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SAMENVATTING  
SCHOOLPLAN 2019-2023
Ik ben in januari 2017 gestart als directeur van Esloo 
College. Om zicht te krijgen op de inhoud en de aard 
van mijn werkzaamheden, ben ik al in 2016 begonnen 
met het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse. Deze 
toonde de sterke en minder sterke kanten aan van 
de kwaliteit van Esloo College. Op basis  van deze 
kwaliteits analyse heb ik een aantal conclusies en 
actiepunten aangegeven die mijn inziens nodig waren 
om de kwaliteit van Esloo College te verbeteren. Deze 
analyse is door het team omarmd en zij is akkoord 
gegaan met het door mij opgestelde plan van aanpak.
We zijn toen begonnen met het uitvoeren van een 
aantal actiepunten, waarbij we hebben afgesproken 
dat in de uitvoering de focus gelegd zou gaan worden 
op het omvormen van Esloo College tot een professio-
nele leergemeenschap (PLG).
Een groot aantal actiepunten is inmiddels uitgevoerd.

 
 
 
Ik heb er voor gekozen het schoolplan 2019-2023 in 
te delen in 10 hoofdstukken:
Hoofdstuk Gebied
1 Missie en Visie
2 Doelgroep
3 Onderwijskundig concept
4 Pedagogisch klimaat
5 Organisatie
6 Personeelsbeleid
7 Financiën en beheer
8 Kwaliteit
9 Externe relaties
10 Gebouw

Elk gebied bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij 
van de diverse beschreven onderdelen met behulp 
van een PDCA cirkel wordt beschreven wat de be-
ginsituatie en de gewenste eindsituatie is, aan de 
hand van welke criteria we kunnen vaststellen of het 
gewenste resultaat op de gewenste datum is bereikt 
en welke werk- of expertgroep eerstverantwoordelijk 
is voor het uitvoeren van dit onderdeel.
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Omdat het schoolplan een levend document is dat be-
paalt wanneer we wat gaan doen en hoe we dat gede-
tailleerd willen gaan uitvoeren, is het schoolplan voor 
buitenstaanders minder goed leesbaar geworden. 
Vandaar dat ik besloten heb om in deze samenvatting 
de hoofdlijnen aan te geven van de veranderingen die 
we in de komende jaren willen gaan uitvoeren.

Hoofdstuk 1: Missie en Visie. 
In 2017 heeft het team een missie voor Esloo College 
geformuleerd: “We begeleiden de leerlingen naar een 
zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk niveau waar-
door ze deel kunnen nemen aan onze samenleving, op 
hun eigen wijze en met hun mogelijkheden tijdens en 
na hun schoolloopbaan.”, met een aanvullende visie. 
”Esloo College, praktijkonderwijs dat werkt!” 
Deze missie en visie is op verschillende niveaus uit-
gewerkt en zal in 2019 worden gecheckt en zo nodig 
worden bijgesteld.

Hoofdstuk 2: Doelgroep.
In 2017 heeft het team de volgende omschrijving van 
de doelgroep gegenereerd: “Alle leerlingen op het 
Esloo College hebben een licht verstandelijke beper-
king. Deze leidt niet alleen tot achterstanden bij het 
leren lezen, rekenen en spellen op school maar gene-
reert ook achterstanden in verschillende aspecten van 
de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van 
de leerling. 
Leerlingen van onze praktijkschool zijn daardoor vaak 
minder vaardig dan leeftijdgenoten en hebben daar-
door extra begeleiding en zorg nodig.”
Naast deze omschrijving is er ook nog een aantal cri-
teria genoemd met als doel leerlingen die niet tot onze 
doelgroep behoren, beter in beeld te brengen opdat 
er voor hen een betere onderwijsplek gerealiseerd kan 
worden.
Bovenstaande omschrijving van onze doelgroep heeft 
een verbeterimpuls gegeven aan ons toelatingsbeleid 
en ons beleid ten aanzien van schorsing en verwijde-
ring. 
Om de extra zorg en begeleiding kunnen genereren 
die onze doelgroep van ons vraagt, hebben we hun 
ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en is er 
een zorgteam opgesteld dat van elke leerling aan de 
hand van een OPP checkt of deze leerling zich con-
form de doelen ook ontwikkelt. 
Door de beschrijving van onze doelgroep is meer 
inzicht ontstaan met betrekking tot deelgroepen. Zo 
hebben we in het schooljaar 2017-2018 de Poolse 

doelgroep beter in beeld gebracht qua specifieke on-
dersteuningsbehoeften en hebben we daar ook exter-
ne maatschappelijke ondersteuning voor gerealiseerd. 
Deze expertise zal gedeeld worden met anderen.
De omschrijving van onze doelgroep en de daaruit 
voortvloeiende werkwijze wordt in 2019 wederom 
gecheckt en zal zo nodig worden bijgesteld.

