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1. Inleiding
In het voorjaar van 2016 heeft VierTaal het strategisch instellingsplan (SIP) voor
de periode van 2016-2020 gepresenteerd. Het plan is met veel betrokkenheid van
professionals in de regio tot stand gekomen en besproken met het directieteam
(DT), de Raad van Toezicht (RvT) en de medezeggenschapsraad. Het proces van
totstandkoming van het SIP heeft een belangrijke functie gehad in de ontwikkeling
van een gezamenlijke identiteit van de stichtingen die bij de invoering van de Wet
Passend Onderwijs in 2015 in één stichting zijn samengebracht.
In 2015, voor het tot stand komen van VierTaal hebben de scholen een eigen
schoolplan gemaakt, die zijn vastgesteld door de toenmalige besturen waar de
scholen onder vielen. In deze schoolplannen zijn de toenmalige ontwikkelingen
en plannen beschreven, inclusief die voor ambulante dienstverlening. Deze
schoolplannen expireren in 2019.
In interne gesprekken heeft VierTaal geconstateerd dat er goede stappen zijn
gezet in het ontwikkelen van de gezamenlijke identiteit, en dat het nu zaak is
deze stappen vanuit de schoolplannen en het instellingsplan te vertalen naar de
organisatie, systemen en professionals van VierTaal. Dit wordt vastgelegd in dit
document waarin ook de wettelijke eisen voor een schoolplan in zijn verankerd.
Hiermee heeft VierTaal één strategisch meerjarig document op VierTaal niveau
dat ook de voormalige schoolplannen vervangt. Tegelijkertijd is de omgeving van
VierTaal in beweging en ook binnen VierTaal doen zich een aantal ontwikkelingen
voor. Op basis hiervan heeft de Raad van Toezicht van VierTaal de behoefte om in
het schooljaar 2019 – 2020 een hernieuwde discussie over de meerjaren doelen
en de strategie te voeren. Deze discussie kan er toe leiden dat de inhoud van het
instellingsplan aangepast wordt. Dit is de reden dat de Raad van Toezicht voor het
schooljaar 2019 – 2020 goedkeuring verleent aan dit plan en aan het einde van het
schooljaar 2019 – 2020 een verdere beoordeling doet. Met andere woorden:
dit plan bestrijkt formeel de periode schooljaar 2019 – 2020 en geeft een
voorlopige doorkijk tot het einde van het schooljaar 2022 – 2023.
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Dit strategisch instellingsplan nieuwe stijl
voldoet aan de volgende kenmerken:
•	
Consistent:
in het SIP verbinden we onze missie, visie, doelen, inspanningen,
begroting, et cetera op een consistente manier. De samenhang en logica
tussen de verschillende onderdelen maakt het SIP consistent.
•	
Richtinggevend:
met het SIP geven we richting aan het handelen van onze professionals.
Met andere woorden, met het SIP brengen we focus aan in wat belangrijk is
en wat niet, gegeven onze kernkwaliteiten en de ontwikkelingen buiten.
Het SIP biedt ons houvast in het maken van de juiste keuzes en het stellen
van de juiste prioriteiten, bijvoorbeeld in de begroting.
•	
Concreet:
het SIP werkt van abstract (missie, visie) naar concreet (inspanningen,
investeringen). In het SIP wordt inspiratie vertaald naar handelen;
wie doet wat? In die zin is het SIP een vertrekpunt voor de PDC(S)A-cyclus.
•	
Diepgaand:
het SIP heeft een sterk fundament, in die zin dat de richting en keuzes
zijn verankerd in een diepgaande analyse van de huidige situatie.
•	Realistisch:
het SIP is uitdagend voor alle betrokkenen, maar ook haalbaar.
Ze doet recht aan de huidige mogelijkheden en beperkingen in de scholen,
zonder dit als vertrekpunt te nemen. De structuur volgt de strategie,
maar cultuur is allesbepalend en papier is daarin geduldig.
•	
Volledig:
belangrijk is dat alle primaire taken van de stichting (waaronder
ambulante begeleiding) op een evenwichtige manier aan de orde
komen én dat alle wet- en regelgeving en (voor zover van toepassing
op VierTaal) adequaat is meegenomen in de strategie.
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2. Wie is VierTaal?
2.1. Een stichting volop in ontwikkeling
Het is belangrijk om te beseffen dat VierTaal, ten opzichte van andere landelijke
cluster 2-instellingen, een relatief jonge stichting is. VierTaal is op 1 augustus
2015 opgericht. Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs (1 augustus
2014) hebben de stichtingen Haagse Scholen, Orion en Surplus hun scholen
voor leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking en de
bijbehorende ambulante diensten ondergebracht bij VierTaal. Daarnaast is er een
samenwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Almere over de inzet van hun ambulante dienstverlening voor leerlingen met
een auditieve / communicatieve beperking onder de vlag van VierTaal. Na de
oprichting heeft VierTaal een periode gekend waarin men elkaar moest leren
kennen en dan vooral in wat de medewerkers dreef in het speciaal onderwijs en
de ambulante dienstverlening. In dat proces van verkenning is veel energie en tijd
gestoken, omdat daarin de gezamenlijke identiteit werd gevormd; dat wat VierTaal
onderscheidt van andere stichtingen, in een sector die volop in beweging is.
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2.2. Onderscheidend met aandacht voor taal
De missie van VierTaal luidt: ‘gelijke kansen door verschil te maken’. De VierTaal
professionals maken verschil door in het aanbod en hun werkwijze meer dan
gemiddeld aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling
van communicatieve vaardigheden van leerlingen. Dit met het doel hen zo
goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op (gelijkwaardige) participatie
in de maatschappij. Het gaat dan om het ontwikkelen van zelfstandigheid,
zelfredzaamheid, cognitieve en communicatieve vaardigheden en gebruik van
methodieken om de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve
vaardigheden te optimaliseren, zoals Nederlands ondersteund met gebaren (NmG)
en visualisatie.

2.3. Vanuit de kernwaarde ‘humaniteit’
VierTaal werkt aan deze missie vanuit de kernwaarde humaniteit. De professionals
baseren hun handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs:
toegankelijk onderwijs waarbij iedere geïndiceerde leerling welkom is ongeacht
zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
De medewerkers van VierTaal geloven in een maatschappij waarin alle burgers op
gelijkwaardige wijze benaderd en behandeld worden, zonder daarbij onderlinge
verschillen uit het oog te verliezen. Onze leerlingen kennen barrières op auditief
en/of communicatief gebied. Echter, alle leerlingen houden zich bezig met het
vinden van antwoorden op uitdagingen in het leven om hun talenten te kunnen
ontplooien. In die zin zijn de VierTaal leerlingen niet anders dan andere leerlingen.
De medewerkers van VierTaal zijn voortdurend in dialoog over de betekenis en
concrete invulling van humaniteit in hun (professionele) organisatie, juist omdat dit
niet altijd tastbaar is. In de tien VierTaal principes ten behoeve van de professionele
cultuur stelt VierTaal bijvoorbeeld het volgende ten aanzien van humaniteit:
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• ‘Ik kies er voor de ander te vertrouwen in zijn intenties en deel het effect van het
handelen van de ander op mij’
• ‘Ik maak mensen bewust dat ieder zijn eigen kwaliteiten en expertise heeft en
geef daarom voorrang aan anderen als deze deskundiger zijn dan ik.’
Ook in de gesprekkencyclus vragen medewerkers elkaar actief naar het
welbevinden en hebben de medewerkers het met elkaar over ieders
verantwoordelijkheden. Niet omdat het zo ‘hoort’, wel omdat er oprecht
belangstelling voor elkaar en elkaars standpunt is. Kortom: in het dagelijks
handelen zien de medewerkers dat er respect is voor elkaar en dat men elkaar
tevens aanspreekt op dat handelen. Voor eenieder die met VierTaal in aanraking
komt, moet dit merkbaar en voelbaar zijn.

