende 

schoolplan 

periode 

 

 Intensivering van de 

samenwerking met SO 

scholen Piloot en 

Voor de leerling vergroten wij de 

kans op bestendiging binnen het 

uitstroomperspectief door een 

Komen tot aanbod 

gastlessen in de vorm van 

masterclasses gegeven 

AL, CO, ZC,  

LK 

Periode oktober- 

december ‘21 

nvt 



Archipel betreffende 

de overgang groep 

8→VO 

samenwerkingsvorm aan te bieden, 

waarbij de focus ligt op de 

overgang naar het middelbaar 

onderwijs. Met als doel deze 

overgang te vergemakkelijken en 

de stappen aan de leerlingen te 

verhelderen. 

door docenten uit het 

VSO. 

Afstemming in aanbod 

sociale ontwikkeling zodat 

leerlijn ondoorbroken 

aangeboden wordt. 

Daarnaast 

collega’s SO 

Beeldvorming 

cluster 4 

Schoolpositionering 

versterken. Marketing 

hierop afstemmen. 

Dit om de kwaliteiten 

en mogelijkheden van 

ons speciaal 

(voortgezet) onderwijs 

voor het voetlicht te 

brengen. De 

breinpositie van het 

cluster 4 positief te 

beïnvloeden.  

Samen met De Archipel en De 

Piloot is er gestart met een 

strategische positionering van het 

cluster 4 onderwijs aangeboden op 

onze scholen.  

Bewust wording op alle 

gremia binnen onze 

organisaties. Beginnend 

bij de ‘Why” om het 

verhaal en de 

merkwaarden van de 

school op te kunnen 

stellen.  

Alle 

medewerkers 

Doorlopend 

traject, gestart in 

schooljaar ’20-’21 

en zal 

schoolplanperiode 

bestrijken. 

Opgenomen in 

begroting  

HR Boeien en binden van 

het personeel 

Meer werkplezier en efficiëntie in 

processen. 

Vasthouden en bewaken van 

stabiliteit en daadkracht. 

Bewaken van doelen in 

het jaarplan en zorgen 

voor een evenredige 

taaklast. Onderzoeken 

hoe de momenten van te 

hoge fysieke en mentale 

werkdruk beter verspreid 

kunnen worden.  

Gesprekkencyclus, 

bieden van passende 

scholing.  

Alle 

medewerkers 

Werkverdeling

splan 

Cupella  

  



 Een professionele 

leercultuur in school 

zien wij bij het Passer 

College als een 

belangrijke factor die 

het leren van 

professionals 

individueel en als team 

stimuleert 

Een professionele leercultuur 

bevordert dat professionals zich 

kwetsbaar durven op te stellen 

Leren van elkaar en elkaar kritisch 

bevragen met het oog op 

voortdurende verbetering→ 

teamtraining van “Ik naar wij” 

opdracht vanuit de sector. 

 

 

Opstellen van scholingsplan op 

teamniveau uitgewerkt met 

daarnaast een procesbeschrijving 

die dient als leidraad bij de 

individuele aanvragen nascholing. 

“Huis van werkvermogen” 

implementeren in 

gesprekkencyclus. 

De ik naar wij opdracht 

vanuit de sector is per 

afdeling door vertaald. De 

teams zijn in verschillende 

fasen van ontwikkeling. 

Maatwerk wordt hierop 

geboden. 

 

 
 

AL faciliteert 

en 

implementeert, 

Alle 

medewerkers 

 

Externe 

partijen tw 

VeranderVerzu

im en Lamanzo 

Doorlopend 

ontwikkelingstraje

ct 

schoolplanperiode  

In begroting 

opgenomen. 

 

Huisvesting Gebruik en status van 

onderhoud 

onderwijslocaties is 

passend en 

representatief, 

volwaardig, 

hoogwaardig! 

1. Locatie Hillevliet biedt per ’21-

’22 een nieuw arrangement wat 

dient als uitbreiding op het 

huidige curriculum. Op locatie 

zullen er qua inrichting 

aanpassingen gedaan worden 

om te voldoen.  

2. Van de locatie Overschie, Lage 

Land en BITS zullen de 

buitenruimtes aangepast 

worden zodat deze een 

representatieve uitstraling 

bieden en ingezet kunnen 

worden als leeromgeving van 

de leerlingen  

1. Meubilair en devices 

worden aangepast 

om dit 

onderwijsarrangement 

te kunnen bieden. 

2. Ontwerpen zijn 

gemaakt, ’21-’22 zal 

de aanbesteding en 

uitvoering hiervan 

plaastvinden  

AL, 

coördinatoren, 

projectgroepen

. 

 

  

Schooljaar ’21-‘22 In begroting 

opgenomen. 



ICT& Inkoop Werken met up to date 

divices 

De klassen beschikken over 

eigentijdse middelen. 

Verouderde digiborden vervangen 

Volgens rooster zullen de 

afdelingen voorzien 

worden van nieuwe 

smartborden. 

