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Inleiding 

 
In dit schoolplan beschrijven wij de beleidskeuzes die gemaakt zijn voor 

de komende jaren ter verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. 
De Cor Emousschool is een openbare school voor speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs.  Tot 1 augustus 2015 valt de school onder 

het bestuur van De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is een stichting 
voor primair en speciaal openbaar onderwijs in Den Haag.  

 
Vanaf augustus 2015 is de Cor Emousschool onderdeel van VierTaal, een 
openbare onderwijsinstelling voor auditief en communicatief beperkte 

leerlingen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland.  
 

Vanaf 1 augustus 2015 is de naam van het VSO Cor Emous gewijzigd in 
VierTaal College Den Haag.  
 

Bij het schrijven van dit plan hebben wij gebruik gemaakt van: 
 

• Ons schoolplan 2011-2015. 
• Het rapport Integraal Schooltoezicht van de Inspectie van het 

• Onderwijs. 
• Meerjarenbeleidsplan van Stichting De Haagse Scholen. 
• Haagse educatieve agenda. 

• Een schoolanalyse, WMK-EC. 
• Oudertevredenheidsonderzoek. 

• Personeelstevredenheidsonderzoek. 
 
We willen een algemeen plan dat steeds verder uitgewerkt kan worden 

door het team. Dat leesbaar is en door alle personeelsleden gedragen  
wordt.  

 
Ons schoolplan is een beleidsplan voor vier jaar, waarin we beschrijven: 

• Onze missie en visie. 

• Onze sterke en zwakke kanten en de kansen en bedreigingen voor 
de school (SWOT). 

• Het onderwijskundig beleid en het beleid ten aanzien van de 
leerlingenzorg. 

• Het PR-beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, materieel beleid. 

• Het beleid ten aanzien van de kwaliteitsverbetering en 
kwaliteitsbewaking. 

 
Naar achterliggende uitwerkingen en documenten wordt verwezen. Dit 
plan is geschreven door het managementteam in samenwerking met het 

schoolteam en de medezeggenschapsraad.  
 

De schoolanalyse en de beleidsvoornemens 2015-2019 zijn besproken 
met het team, zij hebben hun instemming geven. De gehele MR stemt in 
met het schoolplan 2015-2019. 
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De school heeft in de periode 2011-2015 planmatig gewerkt aan de 

volgende verbeterpunten. 
 

De resultaten die zijn bereikt: 
• De VSO afdeling van de Cor Emousschool is opgericht in augustus 

2011. 

• In 2012 is de kadernotitie beleid voor het VSO van de Cor Emous 
opgesteld. 

• In de kadernotitie zijn de werkpunten voor het VSO opgenomen, 
er is gewerkt met een plan. Het toezichtkader van de inspectie was 
het uitgangspunt voor de geplande activiteiten. 

• De school werkt volgens de uitgangspunten van het DIM-model, 
de afspraken zijn vastgelegd. 

• Er is een zorgplan waarin de leerlingzorg op schoolniveau is 
omschreven. 

• De school heeft een kwaliteitsdocument, op schoolniveau worden 

de resultaten en opbrengsten geanalyseerd. 
• De leerkrachten maken gebruik van ‘Bardo’, een digitaal 

bekwaamhedendossier.  
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2 Schoolgegevens 

 
2.1 Het bevoegd gezag 

 
De Haagse Scholen en VierTaal 
 

De Cor Emousschool is een openbare school voor speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. Tot 1 augustus 2015 valt de school onder 

het bestuur van De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is een stichting 
voor primair en speciaal openbaar onderwijs in Den Haag.  
 

Vanaf augustus 2015 is de Cor Emousschool onderdeel van VierTaal, een 
openbare onderwijsinstelling voor auditief en communicatief beperkte 

leerlingen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland. VierTaal heeft vier 
regio’s waarin het onderwijs en begeleiding aanbiedt; Schagen (Noord-
Holland-Noord), Amsterdam, Almere en Den Haag. 

 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat alle leerlingen, 

van welke godsdienst of levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat 
betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op basis van 

bevoegdheid en bekwaamheid. Onze leerlingen hebben veel verschillende 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Wij 
besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en kweken 

respect voor elkaars standpunten. 
 

Adresgegevens bestuur van VierTaal: 
VierTaal 
Jan Sluijtersstraat 3 

1062 CJ  Amsterdam 
 

 
2.1.1  Missie en Visie VierTaal 
 

Missie 
VierTaal wil als openbare instelling dove en slechthorende leerlingen, 

alsmede leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk 
toerusten en voorbereiden op participatie in de maatschappij door het 
ontwikkelen van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 

cognitieve en communicatieve vaardigheden. 
 

Visie 
We doen dit vanuit de volgende visie:  
Taal is ons communicatiemiddel waarmee we de wereld om ons heen 

leren ontdekken en vormgeven. Een leerling ontwikkelt zich door 
interactie met zijn omgeving waarbij taal centraal staat. Het is van groot 

belang om samen met de leerling zelf, zijn ouders, de school en andere 
betrokkenen zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het leren  
omgaan met taal- en gehoorproblemen.   
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Openbaar onderwijs, waar alle maatschappelijke geledingen elkaar  

treffen, is daarvoor bij uitstek toegerust. Ook is het van belang om de 
schoolomgeving van de leerling met een auditieve / communicatieve 

beperking aan te passen. Enerzijds zal de leerling toegerust moeten  
worden met vaardigheden om zich communicatief te redden. Anderzijds  
zal het onderwijs toegerust moeten worden met kennis, vaardigheden en  

middelen om de leerling met een auditieve of communicatieve beperking  
te ondersteunen. 

 
Medewerkers van VierTaal  werken in dialoog met en staan open voor de 
vragen vanuit het regulier onderwijs. Bij jonge leerlingen is de inzet van 

de ambulante begeleider niet alleen leerlinggericht, maar ook gericht op 
de leerkracht en de omgeving. Naarmate de leerling ouder wordt, 

verschuift de vraag van meer systeemgericht ondersteuning naar directe 
persoonlijke ondersteuning. 
 

VierTaal wil bereiken dat: 
• leerlingen gelijke kansen aangeboden krijgen door rekening te 

houden met de verschillen en kijkend naar de mogelijkheden. 
• bij de leerlingen, die zijn aangewezen op het (voortgezet) speciaal 

onderwijs, wordt ingezet op terugkeer naar de reguliere 
onderwijssetting. 

• zij als expertisecentrum dienstbaar is voor reguliere  PO, VO en 

MBO en/of voorschoolse voorziening, zodat zij in staat zijn een 
leerling  met een taalontwikkelingsstoornis, doof- of 

slechthorendheid te signaleren en te begeleiden. 
 
 

2.1.2 Ambities van VierTaal 
 

VierTaal is een jonge organisatie die is voortgekomen uit vier besturen 
Dit is mede als gevolg van de gewijzigde wetgeving Passend Onderwijs. 
Naast deze formele reden hebben de partners elkaar opgezocht vanuit 

eenzelfde opvatting over goed openbaar cluster 2 onderwijs. 
 

In de komende jaren zullen de medewerkers van VierTaal de organisatie 
verder ontwikkelen tot een organisatie waarbij kwaliteit op alle vlakken 
voorop staat, professionele ontwikkeling vanzelfsprekend is en de 

bedrijfsvoering op een zo hoog mogelijk niveau en effectief ingericht is. 
 

De kwaliteit zal tot uiting komen in een kwaliteit management systeem 
(KMS) met als doel om te komen tot het niveau van de landelijke 
kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. De ontwikkeling van een professionele 

cultuur in een lerende organisatie en de ontwikkeling van leiderschap op 
alle niveaus zijn hierbij de concepten die een richtinggevende rol zullen 

gaan spelen. Alle betrokkenen van VierTaal (ouders, leerlingen, 
personeel, bestuur en Raad van Toezicht) zullen in 
inspiratiebijeenkomsten, via uitwisselingen via het intranet en in 

verbinding met anderen, betrokken worden bij de ontwikkeling, 
implementatie en borging hiervan.  
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2.2  VierTaal College Den Haag 

VierTaal Den Haag heeft een regionale functie. Leerlingen uit de regio 
Den Haag, Rijswijk, Delft en het Westland komen naar de Cor 
Emousschool en het VierTaal College voor onderwijs of worden ambulant 

begeleid op het regulier onderwijs. 

De school heeft drie afdelingen: 

• De Cor Emousschool voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 3 

tot 12 jaar. 
• Het VierTaal College voor voortgezet speciaal onderwijs, 

onderbouw VMBO en Praktijkonderwijs (leerjaar 1 t/m 3). 

• Een ambulante dienst voor begeleiding van leerlingen in het 
regulier primair en voortgezet onderwijs. 
 

