
1. Inleiding
1.1 Inleiding

Voor u ligt het schoolplan van VSO Het Duin voor de periode augustus 2020 t/m juli 2024. Dit schoolplan is tot stand 
gekomen met input vanuit het team, de leerlingen, de ouders, de sector ZML en het bestuur van stichting Resonans. 

Het schoolplan geeft een beschrijving van onze speerpunten voor de komende vier schooljaren. Ons uitgangspunt is om onze 
leerlingen vanuit maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid zodanig toe te rusten dat zij alle kansen voor hun 
toekomst benutten. 

Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de 
leeftijd tussen 12 en 18 jaar. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend. Het Duin, De Duinpieper en De Oeverpieper (een 
onderwijs/zorgarrangement in samenwerking met ’s Heeren Loo) zijn drie locaties die behoren tot één school in Noordwijk. 

In de afgelopen schoolplanperiode, 2015-2019, hebben wij onder andere gewerkt aan een Vreedzame school, 
opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OHGW), een uitdagend curriculum (leerlijnen en leerroutes) en zelfsturende 
teams. 

In het werkverdelingsplan is ruimte gecreëerd om samen met het team de speerpunten en ontwikkelgebieden vorm te geven. 
Er is gekozen voor gezamenlijke teambijeenkomsten, welke enerzijds worden besteed aan scholing en ontwikkeling én 
anderzijds aan overlegmomenten voor de ontwikkelteams en basisteams (onderbouw/gemengde bouw, middenbouw en 
bovenbouw). Vanuit de basisteams worden doelen geformuleerd die vervolgens in de ontwikkelteams verder uitgewerkt 
worden. Onderwijskwaliteit verhogen van onderaf! 

Er is veel aandacht besteed aan de Vreedzame school. Dit heeft een positieve weerslag op de school als leefgemeenschap, 
waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich veilig voelen. Uitgangspunt hierin is dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor 
elkaar en open staat voor verschillen tussen mensen. Hiertoe bieden alle leerkrachten Vreedzame lessen aan en zijn ze 
geschoold in het geven van de mediation techniek bij conflicten. De stuurgroep borgt de uitgangspunten en afspraken ook 
komende periode 

Daarnaast is er een start gemaakt met het vormgeven van OHGW en een uitdagend curriculum. Onder begeleiding van 
Driestar Educatief is er een start gemaakt met het uitwerken van de leerlijnen en de daaraan gekoppelde leerdoelen. 
Inmiddels zijn drie van de vijf leerlijnen gereed en is het streven dat de overige twee leerlijnen eind van dit schooljaar 
afgerond zijn. De leerlijnen en doelen staan beschreven in ParnasSys waardoor de ontwikkeling van alle leerlingen goed 
geregistreerd en gemonitord kan worden.  

De afgelopen schoolplanperiode stond vooral in het teken van het draaiende houden van de schoolorganisatie en zoeken naar 
gezamenlijkheid. De komende jaren zullen in het teken staan van gezamenlijkheid, eigenaarschap en zelfsturing. 

In dit schoolplan kunt u lezen hoe we de huidige ontwikkelingen verder vormgeven. De MR heeft ingestemd met het 
schoolplan op 16 juni 2020.  Het bestuur heeft het schoolplan vastgesteld op 15 juli 2020. 



Adresgegevens Het Duin:  

Stakman Bossestraat 79 
2203 GH Noordwijk 
071-3614150
info@hetduin.



2. Koers

2.1. De koers van Resonans

Speerpunten van de strategische notitie Resonans 

We hebben gekeken naar wat er op ons af komt. We weten waar Resonans voor staat, en voor welke leerlingen. 

De komende jaren zien we voor Resonans als stichting een aantal vraagstukken ontstaan, waar we aan moeten werken, willen 
we continuïteit en kwaliteit van het aanbod ook in de toekomst veilig stellen. 

Als meest belangrijke –strategische- vraagstukken zien wij: 

• Resonans zal onderwijskundig en professioneel sterk moeten zijn, specifiek voor onze doelgroepen
• Omwille van de continuïteit zullen we slim moeten organiseren, zodat we het geld optimaal voor onderwijsuitvoering

kunnen inzetten
• Voor ons bestaansrecht moeten we in ons netwerk een herkenbare sterke positie in gaan nemen

De komende beleidsperiode richten we ons daarom op drie speerpunten: 

Onderwijskundig sterker 

Resonans stelt zich de opdracht om steeds beter te worden in talentontwikkeling van onze leerlingen: ' onderwijskundig 
sterker'. Dit bereiken we door een aantal maatregelen te nemen. 

Op stichtingsniveau wordt ‘kwaliteit’ geborgd door het KSO (Keurmerk Speciaal Onderwijs) en door vaststellen van een 
professioneel statuut. Daardoor wordt expliciet aangegeven wat van professionals wordt verwacht. Het proces van 
organisatieontwikkeling naar 

(onderwijskundige) zelforganisatie op teamniveau wordt doorgezet. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan ruimte 
geven en ruimte nemen. 

Er is ruimte voor professionele ontwikkeling en dat wordt gestimuleerd door de organisatie in te richten in sectoren. De 
sectoren vormen platforms voor het delen van kennis en ervaringen tussen teams en professionals. Tenslotte wordt 
professionele ontwikkeling gefaciliteerd door scholingsgeld beschikbaar te stellen. 

Schoolteams krijgen de opdracht om gepersonaliseerd leren vorm te geven, onder andere door duale leerroutes 
(arrangementen) te ontwikkelen. De teams krijgen de ruimte (zelforganisatie) om te experimenteren en te ontwikkelen. Ook 
wordt hen gevraagd om kennis, ervaringen en tijd van ouders te benutten; er zijn steeds meer ouderinitiatieven, en die 
moeten worden benut en ingebed waar mogelijk. 

Bestuurlijk ligt er tenslotte de opdracht om goede, mooie en duurzame schoolgebouwen te onderhouden en te ontwikkelen, 
zodat de teams en onze leerlingen de veiligheid en de ruimte ervaren om zich te kunnen ontwikkelen. 

Slimmer organiseren 

Slimmer organiseren komt voort uit de behoefte aan continuïteit van de gespecialiseerde voorzieningen voor onze leerlingen. 
Continuïteit is niet vanzelfsprekend. Resonans neemt in het kader van slimmer organiseren een aantal maatregelen. 

Op stichtingsniveau wordt de (her)inrichting van de ondersteunende processen op het gebied van financiën, personeel, ICT, 
faciliteiten en kwaliteit vormgegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met partijen in het Huis 
van het Onderwijs. 

Financieel 

De stichting werkt met het allocatiemodel: het bestuur ontvangt de gelden en alloceert op basis van beleidskeuzen. 
Schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling vindt plaats op basis van duidelijke plannen met onderliggende begroting. Er 
wordt gewerkt met een T-bekostiging: de leerling telling van 1 oktober is bepalend voor de bekostiging van het volgend 
kalenderjaar. Met deze –financiële- uitgangspunten is Resonans in staat flexibeler in te spelen op behoeften van scholen en 
leerlingen en tegelijk overzicht te houden. Het bestuur kan daarmee beter verantwoording afleggen. 



Personeel 

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met strategische 
personeelsplanning. 

Daarnaast zijn oplossingen nodig voor een dreigend lerarentekort. We doen dit door te experimenteren met lokale 
oplossingen op de scholen: scholen wordt gevraagd om oplossingen te bedenken en vervolgens worden middels het uitzetten 
van pilots geëxperimenteerd met manieren om het onderwijs met minder docentcapaciteit te kunnen blijven uitvoeren. 

Extern meer slagkracht 

Resonans komt op voor haar doelgroepen in regionale en landelijke netwerken. 

Resonans neemt als gespecialiseerde onderwijsinstelling een gelijkwaardige positie in ten opzichte van haar ketenpartners, 
zoals gemeenten, revalidatiecentra en zorginstellingen, door initiatief te nemen op relevante onderwerpen (“doorklinken”). 

Deelname en positionering in samenwerkingsverbanden zal daarvoor worden heroverwogen: we hoeven niet overal aan te 
schuiven, wanneer we deelnemen is dat met slagkracht. 

Resonans realiseert op bestuurlijk niveau in regionale samenwerking: 

• meer mogelijkheden voor leerlingen, zoals samenwerking met het VMBO voor het uitstroomprofiel
‘vervolgopleidingen’;

• de ontwikkeling van minstens één IKC, samen met MKD/Kinderopvang; dit leidt tot een grotere kans voor leerlingen
om door te stromen naar een school in plaats van direct naar de  dagbesteding.

• Landelijk is Resonans vertegenwoordigd om voor haar doelgroep op te komen en zich continu in te zetten voor
blijvend goede onderwijsvoorzieningen.

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met strategische 
personeelsplanning. 

Strategische notitie Resonans 

2.2. De koers van onze sector 

De koers van Resonans op de bovengenoemde kernwaarden en speerpunten krijgt binnen de sector zml-pro-vmbo een 
uitwerking in het gezamenlijk oppakken van onderwerpen. Het leren en inspireren van elkaar is van grote meerwaarde voor 
de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, langdurige ziekte en/of 
gedragsstoornis.  Deze belangrijke verbinding wordt gezamenlijk geïnitieerd door de sectordirecteur en de teamleiders.    

 De afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs in de sector zml-pro-vmbo richten zich in deze schoolplanperiode op de 
volgende onderwerpen: 

- talenten en kwaliteit

- alle medewerkers ambassadeur

- naar inclusiever onderwijs

De onderwerpen krijgen een uitwerking in de school- en jaarplannen op afdelingsniveau. Per afdeling vindt daarnaast een 
aanvulling van eigen ambities plaats.  

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/475/original/20200113_Strategsiche_notitie_Resonans_2020-2024.pdf


2.3. De koers van onze school 

Onze missie 

De missie van Het Duin is de leerlingen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving bieden waarin ze zelfvertrouwen 
opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal kunnen benutten. 

Het Duin bereidt leerlingen voor op een plek in de maatschappij binnen de deelgebieden wonen, werken en vrije tijd. Het 
team bereidt leerlingen voor op een zo optimaal mogelijk uitstroomniveau passend bij de talenten, motivatie, mogelijkheden 
van de leerlingen en de instroomeisen van de vervolgbestemming door hen in verschillende praktijkvormen binnen en buiten 
de school ervaring op te laten te doen en de vaardigheden die zij daarvoor nodig hebben aan te leren. 

In onze benadering gaan we uit van mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Wij laten leerlingen zoveel mogelijk 
succeservaringen en praktijkervaringen opdoen. 

Werken aan leren, leren van werken. 