2.4. Bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen:
kiezen, maken en delen…
VierTaal wil zo veel als mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen,
om een eigen plek te vinden in de maatschappij. Daarbij heerst de overtuiging dat
het voor de leerlingen belangrijk is dat ze zo veel als mogelijk hun eigen plek vinden
en regie nemen over hun leven. In het onderwijs en ambulante dienstverlening
ontwikkelt een kind kerncompetenties om bewust keuzes te maken, van daaruit
stappen te zetten, in verbinding met anderen. Wij noemen deze kerncompetenties:
kiezen, maken en delen:
• Kiezen om de juiste keuzes te kunnen maken, op basis van kennis van de wereld
en vooral ook van jezelf
• Maken van dingen die jij belangrijk vindt om bij te dragen aan de maatschappij, in
welke vorm dan ook
• Delen van spullen, ruimte, tijd, kennis, ideeën en gevoelens om als mens en
maatschappij te blijven groeien
Kiezen, maken en delen lopen als een rode draad door het onderwijs en ambulante
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dienstverlening. Daarnaast wordt er in het onderwijs nadrukkelijk aandacht besteed
aan lezen, schrijven, rekenen, muzische, motorische en creatieve ontwikkeling
en kennis van de wereld. VierTaal kan dit alleen geloofwaardig doen als ook de
professionals hierin excelleren; in de optiek van VierTaal zijn deze competenties
in alle levensfasen van belang. De professionals dienen als geen ander in staat te
zijn om vanuit deze kerncompetenties de leerlingen te stimuleren en te inspireren
in hun ontwikkeling. Dwars over de grenzen van regio’s, locaties en klassen heen;
kortom: samen kiezen, maken en delen.
Hieronder worden enkele praktijkvoorbeelden geschetst van (het ontwikkelen
van) de competenties kiezen, maken en delen. Veel van de voorbeelden zijn
ogenschijnlijk hetzelfde als activiteiten in andere onderwijsorganisaties,
tegelijkertijd geeft de aandacht vanuit de competenties kiezen, maken en delen
verdieping en richting aan (onderdelen van) deze voorbeelden:
In de Alexander Roozendaalschool (regio Amsterdam SO) is er een jaarlijks project
dat ZWIEHO heet (Zelfstandig Werken In Een Hand Omdraai). Dit project heeft tot
doel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepsgroepen en
hen zelf taken vanuit deze beroepsgroepen te laten uitvoeren..
Het gaat hierbij om kiezen welke taken je interessant vindt (weten wat bij je past,
wat je uitdaagt), het maken van een sollicitatiebrief om te solliciteren op een taak,
het uitvoeren van de taak en het delen van je ervaringen en het resultaat door
middel van presentaties en werkstukken.
In het VierTaal College Schagen (Noord-Holland-Noord) is samen met leerlingen
een film gemaakt over ‘leren zichtbaar maken’. In deze film wordt gewerkt met de
‘Leerkuil’, ‘Fantastische fouten’ en ‘Piramides’ in de klas.
De keuze voor de inhoud van deze film is gemaakt samen met de leerlingen, in de
film zijn producten van leerlingen te zien die zij hebben gemaakt en de film wordt
gedeeld op het intranet van Noord-Holland Noord.
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In de Cor Emousschool (regio Den Haag) wordt een aantal keren per jaar een
thema-ochtend voor ouders georganiseerd. Er wordt dan vaak een interne of
externe deskundige uitgenodigd om iets te vertellen en met ouders in gesprek te
gaan.
De keuze voor de thema-ochtend wordt gemaakt in samenspraak met ouders.
Zij zijn mede verantwoordelijk voor het ‘maken’ van de inhoud en krijgen zo de
gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.
De Professor Burgerschool (regio Amsterdam SO) ontwikkelt een onderwijsconcept
gericht op eigenaarschap van leerlingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de professional in de vorm van unitonderwijs.
Leerlingen krijgen volop de regie om eigen keuzes te maken, interviews te houden
en hun kennis en ervaringen te delen met anderen. Binnen deze vaardigheden leren
de leerlingen creatief en kritisch na te denken en problemen op te kunnen lossen.
Leerlingen van het VierTaal College Amsterdam (regio Amsterdam VSO) gaan
jaarlijks op reis naar het buitenland.
In deze reis zitten veel mogelijkheden wanneer het gaat om kiezen, maken en delen.
De dienst AD VO en MBO heeft binnen een cursuscentrum modules voor TOS en SH
ontwikkeld om kennis te delen met het regulier onderwijs. Daarnaast heeft het VCA
het project VierVooruit ontwikkeld om de overstap van leerlingen naar het HBO
beter te laten verlopen.
Op deze wijze laat de dienst ambulante dienstverlening ook externen van VierTaal
mee kiezen, maken en delen.
In de vier Stadsdeelteams van Passend Onderwijs Almere zitten ook medewerkers
die de begeleiding voor de leerlingen met een TOS arrangement verzorgen.
Hierdoor zijn de lijnen kort met de andere medewerkers die vanuit Passend
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Onderwijs Almere aan de school verbonden zijn. De expertise is zichtbaar, wordt
gedeeld en er kan snel afgestemd worden wanneer er vragen zijn rond een leerling.
In de samenwerking in Passend Onderwijs Almere tussen het team TOS en de
overige teams worden bewust veel momenten gecreëerd om zaken met elkaar
te delen en keuzes te maken in de aanpak in de begeleiding van leerlingen en
medewerkers in het reguliere onderwijs.
Verschillende diensten AB van VierTaal geven de training ‘Ervaar TOS’ aan collega’s
in het regulier onderwijs. Deze training is gemaakt door Auris die dit met ons heeft
gedeeld en die door VierTaal medewerkers voor ons gebruik op maat is gemaakt.
Dit is een voorbeeld van Maken en Delen met externe partners.
Bovendien krijgen medewerkers van VierTaal volop de gelegenheid
om kennis met elkaar te delen via ons intranet en de verschillende
lerende netwerken binnen VierTaal. He3t KennisPlein van
VierTaal heeft hierin een coördinerende rol.
Daarnaast hebben alle medewerkers binnen
VierTaal de gelegenheid om boeken te
kopen ten dienste van hun professionele
ontwikkeling, mits zij de opgedane
kennis delen met collega’s.
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3. De strategische opgave
3.1 Analyse
VierTaal is in ontwikkeling; de professionals en leerlingen ontwikkelen zich iedere
dag en ook de omgeving staat niet stil. Het speciaal onderwijs is een sector die
sterk in beweging is. De ervaringen met passend onderwijs stellen VierTaal voor
nieuwe vragen. De vraag hierbij is wat de strategische opgave is voor de komende
jaren; op welke uitdagingen moet VierTaal een antwoord vinden?
Om die strategische opgave scherper te krijgen, maakte VierTaal ter oriëntatie
eerst een SWOT-analyse, waarin de externe ontwikkelen verbonden werden aan de
eigen ontwikkeling. Dit is gedaan aan de hand van de volgende vragen:
SWOT-analyse

Strenghts/sterktes
Waar zijn we als VierTaal goed in,
waar worden we om gewaardeerd?

Weaknesses/zwaktes
Wat kunnen we bij VierTaal verbeteren?

Opportunities/kansen
Welke externe ontwikkelingen bieden
kansen voor VierTaal?

Threats/bedreigingen
Wat zijn risico’s in de omgeving
voor VierTaal?

3.2. De interne sterktes en zwaktes
VierTaal is een relatief jonge en compact georganiseerde stichting, die haar
onderwijs en diensten op orde heeft en een gezonde financiële uitgangssituatie
kent. Vanwege de recente bestaansgeschiedenis is VierTaal nog volop in
ontwikkeling als het gaat om de identiteit, maar ook de vertaling daarvan naar
de organisatie van de samenwerking binnen de stichting. Of het nu gaat om
kwaliteit, professionele ontwikkeling of het niveau van de ondersteuning vanuit het
bestuursbureau. Hier liggen de komende jaren de uitdagingen.
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Uit de (interne) analyse zijn de volgende sterktes van VierTaal naar voren gekomen:
• VierTaal beschikt over voldoende financiële middelen en een gezonde
bedrijfsvoering, waardoor continuïteit in de besturing en samenwerking mogelijk
is en (gerichte) investeringen op de lange termijn mogelijk zijn.
• Uit het laatste Inspectiebezoek blijkt dat VierTaal de basis op orde heeft wat
betreft de onderwijskwaliteit. Echter, de ambitie reikt verder dan de basis
op orde. VierTaal ambieert onderwijs en ambulante begeleiding waarin de
professionals uitgaan van de individuele onderwijsbehoeften en ontwikkeling
van onze leerlingen en daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen,
in gebouwen die excellent geoutilleerd zijn en aansluiten bij de meest recente
technologische ontwikkelingen. Om hieraan tegemoet te kunnen komen en
continu te kunnen verbeteren, moeten de professionals op de hoogte zijn van
wetenschappelijke inzichten in het onderwijs en de ambulante begeleiding en
actief zijn in het delen van kennis en ervaringen.
• Het openbare karakter van en de kernwaarde humaniteit in het onderwijs
en de dienstverlening, maakt het onderwijs en de dienstverlening potentieel
onderscheidend.
• De medewerkers van de ambulante diensten ervaren in hun individuele
contacten met scholen een goede aansluiting op het reguliere onderwijs (ook het
mbo en hbo).
• VierTaal biedt een totaalaanpak voor leerlingen met een communicatieve en
auditieve beperking door adequate ondersteuning te organiseren. De
medewerkers stemmen het onderwijs- en dienstverleningsaanbod af op de
specifieke behoeften van de leerlingen. Daar waar nodig wordt eindonderwijs en
symbiose aangeboden.
• VierTaal wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, waardoor de onderlinge
betrokkenheid hoog is en VierTaal wendbaar is.
• Op de scholen wordt in meer of mindere mate aandacht besteed aan de brede en
individuele ontwikkeling van leerlingen.
• Eén van de scholen (De Professor Burgerschool) heeft het predicaat ‘goed’ van
de inspectie van het onderwijs gekregen.
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Deze sterktes zijn bepalend voor het (potentieel) onderscheidend vermogen en
dienen ten volste benut te worden. Het tegenovergestelde geldt voor de zwaktes.
Het is wel goed om bewust te zijn van de kwetsbaarheden en na te gaan hoe men
met deze punten om kan gaan. Hierbij zijn de volgende (aandachts)punten:
•	Het verder ontwikkelen van een integraal kwaliteitsmanagement op VierTaalniveau, waardoor er zicht is op de kwaliteit(sontwikkeling) en de toegevoegde
waarde aangetoond kan worden.
• Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal binnen VierTaal;
• Het verstevigen van de positionering en profilering waardoor voordelen uit
samenwerkingen gehaald kunnen worden en er focus in de werkwijze
aangebracht kan worden.
• Het versterken van de ouderbetrokkenheid zodat deze ten goede komt aan de
ontwikkeling van de leerling.