Projectgroep 

ICT ism AL 

Juni ’21- okt ’22 Opgenomen in 

begroting 

 

6. Gemeenschappelijke doelen op sectorniveau sector so/vso  

Met dit jaarplan sluit de school aan bij onderstaand activiteitenplan van de sector dat is gekoppeld aan sectordoelen in het Boor Jaarplan 2021 

Sectorambities Thema’s Wat is het gewenste 
resultaat 

Welke activiteiten/stappen horen 
hierbij 

Betrokkenen & 
Verantwoordelijke 

Wat is het 
tijdspad 

Boor focus op Kwaliteit 
 

     

Doelgroepenbeleid Toekomst-

bestendige 

leerroutes 

Aan het einde van schooljaar 

2020-2021 heeft een 

harmonisatie plaatsgevonden 

per leerroute voor de 

basisvakken en de leerlijn 

leren leren. 

De PLG geeft input voor de 
harmonisatie van de doelen per 
leerroute, per leerjaar o.b.v. het 
LECSO doelgroepenmodel. Aan het 
eind van het schooljaar hebben alle 
locaties deze doelen opgenomen in 
hun leerlingvolg-systeem.  
 

Wie zijn betrokken:  
-Input: leden PLG 
-Verwerking: 
programmaleiders in 
afstemming met 
onderwijskwaliteit.  
-Verantwoordelijke: 
directeuren met 
portefeuille 
-Monitoren sectorplan: 
Bovenschools directeur 

 

Doelgroepenbeleid Centrale aanmelding In 2022 is er een centrale 

aanmelding gerealiseerd met 

een centraal loket, waarbij 

-Inventarisatie aanmeldingsproces op 
scholen  
-Ontwikkelen van centrale processen 
en indicatoren  
-Ontwikkelen match systeem  

Wie zijn betrokken:  
-Input: schoollocaties 
-Verwerking: B&T i.o.v. 
PPO & Koers VO.  
Onderwijskwaliteit Boor  

’21-‘22 



processen en indicatoren zijn 

ontwikkeld. 

-Inrichten centraal loket PPO/KoersVO -Verantwoordelijke: 

Bovenschools directeur, 

tevens lid stuurgroep 

Centrale aanmelding 

Cultuur-verandering 
 

Eigenaarschap  
 
 

Leidinggevenden en teams 
zijn geschoold in het 
programma ‘van Ik naar Wij’  
 
Onze Ontwikkelambitie is 
door vertaald naar 
schoollocatieniveau en 
gebied Rotterdam Noord en 
Zuid.  
 
D.m.v.  ‘Anders organiseren’ 
(Lerarentekort) werken we 
aan nieuwe manieren om het 
onderwijs in te    
 
Deskundigheidsbevordering 
leidinggevenden:   
- scholing onderwijswet/ 
zorgplicht 
- schoolleiders werken aan 
hun herregistratie. 
- medezeggenschap 

 Training van Ik-naar-Wij 
 
 
 

- 2-daagse: BD/DMP/Locatie-
directeuren 

- Sectorstudiedag  

- Projecten  
 
 

 
 
 
 
 
Training HR/Juridisch 
 
Validatietraject+externe scholing 
 
Scholing/Training  

Wie zijn betrokken? 
 
-Trekkers: directeuren 
met portefeuille 
 
Verwerking/begeleiding: 
Hier worden externe 
deskundigen voor 
aangetrokken; op het 
gebied van 
communicatie/ cultuur-
verandering/ ontzorgen  
 
-Ondersteuning: 
onderwijskwaliteit  
 
Anders organiseren: 
programmamanager 
Anders Organiseren 
Monitoring: 

Bovenschools directeur 

i.s.m. interne collega’s  

 

Boor focus op Identiteit 
 

     

Burgerschapsontwikkeling  
 

Beeldvorming  
 
 
 
Burgerschap  

Werken aan imago/beeld van 
onze leerlingen en de sector. 
 
 
Ontwikkelen samenhangend 
programma  

Trots filmpjes van de scholen delen in 
de sector en op BOORconnect 
 
 
Pilot Burgerschapsontwikkeling 
Mytylschool 

Alle scholen, SDO, OK, 
perron 14 
 
 
Input: CED groep 
Vanuit sectorplan:  
Bovenschoolsdirecteur  

 
2021 
 
 
2021 
2022 

Boor focus op 
samenwerken 

     



Samenwerken  Onderwijs & zorg De vraagstukken Onderwijs & 
zorg worden uitgewerkt en 
voorzien van een plan van 
aanpak. 

Ontwerpen plan van aanpak 
herinrichting onderwijs voorwaardelijke 
zorg 
 
 

Wie zijn betrokken?  
-Input: zorgbehoefte per 
schoollocatie  
-Multidisciplinair team: 
HR, F&C, H&F 
-Verantwoordelijke op 
uitstroom niveau: 
directeuren met 
portefeuille  
-Vanuit sectorplan: 
Bovenschools directeur 

2021 

 

 
 
 
 
 



 
 

7. Brondocumenten 

 

• Herijkte KOERS van BOOR 

• BOORconnect 

• Gelijke kansen voor elke talent, gemeente Rotterdam 

• Tevredenheidspeilingen 

• Internet schooldossier 

• Afas insite 

• Schoolplan Het Passer College 2020-2024 

• Zorgplan en onderwijsbeleid Het Passer College 

 

 

 

 