Onze visie 

Ons uitgangspunt op Het Duin is dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs in een veilige omgeving waarin ze 
geaccepteerd en gerespecteerd worden. Een veilig schoolklimaat behoort daarbij tot de basiskwaliteit van onze school. 
Daarnaast willen we onze leerlingen actief betrekken bij het onderwijs en hen verantwoordelijkheid laten dragen voor het 
eigen leerproces opdat zij uiteindelijk zelf en zelfstandig keuzes kunnen maken gericht op hun eigen toekomst. Daartoe 
verzorgen wij activerend, prikkelend en uitdagend onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitnodigt en stimuleert.  

We hebben geconcludeerd dat we onze missie het best kunnen nastreven door samen te werken. Samenwerking binnen en 
tussen teams, tussen teams en andere professionals, tussen scholen, met het samenwerkingsverband, met ouders en met 
onze partners. Hierin hanteren we drie pijlers; 

1. Onderwijs op niveau ~ Voor vergelijkbare doelgroepen hanteren we uniforme leerlijnen en leerdoelen op basis van de
richtlijnen van het CED. Dit zorgt voor herkenbaarheid naar buiten, maar biedt ook heldere kaders binnen onze
organisatie.  Vanuit de doorlopende leerlijnen monitoren we nauwgezet de ontwikkeling van de leerlingen en bieden we
onderwijs op maat voor zover dat nodig is. Deze werkwijze geeft ons de mogelijkheid om nog meer handelingsgericht
en opbrengstgericht te werken én aan te sluiten bij de talenten en het uitstroomniveau van de leerlingen. We maken
veel meer gebruik van elkaars kennis en expertise, waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren en onze talenten en
middelen beter kunnen benutten.

2. Plaats in de maatschappij ~ We bereiden onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij, dat betekent dat we
toewerken naar maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid. Om dit te bereiken bieden we structuur in
ruimte en materialen, in tijd en in de activiteiten. Voorspelbaar gedrag van de leerkrachten hangt hier nauw mee
samen. Tevens betrekken we de leerlingen maximaal bij hun eigen ontwikkelingsproces op weg naar zelfstandigheid.
Dit vraagt van hen uiteenlopende vaardigheden op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. In ons
onderwijsaanbod komen al deze facetten evenredig aan bod.

3. Lerende organisatie ~ In ons motto wordt het leren van en met elkaar al helder verwoord. Dit geldt niet alleen voor de
leerlingen, maar ook voor ons als professionals in ons gehele team, tussen de teams onderling, met professionals van
andere scholen, het samenwerkingsverband, onze ouders en partners. We hanteren daarin de samenwerkingsprincipes
openheid, vertrouwen en respect. We verwachten daarin een open, proactieve, reflectieve en flexibele houding van
onze medewerkers. In onze professionele gedrag leidt al het gedrag zowel tot de doelen die de school stelt en tot
toename van het welbevinden (van jezelf en anderen).



Onze pijlers 

In onderstaand model is weergegeven hoe we onze missie en visie vormgeven vanuit de drie pijlers die hierboven beschreven 
staan; onderwijs op niveau, plaats in de maatschappij en lerende organisatie. 

De door ons beschreven pijlers geven samen met de speerpunten en kernwaarden van stichting Resonans (zie strategische 
notitie Resonans) geven richting aan onze (jaar)doelen en (meerjaren)ambities, zoals beschreven in dit schoolplan. 

Nulmeting 

In oktober 2019 heeft er op Het Duin een 0-meting plaatsgevonden. Het college van bestuur van Resonans heeft het belang 
onderschreven om een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) te hebben, zodat er de scholen voldoen aan de 
kwaliteitsnorm voor speciaal onderwijs (KSO). Het KMS draagt eraan bij dat de kwaliteit van het onderwijs voor nu en in de 
toekomst op maat is op Het Duin en de andere scholen van de stichting. De 0-meting geeft tevens aanbevelingen welke 
verwerkt zijn in ambitiedoelen voor dit schoolplan.  

Kijkend naar de koers van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

Het Duin komt vanuit een verleden waarin diverse teamleiders zich in korte tijd hebben opgevolgd. Door deze vele 
wisselingen zijn veel plannen blijven steken in de ontwerpfase en wordt de PDCA cyclus niet (volledig) doorlopen. De school 
maakt op dit moment weloverwogen keuzes waaraan gewerkt gaat worden, die in het belang staan van de medewerkers en 
tevens binnen de kaders van Resonans liggen. 



Schoolontwikkeling 

Het team van Het Duin heeft in een gezamenlijke teamsessie naar aanleiding van bovengenoemde missie de ontwikkeldoelen 
bepaald voor de komende schoolplanperiode; 

*  Veilig schoolklimaat, waarbij een ontspannen bedrijvigheid in de school zichtbaar is. Er zal gekeken worden naar
ruimte en keuzemogelijkheden gedurende vrije activiteiten (denk aan pauzes), de indeling van de lokalen en werkplekken in
de school, doorlopende leerlijnen, heldere schoolregels én aandacht voor mediawijsheid.

*  Bevorderen van de zelfstandigheid, waarbij ons streven is maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid. We
hebben hiertoe vier doelen opgesteld, te weten zelfstandig reizen, zelfstandigheid in huishoudelijk werk, werksituaties én
sociale situaties.

*  Uitdagend onderwijs, gericht op de praktijk en de toekomst. Hierin zien we een planmatig aanbod voor de leerlingen
voor zover als mogelijk is aansluitend op de 21ste eeuwse vaardigheden. Uitdagende lesmaterialen en doorgaande leerlijnen,
inspirerende werkplekken en passende stageplaatsen.

Strategisch 

Op strategisch gebied liggen er voor Het Duin komende jaren mooie ontwikkelkansen; 

*  Leerlingaantal, het leerlingaantal van Het Duin laat een lichte stijging zien. Inclusiever onderwijs is een speerpunt
vanuit de sector. Het is mogelijk dat deze lichte stijging zich daardoor voortzet. Dit is mogelijk in het huidige gebouw.
Belangrijk hiervoor is dat de schoolorganisatie stabiel is en er een duidelijke koers is uitgezet.

*  Inclusief onderwijs, we constateren dat we steeds meer leerlingen aangemeld krijgen met een lagere leerroute
(leerroute 1 en 2). Dit vraagt van het team een specifieke scholing als het gaat om het onderwijsaanbod en de begeleiding
van deze leerlingen én daarnaast ook een aanpassing van ons onderwijsaanbod. De intern begeleider gaat samen met de
leerkracht van de gemengde bouw beleid formuleren voor leerroute 1 en 2.

*  Samenwerking met ouders, uit de tevredenheidspeilingen komt naar voren dat ouders meer betrokken willen
worden bij de onderwijsontwikkelingen. Hiervoor zijn we voornemens focusgroepen samen te stellen bestaande uit ongeveer
acht personen. Deze groep fungeert als klankbordgroep voor nieuw te formuleren beleid. Daarnaast zien we nog kansen om
de communicatie met ouders verder te versterken. Hierover meer in het hoofdstuk zes, samenwerking met partners

In de volgende hoofdstukken is te lezen hoe we onze ontwikkelpunten en strategische speerpunten vorm zullen geven in de 
komende vier jaren. 

Evaluatie jaarplan 

Uitkomsten en advies 0-meting 

Input sessie met het team 

Doelenboom Het Duin 

Evaluatie halfjaarplan 

Evaluatie jaarplan 

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/466/original/Evaluatie_jaarplan_def._2018-2019.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/469/original/20191213_Uitkomsten_en_advies_0-meting_Het_Duin_.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/472/original/Input_sessie_met_team_Het_Duin_voor_schoolplan.docx
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/474/original/Doelenboom_Het_Duin_2020_tot_2024.docx
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/610/original/Evaluatie_halfjaarplan_Het_Duin_jan-juli_2019-2020.docx
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/611/original/Evaluatie_jaarplan_juni_2020.docx


3. Organisatie

3.1. Onze organisatie

Het Duin maakt onderdeel uit van stichting Resonans. Resonans richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en 
behandeling met zorg. Naast Het Duin maken de Maurice Maeterlinckschool in Delft, De Witte Vogel in Den Haag, De 
Thermiek, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum in Leiden, De Keerkring in Zoetermeer, De Oeverpieper en De 
Duinpieper in Noordwijk onderdeel uit van Resonans 

Raad van Toezicht 

Resonans heeft een raad van toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het realiseren van de grondslag en doelstelling van de 
stichting en het bereiken van de gewenste resultaten. Daarnaast ziet de RvT toe op het functioneren van het bestuur en op 
de financiën. 
De RvT geeft goedkeuring aan een aantal ‘grote’ beslissingen zoals de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De 
RvT benoemt ook de accountant. 

Bestuur Resonans 

Het college van bestuur van Resonans bestaat uit twee bestuurders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs binnen 
de scholen van Resonans. Zij dragen, ondersteund door het bestuursbureau, zorg voor de organisatie rondom de scholen. 
Denk aan financiën, personeelsbeleid en kwaliteitszorg. Het bestuur van Resonans verricht zijn werkzaamheden binnen de 
afspraken van de ‘Code voor goed bestuur in het primair onderwijs’. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de 
Raad van toezicht.  

Sectordirecteuren 

Onder het college van bestuur zijn twee sectordirecteuren aangesteld. De ene sector directeur is verantwoordelijk voor de 
sector zml/pro/vmbo en de andere sector directeur voor de sector mytyl/tyltyl. De sectordirecteuren dragen zorg voor 
inspirerend, onderwijsinhoudelijk en resultaatgericht leiderschap op de afdelingen van onze scholen. Zij sturen en 
ondersteunen de ontwikkeling van teamleiders en bevorderen het samenspel tussen alle niveaus van de stichting Resonans. 
De sectordirecteuren voeren regie op de vernieuwing van het onderwijs in de sector 

Teamleiders 

De dagelijkse leiding op Het Duin is in handen van een teamleider. De afgelopen 3 jaar is er sprake geweest van een interim 
situatie. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal er een nieuwe teamleider starten. 

Managementteam 

De teamleiders van de drie Noordwijkse scholen, Het Duin, De Oeverpieper en De Duinpieper vormen samen het 
managementteam (MT). Het ontwikkelen van beleid, alsmede de aansturing van het team behoren tot hun taak. 

Voor de dagelijkse vraagstukken van Het Duin is er tevens een intern managementteam aangesteld bestaande uit de 
teamleider, twee intern begeleiders én de stagecoördinator. Zij houden zich o.a. bezig met het implementeren van de 
onderwijsvisie, scholing van het team, aansturen van de teams en besteding van de beschikbare financiële middelen.  

Team 

Op Het Duin krijgen de zelfsturende teams (ZO teams) steeds meer vorm en inhoud en bestaan uit basisteams en 
ontwikkelteams.  