Hoofdstuk 3: Onderwijskundig concept. 
Dit onderwerp beslaat de volgende aspecten: Uit-
stroomprofielen, leerlingvolgsysteem, zorgstructuur, 
de diverse vak- en vormingsgebieden en de stage.
Op basis van de omschrijving van onze doelgroep, zijn 
er -met begeleiding van een onderwijsadviseur- in 
2017 een aantal uitstroomprofielen opgesteld met 
daarbij passende leerroutes en leerlijnen. Deze zijn 
allemaal vastgelegd in ons nieuwe leerlingvolgsysteem 
Profijt.
Elke leerling heeft een OPP dat structureel wordt be-
sproken binnen de nieuwe zorgstructuur en waarbij 
het doel in het schooljaar 2018-2019 is dat het OPP 
van 75% van onze leerlingen zonder tussentijdse bij-
stellingen kan worden uitgevoerd en het leerlingvolg-
systeem naar volle tevredenheid van alle gebruikers 
functioneert. Mocht dat niet het geval zijn, volgt er in 
het schooljaar 2019-2020 een grondige analyse.
In de vak- en vormingsgebieden zijn een aantal ver-
beteringen aangegeven die al gerealiseerd zijn of in de 
loop van dit schoolplan worden gerealiseerd.
•  Zo wordt er voor het vakgebied Nederlandse Taal 

een andere methode geïmplementeerd welke in 2019 
wordt geëvalueerd.

•  In het schooljaar 2017-2018 start Esloo College met 
een eigen ISK groep omdat veel van onze (toekom-
stige) leerlingen forse achterstanden hebben op het 
gebied van de Nederlandse Taal.

•  In 2016-2017 is er gekozen voor een andere metho-
de voor het vakgebied Rekenen.

•  Vanaf 2018-2019 wordt er gezocht naar een andere 
methode voor het vakgebied SOVA en worden er 
aanpassingen gedaan voor het vakgebied Burger-
schap.

•  De vakgebieden Engels en verkeer krijgen weer een 
eigen plaats op het lesrooster en de methoden voor 
beide vakken worden gemoderniseerd.

Willen wij aan onze opdracht -zoals verwoord in onze 
missie- voldoen, dan moet het helder zijn op wel-
ke wijze onze leerlingen gaan uitstromen naar een 
werkomgeving. Esloo College heeft daartoe een aantal 
faciliteiten binnen haar muren die alle een verbetering 
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hebben ondergaan. Alle leerlingen gaan, voor zij de 
school gaan verlaten, stage lopen om zicht te krij-
gen op hun arbeidsvaardigheden. Tijdens de stages 
oefenen de leerlingen de aangeleerde vaardigheden, 
attitudes en kennis in de praktijk van een stagebedrijf. 
De teamleden van de oefenbedrijven, trainingsbedrijf 
REPRO en de stagebegeleiders stellen daartoe indivi-
duele stageopdrachten op, zodat er binnen de stage 
planmatig en doelgericht gewerkt kan worden.
Op basis van de wijze waarop de stageopdrachten uit-
gevoerd worden, kan de mentor bijsturen en kan een 
leerling extra vaardigheden in de vorm van interne 
arbeidstraining op Esloo College aangeboden krijgen.
Deze nieuw opgestelde en gedeeltelijk al geïmplemen-
teerde werkwijze wordt in het schooljaar 2019-2020 
geëvalueerd.

Hoofdstuk 4: Pedagogisch klimaat. 
Op basis van de beschrijving van onze doelgroep zal 
het duidelijk zijn dat veel leerlingen een hele duidelijke 
pedagogische structuur nodig hebben. Uit de analyse 
bleek dat er juist op dit onderdeel veel onduidelijkheid 
bestond bij het team hetgeen geleid heeft tot een 
niet-gezamenlijke aanpak waardoor er grenzen zijn 
verschoven en de onduidelijkheid voor de leerlingen 
toenam.
In 2017 is er op Esloo College een visie opgesteld over 
het gewenste pedagogische klimaat: “Wij vinden het 
belangrijk om een duidelijke, gestructureerde sfeer 
te scheppen waarin leerlingen, docenten en ouders 
zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en vertrouwd 
voelen. In ons logo staat de pedagogische driehoek. 
Hierin staat de relatie tussen de leerlingen, school en 
thuis centraal. 
In nauw overleg met het team is, samen Marco 
Dijkgraaf van Dtac, een actieplan opgesteld met als 
primair doel gewenst gedrag te genereren en de veilig-
heid van leerlingen en teamleden te borgen. Marco zal 
ons de komende jaren zal blijven begeleiden.
Kernonderdelen van dit plan zijn:
•  Ontwikkeling van een visie op (grensoverschrijdend) 