3.3. Kansen en bedreigingen in de omgeving
Naast de interne kenmerken, is er ook gekeken naar externe ontwikkelingen
die relevant zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van technologie, maar ook op
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demografisch en economisch vlak. Door de huidige netwerksamenleving
wordt VierTaal in staat gesteld om de samenwerkingsrelaties met partners
en stakeholders uit te bouwen en tegelijkertijd draagt VierTaal in diezelfde
(participatie)samenleving een grotere (eigen) verantwoordelijkheid voor de
financiële consequenties van bijvoorbeeld nieuwbouw.
Bezien vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen, zijn de volgende kansen
geïdentificeerd:
• Binnen de huidige netwerksamenleving kan VierTaal de samenwerkingsrelaties
met collega-instellingen binnen Siméa, binnen de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs, met maatschappelijke/voorschoolse organisaties en andere
stakeholders zoals ouders intensiveren.
• VierTaal kan inspelen op de toenemende bekendheid van
taalontwikkelingsstoornissen bij burgers.
• Technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om het onderwijs en de
ambulante dienstverlening te innoveren en daarmee onder meer de aansluiting
bij het regulier onderwijs te vergroten.
• Het huisvestingsbeleid kan meer aansluiten bij actuele trends zoals campussen en
multifunctionele accommodaties.
Daarnaast ziet VierTaal de volgende bedreigingen:
• Vanwege het lerarentekort en de vergrijzing is het steeds lastiger om aan
geschikt personeel te komen
• Als gevolg van de lopende evaluatie Passend Onderwijs zou de (landelijke)
financiering onder druk kunnen komen te staan
• Door diverse factoren (omvang regio’s, decentralisaties gemeenten) wordt de
uitdaging steeds groter om thuisnabij onderwijs te kunnen bieden, waardoor het
risico bestaat dat leerlingen met een intensief arrangement niet op de voor hen
meest passende plek terechtkomen
• Als gevolg van de doordecentralisatie van nieuwbouw naar schoolbesturen,
kunnen scholen te maken krijgen met hogere lasten.
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3.4. De strategische opgave
Speciaal onderwijs met de ambulante dienstverlening is een sector die sterk
in beweging is en ook gekenmerkt wordt door protocollen, procedures en
contacten met vele instanties. Daarin zijn ouders met hun kinderen op zoek naar
een omgeving waarin ze gezien worden en er ruimte wordt gemaakt voor de
ontwikkeling van hun kind. VierTaal staat de komende tijd voor de opgave om de
kernwaarde humaniteit en kerncompetenties kiezen, maken en delen, te vertalen
naar een passende ondersteuning aan deze ouders en hun kinderen in hun
ontwikkeling. Dat betekent dat deze waarde en kerncompetenties verder versterkt
worden in de organisatie en de professionele cultuur en daarmee het dagelijks
handelen. Gezien de kleinschaligheid, kan VierTaal dat ook geloofwaardig doen en
zich daarin ook gaan onderscheiden. Daarmee ontwikkelt VierTaal een herkenbaar
en geloofwaardig menselijk profiel, dat nauw aansluit bij de leerlingen die wij graag
verder helpen, in een dynamische en sterk gereguleerde sector.
De strategische opgave is om het onderwijskundig leiderschap, het
kwaliteitssysteem, de professionele cultuur en de professionele ontwikkeling
(mede in relatie tot de kernwaarde en de kerncompetenties) verder te ontwikkelen.
Daarmee kan VierTaal herkenbaar, geloofwaardig en onderscheidend onderwijs en
ambulante begeleiding neerzetten voor leerlingen, ouders en potentiële nieuwe
collega’s.