De basisteams worden gevormd door de verschillende bouwen in de school, onderbouw/gemengde bouw, middenbouw, 
bovenbouw en praktijkvakken. Daarnaast zijn er ontwikkelteams samengesteld voor opbrengst-/ handelingsgericht werken & 
curriculum, Geef me de 5 en kwaliteit en persoonsvorming. Twee ontwikkelteams, het ontwikkelteam Vreedzame school en 
Zien zijn de implementatiefase voorbij en worden vanwege de borging omgezet tot stuurgroep de komende periode. Er is 
sprake van een nauwe samenwerking tussen de basisteams en ontwikkelteams.  



De basisteams bespreken bouw gerelateerde zaken met elkaar én signaleren en formuleren nieuwe ontwikkeldoelen. Dit 
vormt de input voor een ontwikkelteam om mee aan de slag te gaan en hier vorm en inhoud aan te geven.  Nieuwe plannen 
en afspraken komen vanuit de ontwikkelteams weer terug bij de basisteams zodat deze geïmplementeerd kunnen worden.  

Organogram 

Commissie van begeleiding 

Het Duin kennen we daarnaast nog een commissie van begeleiding (CvB). De leden van de CvB hebben de taak en 
verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en te bewaken. Eens in de twee weken bepreekt de CvB de 
leerlingen die door de leerkracht zijn aangemeld. De CvB bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, coördinator 
arbeidstoeleiding, de teamleider en op afroep de schoolarts, een vertegenwoordiger vanuit de leerplicht en/of het 
maatschappelijk werk. 

Organogram vso Het Duin 

3.2. Ambities organisatie 

Analyse ambities 

Het Duin kent een verleden waarin diverse teamleiders, intern begeleiders en teamleden elkaar in korte tijd hebben 
opgevolgd. Hierdoor liggen er nog veel ontwikkelkansen. 

Kenmerkende voor de organisatie van Het Duin de afgelopen jaren was met name 'overleven', ieder op zijn of haar eigen 
wijze. Er is een nieuwe koers ingezet samen met het team vanuit de behoefte gezamenlijkheid ~ verbinden ~ ontwikkelen. 

Naast de ontwikkelteams is er een start gemaakt met het werken vanuit basisteams. Zij vormen de input voor de 
ontwikkelteams. Deze nauwe samenwerking zorgt voor meer gedragenheid en verbinding, waardoor nieuwe ontwikkelingen 
eenvoudiger plek krijgen binnen de organisatie.  

De ambitie voor Het Duin voor de komende schoolplanperiode zijn kijkend naar de organisatie; 

• Gezamenlijkheid, versterken van de teams ~  Er is een start gemaakt met het werken in teams, basisteams
bestaande uit de drie verschillende bouwen én ontwikkelteams. De ambitie is om de onderwijsontwikkeling voor
zover mogelijk van onderaf te laten ontstaan. Vanuit de teams worden ontwikkelkansen gesignaleerd en omgezet in
(school)doelen. Door deze werkwijze ontstaat er meer gezamenlijkheid en zullen ontwikkelingen meer gedragen
worden door het hele team. Jaarlijks wordt gekeken welke ontwikkelteams er dat schooljaar nodig zijn.

• Verbinden ~ Er is de afgelopen twee jaren hard gewerkt aan de professionele cultuur. Veiligheid en vertrouwen
waren en zijn daarin belangrijke pijlers. Dit ontstaat vanuit verbinding. Nu hierin grote stappen zijn gezet krijgt de
professionele cultuur verder vorm als het gaat om gedrag. Eerder is al genoemd in een professionele cultuur alle
gedrag leidt tot zowel de doelen die de school bezit als tot toename van het welbevinden (van jezelf en anderen). Dit

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/490/original/Organogram_VSO_Het_Duin_.pdf


vraagt van de medewerkers openheid in de vorm van je uitspreken en elkaar aanspreken, dan zijn we in staat om 
van en met elkaar te leren.  

• Ontwikkelen ~ Onze primaire taak is het bieden van onderwijs met als uitgangspunt voor zover mogelijk een
ononderbroken ontwikkeling voor iedere leerling, waarbij we hen voorbereiden op de toekomst. Om onze leerlingen
maximale ontwikkelkansen te bieden worden ze in een leerroute ingedeeld met daaraan gekoppeld hun
onderwijsaanbod en leerdoelen. We monitoren nauwgezet de ontwikkeling van iedere leerlingen. Er is een start
gemaakt met het opstellen van de doorgaande leerlijnen en de daaraan gekoppelde leerdoelen en de monitor
hiervan in ParnasSys. Dit kan ertoe leiden dat er op basis van deze leerlijnen nieuwe methodes aangeschaft dienen
te worden en/of er scholing voor medewerkers dient plaats te vinden. Mede ook gezien het feit dat we ook steeds
meer een instroom zien van leerlingen in leerroute 1 en 2. Hier dient specifiek beleid voor ontwikkeld te worden met
een gericht onderwijsaanbod.

• Continuïteit & stabiliteit ~ In de afgelopen jaren is er veel sprake geweest van verloop onder de medewerkers. Door
te werken aan een professionele cultuur op basis van openheid, vertrouwen en respect zullen collega's zich meer
verbonden voelen met de school en zijn we tevens een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers. Zeker
gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we een aantrekkelijke partij zijn op de arbeidsmarkt. Dit
kan enerzijds door een goede professionele cultuur neer te zetten, anderzijds door een heldere koers te varen.

• Kwaliteit ~  De onderwijskwaliteit op Het Duin is nog niet op orde wanneer gekeken wordt naar de resultaten. Het
werken met doorgaande leerlijnen, heldere leerlijnen, een gedegen monitor en een daarop aansluitend
scholingsaanbod voor het team is ingezet om een kwaliteitsslag te maken met elkaar. We kijken daarin echter niet
alleen naar resultaten maar ook de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en het klimaat binnen de school. Er
zijn stappen gezet om een veilig klimaat te waarborgen voor leerlingen en medewerkers. Onze ambitie is dit verder
te borgen en aan te scherpen waar nodig. Daarnaast hebben we de ambitie uitgesproken met het team om meer
gebruik te maken van onze kwaliteiten en expertise. Hiertoe is al een start gemaakt door het opzetten van de
Duinacademie waarin iedere eerste woensdag van de maand een aanbod is voor en verzorgd door de medewerkers.
Hier haken andere Noordwijkse scholen al bij aan. Onze ambitie is dit verder uit te breiden naar een
Resonasacademie.

Bovenstaand ambities vraagt om een teamleider die zicht heeft op de koers van de school en in staat is een passende 
organisatie samen met het team vorm te geven. Vanuit veiligheid en vertrouwen naar verbinding en gezamenlijkheid om te 
komen tot ontwikkeling en kwaliteit.  

Verbouwing 
In mei 2020 zal er een interne verbouwing plaatsvinden op Het Duin. Met het oog op het bieden van een veilige, uitdagende 
en stimulerende omgeving waarin we onze leerlingen voorbereiden op hun plek in de maatschappij is een uitbreiding van het 
aantal leerwerkplekken zeer wenselijk. Tijdens de leerwerkplekken maken de leerlingen binnen de school kennis met 
algemene werknemersvaardigheden zoals sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en 
samenwerken. Leerwerkplekken zijn met name voor leerlingen van de middenbouw. Meer over de verbouwing en uitbreiding 
van de leerwerplekken is te vinden in hoofdstuk 8.  

Nulmeting 
De 0-meting van Het Duin (KMS, oktober 2019) geeft een beeld van wat er nog moet gebeuren om de organisatie zo in te 
richten dat het de koers van de locatie ondersteunt.  

Kijkend naar de Organisatie van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

De huidige situatie op Het Duin is dat er zicht is op de ambities van de organisatie én dat de teamleider een duidelijke Koers 
voor ogen heeft. Door de vele wisselingen is er duidelijk gekozen voor het werken aan veiligheid en vertrouwen met en vanuit 
het team. Nu deze basis er is krijgen de ZO teams (basis- en ontwikkelteams) ook steeds meer vorm en inhoud. Er zijn 
heldere ontwikkeldoelen gesteld samen met het team, waarbij de focus ligt op uitvoering, implementatie en borging van de 
ontwikkeldoelen.  



In de periode tussen het oude en het nieuwe schoolplan in, is er gewerkt met ambitiekaarten (zie bijlage). 

Tip: maak bij het schrijven van het nieuwe schoolplan (en jaarplannen) gebruik van een heldere prioritering in doelen en laat 
in een jaar ruimte voor onvoorziene zaken.                 Ambitiekaart Geef me de Vijf     Ambitiekaarten Het Duin 

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/504/original/ambitiekaart_Geef_me_de_5.docx
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4. Onderwijs

4.1. Ons onderwijs

Inrichting van het onderwijs 

Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de 
leeftijd tussen 12 en 18 jaar. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend. 

De uitgangspunten voor ons onderwijs: 

• we bieden onderwijs in een veilige en respectvolle leeromgeving;
• het onderwijsaanbod is uitdagend, gericht op de praktijk en toekomstgericht;
• ons onderwijs sluit aan bij de interesses en capaciteiten van de leerlingen;
• we dagen leerlingen uit zich zo breed mogelijk te ontwikkelen;
• we bieden onderwijs op maat en houden rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen; we betrekken

de leerlingen actief bij hun leerproces en we bieden ze keuzeruimte;
• de leerloopbaan van de leerlingen staat centraal;
• ouders zijn onze educatieve partner als het gaat om het creëren van optimale ontwikkelingskansen.

Pedagogisch klimaat 

De leerlingen op Het Duin zijn veelal sociaal-emotioneel kwetsbaar. Een veilige omgeving is een voorwaarde om leerlingen 
optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De leerkrachten spelen een 
centrale rol in het bieden van een veilig pedagogisch klimaat. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak ten 
aanzien van relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan positieve en motiverende leerkrachten. 

Een belangrijk onderdeel is het besef van waarden en normen, respect voor elkaar en het creëren van een goede sfeer. Een 
veilige omgeving creëren we ook door het bieden van structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie. De ruimtes zijn 
ordelijk ingedeeld zodat elke leerling materialen en leermiddelen goed kan vinden en niet overprikkeld raakt van de omgeving. 
Voorspelbaarheid is voor de meeste leerlingen van zeer groot belang. 

Onderwijsaanbod 

Op Het Duin streven we er naar dat alle leerlingen een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen om zich zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Er wordt toegewerkt naar twee uitstroomprofielen. Er zijn leerlingen die 
voorbereid worden op de arbeidsmarkt en leerlingen die voorbereid worden op (arbeidsmatige) dagbesteding. Leerlingen die 
uitstromen naar dagbesteding ontvangen een uitkering (Wajong of bijstand). Leerlingen die uitstromen naar arbeid ontvangen 
hiervoor een salaris.  