Adres gegevens: 

Cor Emousschool 
Van Ruysbroekstraat 5 

2531 TJ  Den Haag 
Brinnummer : 20WR09 

 
VierTaal College Den Haag 

Televisiestraat 246 
2525 LV  Den Haag 
Brinnummer : 20WR12 

 

2.2.1 leerling populatie 

Wat alle leerlingen op de Cor Emousschool en het VierTaal College 
gemeen hebben, is de noodzaak tot intensieve begeleiding van de 

communicatieve en talige ontwikkeling. Via communicatie en taal verwerf 
je kennis, bouw je een sociaal netwerk op, ontwikkel je jezelf, leer je 

keuzes maken en je talenten ontdekken. Voor leerlingen in cluster 2 
verloopt de communicatie en het leren van taal niet vanzelf. De 
communicatieve ontwikkeling en de taalontwikkeling zijn verstoord. De 

communicatie vraagt extra inspanning van de leerling en ook van de 
omgeving.  

Leerlingen van het VierTaal College  hebben een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of zijn slechthorend, zij voldoen aan 
de landelijk vastgestelde stoornis criteria voor cluster 2 onderwijs 

(Simea). Een deel van de leerlingen heeft naast TOS ook een stoornis in 
het autistisch spectrum. Alle leerlingen van het VierTaal College hebben 
een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hebben 

zij een beschikking van de Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal 
voor een intensieve setting, een school voor speciaal onderwijs, 

gekregen. 

Voor alle kinderen geldt dat zij moeite hebben om zichzelf goed uit te 
drukken. Dat kan komen doordat zij moeite hebben met contact leggen, 

omdat hun gehoor niet goed is, omdat hun spraak niet goed is, omdat zij 
taalverwerkingsproblemen hebben of een combinatie hiervan.  
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Zodoende kunnen sommige kinderen niet goed begrijpen wat er gezegd 

wordt, en/of kunnen sommige kinderen zich niet goed uitdrukken. Als je 
je niet goed uit kan drukken heeft dat veel effect op de manier waarop 

het kind deelneemt aan het onderwijs, communiceert en redzaam is. 
Communicatieve redzaamheid is daarom het speerpunt van de school. 

De leerlingen hebben een gemiddelde non-verbale intelligentie. 

Leerlingen hebben vaak een achterstand op de basisvakken die niet 
passend is bij hun non-verbale intelligentie.   

Op het VierTaal College zorgen wij ervoor dat de kinderen die aan ons 

zijn toevertrouwd optimaal les krijgen en intensief begeleid worden op de 
communicatieve redzaamheid. 

Wat hebben de leerlingen nodig: 

• Veilige en uitdagende situaties om te communiceren 

• Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid 
• Visuele ondersteuning 
• Overleg en afstemming tussen logopedist en leerkracht 

• Extra taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in het 
leerstofaanbod en verwerking, praktische oefeningen in 

verschillende situaties. 
 

2.2.2 Missie en Visie VierTaal College 

Missie statement 

Het VierTaal College staat voor Spraakmakend Onderwijs 

Het VierTaal college wil de communicatieve redzaamheid van kinderen 
met een cluster 2 indicatie zo groot mogelijk maken. Daarom biedt de 

school goed onderwijs, in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. 

Missie VierTaal College Den Haag 

Wij bieden de leerlingen veilige en uitdagende situaties om te 
communiceren. Wij bieden ze ook structuur, duidelijkheid en 

voorspelbaarheid. Wij bieden ze visuele en auditieve ondersteuning. 

Ons uitgangspunt is een leerling zo lang als nodig, maar ook zo kort als 
mogelijk, binnen het VSO te houden. Het VSO wil alle leerlingen 

resultaatgericht, planmatig en op maat kunnen toe leiden naar een 
passende onderwijsplaats.  

Ons onderwijs : 

• Onderwijs gericht op maatschappelijke realiteit, zodat de school 

niet op zichzelf staat, maar voorbereidt op realistische posities in 
een vervolgvoorziening; 

• onderwijs gericht op terug leiding naar meer reguliere vormen van 

onderwijs; 

• onderwijs met een focus op communicatief-sociale redzaamheid; 

• onderwijs gericht op een zo groot mogelijke mate van 
zelfstandigheid van leerlingen. 
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Visie VierTaal College 

Wij geloven in een samenleving waarin elk kind mag zijn wie het is, 
ongeacht de beperkingen die het heeft. Als team willen wij de 
kinderen leren om zo veel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te 

zijn. Wij zien dit als belangrijke vaardigheden om zich te kunnen 
redden in de maatschappij. 

Onze leerlingen zijn gemotiveerd om te leren, zij tonen 

doorzettingsvermogen. De school stelt hoge en realistische leerdoelen, 
passend bij de mogelijkheden van het kind en stemt hier zijn 

onderwijsaanbod op af. 

De leerkrachten van het VierTaal College zijn gespecialiseerd in het 
lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een 

taalontwikkelingsstoornis hebben. 

De leerlingen zijn sociaal en accepteren het ‘anders zijn’ van elkaar. De 
school is een sociale plek, een kind groeit door omgang met 
leeftijdgenoten en ontwikkelt vaardigheden. De leerlingen hebben een 

extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociale vaardigheden en 
communicatieve vaardigheden. Ouders en school hebben elkaar nodig, 

dat betekent praten en luisteren naar elkaar. 

 

2.2.3 Toelaatbaarheid 

Leerlingen worden toegelaten tot de school als de CvO van VierTaal een 

beschikking voor een intensief onderwijsarrangement cluster 2 heeft 
afgegeven. De indicatie criteria zijn landelijk vastgesteld. Voor meer 
informatie over de indicatie criteria verwijzen wij naar de site van Simea. 

Cluster 2 heeft de onderwijsarrangementen ingedeeld in drie 
hoofdvormen: intensief, medium en licht. Afhankelijk van de intensiteit 
en expertise die nodig is om aan de onderwijsbehoefte van de leerling 

tegemoet te komen wordt één onderwijsarrangement door de CvO 
toegekend. De CvO stelt ook de duur van het arrangement vast. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: 

VierTaal  www.viertaal.nl  

Cor Emousschool www.cor-emous.nl 

Simea   www.simea.nl 

 

  

http://www.viertaal.nl/
http://www.cor-emous.nl/
http://www.simea.nl/
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2.3 SWOT 

2.3.1  Sterkte - zwakte analyse 

Voor de analyse van de sterke en zwakke kanten van de school en de 
kansen en bedreigingen is gebruik gemaakt van: 

• Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs . 

• Een schoolanalyse, zelfanalyse met een deel van het team. 

• Oudertevredenheidsonderzoek. 

• Personeelstevredenheidsonderzoek. 

• Ons schoolplan 2011-2015. 

• Ontwikkelmodel School aan Zet (SaZ). 

In het voorjaar van 2015 is de school (SO en VSO) gestart met deelname 

aan het project ‘Samen leren Inhoud geven’ project van School aan Zet. 
De nieuwe stichting VierTaal zal de komende jaren met de aangesloten 
scholen en ambulante diensten invulling gaan geven aan de opdracht die 

de wetgeving voor de landelijke instellingen cluster 2 met zich 
meebrengt. Het thema ‘lerende organisatie’ biedt daarbij mogelijk een 

centraal uitgangspunt voor de stichting en de daarin samenwerkende 
scholen. 

De VSO afdeling heeft het eerste basisarrangement gekregen in maart 

2013, binnen twee jaar na de start van de afdeling. 

Sterkten: 

• De teamleden beschikken over goede pedagogische vaardigheden 
om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de 

leerlingen op het gebied van een veilig en geborgen klimaat.  

• De school creëert door afstemming en samenwerking steeds een 
krachtig netwerk rondom de individuele leerling ten behoeve van 

een juiste aanpak, zowel intern (verschillende disciplines bij 
elkaar) alsook extern. 

• Er is een sterke focus in de school op communicatieve 

vaardigheden. Expertise-uitwisseling is hierop gericht. 

• In de schoolstructuur is er veel aandacht voor borging van 
ontwikkelde kwaliteit. 

• De groepen worden klein gehouden door bewuste keuzen in het 

financiële beleid. 

• De school beschikt over goede methodieken en materialen ter 
ondersteuning van specifiek cluster 2-onderwijs (NMG, 

soundfieldapparatuur, e.d.). 

• Het didactisch aanbod is van voldoende kwaliteit. 

• Het VierTaal College is beperkt van omvang, oogt overzichtelijk en 
is duidelijk georganiseerd. 
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Zwakten: 

• Er is te weinig aandacht voor analyse van opbrengsten (incl. 
diagnose en conclusies voor beleid) op groeps- en schoolniveau.  

• Het profileringsbeleid is te weinig ontwikkeld, waardoor bijv. de 

kwaliteit van de website onder de maat is. 