3.5. Visie en doelstellingen
3.5.1. De visie op ontwikkeling
Kiezen, maken, delen betekent in de visie van VierTaal, dat er een duidelijke keuze
gemaakt wordt om in te zetten op de kernwaarde humaniteit. Dat VierTaal nu voor
de strategische opgave staat om die kernwaarde (waar) te maken, in de organisatie,
de systemen en de professionele cultuur en ontwikkeling. Kortom; die kernwaarde
kunnen alleen geloofwaardig gerealiseerd worden wanneer ze terugkomen in
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alle aspecten, hard (organisatie, structuur, kwaliteit) en zacht (cultuur, mensen,
leiderschap) van VierTaal. En ten slotte delen, door de kernwaarde humaniteit te
vertalen naar de manier waarop VierTaal zich positioneert en profileert naar buiten
en samenwerkt binnen Siméa en met ouders.
3.5.2. De strategische doelstellingen
De strategische doelstellingen gaan over een beweging die de komende jaren
met elkaar gemaakt worden, om nieuwe stappen te zetten in de missie, vanuit
de kernwaarden en in verbinding met de ontwikkelingen in de omgeving. Het is
belangrijk om balans te vinden in die beweging, tussen de harde en zachte kant
van de organisatie. Juist om de kleinschaligheid te borgen, die humaniteit mogelijk
maakt, en om te voorkomen dat VierTaal een door procedures en protocollen
gedreven organisatie wordt, waarin cijfers voorop staan.
Humaniteit komt terug in het dagelijks handelen en is geborgd in de professionele
identiteit van de medewerkers. De medewerkers van VierTaal werken de komende
jaren aan de volgende doelen:
1. VierTaal handhaaft een professionele cultuur
De medewerkers werken en leren samen volgens gezamenlijke professionele
standaarden. Zij werken volgens het principe van erkende ongelijkheid en gezamenlijke
verantwoordelijkheid; de professionals ontplooien zich optimaal, geven op een
professionele manier feedback en maken gebruik van elkaars talenten.. Daarnaast
werkt VierTaal aan de opzet en borging van een KennisPlein, waarin de VierTaalbrede professionaliseringsaanbod is opgenomen. De uitdaging is om het KennisPlein
te ontwikkelen van een overwegend aanbodgerichte naar een meer vraaggestuurde
omgeving en het KennisPlein ook beter naar buiten te profileren, zodat het een open
omgeving wordt voor professionalisering op het gebied van speciaal onderwijs en
ambulante dienstverlening. Het ontwikkelen van een gezamenlijke professionele
VierTaal-cultuur en professionalisering creëert intern gemeenschappelijke taal en extern
een uitstraling van eenheid.
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Deze eerste strategische doelstelling gaat over de ontwikkeling van de
professionals, die het verschil maken in het onderwijs en de ambulante begeleiding.
Vervolgens staat VierTaal voor de opgave om deze ontwikkeling te borgen in de
organisatie om ervoor te zorgen dat deze zichtbaar blijft, wordt onderbouwd en
ondersteund. Deze opgave daagt VierTaal uit om een systematiek in te richten
waarin de ontwikkeling van de kwaliteit geborgd wordt en VierTaal zich daarover
kan verantwoorden. De tweede strategische doelstelling sluit hierop aan:
2. VierTaal heeft kwaliteitsmanagement geborgd in haar organisatie
Een belangrijke voorwaarde voor een professionele cultuur is zicht op de ontwikkeling
van de kwaliteit van het onderwijs en de ambulante dienstverlening. Hiervoor is het van
belang om te komen tot een integrale aanpak en systematiek voor kwaliteitsmanagement.
Vanuit deze aanpak en systematiek maakt VierTaal op basis van analyses gericht keuzes
ten behoeve van bijvoorbeeld innovatie van de dienstverlening en toont VierTaal de
toegevoegde waarde (als cluster 2-instelling) aan.
Investeren in de ontwikkeling van de medewerkers en (de kwaliteit van) het
onderwijs en de ambulante dienstverlening, stelt VierTaal in staat om continu
te verbeteren en aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen in de omgeving.
Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsinnovaties en (de bereikbaarheid van) de
huisvesting. Hier sluit de derde strategische doelstelling op aan:
3. Het onderwijs en de dienstverlening van VierTaal zijn toekomstbestendig
en passend bij de regio’s
Ingegeven door technologische ontwikkelingen en zicht op de kwaliteit van de
prestaties, is innovatie van het onderwijs en de ambulante dienstverlening steeds
meer een vanzelfsprekendheid. Met behulp van moderne ICT-middelen biedt
VierTaal bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs aan, maar ook op het gebied van
huisvestingsbeleid doen zich bijvoorbeeld innovaties voor. VierTaal kan de gebouwen
effectiever benutten en beter laten aansluiten bij het onderwijs en de lokale situatie
door kleinere leslocaties en/of multifunctionele accommodaties en campussen
met netwerkpartners in te richten. Een belangrijke aandachtspunt hierbij is de
bereikbaarheid/thuisnabij onderwijs, met name in de regio Noord-Holland-Noord.
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Door de (professionele) ontwikkeling te borgen in de organisatie, is VierTaal in
staat om kwaliteitsverbetering te delen met de omgeving. VierTaal hecht veel
waarde aan betrokkenheid van ouders, gezien de enorme bijdrage die zij leveren
aan de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Bovendien helpt zicht op de
ontwikkeling van hun kind, ouders in het maken van (school)keuzes. VierTaal ziet
ouders als partners en werkt graag samen met hen aan de ontwikkeling van het
onderwijs en dienstverlening, daarom is de vierde strategische doelstelling als volgt
geformuleerd:
4. Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en met VierTaal
VierTaal is een open organisatie; ouders doen actief mee in de ontwikkeling van
VierTaal. De samenwerking met de ouder in het onderwijs en de begeleiding aan de
leerling is in de ogen van VierTaal een belangrijke hefboom in de ontwikkeling van
het kind. Dus dat betekent dat VierTaal ouders als een natuurlijke partner ziet in de
ontwikkeling van de organisatie en in het bereiken van de doelstellingen. In alles wat
VierTaal doet is zij uitnodigend naar ouders, toegankelijk voor ouders en ouders maken
onderdeel uit van de professionele cultuur.
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Wanneer VierTaal er in slaagt om de vier voornoemde doelstellingen te bereiken,
kan positionering en profilering verstevigd worden; Wat mag men van VierTaal
verwachten en hoe onderscheiden VierTaal zich daarmee?
5. VierTaal positioneert en profileert zich duidelijk als openbare cluster
2-instelling
Mede vanwege de relatief korte bestaansgeschiedenis is het voor VierTaal cruciaal
om zich in de regio’s, in samenwerkingsverbanden en richting andere stakeholders
helder te positioneren en profileren. Wanneer VierTaal de cultuur, medewerkers
en dienstverlening voortdurend ontwikkelen en deze ontwikkeling borgen, is
VierTaal beter in staat om de toegevoegde waarde van de dienstverlening richting
de stakeholders (ouders, regionale samenwerkingsverbanden, maatschappelijke
instellingen, overheid Siméa, het werkveld) zichtbaar te maken en zichzelf op de kaart
te zetten, bijvoorbeeld ten opzichte van het reguliere onderwijs en collega-instellingen
met een grotere omvang, zorg- en onderzoeksactiviteiten en een langere historie.
3.5.3 Samenwerken aan de strategische doelstellingen
Binnen VierTaal zetten de medewerkers iedere dag weer alle zeilen bij om
kwalitatief goed onderwijs en ambulante dienstverlening te verzorgen. Kijkend naar
de tevredenheid van de medewerkers, ouders en leerlingen, de laatste feedback
van de Inspectie en de huidige financiële situatie, slaagt VierTaal daar goed in.
Desondanks wil VierTaal ook een volgende stap zetten in haar ontwikkeling. Die
stap willen de medewerkers samen zetten omdat zij er steeds meer de behoefte
hebben om buiten de bestaande routines van het onderwijs en over de grenzen van
klassen, scholen en regio’s heen samen op te trekken.
Aangezien de medewerkers van VierTaal beperkt zijn in hun tijd, capaciteit en
middelen, maakt VierTaal keuzes in wat er wel en niet samen wordt opgepakt.
VierTaal wil dit doelgericht doen, dat wil zeggen dat zij redeneert en stuurt vanuit
de strategische doelstellingen op de resultaten die afgesproken worden.
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3.5.3.1 De strategische projecten
De komende jaren wil VierTaal de volgende resultaten boeken:
• Het borgen van de visie op samen werken en samen leren uitgewerkt in
professionele standaarden
Het inzetten op een professionele cultuur is gestart met de ontwikkeling
en beschrijving van de visie op die professionele cultuur . Deze visie is vertaald
in een professionele standaard met tien principes, zodat men elkaar daarop
kan aanspreken en het een onderdeel wordt van de gesprekkencyclus en
functiewaardering. Cultuur ontwikkelt zich verder in gesprekken en interactie,
intern en met de stakeholders (o.a. ouders). Onderdeel van het project
‘professionele cultuur’ is dan ook, naast het hebben van een visie en werken
vanuit de standaarden, het voortdurend onder de aandacht brengen van het
onderwerp middels kleine en grote interventies door de ambassadeurs in de
regio die bijdragen aan het cocreëren van een professioneel dialoog op de
scholen en samen werken, samen leren stimuleren.
In 2019 is het project professionele cultuur afgerond en overgedragen aan de lijn.
Dit betekent dat dit onderwerp in de regio’s van VierTaal verder ontwikkeld
wordt en geborgd wordt door de ambassadeurs van professionele cultuur die
regelmatig bij elkaar zullen komen.
• Een KennisPlein met het VierTaal-brede professionaliseringsaanbod
De professionals ontwikkelen zich hun leven lang en VierTaal vindt het
belangrijk om die ontwikkeling VierTaal-breed te kunnen ondersteunen. Het
project KennisPlein draagt ertoe bij dat VierTaal professionalisering opneemt
in de organisatie, processen en systemen. Binnen het KennisPlein wordt het
professionaliseringsaanbod ontsloten en verder ontwikkeld, mede afhankelijk
van de vraag vanuit de scholen en ontwikkelingen in de omgeving. Voorbeelden
van initiatieven uit het KennisPlein zijn de premaster Taalwetenschap in
samenwerking met het Language and Hearing Centre Amsterdam (LHCA),
het traineeship voor nieuw te werven personeel, de jaarlijkse VierDag en
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kennisgroepen. Binnen het project gaat het niet alleen om het realiseren van het
KennisPlein, maar ook om de profilering ervan.
In de zomer van 2019 is het project KennisPlein overgedragen aan de lijn. Er is
in de lijn een coördinator voor het KennisPlein, een organisatie, een aanbod voor
de interne opleidingen en een digitale leeromgeving. Daarnaast is er een keuze
gemaakt voor een goede positionering van het KennisPlein.
• Een KSO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
De ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening vindt
VierTaal belangrijk in de professionele cultuur en dit dient dan ook goed geborgd
te zijn in de organisatie. De VierTaal visie op kwaliteit luidt:
‘weten wat goed is voor ons onderwijs, onze ambulante dienstverlening en onze
bedrijfsvoering vanuit onze kernwaarde humaniteit en kerncompetenties kiezen,
delen en maken, het goede excellent uitvoeren, de uitvoering monitoren op basis
van standaarden en het proces borgen in kwaliteitsmanagement.’
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Om dit te bereiken investeert VierTaal in de ontwikkeling van een
kwaliteitsmanagementsysteem, dat nauw afgestemd is op de ontwikkeling van
de professionele cultuur. Kwaliteitsmanagement is immers breder dan enkel de
systeemkant. Het vereist ook visie, strategie, leiderschap en eigenaarschap.
VierTaal heeft de visie op kwaliteit vertaald in standaarden, die zijn opgenomen
in een dashboard. Deze standaarden kennen een normatief karakter waarbij
we aangeven wat we onvoldoende, voldoende en goed vinden. Daarnaast
versterkt VierTaal het kwaliteitsmanagement VierTaal-breed door te werken
met waarderende audits, waarin collega’s met elkaar in gesprek gaan over
kwaliteit waarbij zelfevaluatie ook mogelijk is. Zo wordt er werkende weg
een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld, waarmee in 2020 de landelijke
kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (KSO) wordt behaald. In het schooljaar 2019 –
2020 zullen in iedere regio datateams geformeerd worden die op basis van
gerichte data het onderwijs verder zullen ontwikkelen. De uitkomsten hiervan
zullen ook gevolgen hebben voor de inhoud van de standaarden.
• Een klant- en kindgericht proces voor toeleiding en toekenning
In de afgelopen jaren is VierTaal gekomen tot een ontwerp van een proces van
toeleiding en toekenning van een arrangement voor leerlingen voor ambulante
begeleiding door VierTaal. Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in de
gevolgen voor de bestaande organisatie en systemen. Dit traject (Aanmelden en
Afstemmen) biedt een uitgelezen kans om VierTaal (beter) te profileren naar
buiten toe en dan vooral richting ouders. Als het gaat om ouderbetrokkenheid,
liggen hier mogelijkheden om die in een zo vroeg mogelijk stadium te organiseren.
3.5.4. Bijdrage aan de strategische doelen
Voornoemde resultaten realiseert VierTaal gedurende de resterende looptijd van
het strategisch instellingsplan. Het realiseren van deze resultaten, gaat bijdragen
aan het realiseren van de strategische doelstellingen en de visie.
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4. Onderwijskundig beleid
4.1. De VierTaal visie op onderwijs en
ambulante dienstverlening
De algemene VierTaal visie op het onderwijs en de ambulante dienstverlening is:
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, het creëren van
(voorwaarden voor de inrichting van het) onderwijs om voor de leerlingen in
betekenisvolle leersituaties die zaken te leren die belangrijk zijn om als volwaardig
burger een plek te hebben in de maatschappij.
Hierbij is het volgende voor de leerlingen van VierTaal specifiek van belang:
Taal is in allerlei vormen ons communicatiemiddel waarmee we de wereld om
ons heen (leren) ontdekken en vormgeven. Een leerling ontwikkelt zich door
interactie met zijn omgeving waarbij taal en communicatie centraal staan. Juist
de ontwikkeling van taal en communicatie is voor de leerlingen van VierTaal een
uitdaging. Het is daarom van groot belang om samen met de leerling zelf, zijn of
haar ouders, de school en andere betrokkenen zo goed mogelijk ondersteuning
te bieden bij het leren omgaan met auditieve en communicatieve barrières. Ook
is het van belang om de schoolomgeving van de leerling met een auditieve /
communicatieve barrière aan te passen. Zowel in het (voortgezet) speciaal als in
het regulier onderwijs. 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 vraag te ondersteunen.
Ambulant begeleiders 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
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systeemgerichte ondersteuning naar directe persoonlijke ondersteuning.
Om deze visie uit te werken ziet VierTaal in de periode 2019 - 2023 een
ontwikkeling die ervoor zorgt dat de volgende onderwijskundige situatie ontstaat:
Bij (de voorwaarden voor) het onderwijs aan de leerlingen zijn de individuele
onderwijsbehoeften van leerlingen het uitgangspunt. De onderwijsbehoeften
zijn onder te verdelen in instructiebehoeften (de didactiek) en ondersteunings
behoeften (de pedagogiek). Bij het bepalen hiervan worden de leerling en zijn of
haar ouders / verzorgers betrokken als partner.
In de leslocaties van VierTaal zijn de medewerkers die verbonden zijn aan een
afdeling of sectie met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen
van die afdeling of sectie en voor de eigen ontwikkeling. In die afdeling zijn er
tenminste experts op het gebied van communicatie, rekenen/gecijferdheid,
taal(ontwikkeling) en technisch en begrijpend lezen. Ook zullen er andere experts
binnen VierTaal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan experts uit de creatieve –
motorische - muzische sector en leraarondersteuners.
Het onderwijs binnen VierTaal richt zich op de volgende drie doeldomeinen:
• Kwalificatie
• Socialisatie
• Persoonsvorming (subjectificatie)
Kwalificatie gaat over het overdragen van kennis, vaardigheden, houdingen en
manieren van denken. Socialisatie gaat over ‘manieren van doen en manieren van
zijn’ of invoeren en deelgenoot maken van tradities en praktijken. Persoonsvorming
(of subjectificatie) tenslotte gaat over de leerling meer competent maken als
individu, beroepsbeoefenaar of burger. Dit draagt bij aan de vorming van het
karakter van de leerling, diens waardepatroon en sociale houding, diens vermogen
kritisch te denken en te oordelen en diens morele en politieke oriëntatie.
Het is hierbij voor de medewerkers van VierTaal vanzelfsprekend dat men zich
verantwoordelijk weet voor (de voorwaarden voor) het onderwijs aan de leerlingen
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en het eigen leren van de medewerkers. Men besteedt hier voortdurend aandacht
aan en grijpt iedere gelegenheid aan om te ontdekken en te ontwikkelen, kortom
te leren. Men krijgt ook de gelegenheid vanuit de leidinggevenden om zich te
ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van expertise die binnen VierTaal is
ontwikkeld en daar waar nodig zijn ook externe experts regelmatig binnen VierTaal
te vinden. Ook wordt de nieuwste technologie gebruikt. De vakkennis van alle
medewerkers binnen VierTaal is up to date.
Om bovenstaande visie te bereiken gebruiken de medewerkers de uitgangspunten
en doelen van het VierTaal instellingsplan als basis: zij handelen vanuit humaniteit
en de competenties kiezen, maken en delen, ontwikkelen een onderwijsconcept
dat past bij de visie en zijn eigenaar van het onderwijsconcept. Dat betekent dat zij
op een zo hoog mogelijk niveau opereren, dat zij zich professioneel ontwikkelen, in
een professionele cultuur werken en leren, in een structuur die hierbij past.