De kerndoelen VSO (zie bijlage) dienen als uitgangspunt bij beide uitstroomprofielen. We volgen de CED leerlijnen (zie 
bijlage); 

• Leerlijn Mondelinge en schriftelijke taal (Nederlands) Leerlijn Rekenen uitstroom arbeid én uitstroom dagbesteding
Leerlijn Engels uitstroom arbeid

• Leerlijn leergebied overstijgend Leren leren
• Leerlijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid
• Leerlijn Bewegen en Sport
• Leerlijn Culturele oriëntatie en Creatieve expressie
• Leerlijn Mens en Maatschappij
• Leerlijn Mens, Natuur en Techniek

Leerroutes 

Op Het Duin delen we iedere leerling in binnen een leerroute. Hiervoor gebruiken we het landelijke doelgroepenmodel van 
Lesco (zie bijlage), naast de adviezen van de voorgaande school. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau we verwachten 
dat de leerlingen zullen uitstromen, een arbeidsplaats of naar een vorm van dagbesteding. 



We onderscheiden de volgende leerroutes; 

• Leerroutes 1 en 2 ~ leerlingen in leerroute 1 en 2 hebben als niveau groep 1/2 van leerlingen in het gewone
basisonderwijs. De leerling in deze route komt meestal niet tot lezen en rekenen. De leerling stroomt uit naar werken
in een weinig eisend, creatief of belevingsgericht dagcentrum.

• Leerroute 3 ~ leerlingen in route 3 bereiken het niveau van leerlingen van groep 3/4 in het gewone basisonderwijs.
Van onze leerlingen in leerroute 3 verwachten we dat zij onvoldoende arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen om
uit te stromen naar een vorm van werk. We streven ernaar dat de leerlingen in route 3 uitstromen naar  beschutte
arbeidsplek ofwel een beschermde arbeidsomgeving met meer begeleiding.

• Leerroute 4 ~ leerlingen in leerroute 4 hebben als niveau groep 5/6 van leerlingen in het gewone basisonderwijs.
Deze leerling behaalt met lezen tenminste niveau AVI-5 en rekent met getallen boven de 100. De
uitstroombestemming voor deze leerling zal zijn een werkplek binnen een regulier bedrijf of een beschutte werkplek.
Binnen deze groep vallen ook leerlingen die door hun beperking meer baat hebben bij uitstroming naar een
dagbesteding.

• Leerroute 5 ~ leerlingen in leerroute 5 hebben als niveau groep 7/8 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. De
uitstroombestemming voor deze leerling zal (beschutte) arbeid zijn of vervolgonderwijs: de entree-opleiding. De
entree-opleiding duurt een jaar en bereidt voor op mbo-niveau 2. Als na dat jaar blijkt dat dit toch niet haalbaar is,
zal gezocht worden naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt.

De meeste leerlingen op Het Duin zijn ingedeeld in de leerroutes 2, 3 en 4. Bij het samenstellen van de groepen streven we 
ernaar om leerlingen met eenzelfde uitstroomperspectief en leer- en begeleidingsbehoefte bij elkaar te plaatsen. Het 
onderwijsaanbod verschilt per leerroute, doordat de einddoelen per leerroute anders zijn. 

Burgerschapsonderwijs 

De missie van Het Duin is de leerlingen optimaal voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Burgerschap en sociale 
integratie spelen hierin een grote rol. 

De leerlingen die uitstromen naar het vrije bedrijfsleven hebben alleen kans van slagen als zij onder andere begrip hebben 
voor anderen, bepaalde fatsoensnormen hebben, kunnen reflecteren op hun eigen handelen, zich verantwoordelijk voelen 
voor hun eigen ontwikkeling, kunnen samenwerken met anderen en zich kunnen houden aan afspraken en regels. 

Dezelfde visie hebben wij t.a.v. de leerlingen die uitstromen naar dagbesteding, al is de mate waarin misschien minder groot 
om je daar staande te kunnen houden. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze respect hebben voor 
anderen en ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met 
anderen. Ons aanbod voor democratisch burgerschap krijgt vorm vanuit de lessen Vreedzame school.  

Groepen 

Het onderwijs wordt aangeboden in verschillende groepen; 

• Onderbouw ~ de leerlingen starten op Het Duin in de onderbouw. Naast de algemeen-vormende vakken als taal en
rekenen maken de leerlingen kennis met de praktijkvakken en bieden we hen leerwerkplekken aan.

• Gemengde bouw ~ Klas GB is de enige klas binnen de school waar de leerlingen uit zowel de onder-, midden- en
bovenbouw zitten. De klas heeft naast een leerkracht, de volledige ondersteuning van een onderwijsassistent. In de
klas worden alle activiteiten ondersteund middels pictogrammen op het whiteboard en foto’s op het digibord. De
leerlingen hebben baat bij het werken in kleine groepen, zodat zij de ondersteuning krijgen passend is bij hun
onderwijsbehoeften. Dit kan gerealiseerd worden door de ondersteuning van de onderwijsassistent. Leerlingen lopen
stage volgens het cyclus van de school.

• Middenbouw ~ na twee jaar onderbouw, plaatsen we de leerlingen in een middenbouwgroep. De middenbouw heeft
een oriënterend karakter en is gericht op het ontdekken van de talenten en interesses van de leerling. De leerlingen
maken voor het eerst kennis met

• een externe werkervaringsplaats, het Leren Op Locatie (LOL). Ze lopen een of meerdere dagdelen per week stage in
een kleine groep begeleid vanuit de school. De leerlingen gaan tevens meer tijd besteden aan de praktijkvakken
binnen school. De cognitieve vakken zijn gericht op het functioneel toepassen van bijvoorbeeld reken- en
taalvaardigheden. In de loop van het vierde jaar nemen we een arbeidsinteressetest af en kiest de leerling een
profiel waarbinnen hij/zij wil uitstromen.



• Bovenbouw ~ het vijfde en zesde leerjaar plaatsen we de leerlingen in een bovenbouwgroep. In de bovenbouw
starten de leerlingen met een individuele stage buiten de school en passend binnen het profiel van de leerling. De
stage is minimaal twee dagen per week en kan in het laatste jaar uitgebreid worden. We werken gericht aan de
toekomst en de uitstroom van de leerlingen. Op school bespreken we de stages van en met de leerlingen. Daarnaast
werken de leerlingen aan de doelen die zijn opgesteld in samenspraak met ouders en leerlingen binnen de domeinen
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Op alle groepen van Het Duin werkt een leerkracht. In groepen waar leerlingen zitten die meer ondersteuningsbehoeften 
nodig hebben is er extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Onderwijsondersteuners of leerkrachten bieden de 
praktijkvakken aan. Een vakleerkracht verzorgt twee keer per week de gymnastieklessen.  

Praktijkvakken 

Met het geven van praktijkvakken willen we onze leerlingen beter voorbereiden op een toekomstige arbeidsplaats of 
dagbesteding. De praktijkvakken bieden we aan in een praktijklokaal. Deze sluiten zoveel als mogelijk aan bij de echte wereld. 
Naast de vakgebonden doelen werken we ook aan doelen als hulp vragen en hoe pak je een taak aan. Vanaf de onderbouw 
volgt de leerling een basispakket van een groot aantal praktijkvakken.  

Op Het Duin bieden we de volgende praktijkvakken aan: 

• Horeca en bakkerij (koken)
• Algemene Techniek
• Groenvoorziening
• Schoonmaak
• Wonen
• Fietstechniek

Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de leerling is het mogelijk bij voldoende deelnemers, op Het Duin een 
landelijk erkend branchegericht certificaat (BGC) te halen van de volgende gebieden: 

• Schoonmaak in de groothuishouding (traditioneel)
• Winkelmedewerker
• Werken in de keuken
• Werken in het groen
• Woonhulp
• VCA (Veiligheidscertificaat voor de aannemerij)

Een BGC geeft een leerling meer kans op de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding werken de leerlingen aan doelen van de 
landelijk gestelde eisen voor het certificaat. Zij werken in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht/ 
onderwijsbegeleider binnen een bedrijf of praktijkruimte. 

Arbeidstoeleiding 

Het Duin heeft op het gebied van arbeidstoeleiding de visie dat iedere leerling (binnen zijn mogelijkheden) het werk moet 
kunnen doen dat hij wil als hij van school gaat, aansluitend bij de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit staat beschreven in 
ons stagebeleidsplan (zie bijlage).  

De arbeidstoeleiding neemt op school een prominente plaats in. Hoe dichter een leerling naar het einde van de 
schoolloopbaan gaat, hoe meer de arbeidstoeleiding op de voorgrond treedt. Het Duin is gesprekspartner van instellingen 
voor dagbesteding om de werkplekken steeds aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en wensen van iedere leerling. 
Daarnaast is Het Duin constant op zoek naar werkplekken in het vrije bedrijf. Zo mogelijk worden de werkzaamheden 
aangepast aan de individuele leerling. Het Duin is steeds alert op regionale ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt die kansen 
bieden op een baan voor de leerlingen. 



Sociale veiligheid 

Een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers staat hoog in ons vaandel. Dit betekent dat we elkaar respecteren en 
op een goede manier met elkaar omgaan. Om een veilige omgeving te bieden hebben we een aantal omgangregels 
opgesteld. Deze afspraken gelden overal, dus ook buiten school! Maandelijks staat één van de regels centraal in de school. 

• We gaan netjes met elkaar en onze spullen om.
• Je gebruikt nette woorden.
• Fouten maken we goed.
• Iedereen hoort erbij en mag er zijn.
• We luisteren naar elkaar.

Ondanks alle afspraken die we met elkaar hebben komt het weleens voor dat te maken met verbale of fysieke agressie van 
leerlingen, onderling of waarbij personeel betrokken is. We hebben hiervoor een agressieprotocol. Bij alle vormen van 
agressie maken we een incidentregistratie in ParnasSys. We stellen ouders hiervan direct op de hoogte.  

Soms is het nodig een leerling tijdelijk uit een situatie te halen en naar een achterwacht te brengen om tot rust te komen. 
Indien er meer incidenten zijn bij een leerling dan zijn er verschillende stappen die we kunnen nemen; we intensiveren de 
intern leerlingenzorg,  schakelen een externe hulpverlening in, plaatsen de leerling in een andere groep, verkorten de 
schooltijd en/of we gaan op zoek naar een beter passende onderwijssetting voor de leerling. In al deze gevallen zijn meerder 
partners intern en extern betrokken.  

Onze werkwijze staat beschreven in ons anti-pestbeleid en het beleid agressie bij leerlingen. Vanuit het 
samenwerkingsverband is extra bekostiging beschikbaar gesteld voor verbetering van het omgaan met externaliserend 
gedrag. Dit heeft geleid tot de implementatie van de methode 'Geef me de 5', drie leerkrachten die een hbo-opleiding hierin 
hebben gevolgd, scholingsmomenten voor het team én we hopen op korte termijn een SPH-medewerker aan te kunnen 
stellen. 

We verzorgen voor alle leerlingen basislessen vanuit de Vreedzame school en we monitoren de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen met behulp van Zien.  