• Het leerlingvolgsysteem, sociaal emotionele ontwikkeling moet nog 
worden ingevoerd.  

• De leergebied overstijgende leerdoelen zijn (nog) niet uitgewerkt.  

• Er is geen LVS-CV voor het voortgezet onderwijs. 
 

• Door een ‘snelle’ groei van het VSO is er weinig aandacht geweest 

voor het neerzetten van een heldere ‘Visie op het onderwijs’.  

• Koers en visie van de school zijn van boven af bepaald.  

• Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen in gang gezet, vaak 
‘opgelegde’ ontwikkelingen. Een klein deel van het team was 

betrokken bij deze ontwikkelingen.  

• Nieuwe teamleden worden ad hoc ingewerkt. 

• Er is geen nascholingsbeleid dat aansluit bij de koers en 
ontwikkeling van de organisatie. 

• De school kan de kwaliteitszorg en de afstemming van het 
onderwijs op verschillen in niveau tussen leerlingen nog versterken 
en verbeteren. 

• De kwaliteit van het kwaliteitsaspect ‘cyclisch proces van 

kwaliteitszorg’ blijft achter en behoeft daarom in het bijzonder 
aandacht.  

Kansen: 

• Nieuwbouw, een leeromgeving waarin alle leerlingen zich optimaal 
kunnen ontplooien. 

• Het nieuwe bestuur VierTaal; versterken van de samenwerking 

met andere cluster 2 scholen en ambulante diensten.  

• Traject School aan Zet; ‘Lerende Organisatie Inhoud geven’ .  

o Betrekken van de teamleden bij de ontwikkeling van de 
school. 

o Werken met data 

o Leren van elkaar 

o Georganiseerd leiderschap 

• Leerling populatie: door medische ontwikkelingen (op het gebied 
van implantaten) daalt de populatie dove leerlingen en groeit het 

contingent slechthorenden, dat betekent een groei binnen de 
doelgroep van VierTaal. 
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• Overgang naar bestuur VierTaal: door de samenwerking binnen de 

Stichting VierTaal is expertiseontwikkeling mogelijk, en ook 
profilering van de school als onderwijs- en expertisecentrum voor 

cluster 2 binnen de gehele regio. 

• Passend Onderwijs: het onderwijs aan de cluster 2 populatie wordt 
verdeeld over verschillende voorzieningen, die elk vragen om een 

specifieke kwaliteit van de medewerkers. Hierdoor is het mogelijk, 
de inzet van het personeel beter af te stemmen op de vragen van 
de markt en een evenwichtige verdeling te maken t.b.v. ‘de juiste 

persoon op de juiste plek’. 

• Arbeidsmarkt: momenteel is het aanbod van personeel groter dan 
de vraag; dit biedt de school de mogelijkheid om met een duidelijk 

en doelgericht aannamebeleid, hooggekwalificeerd personeel 
binnen te halen. 

• Aandacht voor (V)SO op landelijk gebied: in navolging van het 

regulier onderwijs komt er steeds meer aanbod voor het (V)SO 
t.a.v. instrumenten voor opbrengstgericht werken (bijv. School 

aan Zet, CITO, PO-Raad), waarvan de school gebruik kan maken. 

Bedreigingen:  

• Passend Onderwijs: in de nieuwe wet worden 
onderwijsarrangementen toegekend op basis van 

onderwijsbehoeften. Minder leerlingen zullen een intensief 
arrangement toegekend krijgen, waardoor de (V) SO afdeling 
kleiner zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor de zichtbaarheid 

en voor de toestroom van middelen. 

• VSO valt onder de Wet op Primair Onderwijs WPO. Landelijk wordt 
er gesproken over een ontvlechting van het VSO en plaatsing 

onder de Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO). Dit geeft kansen, 
maar ook bedreigingen.  

 

2.3.2 Actiepunten 

Als de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met elkaar in verband 
worden gebracht, komen daar de volgende focuspunten uit naar voren: 

✓ Vaststellen van de ‘koers’. Met de ‘Koers’ wordt bedoeld de richting 
waarin de school zich wil ontwikkelen. De koers is gebaseerd op 

een analyse van de leerlingpopulatie en de leer- en 
ontwikkeldoelen. Het team is betrokken bij het bepalen van de 

koers. (SaZ) 

✓ Gebruik van data en feedback. De school hanteert het Cito 
leervolgsysteem en methode gebonden toetsen om de voortgang 
te volgen. De school analyseert de gegevens op zowel leerling als 

groepsniveau. Er worden conclusies getrokken op beide niveaus, 
conclusies bepalen interventies. Er worden leerstandaarden 

ontwikkeld. 
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✓ Personeelsbeleid. Om onderwijsontwikkelingen op een goede 

manier aan te sturen en kwaliteit te behouden en te ontwikkelen.  

✓ Samenwerking en expertise uitwisseling. Met alle partners, intern 
en extern, het aanbod en de aanpak afstemmen. 

✓ Expertise ontwikkeling. Kwaliteit vergroten op het gebied van 
kennis van communicatieve vaardigheden.  

✓ Profilering. Om sterkten bekendheid te geven, bedreigingen af te 

wenden en kansen die je benut voor het voetlicht te brengen. 

✓ Kwaliteitszorg. Implementeren van alle onderdelen van het 
cyclisch proces van de kwaliteitszorg. 
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3 Onderwijskundig beleid 

 

De afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Cor 
Emousschool is opgericht in 2011. De school heeft in eerste instantie het 

onderwijs ingericht volgens het systeem van een collega cluster 2 VSO. 
Zowel de didactisch als pedagogisch aanpak zijn overgenomen. De school 
werkt samen met een reguliere praktijkschool, de praktijkvakken worden 

gegeven volgens het curriculum van de praktijk school. 

In oktober 2013 heeft de school een ‘ kadernotitie VSO Cor Emous’ 
opgesteld. Hierin is het ‘eigen’ onderwijskundig beleid van de school 

beschreven. De school heeft na aanleiding van de notitie en de ‘nul’ 
meting van de inspectie, twee jaar planmatig gewerkt aan 

verbeteractiviteiten. De leerlingenzorg van het VSO is beschreven in het 
zorgplan van de school. Eind 2016 wordt de nieuwbouw van de school 
opgeleverd, vanaf dat moment zal de school niet meer samenwerken met 

het regulier praktijkonderwijs, maar zelf invulling gegeven aan de inhoud 
van de praktijkvakken. 

Het onderwijskundig beleid 

Het VierTaal College biedt twee profielen aan, te weten het profiel 

waarbij de uitstroom gericht is op vervolgonderwijs en het profiel waarbij 
de uitstroom gericht is op de arbeidsmarkt. De profielen worden 

aangeboden zoals deze wettelijk beschreven zijn in de Wet op Kwaliteit 
VSO.  

Het VierTaal College profileert zich als expertisecentrum op het gebied 

van slechthorende leerlingen en leerlingen met spraak-/taalproblematiek 
en biedt de volgende profielen: 

• VMBO-stroom – gericht op een uitstroom naar de bovenbouw van 

het reguliere VMBO, op basis van een volledig 
onderbouwprogramma van 3 jaar; 

• Praktijkstroom – gericht op een uitstroom naar praktijkonderwijs, 

op basis van een programma op de kerndoelen 
arbeidsmarktgericht profiel van 3 jaar. 

Het VierTaal College richt zich op onderbouwprogramma’s met als doel 

leerlingen door de laten stromen naar verschillende vormen van regulier 
onderwijs. 

Hoewel het VierTaal College haar onderwijs aanbiedt als volledige 

trajecten van 3 jaar, gericht op toeleiding naar regulier onderwijs, zijn 
uitzonderingen mogelijk. Waar leerlingen eerder geschakeld kunnen 
worden naar regulier VMBO of praktijkonderwijs, is dat mogelijk. Voor 

leerlingen voor wie een volledige uitstroom naar het praktijkonderwijs 
niet haalbaar is, wordt een bovenbouwprogramma op maat aangeboden. 

Indien leerlingen ook voor de bovenbouw VMBO aangewezen blijven op 
cluster 2 onderwijs, wordt gezocht naar de best passende school 
hiervoor.  
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3.1 De VMBO-stroom 

De VMBO-stroom geeft invulling aan het profiel vervolgonderwijs, zoals 
dat wettelijk is vastgesteld. Daarbij biedt de school de leerlingen een 
volledig onderbouwprogramma aan op dan wel het niveau B/K, dan wel 

het niveau K/GT. Daarbinnen kan, vooral op de vakken Nederlands, 
rekenen/wiskunde en Engels, gedifferentieerd worden op niveau. De 

school beperkt zich tot een programma in de onderbouw, gebaseerd op 
de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Doel van dit programma 
is terugleiding van leerlingen naar regulier voortgezet onderwijs om toe 

te werken naar het diploma. Mocht regulier onderwijs niet tot de 
mogelijkheden behoren, wordt uitstroom voorzien naar een cluster 2 

school waar een diplomagericht bovenbouwprogramma wordt verzorgd. 