4.2. Het VierTaal onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod in de VierTaal scholen voor speciaal onderwijs omvat de
volgende vakgebieden, waar mogelijk in samenhang:
a. zintuiglijke oefening;
b. lichamelijke oefening;
c. Nederlandse taal;
d. rekenen en wiskunde;
e.	enkele kennisgebieden (in elk geval aardrijkskunde, geschiedenis,
de natuur waaronder biologie, wetenschap en techniek, maatschappelijke
verhoudingen waaronder staatsinrichting en burgerschap, geestelijke
stromingen en digitale geletterdheid);
f. expressie-activiteiten;
g. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
h. bevordering van gezond gedrag (waaronder bewegen en sport);
i. Engelse taal
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Het onderwijs bevat ook culturele activiteiten en kan mede huishoudelijke
activiteiten omvatten.
Het onderwijsaanbod in de VierTaal scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
richt zich op de uitstroomprofielen arbeid en vervolgonderwijs.
Het uitstroomprofiel arbeid omvat de volgende vakgebieden, waar mogelijk in samenhang:
a.	algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,
b.	leergebieden (Nederlandse taal en communicatie, Engelse taal, rekenen en
wiskunde, mens, natuur en techniek, mens en maatschappij en burgerschap,
culturele oriëntatie en creatieve expressie, en bewegen en sport.)
c.	voorbereiding op arbeid (oriëntatie op werkvelden en beroepen, ontwikkelen
van loopbaanvaardigheden, ontwikkelen van arbeidsmarktvaardigheden,
ontwikkelen van beroepsvaardigheden).
Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs omvat de volgende vakgebieden,
waar mogelijk in samenhang:
a. Nederlands

j. geschiedenis

b. Engels

k. informatiekunde

c. Duits

l. informatica

d. wiskunde

m. beeldende vorming

e. rekenen

n. algemene technieken

f. biologie

o. kunst

g. natuurkunde

p. muziek

h. economie

q. koken

i. aardrijkskunde
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Het onderwijs bevat ook culturele activiteiten. Dit aanbod sluit aan bij het
onderwijsaanbod dat voldoet aan de normen van het regulier onderwijs.
Daarnaast is er aandacht voor de specifieke cluster 2 onderwijsbehoeften.
Dit resulteert in een aangepast spreektempo, ondersteunende gebaren, veel
visuele ondersteuning, goed zichtbaar mondbeeld van de docent, gebruik van
goede klassenapparatuur, logopedische ondersteuning en psycho-educatie.

4.3. Pedagogisch / didactisch klimaat
In de paragrafen 2.2. tot en met 2.4. worden de kernwaarde en de
kerncompetenties van VierTaal beschreven. Tevens worden daar voorbeelden
gegeven van situaties waarin deze kernwaarde en kerncompetenties zichtbaar zijn.
Deze voorbeelden zijn ook exemplarisch voor het pedagogisch en didactisch klimaat
die in de scholen zichtbaar zijn. Iedere school legt daarbij eigen accenten passend
bij de eigen schoolpopulatie. Deze accenten zijn zichtbaar in de jaarplannen die in
iedere regio beschikbaar zijn.