Onderwijstijd 

Op Het Duin willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseften dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren 
van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de leerlingen voldoende leertijd 
geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Aandachtspunt is dat we niet uitgaan van standaard lestijden maar de 
hoeveelheid lestijd afhankelijk maken van de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Schoolondersteuningsprofiel-Het_Duin-2019-2020def.pdf 

Wettelijk-bepaalde-eisen-uitstroomprofielen.pdf 

kerndoelen-speciaal-onderwijs.pdf 

HD.LTP.pdf 

HD_OTP.pdf 

HD.PTP.pdf 

Landelijk_doelgroepenmodel_VSO_Lecso.docx 

Curriculum_Het_Duin.pdf 

Het_Duin_stagebeleidsplan_2018.pdf 

Criteria_toelaatbaarheid_VSO_Het_Duin-2019.docx 

Protocol_Onaanvaardbaar_gedrag_Het_Duin.pdf 

Pestprotocol_VSO.pdf 

Protocol_incidentenregistratie_Het_Duin_okt_2019.pdf 
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4.2. Ambities onderwijs 

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een rustig en veilig schoolklimaat. We constateren dat dit steeds meer vorm krijgt 
doordat we als team een aantal inhoudelijke beleidskeuzes hebben gemaakt; 

• Ontwikkelen van heldere leerlijnen met een passend onderwijsaanbod ~ Doordat we het onderwijsaanbod meer
passend hebben gemaakt, aansluitend bij de zone van de naaste ontwikkeling, worden leerlingen minder overvraagd
en is er helderheid wat er van hen verwacht wordt.

• Vreedzame School  & Zien~ Doordat we schoolbreed de lessen van de Vreedzame School aanbieden is er een
eenduidige pedagogische aanpak ontstaan, hetgeen bijdraagt aan meer rust en veiligheid in de school.

• Implementeren methode 'Geef me de 5' in de onderbouw~ Een aanpak die veel structuur en houvast biedt voor met
name leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. We merken echter dat deze aanpak voor veel meer
leerlingen effectief werkt. Vandaar dat we dit verder willen implementeren.

Leerlijnen 

Het onderwijs kent op Het Duin vier leerroutes, zoals eerder al is beschreven. Binnen de leerroutes merken we nog grote 
individuele verschillen tussen de leerlingen. Schooljaar 2019-2020 is onder begeleiding van Driestar Educatief een start 
gemaakt met het uitwerken van de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen. Het streven is dat dit eind dit schooljaar gereed is 
voor de vijf leerlijnen en dat de gekoppelde doelen zijn opgenomen in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Er dienen 
uniforme afspraken gemaakt te worden over de monitor van die doelen in ParnasSys. Ambities zijn vervolgens het in kaart 
brengen van de opbrengsten én hoe dit aansluit op de arbeidstoeleiding. Hierin willen we de samenwerking opzoeken met 
andere VSO scholen van Resonans. Leren van en met elkaar.  

Komend jaar willen we nog meer de focus leggen op de leerlijn Leren functioneren in sociale situaties. Dit omvat onder 
andere het omgaan met gevoelens, conflicten, je beperking en je mogelijkheden en respectvol omgaan met anderen. Door 
ook hiervoor heldere doelen te formuleren kunnen onze leerlingen zich hierin nog verder ontwikkelen.  

Vreedzame school en Zien 

Voor het creëren van een veilig schoolklimaat is er gekozen voor de Vreedzame School, een compleet programma voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap van het CED. Hier zijn we in de fase van borging aanbeland. De jaarplanning is 
bekend en gereed bij het team en de lessen worden inmiddels aangeboden. De ambitie die we hierbij vooral nog hebben is de 
samenwerking met ouders. Dit start met hen informeren waarbij we onder andere denken aan het organiseren van een 
informatiemiddag én hen regelmatig van  informatie voorzien door middel van de nieuwsbrief, schoolgids, website etc. Om te 
monitoren wat het resultaat is van de Vreedzame School hebben we gekozen voor Zien. De afname van Zien dient plek te 
krijgen binnen de huidige IB-cyclus. 

Methode Geef me de 5 

Kijkend naar ons schoolklimaat dan zijn onze ambities gericht op structuur en veiligheid. Dit vormt de basis om goed 
onderwijs te kunnen bieden hetgeen de kwaliteit en resultaten ten goede zal komen. Als we kijken naar het bieden van meer 
structuur, dan hebben we gekozen voor de methode 'Geef me de 5'. Drie personeelsleden hebben hierin een post-HBO 
opleiding gevolgd en afgerond. Onze ambities zijn o.a. werken met signaleringsplannen, pictogrammen, dagstructuren, 
inzichtelijke doelen en een regel van de maand. Ouders gaan we door middel van een ouderavond betrekken én in het team 
zal het (vast) onderdeel worden van vergaderingen en studiedagen.  



Nulmeting 

De 0-meting van Het Duin (KMS, oktober 2019) geeft een beeld van de huidige kernprocessen als het gaat om overeenkomst, 
uitvoering en afronding. 

Kijkend naar het Kernproces van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

Op het Duin heerst een rustig en veilig klimaat voor de leerlingen. De zorgcyclus is geborgd. Het primaire proces behoeft wel 
de nodige aandacht op het Duin, de onderwijskwaliteit moet omhoog. Het Duin is in ontwikkeling op het gebied van HOGW. 
Een doorgaande lijn voor de praktijkvakken ontbreekt nog. 















5. Medewerkers

5.1. Medewerkers

Ons team 

Het team van Het Duin bestaat uit 25 medewerkers, 1 teamleider, 1 gedragsspecialist, 2 intern begeleiders, 1 
stagecoördinator, 1 gymleerkracht, 1 administratief medewerker, 1 ICT-medewerker en 1 conciërge.  Van de medewerkers 
verwachten wij dat ze kwalitatief goed onderwijs bieden aan de leerlingen in lijn met de vastgestelde missie en koers van de 
school.   

Door de vele wisselingen in het personeelsbestand de afgelopen jaren op Het Duin is er grote behoefte aan veiligheid en een 
duidelijke koers.  

Beroepshouding 

Het is voor de kwaliteit van Het Duin van belang dat de leerkrachten niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op 
Het Duin wordt veel waarde gehecht aan een professionele instelling, aan een juiste beroepshouding. 

Als team hebben we met elkaar de volgende kernwoorden tijdens een studiedag geformuleerd: 

• Gespecialiseerd
• Uitdagend
• Zelfstandigheid
• Toekomstgericht
• Vertrouwen
• Verantwoordelijkheid

Deze kernwoorden worden de komende periode verder uitgewerkt in een gedragscode en vormen het fundament voor ons 
functioneren. 



Pedagogisch en didactisch handelen 

Het Duin voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat. 

Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig voelen op school. Om zo’n omgeving te bieden 
hebben we een aantal omgangregels opgesteld. 

• We gaan netjes met elkaar en onze spullen om.
• Je gebruikt nette woorden.
• Fouten maken we goed.
• Iedereen hoort erbij en mag er zijn.
• We luisteren naar elkaar.

Deze afspraken gelden overal, dus ook buiten school! Maandelijks staat één van de regels centraal in de school. 

Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan verwacht, dan kunnen leerlingen en/of hun ouders ons 
hierop aanspreken. Leerlingen en/of ouders kunnen klachten over onheuse bejegening van de leerling of ongewenste 
omgangsvormen (pesten) in eerste instantie aangeven bij de eigen leerkracht. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan kan  
de anti-pestcoördinator van Het Duin betrokken worden. 

Gesprekkencyclus 

De gesprekkencyclus is op stichtingsniveau in ontwikkeling en is gebaseerd op ontwikkeling en het versterken van 
competenties van medewerkers. Op Het Duin worden met medewerkers uiteenlopende gesprekken gevoerd in het kader van 
hun persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks hebben de medewerkers een gesprek met hun teamleider, een functioneringsgesprek 
of een beoordelingsgesprek (één keer in de 3 jaar). 

Uitgangspunt voor de gesprekken zijn de zeven SBL competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren); 

1. Interpersoonlijk competent
2. Pedagogisch competent
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
4. Organisatorisch competent
5. Competent in het samenwerken met collega's
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Daarnaast vindt er jaarlijks een gesprek plaats met de medewerker in het kader van de invulling van het taakbeleid. 

Binnen Resonansonderwijs is een werkgroep personeel gestart met het vernieuwen van de gesprekscyclus en de bijbehorende 
formulieren. Hierin zal de focus minder komen te liggen op beoordelen én meer op ontwikkelen, waarbij leerkrachten ook een 
meer coachende rol naar elkaar toe kunnen gaan vervullen.  

Professionalisering 

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren scholing per week (naar rato van de 
werktijdfactor). In het functioneringsgesprek wordt besproken welke voornemens de medewerker heeft als het gaat om de 
inzet van de persoonlijke scholingsuren. Bij voorkeur dient dit in relatie te staan tot de organisatorische doelen en de 
ontwikkelingsdoelen van Het Duin, de persoonlijke competenties en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan. 

Naast de persoonlijke scholing organiseert en faciliteert de teamleider van Het Duin teamgerichte scholingsbijeenkomsten. 
Deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van Het Duin. Iedereen is daarbij 
aanwezig. 

Professionele cultuur 

Medewerkers vormen samen een team en met elkaar bepalen we het succes en de kwaliteit van ons onderwijs. We werken 
dan ook hard aan een professionele cultuur met elkaar. In een professionele schoolcultuur staan twee dingen centraal: alle 
gedrag leidt zowel tot de doelen die de school bezit als tot toename van welbevinden (van jezelf én anderen). Gedrag dat  



strijdig is met deze twee criteria wordt (vriendelijk doch duidelijk en zeer effectief) begrensd: ‘dit gedrag is niet acceptabel 
omdat het niet leidt tot onze doelen en tot welbevinden, dus stop hiermee!’ 

Teambuilding 

We zien ons medewerkers als belangrijke spil in onze organisatie én wanneer medewerkers met plezier naar hun werk komen 
heeft dat een positieve bijdrage voor de hele organisatie. Samen maken we het succes! Vandaar dat we gedurende het jaar 
meerdere teambuildingsactiviteiten organiseren. Tevens zorgen deze activiteiten ervoor dat de medewerkers elkaar op een 
andere manier leren kennen. Dit werkt verbindend en komt de teamcultuur ten goede! 