gedrag en agressie
•  Beschrijven van gewenst gedrag van leerlingen en 

leerkrachten
•  Opstellen van een procedure om dat gewenste ge-

drag te realiseren
•  Registratie van (on)gewenst gedrag
In 2020 wordt er wederom een tussenanalyse uit-
gevoerd op dit specifieke onderdeel en de uitkomst 
daarvan is, samen met vooraf opgestelde criteria, 

structurele analyse van registratiegegevens van 
ongewenst gedrag en de bevindingen van uitgevoerde 
tevredenheidsonderzoeken, bepalend voor een verde-
re (eventueel aangepaste- en bijgestelde) aanpak van 
het pedagogisch klimaat.

Hoofdstuk 5: Organisatie. 
Uit de kwaliteitsanalyse is gebleken dat er geen dui-
delijke managementstructuur op Esloo College was, er 
waren onduidelijke taak- en functieomschrijvingen en 
er was sprake van onvoldoende gevoelde aansturing. 
Hierdoor was er sprake van een lage waardering voor 
de (interne) communicatie.
Ik heb in 2017 een organogram opgesteld waarin 
de organisatie en de organisatiestructuur duidelijk 
zichtbaar zijn. Ook heb ik de taken en functies van alle 
personeelsleden omschreven, alsmede hun verant-
woordelijkheden, aangevuld met taak- en functiebe-
schrijvingen.
Voor ieder teamlid is in onderling overleg een norm-
jaartaak vastgesteld die elk jaar met hen wordt 
besproken. Met alle teamleden worden er gesprekken 
gevoerd conform de wettelijk verplichte gesprekken-
cyclus.
Alle normjaartaken zijn digitaal vastgelegd in Foleta, 
waardoor de totale omvang van alle uit te voeren ta-
ken ook duidelijker wordt en er beleid op kan worden 
gemaakt. 
Om de interne communicatie te verbeteren is er een 
jaarplanner opgesteld, waarin alle overlegmomenten, 
vergaderingen en gemeenschappelijke schoolactivitei-
ten zijn opgenomen. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd 
en voor het volgende jaar vastgelegd.
De gewenste overlegstructuur met betrekking tot de 
leerlingenzorg is zeer uitgebreid beschreven en de 
coördinator passend onderwijs is hiervoor primair 
verantwoordelijk (zie ook hoofdstuk 3).
In het kader van de ontwikkeling naar een PLG zijn 
er diverse expert- en werkgroepen opgericht die een 
duidelijk omschreven specifieke ontwikkel- of voor-
bereidende taak hebben en op gezette tijden verslag 
dienen uit te brengen aan het team.

Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid. 
Een groot gedeelte van het personeelsbeleid ligt vast 
in de besluiten over het integrale personeelsbeleid 
van Lucasonderwijs.
De focus van het personeelsbeleid binnen Esloo 
 College ligt op:
•  De kwaliteit van ons personeel. De competenties 
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en de criteria staan centraal bij de functionerings- 
en beoordelingsgesprekken en zijn verwerkt in de 
beoordelingsformulieren. Hiermee borgen wij dat de 
professionele ontwikkeling van de teamleden een 
standaard onderdeel vormt van de gesprekkency-
clus.

•  De professionele instelling van alle teamleden. Naast 
de lesgevende capaciteiten zijn bevlogenheid, passie 
en inspiratie van onze teamleden de basis voor hun 
dagelijkse inzet. Op onze school wordt veel waarde 
gehecht aan een juiste beroepshouding. Alle per-
soneelsleden voelen zich verantwoordelijk voor de 
school, de leerlingen en elkaar.

•  Samen leren en ontwikkelen. “We spreken van een 
PLG als de onderwijsprofessionals in een school 
duurzaam -individueel en samen- leren om het 
onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de 
leerlingen te verbeteren”, aldus Ben Van Hilst. Dit 
betekent dat er op Esloo College een transitie moet 
plaatsvinden waarin alle teamleden vanuit zelfre-
flectie en wetende wat de doelgroep en hun taak van 
hen vraagt, eigen verantwoordelijkheid te nemen op 
het gebied van deskundigheidsbevordering, nascho-
ling, taakuitvoering en het nemen van initiatieven tot 
verbetering.