4.4. Veiligheidsbeleid
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving.
Dit uit zich in de manier waarop de leerlingen en de medewerkers van VierTaal
met elkaar omgaan in en om de scholen. En dit is zichtbaar in de toestand van
het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Naast de feitelijke
onveiligheid en incidenten speelt ook de beleving van veiligheid een rol:
leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig kunnen voelen,
de zogenoemde sociale veiligheid. Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een
school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is het van belang om voor ogen
te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘sociale media’ plaatsvindt.Binnen
het veiligheidsbeleid maakt VierTaal een onderscheid tussen sociale en fysieke
veiligheid. Veel van het veiligheidsbeleid is voor alle scholen binnen VierTaal
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hetzelfde. Daarnaast hebben scholen specifiek voor de eigen situatie een aantal
maatregelen ontwikkeld. Uiteraard hebben alle scholen een actief pestprotocol en
een pestcoördinator.
4.4.1. Sociale veiligheid
Het sociaal veiligheidsbeleid bestaat uit verschillende onderdelen: In de waarden
en normen, gedragscode en integriteitscode wordt beschreven welk gedrag binnen
VierTaal wenselijk is. Onze stichting spant zich sterk in om de waarden in de scholen
van VierTaal zowel thuis, op straat als in school ook werkelijk inhoud te geven.
Het beleid ‘agressie, geweld en seksuele intimidatie’ is er op gericht om dergelijk
grensoverschrijdend gedrag binnen scholen te voorkomen. Daarnaast wordt in
verschillende procedures en protocollen beschreven hoe er binnen de school wordt
gehandeld als er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Naast deze VierTaalbrede richtlijnen is er voor iedere school een schoolveiligheidsplan gemaakt.
Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· Schoolregels en klassenregels
· Signaleren en melden (training team i.h.k.v. de meldcode)
· Incident Registratie
· Goed gedrag kun je leren
· Pestprotocol
· Grensoverschrijdend gedrag
· Leerling participatie (leerlingenraad)
· Sociale media protocol
Naast school- en klassenregels heeft VierTaal ook een gedragscode ten aanzien van
relaties en seksuele omgang tussen leerlingen en medewerkers. De gedragscode is
een richtlijn voor een wenselijke en professionele pedagogische beroepshouding
wat betreft de omgang met leerlingen, collega’s en ouders. De gedragscode kan
toegepast worden om ongewenst gedrag te voorkomen (preventief) of aan te
pakken (curatief). De gedragscode levert daarmee een bijdrage aan het creëren van
een veilig leer- en werkklimaat op de scholen.
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VierTaal vraagt ouders om zich ervan bewust te zijn, dat de scholen leeromgevingen
zijn en dat het van groot belang is dat leerlingen het correcte voorbeeldgedrag
zien, zowel van medewerkers als van ouders. VierTaal vraagt ouders om de scholen
te ondersteunen in het hanteren van de gedragsregels zoals die in de scholen
gehanteerd worden. VierTaal verwacht dat leerlingen en ouders van de scholen
de regels onderschrijven en naar deze regels handelen en daarop aangesproken
kunnen worden. De verwachting is tevens dat ouders hun klachten of problemen
kenbaar maken. Bij wangedrag van ouders kan aan de ouders de toegang tot de
school door de directie geweigerd worden als de veiligheid van leerlingen en/of
leerkrachten in het geding is. Sinds eind 2006 dienen de scholen invulling te geven
aan: ‘Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie’. De scholen hebben
dit onderdeel geïntegreerd binnen het onderwijsaanbod en zij werken ernaar toe
dat de leerlingen:
• 	sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven
op school, dit is inclusief gedragscodes ten aanzien van bv de multimedia;
• 	leren om mee te doen, mee te praten en mee te beslissen;
• 	vanuit een eigen identiteit deelnemen aan de samenleving;
• 	kennis verwerven van en ontmoetingen hebben met stromingen en
mensen met andere overtuigingen (o.a. door diverse musea te bezoeken);
• 	bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving.
4.4.2. Fysieke veiligheid
Om de fysieke risico’s voor medewerkers en leerlingen weg te nemen, te beperken
of om er op een veilige wijze mee om te gaan zijn er verschillende maatregelen
genomen met betrekking tot:
• Meubilair, machines en speeltoestellen
• Elektrische apparaten en installaties
• Technische ruimtes
• Afval
• Brandveiligheid