Op basis van de wettelijke voorschriften kent het profiel vervolgonderwijs 
binnen het VSO, en daarmee de VMBO-stroom, een vaste inhoud. Voor 

de onderbouw gelden kerndoelen binnen 7 leergebieden, zoals deze ook 
binnen het regulier VO gehanteerd worden. Het betreft de leergebieden: 

• Nederlands 

• Engels 

• Rekenen en wiskunde 

• Mens en natuur (biologie, natuur- en scheikunde) 

• Mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde) 

• Kunst en cultuur 

• Bewegen en sport 

Voor het niveau K/GT is een tweede vreemde taal verplicht (Duits).  

Op basis van de bovenstaande vakken in het algemene gedeelte, het 

sectorgedeelte en het vrije gedeelte kunnen leerlingen instromen in alle 
sectoren binnen de diverse leerwegen bovenbouw VMBO.  Voor het 

vakkenaanbod wordt gebruik gemaakt van methodes zoals deze 
gebruikelijk zijn voor het reguliere VMBO. 

Naast de verplichte vakken moeten binnen het VSO alle profielen aan 

leergebied overstijgende aspecten worden aangeboden. Deze omvatten: 

• Leren leren 

• Leren taak uitvoeren 

• Leren functioneren in sociale situaties 

• Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief 

Op het gebied van leren leren staat voornamelijk centraal het nemen van 

medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en actief werken aan de 
eigen ontwikkeling.  
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Er is meer 

Het VierTaal College wil zich profileren als school, die leerlingen 
voorbereid op eigen redzaamheid, niet alleen op cognitief gebied, maar 
ook op het gebied van wonen, vrije tijd, burgerschap en werken. Daarom 

neemt de school binnen het onderwijsprogramma tijd voor praktische 
redzaamheid, maar vooral ook voor redzaamheid in termen van 

zelfstandigheid en zelfbewustzijn.   

 

3.2 De Praktijkstroom  

De Praktijkstroom geeft invulling aan het wettelijk beschreven 
arbeidsmarktgerichte profiel.  

Het perspectief van de Praktijkstroom op het VierTaal College is instroom 
in het Middelbaar Beroepsonderwijs op niveau 1 (Entree-onderwijs) of 
instroom in het vrije bedrijf. Een en ander geschiedt in beginsel via een 

onderbouw op het VierTaal College en een bovenbouw in het 
praktijkonderwijs. Het profiel bestaat uit een 3-jarig programma, dat 

voorbereidt op een uitstroom naar praktijkonderwijs. Indien uitstroom in 
uitzonderingsgevallen niet mogelijk blijkt, biedt het VierTaal College een 
bovenbouwprogramma in dit profiel in nauwe samenwerking met het 

praktijkonderwijs. 

Indien daartoe aanleiding is, kan de leerling een route sneller of 
langzamer afleggen. Als de prestaties van de leerling, in positieve dan 

wel negatieve zin, afwijken van de beoogde standaarden binnen het 
profiel, bestaat de mogelijkheid leerlingen te laten instromen in de 

VMBO-stroom of in het regulier voorgezet onderwijs (praktijkonderwijs). 

Op basis van de wettelijke voorschriften kent het arbeidsmarktgerichte 
profiel binnen het VSO, en daarmee de Praktijkstroom, een vaste inhoud.  

Op de eerste plaats wordt gewerkt aan kerndoelen in 7 leergebieden: 

• Nederlands 

• Engels 

• Rekenen en wiskunde 

• Mens, natuur & techniek 

• Mens & maatschappij 

• Culturele oriëntatie en creatieve expressie 

• Bewegen en sport 

De vakken Nederlands, rekenen en Engels betreffen voornamelijk de 
cognitieve ontwikkeling van leerlingen. De leergebieden mens & 
maatschappij en mens, natuur & techniek dienen vooral de ontwikkeling 

van de leerling in termen van maatschappelijke redzaamheid in de 
domeinen wonen en burgerschap.  
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De vakken culturele oriëntatie & creatieve expressie en bewegen & sport 

helpen de leerlingen bij de invulling van hun vrije tijd in het 
maatschappelijk verkeer. 

Naast de leergebieden moet binnen het VSO in alle profielen aan 

leergebied overstijgende aspecten worden gewerkt. Deze omvatten: 

• Leren leren 

• Leren taken uitvoeren 

• Leren functioneren in sociale situaties 

• Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief 

Op het gebied van leren leren staat voornamelijk centraal het nemen van 
medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en actief werken aan de 
eigen ontwikkeling.  

Het laatste verplichte onderdeel betreft de voorbereiding op arbeid. In dit 
domein zijn verplichte kerndoelen benoemd op 4 terreinen: 

• Werkexploratie (ook wel loopbaanoriëntatie) 

• Loopbaansturing 

• Algemene competenties 

• Specifieke beroepsvaardigheden 

Werkexploratie wordt praktisch toegepast door leerlingen zich te laten 
oriënteren op verschillende sectoren binnen de praktijkvakken. In 

theoretische kernen wordt dat ondersteund met aandacht voor werk, 
werkomstandigheden en verschillende beroepen. Tevens komen daar 
elementen die van belang zijn voor het sturen van de loopbaan (CV, 

solliciteren, etc.) aan de orde. Algemene competenties en specifieke 
beroepsvaardigheden worden geoefend binnen de praktijkvakken en 

tijdens de diverse stage varianten.  

Voor alle verplichte onderdelen zijn door SLO kerndoelen benoemd 
waaraan binnen het onderwijsaanbod gewerkt moet worden (document 

‘Bouwstenen voor het VSO; uitstroomprofiel Arbeidsmarkt’). 

Inhoudelijke kenmerken  

Aangezien de leerlingen van het VierTaal College slechthorend zijn of 
spraak-/taalproblematiek hebben, gaat er veel aandacht uit naar de 

kerndoelen die betrekking hebben op Nederlandse taal.  Daarnaast is er 
vooral in de eerste twee jaren van de Praktijkstroom ruime aandacht 
voor cognitieve vorming. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

methoden uit het basisonderwijs om eventuele leerachterstanden te 
remediëren. 

Het leergebied Mens & Maatschappij wordt in het eerste jaar vooral 

vormgegeven middels de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. In het 
tweede en derde jaar krijgt het vak meer het brede karakter van 

maatschappijleer en burgerschapsvoorbereiding, met in acht name van 
de wettelijke kerndoelen. 
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Vanaf het eerste jaar kent de Praktijkstroom al een grote mate van 

praktische vorming. Hierin wordt gewerkt aan kunstzinnige vorming en 
handvaardigheid, maar eerst en vooral aan algemene redzaamheid van 

leerlingen op het gebied van voeding, persoonlijke verzorging en 
technisch onderhoud. Daarnaast bieden de praktijkvakken ruimte voor 
leerlingen om zich te oriënteren op hun beroepsmatige voorkeuren. Dit 

krijgt definitief zijn beslag in het derde jaar van de Praktijkstroom, 
waarin leerlingen deel gaan nemen aan de activiteiten van de 

Arbeidsvorming en de Arbeidstraining. Dit is de opmaat naar zelfstandige 
stage en latere jaren. Tijdens de lessen wordt er extra aandacht besteed 
aan communicatieve vaardigheden op stage en in werk gerelateerde 

situaties. 

 

3.3 Zorg en begeleiding 

 
De school stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.  
Een OPP is een inschatting van de mogelijkheden van een leerling voor 

een bepaalde langere periode, gebaseerd op het verwachte 
uitstroomniveau. Met het OPP geeft de school aan wat zij verwacht dat 

een leerling gaat leren. Het OPP bevat doelstellingen voor alle 
leergebieden die een leerling moet beheersen om te kunnen doorstromen 
naar het type vervolgonderwijs dat de school denkt te bereiken met de 

leerling. 

De school evalueert de doelen twee keer per jaar, de school werkt planmatig 
volgens een vastgestelde handelingsgerichte cyclus. (HGW) Op basis van toets- 

en testgegevens maakt de intern begeleider, samen met de leerkracht, de 
schoolpsycholoog en de logopedist, keuzes in het leerstofaanbod aan de leerling.  

 
Voor de toetsing van de leerstof maken wij gebruik van methode 
onafhankelijke toetsen (Cito VAS), methode gebonden toetsen en 

observaties. De leerkracht stelt op basis hiervan de OPP’s op. De 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal, 

iedere leerling ontvangt passend onderwijs en kan zich optimaal 
ontwikkelen op basis van zijn of haar mogelijkheden. Op basis van de 
ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van de leerling stemmen wij 

handelingsgericht af op wat het kind de komende periode nodig heeft om 
bepaalde doelen te behalen. De procedures voor de leerling zorg zijn 

vastgelegd in het ‘ Zorgplan’. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

De school beschikt over een methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. De school besteedt systematisch en structureel aandacht 

aan de ontwikkeling van de leerlingen. De school volgt de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het digitale 

leerling volgsysteem ‘SCOL’.  
 