In 2017 heb ik de gesprekkencyclus ingevoerd met als 
doel de ontwikkeling van alle teamleden te bevorde-
ren. Om ruimte te geven aan de kwalitatieve ontwikke-
ling van de teamleden en om een passend antwoord 
te bieden op de ondersteuningsbehoeften van onze 
doelgroep, is de planning van de verander- en verbe-
teronderdelen in het schoolplan hierop aangepast. 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de twee teamlei-
ders vrijgesteld van lesgevende taken om alle team-
leden te kunnen coachen. Om hen daartoe goed toe 
te rusten, ontvangen zij vanaf dit schooljaar coaching 
door een externe coach.
In 2019-2020 zal er een plan gemaakt worden voor 
collegiale visitatie. Al deze maatregelen zijn er op ge-
richt om ons steeds beter in staat te stellen adequate 
antwoorden te genereren op de steeds complexere 
hulpvraag die onze doelgroep ons stelt. Dit veronder-
stelt verdere intensieve en gerichte teamontwikkeling 
in een professionele cultuur, waarin teamleden vanaf 
2022 hun eigen ontwikkeling bijhouden in een digitaal 
bekwaamheidsdossier.

Hoofdstuk 7: Financieel beleid. 
Het grootste gedeelte van onze begroting zit in de 
loonkosten van onze teamleden. Daarom zijn er aan-

vullende subsidies noodzakelijk om gewenste ver-
anderingen en verbeteringen door te voeren. In het 
schooljaar 2017-2018 zijn forse investeringen gedaan 
in het gebouw. Deze zullen de komende jaren nog 
doorgaan.
Ook zijn er diverse adviseurs aangetrokken (pedago-
gisch klimaat, arbeidstoeleiding) om een inhoudelijke 
impuls te geven aan ons onderwijskundig en pedago-
gisch concept.
In de komende jaren is er ook geld beschikbaar voor 
vernieuwing van methodes en gerichte (team)nascho-
ling. Uitgangspunt is een gezonde begroting in 2020. 
Er worden geen ontwikkelingen in gang gezet waar 
geen financiële dekking voor is.

Hoofdstuk 8: Kwaliteit. 
Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Deze 
ontwikkeling zal nooit stilstaan, maar wel getoetst 
worden aan beschikbare mogelijkheden, werkdruk 
en ruimte. De meeste ontwikkelingen die in gang zijn 
gezet, zijn opgesteld via de PDCA cirkel opdat borging 
van de kwaliteit voorwaardelijk is. 
In een professionele cultuur is iedereen eigenaar van 
de kwaliteit en zodoende is kwaliteit een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid

Hoofdstuk 9: Externe relaties. 
Door de verschillende sociale, etnische en religieuze 
milieus waarin onze leerlingen en ouders verkeren, 
welke nog wordt versterkt wordt door de toegenomen 
individualisering in de maatschappij, is het van belang 
dat Esloo College uitstekende relaties onderhoudt en 
investeert in nieuwe. Esloo College zal ook continu een 
voorbeeldrol moeten uitdragen, waarin afgewogen 
normen en waarden centraal staan.
We kunnen het niet alleen. Daarvoor is er vanaf 2017 
fors geïnvesteerd in een veilig klimaat, zijn de contact-
momenten met ouders uitgebreid en zullen er, net als 
we gedaan hebben met Poolse ouders, gerichte acties 
uitgevoerd worden naar andere specifieke groepen 
ouders.
Ook zal daarom intensief worden samengewerkt met 
een veelheid aan zorginstanties om de zorg zo goed 
als mogelijk uit te laten voeren en te coördineren. 
Goede relaties helpen hierbij, dus ook hierin zal blij-
vend worden geïnvesteerd. 

Hoofdstuk 10: Het gebouw. 
Zoals reeds aangegeven, is er vanaf 2017 al fors geïn-
vesteerd in het aanpassen en optimaliseren van ons 
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gebouw. Daar zullen in de komende jaren nog enkele 
aanpassingen volgen. Het gebouw is ons visitekaartje 
naar de buitenwereld en vormt onze werkplek, waar 
we ons veilig en prettig in moeten voelen. Goed om-
gaan met het gebouw door alle bewoners is dan ook 
ons uitgangspunt.
Tevens vormt het gebouw ook een begrenzing aan het 
aantal leerlingen. We kunnen maximaal 175 leerlingen 
huisvesten.

Tot slot wil ik graag mijn grote waardering uitspreken 
voor de inzet, de motivatie, de enorme ontwikkelingen 
en het enthousiasme dat ik in toenemende mate 
heb ontmoet in onze school. Dat sterkt mij in mijn 
overtuiging dat we op de goede weg zijn om van Esloo 
College een fantastische school te maken die een 
substantiële bijdrage kan leveren aan het gezond 
opgroeien van onze- in hun ontwikkeling bedreigde- 
jongeren. Ik ben daar trots op.

Sandra Jellema

Het complete schoolplan kan opgevraagd worden 
bij de schoolleiding.

Esloo College
Noordpolderkade 167
2516 JE  Den Haag
070 - 700 25 00
s.jellema@esloocollege.nl
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