30

Als er ondanks de genomen maatregelen toch een brand of andere calamiteit
ontstaat, is het noodzakelijk het gebouw snel en veilig te ontruimen. Hiervoor
beschikken de scholen over een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.
Ook worden er jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden. Hierin heeft de
bedrijfshulpverleningsorganisatie, waaronder de preventiemedewerker, een
belangrijke rol.
4.4.3. Arbobeleid
Volgens de Arbowet zijn alle scholen verplicht om de arborisico’s in de school
te beschrijven en te beoordelen. Dit wordt ook wel de risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) genoemd. Belangrijke aandachtsgebieden in de RI&E zijn: verzuim,
veiligheid & gezondheid, welzijn, bedrijfshulpverlening en agressie, geweld &
seksuele intimidatie. Op basis van de periodieke RI&E’s maken de scholen een plan
om de risico’s op deze gebieden te beheersen.
4.5. Kwaliteit
Gelijke kansen door verschil te maken. Dat is de missie van VierTaal. De
medewerkers van VierTaal werken hier op verschillende manieren aan. De kwaliteit
van het onderwijs, de ambulante dienstverlening en de bedrijfsprocessen in
VierTaal spelen hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.
4.5.1. Visie op kwaliteit
Kwaliteit is voor VierTaal: weten en kunnen benoemen wat goed is voor de
leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften en dit excellent uitvoeren
en borgen. Dit doen de medewerkers vanuit de kernwaarde humaniteit en
kerncompetenties kiezen, maken en delen. Dit vraagt om een professionele cultuur,
waarin de medewerkers met elkaar bespreken wat goed onderwijs inhoudt. En
om professionele ontwikkeling van alle medewerkers, zodat ze er naar kunnen
handelen. Een leven lang leren dus voor iedereen.
De leerling vormt het uitgangspunt. Alles wat nodig is om te voorzien in zijn of haar
onderwijsbehoefte, moet kwaliteit hebben. Dat geldt derhalve niet alleen voor het
onderwijs, maar ook voor de ambulante dienstverlening en de bedrijfsprocessen
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(van huisvesting en financiën tot P&O en communicatie).
Met het aanbod beschreven in paragraaf 4.2. doorlopen de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces en wordt het onderwijs afgestemd op de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Om dit proces te monitoren en
te plannen maken de scholen gebruik van leerling- en onderwijsvolgsystemen
(Parnassis, Esis en voor het VSO Magister).
4.5.2. Standaarden
De scholen van VierTaal kennen allemaal didactische schoolstandaarden die ieder
jaar in de schoolgidsen van de scholen worden gepubliceerd.
1. Alexander Roozendaalschool
Op de Alexander Roozendaalschool is in het kader van de ontwikkeling naar
opbrengstgericht werken, een schoolstandaard vastgesteld. Daarmee beschrijft de
school naar welke niveaus de leerkrachten toewerken. Hierin worden de leerroute 1
(VMBO-T/Havo) een leerroute 2(VMBO-BK/BB) en leerroute 3 (PRO) onderscheiden.
De schoolstandaard is gebaseerd op de gemiddelde populatie en daarmee het aanbod
van de school. Met deze schoolstandaard beschrijft de school naar welke niveaus wordt
toegewerkt. De grootste groep leerlingen stroomt uit naar VMBO-basisberoepsgerichte
leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg. Dit noemt de school de voldoende standaard
(leerroute 2). Naast de voldoende standaard maakt de school het onderscheid tussen de
gevorderde standaard (VMBO-T, HAVO, VWO) en een minimumstandaard (PRO=Praktijk
Onderwijs). Voor alle leerlingen wordt een verwachte uitstroombestemming na groep 8
bepaald. Hierna wordt onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen aangeboden die bij
de leerroute van de verwachte uitstroombestemming past.
2. Professor Burgerschool
De schoolstandaarden van de Professor Burgerschool (ook wel leerroutes
genoemd) leiden tot een voor de individuele leerling andere uitstroombestemming.
De schoolstandaard voor iedere individuele leerling is voor ouders terug te vinden
is in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarin beschrijft de school naar welke
niveaus toegewerkt wordt. Vervolgens zijn alle leerlingen ingeschaald en is voor
iedere leerling een verwacht uitstroomniveau bepaald. Bij elke evaluatie van het
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OPP wordt bekeken of de leerling nog goed op schema voor zijn uitstroomniveau
zit. Aan de hand daarvan wordt het onderwijs en de begeleiding indien nodig
bijgesteld om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te behalen.
3. Cor Emousschool
Op de Cor Emousschool wordt gewerkt vanuit drie schoolstandaarden (leerroutes).
Deze leerroutes zijn vastgesteld op basis van de uitstroomgegevens van enkele
jaren. De meeste leerlingen van de Cor Emousschool stromen uit naar het VMBO
(basisberoepsgerichte leerweg). De basisleerroute richt zich op dit niveau. De
meeste leerlingen volgen onderwijs gericht op deze basisleerroute (ongeveer
75%). Leerlingen die meer aankunnen, volgen onderwijs gericht op de gevorderde
leerroute (ongeveer 12,5%). Leerlingen die meer intensieve ondersteuning nodig
hebben, volgen onderwijs gericht op de intensieve leerroute (ongeveer 12,5%).
Deze leerlingen zullen over het algemeen uitstromen naar het praktijkonderwijs.
De leerroute waarin de leerling is geplaatst, kan ook nog per vak verschillen.
Immers, het kan voorkomen dat het ene vak een leerling gemakkelijker afgaat dan
het andere vak. Algemeen uitgangspunt is dat bij iedere leerling gestreefd wordt
naar het maximaal haalbare niveau. Dit betekent dat een kind zo nodig ook een
individuele leerroute kan volgen.
4. Burgemeester de Wildeschool
De Burgemeester de Wilde-school heeft voor alle uitstroomprofielen het
leerstofaanbod in een handboek vastgelegd. Deze handboeken bevatten per
vakgebied de planning en aanbod van de leerstof per schooljaar. Hierbij is gebruik
gemaakt van de kerndoelen en de leerlijnen van de CED. Met deze schoolstandaard
beschrijft de school naar welke niveaus wordt toegewerkt. Het team maakt
onderscheid in de beschrijving van de schoolstandaarden tussen uitstroom
VMBO basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg. Dit is het
basisaanbod. Daarnaast zijn er ook leerlingen die als uitstroomprofiel vwo/ havo/
VMBO theoretische leerweg hebben. Dit is het regulier aanbod. Voor de leerlingen
die uitstromen naar praktijkonderwijs is het minimum aanbod beschreven.
Bij de evaluaties van de ontwikkelingsperspectieven beoordeelt het team of de
leerling nog goed op weg is naar het verwachte uitstroomniveau.
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Het uitgangspunt is tot en met groep 4 het basisaanbod te realiseren. Als dat niet
haalbaar is, wordt dit altijd in overleg met MDT en ouders aangepast. Eind groep 4
wordt in het MDT een voorlopig uitstroomprofiel per leerling bepaald.
5. VierTaal College Amsterdam (VCA)
Het VCA heeft de kwaliteitswet (V)SO geïnterpreteerd binnen haar dagelijks
onderwijs. De school biedt de volgende in de kwaliteitswet (V)SO (2013)
geformuleerde uitstroomprofielen aan: het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en
het uitstroomprofiel Praktijk. Voor beide uitstroomprofielen is het leerstofaanbod
vastgelegd in een curriculum. Deze curricula bevatten de planning voor de leerstof.
Hier is gebruik gemaakt van de kerndoelen en leerlijnen van het CED. De curricula
voldoen aan de, door de school, genoemde schoolstandaard. De schoolstandaard
is gebaseerd op de gemiddelde populatie en daarmee op het aanbod van de
school. Met deze schoolstandaard beschrijft de school naar welke niveaus wordt
toegewerkt. De grootste groep leerlingen stroomt uit naar mbo. Dit is de standaard
voor voldoende. Alle leerlingen worden in deze schoolstandaard ingeschaald door
het verwachte uitstroomniveau te bepalen. Bij elke evaluatie van het OPP bekijkt de
school of de leerling nog goed op schema zit om het verwachte uitstroomniveau te
behalen. Aan de hand daarvan stelt de school het onderwijs en de begeleiding bij
om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling mogelijk te maken.
6. VierTaal College Den Haag (VCDH)
Het VierTaal College biedt de volgende in de kwaliteitswet (V)SO (2013)
geformuleerd uitstroomprofielen aan; het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en
het uitstroomprofiel Arbeid. Voor alle uitstroomprofielen is het leerstofaanbod
vastgelegd in een curriculum. Deze curricula bevatten de planningen voor de
leerstof. Hierbij is gebruik gemaakt van de kerndoelen en de leerlijnen van de
CED-groep. De curricula voldoen aan de, door het VierTaal College Den Haag
opgestelde, hieronder genoemde schoolstandaard. De schoolstandaard is
gebaseerd op de gemiddelde populatie en daarmee aan het aanbod van de school.
Met deze schoolstandaard beschrijft het VierTaal College naar welke niveaus
wordt toegewerkt. De grootste groep leerlingen stromen uit naar de VMBO
basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Dit is de standaard
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voor voldoende. Alle leerlingen worden in deze schoolstandaard ingeschaald door
het verwachte uitstroomniveau te bepalen. Bij elke evaluatie van het OPP bekijkt de
school of de leerling nog goed op schema zit om het verwachte uitstroomniveau te
behalen. Aan de hand daarvan stelt de school het onderwijs en de begeleiding bij
om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling mogelijk te maken.
7. VierTaal College Schagen
De school heeft de kwaliteitswet (V)SO geïnterpreteerd binnen haar dagelijks
onderwijs. De school biedt de volgende in de kwaliteitswet geformuleerde
uitstroomprofielen aan;
• Vervolgonderwijs
• Arbeid
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Voor alle uitstroomprofielen heeft de school het leerstofaanbod vastgelegd in een
curriculum. Deze curricula bevatten de planning voor de leerstof. Hierbij is gebruik
gemaakt van de kerndoelen en leerlijnen van het CED. De curricula voldoen aan
de, door de school opgestelde, schoolstandaard. De schoolstandaard is gebaseerd
op de gemiddelde populatie, het gemiddelde te verwachten uitstroomniveau en
daarmee het aanbod van de school. Alle leerlingen worden in de schoolstandaard
ingeschaald door het verwachte uitstroomniveau te bepalen. Bij elke evaluatie
van het OPP bekijkt de school of de leerling nog op schema zit om het verwachte
uitstroomniveau te behalen. Aan de hand daarvan stelt de school het onderwijs
en de begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling
mogelijk te maken.
Naast bovenstaande schoolstandaarden kennen de scholen standaarden op het
gebied van sociaal maatschappelijke competenties. Deze standaarden zijn ontleend
aan de instrumenten die de scholen hiervoor gebruiken (onder andere ZIEN,
SCOL, SAQI, SVL, Scholen voor Succes). Er wordt gestreefd naar het halen van de
standaard voor 75% van alle leerlingen. Dat wil zeggen dat 75% van de leerlingen
een voldoende scoort op alle categorieën. Het bepalen of een leerling voldoende
scoort op een bepaalde categorie is volgens de kaders van de meetinstrumenten.
De categorieën zijn onder andere zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen,
zelfbeheersing, bewust keuzes maken, verplaatsen in de ander, omgaan met
verschillen, rekening houden met anderen, weerbaarheid, samen werken, omgaan
met internet en media-informatie, motivatie voor schooltaken, welbevinden
met schoolleven, democratie, participatie en identiteit. Scholen maken gebruik
van methodes en interventies (onder andere Goed Gedaan, Vreedzame School,
Leefstijl, Stop-Loop-Praat) om de standaarden te behalen. De standaarden zijn
een voorlopige bepaling. In het schooljaar 2019-2020 wordt met behulp van de
Datateam methode nader onderzoek gedaan. Hierbij wordt rekening gehouden
met de resultaten van de monitoronderzoeken van de inspectie die in hetzelfde
schooljaar worden uitgevoerd.
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4.5.3. Ambities
VierTaal heeft bij de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement de volgende ambities:
• Alle medewerkers van VierTaal zijn professionals
VierTaal is een professionele organisatie, waar alle medewerkers doen waar ze
goed in zijn en daar in blijven groeien. Hiervoor krijgen ze de ruimte en
begeleiding. Medewerkers zijn als vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. En ze praten daarom mee over het
ontwikkelen van goed onderwijs.
• De medewerkers maken gebruik van elkaars kennis en leren van elkaar
Binnen VierTaal heeft iedereen zijn eigen specialisme. Deze kennis en ervaring
delen we met elkaar. Hiervoor zijn er regelmatig bijeenkomsten waar
medewerkers in de verschillende beroepsgroepen elkaar ontmoeten.
• VierTaal werkt aan kwaliteit volgens de cyclus Plan Do Study Act (PDSA)
Kwaliteit is voortdurend in ontwikkeling. Daarom werkt VierTaal met een
kwaliteitsmanagementsysteem volgens de cyclus Plan Do Study Act (PDSA). De
ambities en doelen worden geformuleerd in een verbeterplan, men gaat ermee
aan de slag, bestudeert en evalueert de resultaten en stelt vervolgens het plan
bij of komt met nieuwe doelen. Zo brengen de medewerkers de kwaliteit steeds
een stapje verder.
• VierTaal voert waarderende audits uit waarmee zij zich verder ontwikkelt
Een audit is bij VierTaal niet slechts het afvinken van de gemaakte afspraken. Het
is ook een proces waarbij men met elkaar in gesprek gaat, van elkaar leert en zich
verder ontwikkelt. Daarom worden eigen medewerkers opgeleid tot waarderend
auditor. In 2018 vonden de eerste pilot audits plaats. Vanaf 2019 vinden audits
jaarlijks plaats. Dit gebeurt aan de hand van de door de school gemaakte analyse
waarbij de school aangeeft wat de auditoren gaan onderzoeken en over in
gesprek gaan met de school.
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•	
In 2020 behaalt VierTaal de landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)
VierTaal heeft de landelijke KSO als kader gesteld waarbinnen de
kwaliteitsnormeringen van de stichting worden opgesteld. VierTaal heeft dan
ook de ambitie om in 2020 het certificaat KSO te behalen. Ook hier geldt: niet als
einddoel, maar als onderdeel van een voortdurende ontwikkeling.
4.5.4. Stelsel van kwaliteitszorg
Bovenstaande visie en ambities zijn als volgt ingevuld in het stelsel van
kwaliteitszorg:
Het centrale beleid wordt besproken, gecontroleerd en geëvalueerd in het
directieteam (DT) waar de regiodirecteuren en de bestuurder met elkaar
overleggen over allerlei beleidsterreinen. De bestuurder is degene die
eindverantwoordelijk is voor de resultaten, dat beleid ontwikkeld wordt, dat er
een relatie is met andere beleidsterreinen en voor het mogelijk maken van het
uitvoeren van het beleid.
Centraal is er binnen het bestuursbureau een beleidsadviseur
kwaliteitsmanagement. Deze adviseur zet het centrale beleid uit in maatregelen,
initieert en monitort nieuwe ontwikkelingen en borgt de ontwikkelingen in het
kwaliteitshandboek en het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Daarnaast
ondersteunt zij de medewerkers kwaliteitsmanagement in de regio’s. In iedere
regio is er een medewerker kwaliteitsmanagement die samen met collega’s in de
regio de PDSA cyclus uitvoert en de beleidsadviseur voedt met informatie uit de
regio. De beleidsadviseur overlegt ongeveer vijf maal per jaar gezamenlijk met alle
medewerkers kwaliteitsmanagement uit de regio’s. Tussendoor is er ook regelmatig
contact met en tussen deze medewerkers.
De kwaliteitsstandaarden zijn opgenomen in rubrics in het instrument Riskchanger:
Een totaaloverzicht van kwaliteitsstandaarden op de drie domeinen van
kwaliteitsmanagement: onderwijs, ambulante dienstverlening en bedrijfsprocessen.
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Riskchanger bevat ultimo 2019 de standaarden op de domeinen onderwijs en
bedrijfsprocessen. Voor het domein ambulante dienstverlening zijn er geen
landelijke kwaliteitsstandaarden. Medewerkers van VierTaal ontwikkelen deze zelf.
Dat is een uitdaging waar men mee bezig is. Het eerste deeldomein dat wordt
ontwikkeld gaat over de competenties van de ambulant dienstverleners (wat zijn
de belangrijkste competenties waar zij aan moeten voldoen en wat is de stand van
zaken op dit gebied?)
Jaarlijks worden er waarderende audits uitgevoerd. Deze audits kennen twee doelen:
• met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van het onderwerp dat geaudit wordt
met het doel ervan te leren en het verder te ontwikkelen;
• oordelen of het onderwerp dat geaudit wordt voldoet aan de vastgestelde
standaarden.
De opbrengsten van de audits kunnen worden meegenomen in een zelfevaluatie
op regionaal niveau en op VierTaal niveau en worden opgenomen in het
kwaliteitsmanagementsysteem.
De rol van de ouders en van de leerlingen is ook in het kader van kwaliteitszorg
groeiende. Met leerlingen vinden er steeds meer gesprekken plaats over wat
de leerstof is waar zij mee bezig zijn, wat er voor hen nodig is om het onderwijs
mogelijk te maken, wat de opbrengsten zijn van het onderwijs en of dat voldoet
aan de verwachtingen. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het opstellen
van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Een meerjarig doel is het
verder ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid (zie paragraaf 3.5.2.). In 2019 zijn
hier voorstellen voor ontwikkeld en gepresenteerd in het DT. We beginnen met een
oudertevredenheidspeiling in de vorm van panelgesprekken.
Ook kwaliteitsmanagement zelf dient blijvend ontwikkeld te worden. Dit komt
terug in het meerjarig doel dat in paragraaf 2.5.2. is beschreven.
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5. Personeel
5.1. Kengetallen
VierTaal is qua aantal personeelsleden een groeiende organisatie (zie onderstaand
overzicht).
2015