 

 
 

 



 

 18  

                 Schoolplan VierTaal College Den Haag 

 

  

Kerndoelen en referentieniveaus  

De kerndoelen die vanuit het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld 
voor het onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen 
zich moeten richten. Zij beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. 

Om kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken, is een concrete 
uitwerking van deze doelen nodig. 

Referentieniveaus zijn richtlijnen die ontwikkeld zijn om de prestaties van 

leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren. In deze 
richtlijnen staat omschreven wat leerlingen moeten kunnen en kennen op 

bepaalde momenten van hun schoolloopbaan. Het referentieniveau is een 
inhoudelijke beschrijving van een bepaald niveau. 

1F is het niveau dat leerlingen in principe aan het einde van de 

Praktijkstroom moeten bereiken.  

2F is het niveau dat leerlingen aan het einde van VMBO BBL / KBL 
moeten bereiken om door te stromen naar het MBO. 

Opbouw referentieniveaus 

 

 

Per 1 augustus 2010 zijn de referentieniveaus taal en rekenen wettelijk 
van kracht en vindt de invoering gefaseerd plaats. De referentieniveaus 

gelden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs.  

Het werken met de referentieniveaus voor taal en rekenen zal de 
komende jaren steeds meer vorm krijgen. Tussendoelen en toetsen 
worden aangepast en er wordt een koppeling gemaakt met de leerlijnen.  

Het VierTaal College is gestart met een traject waarin wij de opbrengsten 
van de leerlingen op groeps- en schoolniveau in kaart brengen, zodat op 

groep- en schoolniveau conclusies getrokken kunnen worden en 
interventies kunnen worden toegepast.  
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Onderwijskundige beleidsvoornemens 2015-2019. 

De school heeft een heldere visie op het onderwijs. De visie / koers is 
gebaseerd op een analyse van de leerlingpopulatie. De school heeft 
inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen. 

Opbrengsten 

✓ De school maakt gebruik van data van het leerlingvolgsysteem en 
de methode gebonden toetsen. 

✓ De school analyseert de data en conclusies bepalen de 
interventies. 

✓ De school stelt leerstandaarden vast. 

✓ Doelen op kind- groeps- en schoolniveau worden gesteld op basis 
van de leerstandaarden. De referentieniveaus zijn hierbij 

geïntegreerd.  

✓ Invoeren en implementeren van het leerlingvolgsysteem voor 
communicatieve vaardigheden 

✓ Verder ontwikkelen van het OPP, versterken van de koppeling van 
de leerling zorg aan het toekennen van een arrangement. 

✓ Visievorming stage beleid 

✓ Inhoud geven aan de praktijk vakken na oplevering van de 
nieuwbouw. 

✓ Invoeren en implementeren LVS-SEO; SCOL 

✓ Uitwerken leergebied overstijgende aspecten. 
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4 kwaliteitsbeleid 

 

Kwaliteitszorg 

Het kwaliteitsbeleid van de Cor Emousschool  en het  VierTaal College is 
gebaseerd op een cyclus van plannen, uitvoeren, monitoren, evalueren 

en borgen van de uitvoering van de wettelijke taken (PDCA cyclus)  

De school heeft in oktober 2014 in een protocol Kwaliteitszorg 
beschreven hoe zij in de toekomst vorm wil geven aan een gedegen 

systeem van kwaliteitsbewaking. 

Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de hieronder opgenomen 
maatregelen met instrumenten die de kwaliteitsinformatie op de 

verschillende domeinen cyclisch in kaart brengen, toetsen, evalueren en 
borgen. Op deze manier bewaakt de school dat de gewenste kwaliteit 
wordt gerealiseerd en stelt ze vast welke maatregelen ter verbetering 

noodzakelijk zijn. Hierbij is ook aangegeven welke instrumenten in de 
komende planperiode worden toegevoegd. 

Beleidscyclus: 

• De school werkt aan de hand van een vierjarig beleidsplan.  

• De school stelt jaarlijks een beleidsagenda en jaarplannen op. 

• De school evalueert jaarlijks de jaarplannen en stelt de 
jaarplannen bij. 

• De school stelt jaarlijks een jaarverslag op. 

• De school voert interne en externe kwaliteitsmetingen uit. 

Het protocol volgt de eisen van de inspectie van het onderwijs ten 
aanzien van de kwaliteitszorg.  

Deze zijn als volgt: 

1. De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften 

van haar leerlingenpopulatie.  

De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden beschreven in de 
OPP’s en zijn opgenomen in de groepsplannen (SO) 

Om de twee jaar evalueren we de populatie en de 
onderwijsbehoeften om te bezien of er bijstellingen in het beleid 
nodig zijn. 

2. De school evalueert jaarlijks de kwaliteit van haar opbrengsten. 

Op school gebruiken wij de Cito VAS-toetsen voor het VMBO om de 
ontwikkeling van het leren van de leerlingen te volgen. Voor de 
leerlingen van de praktijkstroom maken wij gebruik van de Cito-

toetsen voor speciale leerlingen en de studie meter van Deviant. 
Daarnaast maken wij gebruik van SCOL om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling te monitoren. 
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3. De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 

Om de twee jaar (oneven jaren) nemen wij een 
tevredenheidsonderzoek af onder teamleden en ouders. Op het 
VSO is een start gemaakt met een leerling 

tevredenheidsonderzoek. Naast deze enquêtes hanteren wij de 
WMK-EC om onderdelen van het onderwijsleerproces te evalueren. 

Wij hebben een meerjarenplanning waarin schooldiagnosen zijn 
opgenomen. Deze planning wordt jaarlijks bekeken en evt. 
bijgesteld. Resultaten van de schooldiagnoses worden met directie 

en IB’ers geanalyseerd en vervolgens met het team besproken. 
Indien nodig worden verbeterpunten geformuleerd. Tot slot 

analyseren wij de opmerkingen van de Inspectie van het Onderwijs 
naar aanleiding van een bezoek aan onze school. 

4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

Op basis van analyses van opbrengsten en kwalitatieve informatie 

over ons onderwijsleerproces kiezen wij verbeteractiviteiten. Deze 
nemen wij op in plannen. Allereerst hebben wij een schoolplan 

voor vier jaar. Deze wordt nader uitgewerkt in jaarplannen. Indien 
wenselijk (zoals naar aanleiding van het nieuwe toetsingskader 
van de inspectie in 2012) stellen wij aparte verbeterplannen op 

voor een deel van ons schoolbeleid. Aan het einde van het 
schooljaar stellen wij een jaarverslag op. Hierin worden de effecten 

van de activiteiten opgenomen. Naar aanleiding van het 
jaarverslag kunnen wij bepalen of er verdere acties nodig zijn, of 
kunnen wij overgaan tot borgen van het behaalde resultaat. 

5. De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 

Wij zorgen op diverse manieren dat we vasthouden aan de 
kwaliteit die we bereikt hebben. Alles wat wij afspreken leggen wij 

vast in protocollen, die op de server voor elk teamlid toegankelijk 
zijn. De protocollen, bv het ‘zorgdocument’, worden regelmatig 
geëvalueerd en evt. aangepast.  

6. De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de 

gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 

Wij vinden het belangrijk ouders deelgenoot te maken van wat wij 
op school realiseren. Daartoe beschrijven wij elk jaar in de 

schoolgids welke resultaten we afgelopen schooljaar behaald 
hebben en wat onze plannen voor het nieuwe jaar zijn. Ons 

bestuur ontvangt elk jaar de gegevens over onze opbrengsten en 
er wordt door de directeur verantwoording afgelegd in het 
jaargesprek. 

Tot slot sturen wij elk jaar conform wettelijke verplichtingen, de 
gevraagde documenten naar de Inspectie van het Onderwijs. 
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Beleidsvoornemens 2015-2019 

De beleidsvoornemens en doelstellingen voor de planperiode 2015-2019 
zijn schematisch in het schoolplan gezet. De uitwerking van de doelen en 
resultaten worden beschreven in projectdossiers (kwaliteitskaarten). De 

projectdossiers worden bewaard in de map ‘kwaliteitsbeleid’ bij de 
directie. In de toekomst worden de documenten op de server van de 

school geplaatst.  

Verbeteractiviteiten worden per jaar geëvalueerd door het 
managementteam, zoals aangegeven in de projectdossiers. Indien nodig 

worden de projectdossiers bijgesteld. We werken met projectdossiers om 
onze verbeteractiviteiten goed in kaart te brengen en de afspraken en 
resultaten hierin vast te leggen. We willen met de dossiers de voortgang 

van de verbeteractiviteiten waarborgen en de geformuleerde doelen 
bereiken. 