******Toevoegen scholingsplan ****** 

Verslagformulier_FUO-gesprek.doc 

2014_12_17_gedragscode.pdf 

5.2. Ambities medewerkers 

Professionele schoolcultuur 

Op Het Duin zijn de eerste stappen gezet op weg naar een professionele cultuur. Er is eerst een basis gelegd van veiligheid, 
vertrouwen én verbinding. Deze ingeslagen weg dient de komende jaren verder geborgd te worden. Er dient een visie 
geformuleerd te worden over de professionele cultuur, waarin ook gedragskenmerken beschreven staan als; 

• Met elkaar praten (in plaats van over elkaar)
• Elkaar aanspreken (met behoud van relatie)
• Op constructieve wijze omgaan met conflicten
• Het geven van opbouwende kritiek en het noemen van verbeterpunten
• Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en de effecten hiervan op anderen
• Iedereen hoort erbij
• Kenmerken van de Winnaarsdriehoek: grenzen aangeven, kwetsbaarheid tonen, elkaar ondersteunen Actief en

proactief handelen

De rol van de teamleider en het managementteam zijn hierin cruciaal. Zij vervullen een voorbeeldfunctie als het gaat om het 
neerzetten van de professionele cultuur. Zij dienen aandacht te hebben voor hun eigen ontwikkeling op dit gebied en tevens 
scholing te realiseren voor het team in zijn geheel als voor individuele medewerkers. Het is onze ambitie dat in 2023 sprake is 
van een goed functionerende professionele cultuur.  

Aantrekkelijke werkgever 

OP Het Duin streven we naar medewerkers die deskundig en met passie hun vak uitvoeren. Het is onze taak om hen, vanuit 
goed werkgeverschap, uit te dagen, te inspireren en te stimuleren om zich te blijven bekwamen en ontwikkelen. Ons streven 
is daarbij dat meer dan de helft van ons team functioneert op vakbekwaamniveau in 2024. We bieden hen hiertoe diverse 
vormen van scholing aan. Hierin hebben we de volgende ambities met elkaar. 

• Duinacademie ~ iedere 1e woensdag van de maand is er een scholingsaanbod voor medewerkers van de
Noordwijkse scholen. Ons streven is dit Resonans breed voort te zetten in de vorm van een Resonansacademie. Een
werkgroep vanuit het bestuur is hier al mee bezig.

• Teamscholing ~ de basisteams en ontwikkelteams leveren input en expertise voor de invulling en uitvoering van de
studiedagen.

• Individuele scholing ~ leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en stellen jaarlijks hun eigen
scholingsplan op.

Stip op de horizon voor Het Duin zou zijn om uit te groeien tot een regionaal expertise centrum! 

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/505/original/Verslagformulier_FUO-gesprek.doc
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/517/original/2014_12_17_gedragscode.pdf


Ontwikkelteam persoonsvorming 

Vanuit het team is de wens uitgesproken om een ontwikkelteam kwaliteit persoonsvorming samen te stellen. Dit team werkt 
ondersteunend aan het gehele team, waarbij het kernwoord kwaliteit is. Ze signaleren, nemen initiatieven, geven een impuls 
aan beleidsplannen en protocollen, stimuleren de teams of het gehele team om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen 
en/of te borgen.  

Daarnaast zal dit ontwikkelteam ook het scholingsplan opstellen voor de komende vier jaren in samenspraak met de teams én 
zullen zij zorg dragen voor de verdere uitbreiding van het aanbod, de cursussen, opleidingen en benen op tafel sessie voor de 
Duinacademie. Voorop staat het verhogen van de Kwaliteit! 

Nulmeting 

De 0-meting van Het Duin (KMS, oktober 2019) geeft een beeld van de huidige personele situatie als het gaat om selectie, 
ontwikkeling en evaluatie.  

Kijkend naar de Medewerkers van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

De huidige interim teamleider heeft de focus gelegd voor zowel de leerlingen als de medewerkers op veiligheid en het 
neerzetten van een stabiele basis. Het probleemoplossend vermogen van het team is groot. Nu deze basis er is kan er 
gestuurd worden op een professionele cultuur waarin het team in zijn kracht wordt gezet. 2020 zal het MTO herhaald worden. 

Er is een Duin academie ingericht waarin de talenten van het team worden gebruikt en hieraan is het scholingsplan 
gekoppeld. 

Tip: Maak inzichtelijk of iedere medewerker zijn jaarlijkse functioneringsgesprek heeft gehad en maak een plan om alle gesprekken aan bod 
te laten komen. 







6. Partners

6.1. Partners

Samenwerkingspartners 

Het Duin maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband en werkt nauw samen met gespecialiseerde partners, 
belangenorganisaties en diverse locaties waar onze leerlingen leren op locatie. Hieronder noemen we enkele van onze 
partners; 

• Ouders ~ In de driehoek school - leerling- ouders zijn onze ouders de belangrijkste partner als het gaat om de
ononderbroken ontwikkeling van het kind. Ieder jaar vinden er gesprekken plaats met ouders over de ontwikkeling
van hun kind, te weten een startgesprek én twee OPP gesprekken. Onze ambitie is om ouders nog meer te
betrekken als educatief partner bij ons onderwijs.

• Samenwerkingsverband ~ Een verzoek voor plaatsing op Het Duin verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort
bij de woonplaats van de leerling. Onze school is aangesloten bij het SWV v(s)o Duin- en Bollenstreek, SWV Passend
Onderwijs VO2801, Stg Leerlingenzorg NW-Veluwe, Stg SWV VO Kop v Noord Holland en Stg VO SWV Amstelland
Meerland. In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best
mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren

• SWV V(S)O Zuid Holland West 
• Loket Passend Onderwijs ~ Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij

vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies
omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

• Centrum voor Jeugd en Gezin ~ Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals samen, onder
wie jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen.

• Jeugd- en Gezinsteam ~ Deze teams zijn werkzaam binnen het CJG. Binnen de JGT’s werken professionals vanuit
verschillende disciplines samen, onder wie maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, medewerkers van MEE
en de jeugdhulp.

• Virtueel Centrum voor Jeugd en gezin ~ Alle gemeenten hebben de beschikking over een virtueel Centrum voor
Jeugd en Gezin. Dit VCJG is een website met informatie over opgroeien en opvoeden.

• Stichting MEE ~ Dit is een onafhankelijke organisatie die mensen met een beperking en hun directe omgeving
adviseert in de wereld van zorg en welzijn. De consulenten van MEE geven informatie en voorlichting over onder
andere beperkingen, voorzieningen, indicatie- en plaatsingsprocedures, juridische en financiële aspecten.

• Kristal ~ Kristal is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking (een IQ onder de 85). Kristal kan hulp bieden als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of
het gedrag van een kind. De behandeling is in de eerste plaats gericht op het kind en zijn gezin. Indien gewenst, kan
Kristal ook meedenken met school of andere hulpverleners.

• Jeugdgezondheidszorg op school ~ De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van
jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen ze onder andere door alle leerlingen gedurende de schoolperiode een paar
keer te onderzoeken. Ouders kunnen ook zelf contact met hen opnemen als ze vragen of zorgen hebben over de
gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van hun kind.
Daarnaast geeft de afdeling JGZ school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar,
pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

• Paramedische diensten ~ ’s Heeren Loo biedt verschillende paramedische diensten aan. De behandelingen zijn veelal
individueel en vinden plaats op school, zowel onder als na schooltijd. Er werken onder anderen fysiotherapeuten,
diëtisten, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen. Ze hebben de
kennis en expertise om kinderen met een lichte tot ernstige beperking te onderzoeken, te behandelen en te
begeleiden. Vanuit de paramedische disciplines zijn er ook SI (sensorische informatieverwerking) therapeuten, zij
bieden ondersteuning op het gebied van prikkelverwerkingsproblemen.

• Logopedie ~ De logopedist houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van problemen op het gebied van
spraak, taal, communicatie en stem. Ook vragen over eet- en drinkproblemen worden de logopediste behandeld.

• Ergotherapie ~ De Ergotherapeut helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zowel thuis als op school.
Of het nu gaat over ondersteuning bij schoolse vaardigheden of dagelijkse activiteiten. Samen wordt er gekeken naar
een passende oplossing.



• Fysiotherapie ~ Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan er gewerkt worden aan houdingsafwijkingen,
het onder- steunen en bevorderen van de motorische ontwikkeling, het verbeteren van de zelfstandigheid, het
verminderen van gezondheidsklachten en pijnklachten en het bevorde- ren van een gezonde leefstijl. De
fysiotherapeut kan ook worden ingeschakeld als er sprake is van een opvallend looppatroon, pijnklachten bij
bewegen, begeleiding na een botbreuk of angst voor bewegen.

Voor het Leren op Locatie werken we onder andere samen met dagcentrum Tolhuisstraat 10, dagcentrum de Pletterij,  
dagbestedingplaats De Keyserswey, Paspartoe (keten van cadeauwinkels, ateliers en kunstuitleen), voetbalclub SJC, Action 
Sassenheim, zorgtuinderij Buitenkans, kwekerij Hulstflowers en kinderboerderij Sassenheim. Meerdere keren per jaar hebben 
de stagebegeleiders vanuit school overleg met de bedrijven over de ontwikkeling van de leerlingen en het verloop van onze 
samenwerking. 

6.2. Ambities mbt partners 

Van binnen naar buiten 

De afgelopen periode is de school sterk naar binnen gericht geweest, om zo eerst de eigen organisatie op orde te krijgen. Er 
waren nog veel processen die eerst intern gestroomlijnd dienden te worden. Hier heeft de eerste prioriteit gelegen.  

In de huidige schoolplanperiode zal het contact met onze externe partners geïntensiveerd worden en daarbij denken we aan; 

• Andere scholen (Resonans) ~ voor het delen van kennis en ervaring met elkaar over o.a. het onderwijsaanbod,
arbeidstoeleiding, inrichting leerwerkplekken, de Duin/Resonansacademie.

• Ouders ~ we willen ouders meer betrekken in en bij de school. We onderzoeken mogelijkheden hoe we ouders nog
beter kunnen bereiken en aan ons binden.

• Stagebedrijven ~ uitbreiding van het aantal stagebedrijven én verbeteren van de communicatie door heldere
afspraken met elkaar te maken en de leerdoelen van de leerlingen met hen te delen.

• Samenwerkingsverband ~ om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een regionaal expertise
centrum.

Sociale kaart 

Doordat de school de afgelopen jaren zo naar binnen gekeerd is geweest ontbreekt het ook aan een actuele sociale kaart. De 
sociale kaart is een overzicht van organisaties, hulpverleningsinstanties en andere initiatieven om zorg te bieden aan kinderen, 
ouders en scholen binnen het onderwijs. Het is een overzicht waar we gebruik van kunnen maken bij vragen van ouders en/of 
specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen.  

Partnerschap met ouders 

Het Duin heeft de ambitie om het partnerschap met ouders te versterken. Uit de oudertevredenheidspeilingen kwam naar 
voren dat ouders meer betrokken wilden worden bij de schoolontwikkeling en dat de communicatie met ouders verbeterd kon 
worden.  

Om ouders meer te betrekken zijn we voornemens te gaan werken met Focusgroepen, zoals beschreven in hoofdstuk 2.3. 
Deze groep, bestaande uit ongeveer acht personen, zal  als klankbordgroep fungeren voor nieuw te formuleren beleid. 