Beleidsvoornemens kwaliteitszorg 2015-2019 

✓ Kwaliteitszorg : Implementeren van alle onderdelen van het 

cyclisch proces van de kwaliteitszorg. 
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Hoofdstuk 5 Personeelsbeleid 
 
Goed onderwijs in een schoolorganisatie kan alleen werkelijkheid worden met 

goed personeel. De leerkrachten bepalen de kwaliteit van het primaire proces. 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te verbeteren, voeren we een 

actief personeelsbeleid, waarin scholing op individueel en teamniveau een 
belangrijke plaats inneemt. Een groot deel van ons budget zal worden 
gereserveerd voor nascholing.  

 
Het personeelsbestand op onze school is als volgt opgebouwd: 

  

 

 

Verdeling van taken en werkzaamheden. 
De Cor Emousschool heeft een groot aantal personeelsleden: 

• Leerkrachten 

• Logopedisten 

• Orthopedagogen / psychologen  

• Onderwijsassistenten  

• Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs 

• Intern begeleiders  

• Teamleiders  

• Maatschappelijk werkster 

• Onderwijsondersteunend personeel : administratief medewerkers, 
conciërge, technisch vakman. 

 

De teamleiders, intern begeleiders en een deel van de teamleden zijn 
verantwoordelijk op beleidsterreinen. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
verbeteren, uitvoeren en implementeren van voorgenomen beleidsonderwerpen.  
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De directeur is verantwoordelijk voor het financieel-, onderwijskundig-, 

personeels- en materieelbeleid. 
 

Organigram 

 

Personeelsbeleid 

De school heeft een relatief ‘oud’ team, de komende jaren zal een deel van de 
personeelsleden met pensioen gaan. Daarnaast verandert de vraag van onze 

onderwijs partners door de invoering van de wet op Passend Onderwijs.  
De school zal de komende planperiode een actief scholingsbeleid op het gebied 
van communicatieve vaardigheden, TOS en SH. Expertise vergroten op het 

gebied van communicatieve vaardigheden, expertise vergroten op het gebied van 
spraak/taal ontwikkeling in combinatie met een stoornis in het autistisch 

spectrum.   
Scholing heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het 

onderwijs op een school en daarmee aan de ontwikkeling van de school.  
Individuele scholingsbehoeften van teamleden kunnen ontstaan uit het beleid dat 
de school voor de komende jaren heeft geformuleerd, maar kunnen ook op 

individuele gronden berusten. Bij het al dan niet honoreren van de wensen tot 
scholing wordt geprobeerd zowel rekening te houden met het belang van de 

school als met het belang van de individuele leerkrachten.  
 
Coaching en begeleiding van leerkrachten 

De teamleiders begeleiden leerkrachten en onderwijsassistenten van de 
betreffende afdelingen. Zij voeren startgesprekken en leggen klassenbezoeken 

af. Voor individuele begeleiding van leerkrachten door een interne coach is geen 
beleid vastgesteld. De school beschikt over medewerkers met een 
coachingsopleiding. De school is voornemens de komende schoolplan periode de 

begeleiding van leerkrachten en stagiaires vorm te geven.  
Middelen en instrumenten ten diensten van het personeelsbeleid : 

• startgesprek 

• voortgangsgesprekken 

Directie

VierTaal 

Den Haag

Teamleider SO

IB-er

Leerkrachten

Onderwijs-
asistenten

Teamleider 
VSO

IB-ers

Leerkrachten

Onderwijs-
assistenten

Teamleider AB

AB-ers 

logopedist 
AB

Coördinator 
Logopedie

logopedisten

zorg

MDT/TBT

Psycholoog

ortho-
pedagoog

MW

OOP

Congierge

Administratie

Techniek
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• beoordelingsgesprekken 

• een persoonlijk ontwikkelingsplan 

• individuele coaching / SVIB 

• opstellen van bekwaamheidsdossiers 

  
Verzuimbeleid 

Het ziekteverzuimpercentage  

 2011 2012 2013 2014 

Ziekteverzuim 7,47 3,78 4,68 6,62 

gemiddeld aantal FTE 51,41 51,39 53,33 55,97 

Aantal medewerkers 71 72 73 74 

meldingsfrequentie 1,62 1,82 1,86 1,80 

% niet zieke medewerkers  28,17 30,56 27,78 29,73 

 

Het bestuur besteedt aandacht aan beleid met betrekking tot verzuim– en re-
integratieprocedure. Het doel is om door middel van een structurele aanpak 
ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, te bestrijden en terug te dringen 

en het re integratieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ziekte kan niet 
in alle gevallen voorkomen worden, alle preventieve maatregelen ten spijt. Er 

zijn voldoende ziektegevallen te bedenken waar de organisatie geen invloed op 
heeft. 
De school heeft afspraken gemaakt voor ziekmelding en contact tijdens ziekte. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘afsprakenboek voor teamleden’.  
 

 
Beleidsvoornemens 2015-2019  Personeelsbeleid 

✓ Expertiseontwikkeling van het team: Communicatieve vaardigheden (CV), 

TOS en SH. Op het gebied van spraak/taal ontwikkeling in combinatie met 
een stoornis in het autistisch spectrum.  

✓ Meerjarig personeelsplan, met daarin beschreven: 

o een scholingsplan. 

o coaching en begeleiding van leerkrachten. 
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Hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering 

 

6.1 Huisvesting 
In juli 2015 wordt het nieuwe gebouw voor de SO-afdeling van de school 

opgeleverd. De school wordt gehuisvest in de Brede Buurtschool 
Moerwijk. De school krijgt dankzij subsidie van Fonds 1818 en Jantje 
Beton, een groen en gezond schoolplein. 

 
De VSO afdeling krijgt eind 2016 een nieuw schoolgebouw. De VSO 

afdeling is in een gebouw aan de Televisiestraat gehuisvest. Deze 
huisvesting is niet ideaal, de school heeft geen eigen praktijklokalen, 
maar huurt de lokalen van de praktijkschool ‘De Einder’. De school heeft 

geen eigen buitenterrein voor de leerlingen. 
 

Het materiële beleid van de school vindt plaats binnen de gestelde 
bestuurlijke kaders. Het huisvestingsbeleid van het schoolbestuur heeft 
zowel betrekking op de fysieke aspecten van het gebouw als op de 

spreiding en toegankelijkheid van de voorzieningen. De huisvesting van 
de scholen voor het primair onderwijs is een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor schoolbesturen en de gemeentelijke overheid. 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het gehele gebouw als 
eigenaar en als opdrachtgever voor nieuwbouw, voor onderhoud 

(binnen/buiten) en aanpassing. De school is verantwoordelijk voor het 
z.g. kleine onderhoud. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag begroot. 

 
Voor de nieuwbouwprojecten van de SO-afdeling en de VSO -afdeling 
wordt er een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Daarin 

wordt voor de komende jaren een ‘plan van aanpak’ voor de gebouwen 
opgesteld. 

 
6.2 Financieel beleid  
 

De planning- en controlcyclus binnen VierTaal voorziet ieder jaar in de 
opstelling van een integrale meerjarenbegroting per school, een 

begroting voor het bestuurskantoor en een totaalbegroting voor VierTaal.  
VierTaal is een bestuur in oprichting. In het eerste jaar zal aandacht 

worden besteed aan de planning en controlecyclus op bestuursniveau. 
 
De schoolbegroting en het schoolplan 

De school maakt jaarlijks een integrale en beleidsrijke meerjaren 
schoolbegroting binnen de kaders die zijn gesteld door het bestuur. Deze 

schoolbegroting behoeft de goedkeuring van de directeur/bestuurder en 
advies van MR (respectievelijk instemming van de personeelsgeleding op 
het formatieplan). Eenmaal in de vier jaar maakt de school een 

schoolplan waarin zij haar belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de 
komende vier jaar verwoord, rekening houdend met de eisen die wet- en 

regelgeving en VierTaal daaraan stellen. De samenhang tussen beide 
documenten is dat in de achtereenvolgende meerjarenbegrotingen wordt 
aangegeven hoe de beleidsdoelstellingen uit het schoolplan worden 

gerealiseerd en welke middelen personeel, financieel en materieel 
daarvoor worden ingezet. In tegenstelling tot het schoolplan wordt deze 
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meerjarenbegroting dus jaarlijks geactualiseerd en aangepast aan de 

veranderende omstandigheden. 
Bij de vervaardiging van de begroting is geen sprake meer van schotten 

tussen personele en materiële budgetten. De school kan hierdoor beter 
op basis van de behoeften dan op basis van de herkomst van de 
middelen begroten. Binnen de Lumpsum budgetten kan geschoven 

worden tussen de materiële en personele budgetten. 
 

Om te voorkomen dat de ruimte om te schuiven leidt tot ongewenste 
effecten voor de onderwijskwaliteit en de financiële huishouding op 
schoolniveau, worden normen en kengetallen gebruikt om daarop  

toezicht te houden. Deze normen worden, in lijn met de landelijke 
voorschriften, jaarlijks vastgesteld. 

 
Een deel van de middelen die de school vanuit de rijksinkomsten 
verwerft, wordt op basis van de goedgekeurde herverdeelsystematiek 

Lumpsum apart gehouden en centraal beheerd. Deze middelen worden 
aangewend voor de kosten van: 

o de exploitatie van de gebouwen,  

o de gemeenschappelijke personele (risico)budgetten 
(ouderschapsverlof, langdurig ziek e.d.), 

o een deel van de kosten van het bestuurskantoor. 

 
Het financieel perspectief van de school 
 

De feitelijke inkomsten van de school zijn direct afhankelijk van het 
aantal leerlingen. Andere inkomsten genereert de school vanuit 

subsidies. Ouderbijdragen en inkomsten uit sponsoring zijn inkomsten 
die variabel in hoogte zijn, specifiek bestemd voor activiteiten van de 
school en die niet aangewend mogen worden voor de kernopdracht van 

de school. Het inkomstenperspectief van de school voor de komende 
jaren is deels onzeker, de leerlingenaantallen en de prognoses zijn 

onduidelijk.  
Nieuwe ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs en het nieuw te vormen 
bestuur zijn nog niet voldoende uitgewerkt om de consequenties van het 

beleid voor de Cor Emousschool / VierTaal College goed in te schatten. 
De cluster 2 scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een andere 

bekostigingssystematiek, de zgn. budgetbekostiging.  
De uitgangspunten worden elk jaar geactualiseerd op basis van de 
nieuwe meerjarenbegroting. De meest actuele meerjarenbegroting is op 

school aanwezig. 
Onze school voert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring. 

Aan de sponsoring mogen  geen voorwaarden verbonden zijn. 
De school houdt nauwkeurig de zogenaamde ‘Derde geldstroom’ bij. Alle 

financiële transacties worden bijgehouden en ter verantwoording aan het 
bestuur gegeven. 
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6.3  Communicatie en profilering 

 
Positie van de Cor Emousschool en het VierTaal College 

Vanaf augustus 2015 wordt de Cor Emousschool onderdeel van VierTaal, 
een openbare onderwijsinstelling voor auditief en communicatief 
beperkte leerlingen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland.  

Vanaf 1 augustus is de naam van het VSO Cor Emous gewijzigd in 
VierTaal College Den Haag.  

De overgang naar een nieuw bestuur is niet een specifieke wens van de 
medewerkers van de Cor Emousschool. De school ziet kansen in een 
mooie samenwerking met andere cluster 2 scholen, maar is zich ook 

bewust van de positie van de school, een kleine aanbieder in de regio.  
Wij zullen in de toekomst een andere rol krijgen binnen de regio  

Den Haag: 
o Een expertise centrum voor auditief en communicatief beperkte 

leerlingen. 

o Minder leerlingen binnen de intensieve setting, meer leerlingen 
begeleiden in een medium voorziening of in het regulier onderwijs. 

o Samenwerking met zorgaanbieders, o.a. Kentalis-zorg. 

o Samenwerking met de andere onderwijsinstellingen voor cluster 2 

onderwijs in de regio. 

De school moet communiceren met de partners en belanghebbende. De 
school heeft een sterk profileringsplan nodig om bedreigingen af te 

wenden en kansen voor het voetlicht te brengen. 
 

Beleidsvoornemens 2015-2019 
✓ Opstellen profileringsplan. 
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Hoofdstuk 7 Uitwerking van de beleidsvoornemens. 

Dit hoofdstuk beschrijft onze ambities voor de komende vier schooljaren 
(2015-2019) 

In hoofdstuk 2.3 hebben wij een terugblik gegeven op de afgelopen 

planperiode. Op basis van een analyse van de gegevens hebben wij onze 
beleidsvoornemen geformuleerd. 

Wij hebben op schoolniveau de beleidsvoornemens uitgezet in een 

meerjarig overzicht. 
De verschillende stadia van de PDCA - cyclus worden aangeven met de 
letters: 

v= visie vorming 
p= planning 

d= do (uitvoeren) 
c= check 
a= act 

b= borgen 

 

Beleidsdoelen 15-16 16-17 17-18 18-19 

Onderwijskundig beleid     

Koers / visie     

De school heeft een heldere 
visie op het onderwijs, de 

visie / koers is gebaseerd op 
een analyse van de leerling 

populatie. 

vp d cab  

Opbrengstgericht werken     

De school maakt gebruik van data 
van de het leerlingvolgsysteem en 

de methode gebonden toetsen. 
De school analyseert de data. 

Conclusies bepalen de 
interventies. 
De school stelt 

leerstandaarden vast. 
Doelen op kind- groep- en 

schoolniveau worden gesteld 
op basis van de 
leerstandaarden. 

 

vp d ca b 
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Leerling zorg     

Invoeren en implementeren 
van het leerlingvolgsysteem 

voor communicatieve 
vaardigheden 

vpd ca b  

Verder ontwikkelen van het 

OPP, versterken van de 
koppeling van de leerling 

zorg aan het toekennen van 
een arrangement. 

ca b   

Invoeren en implementeren 

van Scol 

pd cab   

Visie op het stage beleid vp dcab   

Inhoud geven aan de praktijk 

vakken na oplevering van de 
nieuwbouw. 

v p d ca 

Opstellen school 

ondersteuningsprofiel 2015-
2017 

pdca    

Kwaliteitsbeleid     

Implementeren en werken 
volgens afspraak, cyclisch 
proces van de kwaliteitszorg 

d ca b  

Personeelsbeleid     

Expertise ontwikkeling van 
het team:  

communicatieve 
vaardigheden (CV), TOS en 

SH. 
op het gebied van spraak/taal 
ontwikkeling in combinatie 

met een stoornis in het 
autistisch spectrum.  

vp dca b  

Meerjarig personeelsplan, 

met daarin beschreven: 
een scholingsplan 
coaching en begeleiding van 
leerkrachten en stagiaires 

v pd ca b 

  



 

 31  

                 Schoolplan VierTaal College Den Haag 

 

  

Bedrijfsvoering     

Opstellen profilereringsplan 2015-

2017 

vpd ca b  

 

 

Uitwerking beleidsdoelen in projectplannen, jaarplannen 
 
 
 Koers/Visie 2015-2016    

vp 

Huidige 
situatie 

-Snelle groei van het VSO.  

-Geen duidelijk gedragen visie op 
het onderwijskundig beleid. 

-Oprichting VierTaal, geen 
gemeenschappelijk beleid/koers 
cluster 2. 

-Het team wil betrokken worden bij 
het bepalen van de koers en de 
visie van de school. 

 

 

Doel De school heeft een heldere visie 
op het onderwijs, de visie / koers is 

gebaseerd op een analyse van de 
leerlingpopulatie. 

 

Aanpak 

activiteit 

-School aan Zet  

> nulmeting met het MT-groot (IB-MT) 

> analyse van de leerlingpopulatie 

> nulmeting met het hele team 

> met het team de vervolg stappen 
van de ‘lerende organisatie’  

vaststellen. 

Nov-

2015 

 

jan 
2016 

 Teambijeenkomsten > opstellen 
van een heldere visie. Eventueel 

onder begeleiding van het HCO. 

Maart 
2016 

Betrokkenen 1 MT > Directie- Teamleiders en IB. 

2 Het hele team. 

t/m jan. 

Jan-juni 

2016 
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 Opbrengstgericht werken 2015-2016  

vp 

Huidige 
situatie 

De school analyseert de gegevens 
van het leerling volg systeem, op 

leerling niveau. 

De school analyseert de opbrengsten. 

 

Doel De school maakt gebruik van data van de 

het leerlingvolgsysteem en de methode 
gebonden toetsen. 

De school analyseert de data, conclusies 
bepalen de interventies. 
De school stelt leerstandaarden vast. 

Doelen op kind- groep- en schoolniveau 
worden gesteld op basis van de 

leerstandaarden. 
 

 

Aanpak 

activiteit 

Inhuur expertise HCO. 

1 data verzamelen 

2 vaststellen van de 
leerstandaarden 

3 analyseren van de data 

Nov 2015. 

 

Jan 2016 

 

 Opstellen PvA : betrekken van de 
teamleden 

Maart 
2016 

Betrokkenen Directie – teamleider - IB  

 

 

 Leerlingzorg 2015-2016 

vpd 

Huidige 

situatie 

Er wordt nog niet gewerkt met LVS-

CV op het VSO 

 

Doel Invoeren en implementeren van het 
leerlingvolgsysteem voor communicatieve 

vaardigheden 

 

Aanpak 

activiteit 

Het schooljaar 2015-2016 is de 

eerste start. Alle leerkrachten 
volgend de opleiding LVS-CV. 