Om de communicatie met ouders te verbeteren is er o.a. een nieuwe website, schoolgids en Parro app, waarin leerkrachten 
en ouders eenvoudig met elkaar kunnen communiceren.  

Tevens willen we de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten. We zijn met het team, de ouders en de MR in gesprek 
hoe we meer zichtbaar kunnen zijn en ouders nog meer bij de school kunnen betrekken. Welke kennis en expertise hebben 
ouders die wellicht ingezet kunnen worden binnen de school? 

Nulmeting 

De 0-meting van Het Duin (KMS, oktober 2019) geeft een beeld van de samenwerking met partners, derden en leveranciers. 



Kijkend naar de Partners van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

De communicatie met ouders en ouders meenemen in het kernproces van de school verdient de aandacht. 

Tip: maak gebruik van de expertise van ouders. Ouders geven zelf aan dat dit een mooie aanvulling zou kunnen zijn. 





7. Resultaten

7.1. Resultaten

Op Het Duin streven we ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We richten ons aanbod 
op de drie gebieden wonen, werken en vrije tijd. Om dat te realiseren hanteren we onze structuur van zorg en begeleiding. 
Deze structuur is gericht op het opbrengst en handelingsgericht werken. Er wordt op cyclische wijze gewerkt op leerling-, 
groeps-, school- en bestuursniveau. 

Opbrengstgericht werken 

Op Het Duin wordt opbrengstgericht gewerkt. Het streven is om goede resultaten te bereiken op het gebied van taal, 
rekenen, sociale competenties en de leerlijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid. We doen dit door hoge doelen te 
stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen (Cito en Zien). We gaan daarbij uit 
van de streefniveaus van de CED leerlijnen die onlangs door LECSO voorlopig zijn vastgesteld. 

Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent voor ons in de eerste plaats goed onderwijs. Dit betekent competente 
leerkrachten die eftectief instructie geven, de onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen 
tussen leerlingen en voortdurend reflecteren op het eftect van hun lessen. 

Handelingsgericht werken 

Met behulp van handelingsgericht werken willen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen 
verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de 
basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het 
betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. 

Handelingsgericht werken is een manier om de verschillen tussen de leerlingen concreet te maken, planmatig en cyclisch. Er is 
aandacht voor de volgende uitgangspunten: 

• De onderwijsbehoeften leerling staat centraal; wat heeft een leerling nodig om een doel te kunnen bereiken.
• Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen en worden gezien als

rolmodel. Ze maken het onderwijs passend voor de leerling.
• De bevorderende factoren van de leerling (en omgeving) worden ingezet.
• Er is een constructieve, transparante samenwerking tussen leerling, ouders, school en overige betrokken partijen.
• Het gaat niet alleen om de leerling, maar om de leerling in wisselwerking met de omgeving.
• Er wordt op cyclische wijze doelgericht, resultaat gericht gewerkt op de korte en lange termijn.

Handelingsgericht werken betekent differentiatie (ondersteuning/zorg op maat) en dat doet een groot beroep op organiseren. 
De leerkracht geeft daarom dagelijks aan de instructietafel instructie aan iedere niveaugroep en/of individuele leerlingen, 
zodat het ook mogelijk is te 

differentiëren en leerlingen individueel te ondersteunen. 

Aan de hand van duidelijke regels en afspraken leren de leerlingen zo zelfstandig en taakgericht mogelijk te werken. Dit 
betekent dat de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht, leren zelf allereerst hun problemen op te lossen en leren 
geleidelijk zelf werk te plannen. Het klassenmanagement is zodanig dat leerlingen zelf hun materialen kunnen pakken en zelf 
verder kunnen werken. De leerkrachten lopen ‘voorspelbare voortgangsrondes’. 

Ononderbroken ontwikkeling 

Op Het Duin hebben we het streven onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. We proberen daarbij het beste 
uit iedere leerling te halen. Hiertoe bieden we hen een leeromgeving waarin de leerlingen tot ontwikkeling en groei kunnen 
komen. Met als uitgangspunt dat iedere leerling voor zover mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaakt. 



Om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren maken we gebruik van de volgende stappen en processen; 

• Het eerste plan ~ Voor iedere nieuwe leerling maken de intern begeleider en orthopedagoog een start-
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Indien mogelijk maken zij daarbij gebruik van de rapportages van en de
observatie die heeft plaatsgevonden op de vorige school van de leerling. In de eerste weken dat de leerling op
school is, vullen zij het plan aan met observaties van de leerkracht. Binnen zes weken na plaatsing is het definitieve
plan gereed. Het start-OPP bespreken we met ouders, die dit ter goedkeuring ondertekenen.

• Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ~ Op Het Duin stellen we voor alle leerlingen jaarlijks een nieuw
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Bij het OPP brengt de school in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. De
school maakt inzichtelijk welke doelen ze op de middellange en lange termijn wil bereiken. Ook staan in het OPP de
ondersteuningsbehoeften en het uitstroomprofiel van de leerling beschreven. We bespreken het OPP met ouders.
Daar waar het mogelijk is, betrekken we ook de leerling hierbij.

• Commissie van Begeleiding (CvB) / Zorgteam ~ De leden van de CvB hebben de taak en verantwoordelijkheid om de
ontwikkeling van leerlingen te volgen en te bewaken. Eens in de twee weken bepreekt de CvB de leerlingen  die door
de leerkracht zijn aangemeld. De CvB bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, coördinator
arbeidstoeleiding, de teamleider en op afroep de schoolarts, een vertegenwoordiger vanuit de leerplicht en/of het
maatschappelijk werk.

• Groepsbespreking ~ Elke groep heeft drie keer per jaar een groepsbespreking, waarin het onderwijs in de groep
wordt besproken. Betrokken zijn de leerkracht en de intern begeleider. Op afroep nodigen zij de onderwijsassistent
en de orthopedagoog uit.

• Leerlingbespreking ~ Elke groep heeft naast de groepsbesprekingen drie keer per jaar een leerlingbespreking met de
intern begeleider en de orthopedagoog. Verschillende aspecten op het gebied van pedagogisch handelen, didactisch
handelen en specifieke leerlingenvragen/vorderingen worden in dit overleg besproken. Op afroep is de medewerker
van het stagebureau aanwezig.

• Leerlingdossier en leerlingvolgsysteem ~ De school houdt een leerlingdossier bij over de leerlingen. In het dossier
staan de vorderingen van de leerling, maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van een
bespreking over de leerling of van speciale afspraken met ouders.

Actieve en zelfstandige houding 

Op Het Duin hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) 
ontdekken, zelf 

(samen) kiezen, zelf (samen) doen. De leerkracht is sturend waar nodig en volgend waar kan. 

Om een actieve houding te stimuleren bij de leerlingen, willen we ze actief betrekken bij de lessen. 

Dat doen we door het onderwijs uitdagend en prikkelend te laten zijn en de leerlingen steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces. Op verschillende manieren, bij verschillende activiteiten, zal 
er aandacht zijn voor zelf ontdekken, zelf oplossingen bedenken, zelf kiezen en/of zelf doen. De bedoeling is om van 
zelfstandig werken naar zelfstandig leren en uiteindelijk tot zelfverantwoordelijk leren te komen. De leerlijn ‘leren leren’ 
voorziet in deze doelstelling en laat leerlingen (en leerkrachten) stapsgewijs toewerken naar steeds meer autonomie en 
verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen. 

Talentontwikkeling 

Op Het Duin gaan we uit van mogelijkheden en kwaliteiten/talenten van de leerlingen. Het is noodzakelijk dat we daar oog 
voor hebben met het oog op de toekomst van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het 
woord. 

De rol van de leerkracht ligt bij talentontwikkeling in het signaleren, ondersteunen en begeleiden van talent en interesses van 
de leerling. Want hoewel iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar. 

Borging resultaten en opbrengsten 

De leerkrachten volgen in eerste instantie de ontwikkeling van alle leerlingen in hun groep. De opbrengsten worden 
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Dit betreft opbrengsten op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, sociaal 
emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en het welbevinden. 



De intern begeleiders monitoren de ontwikkeling van de individuele leerlingen alsmede van de groep. Jaarlijks registreren zij 
in de katern opbrengsten de behaalde opbrengsten en meten in hoeverre dit in lijn ligt met de schooldoelen en de 
inspectiedoelen.  

Uitstroom afgelopen twee schooljaren 

In de afgelopen schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben we het instroomniveau van de leerlingen vergeleken met het 
uitstroomniveau bij het verlaten van Het Duin: 

2017-2018 

• 13 leerlingen stromen uit op het verwachte niveau (93%);
• 1 leerling stroomt uit op een lager niveau (7%).

2018 – 2019 

• 11 leerlingen stromen uit op het verwachte niveau (79%);
• 1 leerling stroomt uit op een lager niveau (7%);
• 2 leerlingen stromen uit boven het verwachte niveau (14%).

Het doel, dat minimaal 80% uitstroomt op het niveau dat bij binnenkomst is vastgesteld, passend bij het leervermogen van de 
leerling is hiermee bereikt. 

Rapport_van_bevindingen_kwaliteitsonderzoek 

Inspectierapporten_2015_en_2017.docx 

Zorg_en_begeleiding.docx 

Toetsbeleid_Het_Duin_maart_2018.docx 

7.2. Ambities resultaten 

Opbrengsten 

Op dit moment is Het Duin nog volop in ontwikkeling. De basiskwaliteit is nog niet op alle gebieden op orde. Aan de leerlijnen 
waarmee gewerkt werd waren zoveel doelen gekoppeld dat de medewerkers het overzicht verloren én er was geen eenduidig 
registratiesysteem. In middels is er een start gemaakt onder begeleiding van Driestar Educatief om vijf leerlijnen helemaal in 
kaart te brengen en keuzes te maken als het gaat om de te behalen doelen. Voor drie leerlijnen is dit inmiddels gerealiseerd 
en is ook de koppeling met ParnasSys gemaakt zodat medewerkers hierin eenvoudig de ontwikkeling kunnen monitoren. Onze 
ambitie is om in mei 2020 de laatste twee leerlijnen uit te werken, zodat met ingang van het schooljaar 2020-2021 het 
geboden onderwijsaanbod en de te behalen doelen aansluiten bij de leerlijn.  

De opbrengsten laten nog een vertroebeld beeld zien, doordat niet iedereen alle doelen had gescoord en afspraken niet op de 
juiste manier waren nagekomen. De opbrengsten van juni 2020 beschouwen we daarmee als een eerste nulmeting op basis 
waarvan we verdere kwaliteitsmetingen kunnen gaan doen. Er is inmiddels een cyclisch proces opgezet voor de zorg en 
begeleiding hier wordt de monitor van de opbrengsten aan gekoppeld. De opbrengsten worden twee keer per jaar 
geanalyseerd en staan beschreven in de katern opbrengsten. Voor de katern opbrengsten dient er nog een update te komen, 
zodat deze voldoet aan de wettelijke inspectiekaders voor het VSO. Tevens worden naast de didactische opbrengsten nu ook 
de sociaal-emotionele opbrengsten gemonitord. Ons streven is om twee keer per jaar schoolbreed alle opbrengsten met 
elkaar te bespreken en ontwikkelkansen te vertalen in plannen van aanpak. Ons uitgangspunt daarbij is direct bijsturen waar 
nodig.   