4x teambijeenkomsten 

Er is een werkplan opgesteld 

Sept 

2015 
- mei 

2016 

Betrokkenen team  
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 Leerlingzorg 2015-2016 

ca 

Huidige 
situatie 

Er is een OPP, het OPP voldoet aan 
de inspectie eisen. 

De koppeling tussen de leerlingzorg 
en het toekenning van het 
arrangement moet nog gemaakt 

worden.  

 

Doel Er is een OPP dat voldoet aan de 

eisen van de inspectie en dat 
aansluit bij het z.g. ‘startdocument’ 
in ARSSO. 

Versterken van de koppeling van de 
leerling zorg aan het toekennen van 
een arrangement. 

(ingevuld OPP moet voldoen voor 

het verlengen van het 
arrangement) 

April-

juni 
2016 

Aanpak 
activiteit 

-analyse van het document 

-document aanpassen 

-instructie voor het team. 

 

Betrokkenen Dir-IB-leerkrachten  

 

 Leerlingzorg 2015-2016 

vp 

Huidige situatie We huren stage plekken bij het 

stage bureau van De Eijnder 

 

Doel Visie op het stage beleid  

Aanpak 

activiteit 

Visie vorming en onderzoek. 

-Zelf een stage bureau opzetten of 
uitbesteden aan en andere partij? 

-informeren bij VO/VSO scholen 

Jan-

april 
2016 

Betrokkenen Directie-teamleider-leerkrachten 

PrO2-IB 
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 Leerlingzorg 2015-2016 

v 

Huidige 
situatie 

Alle praktijkvakken worden 
gegeven door docenten van de 

Praktijkschool 

 

Doel Inhoud geven aan de praktijk 

vakken na oplevering van de 
nieuwbouw. 

 

Aanpak 

activiteit 

Visie document: 

-welke vakken worden gegeven? 

-doelen vaststellen 

Onderzoek : aanstellingen / 
bevoegdheden / mogelijkheden 

(inhuur) 

Nov 

2015
-april 

2016 

   

Betrokkenen Teamleider-docenten PrO  

 

 Leerlingzorg 2015-2016 

pdca 

Huidige 

situatie 

Het huidige school 

ondersteuningsprofiel (SOP) past 
niet meer bij de nieuwe situatie van 

VierTaal 

 

Doel Opstellen school 
ondersteuningsprofiel 2015-2017 

 

Aanpak 
activiteit 

MDT –zorg en de directie stellen het 
nieuwe SOP  op. 

Dec-
jan 
2016 

Betrokkenen Dir – deel van het MDT / IB  
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 Kwaliteitsbeleid 2015-2016 

d 

Huidige 
situatie 

Er is een kwaliteitsdocument 

Afspraken zijn vastgelegd 

 

Doel Implementeren en werken volgens 
afspraak, cyclisch proces van de 
kwaliteitszorg 

 

Aanpak 
activiteit 

Uitvoeren volgens plan 

Invoeren kwaliteitskaarten 

2015
-
2016 

Betrokkenen Dir-teamleider  

 

 Personeelsbeleid 2015-2016 

vp 

Huidige 
situatie 

Er is geen scholingsplan 

 

 

Doel  Expertise ontwikkeling van het team:  

Meerjarig personeelsplan, met daarin 
beschreven: een scholingsplan 

 
 

 

Aanpak 
activiteit 

Teamtraining schooljaar 2015-
2016: 

-LVS-CV 

Aanbod scholingsactiviteiten > 

master-SEN, deel modules op 
school (com/auditief) 

Scholingsplan is opgesteld 

2015
-
2016 

sept-
2015 

 

mrt 

2016 

 

 

Betrokkenen Dir-teamleiders  
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 Bedrijfsvoering 2015-2016 

vpd 

Huidige 
situatie 

Er is geen plan  

Doel Opstellen profileringsplan 2015-
2017 

 

Aanpak 
activiteit 

Opstellen plan 

Inhuur expertise bij het opstellen 
en uitvoeren van het plan. 

Nov. 
2015 

Betrokkenen Dir –teamleiders- teamleden (com.)  
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Bijlage 1 

 

 
 
Het schoolplan heeft de instemming van de medezeggenschapsraad van 
de school en is vastgesteld door het bevoegd gezag 

 
 

 
 
Handtekening voorzitter medezeggenschapsraad 

P.van Kruijssen 
 

 
 
 

 
 

 
Handtekening directeur-bestuurder stichting VierTaal 
A.J.J.M. Kuijs 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dit schoolplan is tot stand gekomen in de periode naar de 
bestuursoverdracht van de school naar stichting VierTaal. Ieder jaar zal 
de inhoud van het schoolplan en de voortgang daarvan geëvalueerd 

worden en op basis van de evaluatie zal het schoolplan aangepast, 
aangevuld en in een jaarplan vertaald worden. Op deze manier zorgen 

we er voor dat het schoolplan een document blijft dat sturend is voor de 
ontwikkeling van de school. Iedere vier jaar zal de formele vaststelling 
door het bevoegd gezag plaatsvinden nadat de inhoud ook formeel met 

de mr van de school is besproken. 
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Bijlage 2 

 

Methodebestand VMBO 

 Nederlands Nieuw Nederlands / Noordhoff 

Wiskunde Getal en Ruimte / Noordhoff 

Rekenen Getal en Ruimte /Noordhoff 

Economie/ Pincode / Noordhoff 

Aardrijkskunde/ Wereldwijs / Malmberg 

Geschiedenis/ MeMo / Malmberg 

Biologie Biologie voor jou / Malmberg 

Engels Go for it / ThiemeMeulenhoff 

Duits Salzgitter heute / 
ThiemeMeulenhoff 

ICT Babbage / ThiemeMeulenhoff 

Sociaal emotionele 
vaardigheden en 

actief burgerschap 

Leefstijl 

Studievaardigheden 
en sociale 
vaardigheden 

Breingeheimen 

 

Alle methoden zijn dekkend voor de kerndoelen. 
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Methodebestand PrO 

 Nederlands Via Vooraf / Deviant 

Rekenen Start rekenen /Deviant 

Engels Engels Vooraf / Deviant 

WO / Burgerschap Zelf samengestelde 

werkboeken, methoden P.O. 

ICT Babbage / ThiemeMeulenhoff 

Sociaal emotionele 
vaardigheden en 

actief burgerschap 

Leefstijl 

Studievaardigheden 
en sociale 
vaardigheden 

Breingeheimen 

 

Alle methoden zijn dekkend voor de kerndoelen. 
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Bijlage 3 

Op school zijn de volgende protocollen / documenten aanwezig c.q. 
beschikbaar via Intranet: 

• Rapportage Inspectie TKO / PKO 

• Rapportage tevredenheidmeting medewerkers 2013 (Steda Research) 
• Idem ouders 2013 (Scholen met Succes) 
• Intern zorgdocument, Het Zorgplan. 

• Ziekmeldings- en reïntegratieprotocol DHS januari 2009 * 
• Regeling functioneringsgesprekken DHS 2008 * 

• Regeling beoordelingsgesprekken DHS 2008 * 
• Regelingen/afspraken Bardo en IPB 
• Protocol voor het gebruik van Elektronische Informatie- en 

Communicatiemiddelen (EIC) van maart 2010 * 
• Protocol hoofddoeken of gelaatsbedekkende kleding en handen schudden 

DHS  van november 2009 * 
• Protocol informatieverstrekking aan niet-gezagdragende ouders * 
• Handboek verwijsroute DHS september 2009 * 

• Faciliteiten en procedure bij (ambts)jubilea DHS van januari 2009 *  
• Persprotocol DHS van februari 2009 * 

• Stedelijke afspraken werving leerlingen van januari 2010 *  
• Schoolplan 2011-2015 
• Schoolgidsen 

• Managementstatuut DHS 2008 * 
• Klachtenregeling DHS 2008 * 

• Medezeggenschapsstatuut DHS 2008 (geactualiseerd in 2010) * 
• Protocol schorsing DHS 2008 * 
• Protocol verwijdering DHS 2008 * 

• Meerjarenbegroting, inclusief reserveringen / doteringen OLP en ICT 
• Jaarbegroting 

• ARBO documenten (veiligheidsplan, ontruimingsplan, risicobeheersing, 
incidentenregistratie, etc) / jaarlijkse RI&E  

• Lees- en dyslexie protocol 

 

 

❖ Beschikbaar op intranet DHS.  

❖ Na de bestuursoverdracht van de school aan VierTaal, in 

augustus 2015, zullen de documenten en protocollen 

geactualiseerd en aangepast worden. 

 

 

 
 