Uitstroomniveau 

We zijn nog niet tevreden als we kijken naar het uitstroomniveau van onze leerlingen. Doordat we in de Duin en Bollenstreek 
zitten stromen veel leerlingen uit naar een vorm van arbeid, de cijfers van de uitstroombestemming laten hierdoor een positief 
gekleurd beeld zien. Kijkend naar het uitstroomniveau dan valt er namelijk nog meer uit onze leerlingen te halen. Door de 
gemaakte aanpassingen in de leerlijnen en een prioritering van de leerdoelen willen we meer focus creëren bij medewerkers 
en leerlingen op de doelen die daadwerkelijk behaald dienen te worden.  
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Tevens willen we leerlingen meer actief betrekken bij het onderwijs. Het werken met portfolio's zou hiervoor een mooie 
bijdrage kunnen zijn. Leerlingen worden zich meer bewust van de doelen die zij dienen te behalen en worden meer 
verantwoordelijk voor het resultaat. Komende jaren gaan we ons oriënteren op mogelijkheden om te werken met portfolio's. 
Kennis en expertise inwinnen bij andere scholen en mogelijk ook scholing nemen we hierin mee. 

KSO certificering 

Al eerder in dit schoolplan hebben we de ambitie uitgesproken om uit te groeien naar een regionaal expertise centrum. Dit 
betekent dat we staan voor kwaliteit én willen graag voldoen aan de kwaliteitsnorm voor speciaal onderwijs. Uit de eerste 0-
meting (november 2019) kwamen nog diverse ontwikkelkansen naar voren voor Het Duin. Gezien de vele wisselingen die er 
zijn geweest is hier een logische verklaring voor te geven. Nu de rust is weder gekeerd kan de koers verder worden bepaald 
door de nieuwe teamleider die start schooljaar 2020-2021. Het managementteam heeft op basis van de 0-meting al een 
tijdspad samengeteld voor de komende vier jaar waarin langzaamaan toegewerkt gaat worden naar het behalen van de KSO-
certificering in 2024.  

Nulmeting 

De 0-meting van Het Duin (KMS, oktober 2019) geeft een beeld van de resultaten, de toetsing, reflectie en de te nemen 
maatregelen. 

Kijkend naar de Resultaten van de school wordt de volgende kwaliteit gemeten: 

Het Duin moet zich op diverse vlakken ontwikkelen en de basiskwaliteit is nog niet voldoende. Men is zich hier bewust van en 
de eerste stappen zijn dan ook al gezet. De locatie is volop in ontwikkeling en er is voor de komende periode een heldere 
richting uitgezet. Focus behouden, versnippering voorkomen en keuzes maken tussen alles wat er op de locatie afkomt zijn de 
nodige puzzelstukken waar het Duin mee geconfronteerd wordt. 









8. Middelen

8.1. Middelen

Bekostiging 

Het bestuur van stichting Resonans ontvangt vanuit de overheid bekostiging voor de scholen. Deze bestaat onder andere uit 
een deel personele, materiële bekostiging en extra ondersteuningsbekostiging (SWV).  

Stichting Resonans werkt met een allocatiemodel, hetgeen betekent dat het bestuur de ontvangen gelden alloceert op basis 
van beleidskeuzes. Schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling vinden plaats op basis van duidelijke plannen met 
onderliggende begroting.  

De bekostiging voor Het Duin gebeurt op basis de zogeheten T-bekostiging, dat wil zeggen dat de leerling telling van 1 
oktober bepalend is voor de bekostiging van het huidige kalenderjaar. Hierdoor zijn we in staat flexibel in te spelen op 
behoeften van scholen en leerlingen.  

Naast de rechtstreekse bekostiging door de rijksoverheid ontvangt Het Duin nog projectsubsidies voor; 

• Cultuureducatie
• ESF subsidie ontvangen voor de bekostiging van de verbouwing
• Agenda passend onderwijs (zie bijlage)

Het Duin vraagt de ouders van de school een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage en de besteding van het 
geld stellen we altijd aan het begin van het schooljaar vast met instemming van de oudergeleding van de MR. 

Begroting 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar vastgesteld in november. De vastgestelde begroting is 
taakstellend voor de teamleider van Het Duin. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat 
deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde 
beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden. 

De teamleider stelt jaarlijks in overleg met de sector-directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende 
kalenderjaar. Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van Het Duin opgenomen waarvoor de teamleider verantwoordelijk is. De 
begroting is gebaseerd op het beleidsplan van Het Duin. 

Daarnaast stelt de teamleider jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen 
met betrekking tot basisformatie en personele bekostiging verantwoord. Het personeelsformatieplan wordt besproken met de 
MR. 

Vier keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de sector-directeur en de teamleider over de begroting en de 
bestedingsruimte. In februari vindt de evaluatie plaats van de begroting van het voorgaande kalenderjaar.  

Voor de komende vier jaar zal er geïnvesteerd worden in: 

• Schoolontwikkeling HOGW/curriculum i.s.m. Driestar Educatief en leerlijnen 7000 euro
• Aanschaf nieuwe methodes 5000 euro per leerlijn. Totaal 25.000 euro voor de komende 4 jaar.
• Ontwikkelteam Kwaliteit-persoonsvorming komt met scholingsplan voor professionele cultuur 15.000 euro
• Aanstellen SPH medewerker kosten op jaarbasis 40.000 euro inhuur. De helft wordt bekostigd uit subsidie aanvraag

passend onderwijs. Voor de komende jaren kijken of bekostiging mogelijk is middels subsidie gemeente.

Huisvesting 

Het Duin is gesitueerd aan de Stakman Bossestraat in Noordwijk en bevindt zich in een rustige wijk. De school beschikt over 
een groot aantal praktijklokalen, zoals onder andere twee leskeukens, een woonlokaal, fietstechnieklokaal, een 
arbeidtrainingslokaal, een groenlokaal en een bewegingslokaal. Alle klaslokalen zijn ruim en voorzien van een Smartboard en 
voldoende leerling computers. Er is veel groen rondom de school. In de directe omgeving is een dierenparkje, een vijver en 
een klein winkelcentrum. 



Mei 2020 zal er een verbouwing plaatsvinden om zo meer interne leerwerkplekken te kunnen creëren. Vanuit de ESF subsidie 
die is toegekend wordt de verbouwing bekostigd. De volgende leerwerkplekken worden ingericht door verbouwing van; 

• De balie, waardoor het mogelijk wordt dat leerlingen baliewerkzaamheden kunnen leren en verzorgen.
• Het stagebureau, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om ook hier ondersteuning te bieden. Hierbij kun je

denken aan administratieve werkzaamheden als de telefoon opnemen.
• De personeelskamer wordt vergroot en samengevoegd met de aula, zodat er een grotere leerwerkruimte ontstaat

voor het team en tevens zal in de aula het restaurant verder uitgebreid gaan worden.
• De kantine krijgt een uitgifteloket en sluit aan op het kooklokaal, waardoor leerlingen naast koken ook het werken in

een kantine kunnen leren.
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8.2. Ambities middelen 

Vooruitzien is regeren én dat geldt zeker als het gaat over de inzet van de middelen. Kijkend naar de inzet van de financiële 
middelen dan is het ons uitgangspunt dat iedere keuze hierin de koers en visie van de school dient te ondersteunen, alleen 
dan kun je werken aan kwaliteit. 

Jaarlijks wordt de begroting vastgesteld op basis van de beleidskeuzes voor dat schooljaar. Tevens wordt er in de 
meerjarenbegroting alvast gekeken naar de consequenties van huidige en toekomstige keuzes. Voor de huidige 
schoolplanperiode heeft Het Duin de volgende ambities als het gaat om de inzet van middelen; 

Huisvesting ~ de geplande verbouwing van de school mei 2020 gaat zorgen voor meer leerwerkplekken in de school. Dit 
sluit aan bij de herziening van de leerlijnen en leerdoelen die heeft plaatsgevonden. Onze ambitie is kinderen nog meer naar 
zelfstandigheid te brengen en hen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. Om hen hiertoe de juiste vaardigheden 
aan te reiken zijn meer leerwerkplekken gerealiseerd zodat de kinderen in een veilige setting kunnen leren en ontwikkelen. 
Voor deze verbouwing is subsidie aangevraagd en daarnaast is er geld gereserveerd voor nieuw meubilair.  

Onderw ijsaanbod ~  in samenwerking met Driestar Educatief worden dit schooljaar alle leerlijnen herzien. Dit kan ervoor 
zorgen dat er andere keuzes gemaakt gaan worden in de lesmethodes die nodig zijn om dit te bereiken. In de 
meerjarenbegroting is eveneens geld gereserveerd om indien gewenst hierin nieuwe keuzes te kunnen maken.  

Deskundigheidsbevordering ~ naast investeren in materiële zaken is het voor de kwaliteit van het geboden onderwijs 
noodzakelijk om ook te investeren in je medewerkers. Jaarlijks wordt er een scholingsplan opgesteld voor het team, waarin 
ook het benodigde budget wordt vermeld. Dit benodigde budget wordt meegenomen in de schoolbegroting. Naast budget 
voor teamscholing is er ook in de begroting geld opgenomen voor individuele scholingswensen van de medewerkers. Zij 
kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de teamleider.  

Op het gebied van scholing is in onderwijsland nog heel wat te winnen en dat is bijzonder aangezien scholing onze primaire 
taak is! We zien knelpunten als; er is geen geld genoeg, het ontbreekt aan tijd, er zijn geen vervangers beschikbaar, scholing 
is niet altijd van toegevoegde waarde voor de school. Aangezien we met Het Duin een kwaliteitsslag te maken hebben is 
scholing de komende jaren cruciaal. Vandaar dat we in ons scholingsbeleid en de toekenning van scholing ons zelf ook de 
volgende vragen stellen; 

1. Welk effect streven we na, welk probleem gaan we oplossen (leerdoelen)?
2. Is het dan echt nodig dat iedereen mee doet aan de training (doelgroep)?
3. Gaan we direct opleiden of treffen we eerst (voorwaardenscheppende) maatregelen (wanneer)?

Als de basisvragen goed zijn verkend en scholing als de juiste interventie wordt gezien, dan spelen andere, meer
opleidingskundige vragen een rol.

4. Hoe gaan we opleiden (didactiek)?
5. Wat is de beste inrichting (opleidingsorganisatie)?
6. Hoe zorgen we ervoor dat de opleidingsresultaten ook toegepast worden (transfer)?
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