2016

2017

2018

48,49

47,80

46,77

46,54

Unieke medewerkers

426

456

514

558

% 55+

31%

30%

27,8%

27,8%

Gemiddelde leeftijd

Deze groei is te verklaren uit beleidsmaatregelen (het opzetten van een eigen
vervangingspool en het aantrekken van trainees (bevoegde en nog niet volledig
bekwame medewerkers) én uit de groei van het aantal leerlingen (het aantal
kleuters en de groei van het aantal leerlingen in de locatie van de Alexander
Roozendaalschool in Almere)
Voor de komende jaren wordt de volgende ontwikkeling verwacht:
Kengetal
Personele bezetting:
- Bestuur/management
- Personeel primair proces
- Ondersteunend personeel
Leerlingaantallen

2018

2019

2020

2021

2022

20,99
235,37
153,74

20,18
253,62
156,89

20,01
253,29
156,79

20,01
253,29
156,79

20,01
253,29
156,79

1.136

1.185

1.191

1.192

1.194

Het aantal vrouwen binnen VierTaal is aanzienlijk groter dan het aantal mannen.
Dit geldt ook voor de functies in de schoolleiding. In totaal kennen de regio’s
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20 leidinggevenden (vier regiodirecteuren en 16 teamleiders). In deze functiegroep
is het aantal vrouwen ook hoger (16 vrouwen t.o.v. vier mannen). Er is dus
geen ondervertegenwoordiging van het aantal vrouwen in de schoolleiding.
Dientengevolge heeft VierTaal geen verplichting voor een document inzake
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

5.2. Professionele ontwikkeling
De professionele ontwikkeling van de medewerkers van VierTaal is vanaf de
start van VierTaal een speerpunt geweest. Er zijn voor de medewerkers allerlei
mogelijkheden om zich te scholen, collegiale consultatie met elkaar te hebben en
elkaar te ontmoeten en te bezoeken.
Medewerkers worden gemotiveerd om elkaar zelf op te zoeken en te ontmoeten,
maar ook het intranet is ingericht om elkaar te informeren en te inspireren.
Daarnaast is het VierTaal KennisPlein ingericht. Het KennisPlein heeft tot doel
om de interne opleidingen van iedere regio met elkaar te verbinden en er qua
inhoud gelijkluidende eisen aan te stellen. Hierbij maakt men gebruik van elkaars
ervaringen. De organisatievorm van de interne opleiding is aan de regio’s.
Alle medewerkers van VierTaal zijn bevoegd voor het uitvoeren van hun functie.
Hun bekwaamheid wordt onderhouden door (interne) opleidingen en door de
jaarlijkse gesprekken die met alle medewerkers worden gehouden en bijgehouden
in een digitaal platform (De Digitale Gesprekkencyclus).
Daar waar het wettelijk verplicht is krijgen de betreffende medewerkers
alle gelegenheid om te voldoen aan registratieverplichtingen. Waar dit niet
verplicht is worden de medewerkers wel gemotiveerd om zich te registreren in
beroepsregisters (bijvoorbeeld het lerarenportfolio). Zoals beschreven in paragraaf
4.4. kwaliteit kent VierTaal waarderende audits. Deze audits zijn ook gericht
op bijdragen van medewerkers aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid en het pedagogisch-didactisch handelen van medewerkers.
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6. Sturen
6.1. De besturingsfilosofie
De kracht van de huidige organisatie van VierTaal is de kleinschaligheid, ook in de
besturing. Het directieteam voelt zich ook verantwoordelijk voor de besturing.
Niet alleen voor de regio of scholen, maar ook voor de ontwikkeling van de stichting
als geheel. Daarom werken de regiodirecteuren onder eindverantwoordelijkheid
van de bestuurder met beleidsdomeinen en portefeuilles die over de grenzen van
regio’s en scholen heen lopen.
De komende jaren is het in de besturing belangrijk om de betrokkenheid en het
eigenaarschap van het directieteam en de individuele regiodirecteuren bij de
ontwikkeling van VierTaal te borgen. En tegelijkertijd daar meer resultaatgericht
aan te werken. Het doel hierbij is om op een dusdanige wijze te sturen op te
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bepalen resultaten dat er alignement ontstaat tussen de missie en visie van
VierTaal, de gestelde doelen en de strategie om de doelen te bereiken.
Resultaatgericht werken betekent ook:
• Duidelijkheid over de bijdrage van de resultaten aan de strategie van VierTaal en
impact op de begroting
• Duidelijke afbakening van de resultaten en bewaking van onderlinge
afhankelijkheden
• Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom het
realiseren van de resultaten
VierTaal vindt beleidsontwikkeling een belangrijke gezamenlijke opdracht voor
het directieteam. De directeur-bestuurder is binnen de strategische kaders (eind)
verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen van VierTaal. Tegelijkertijd
zijn de regiodirecteuren op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio’s,
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de eigen regio en zijn zij in staat om
de verbinding te leggen tussen de strategische kaders en de dagelijkse praktijk.
Om de verbinding tussen de strategische kaders en de dagelijkse ontwikkelingen
te bewerkstelligen delegeert de directeur-bestuurder de ontwikkeling van
beleidsthema’s aan de regiodirecteuren. Hierbij wordt de visie op de toegevoegde
waarde van VierTaal vertaald naar concrete afspraken. Het initiatief daartoe ligt
bij het directieteam. Deze werkwijze vraagt vervolgens ook meer discipline op de
PDSA-cyclus.
Het directieteam neemt het initiatief en de senior beleidsmedewerkers vanuit
het bestuursbureau hebben hierin een adviserende en uitvoerende taak.
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6.2. De besturingswerkwijze
Het directieteam van VierTaal werkt vanuit projecten (VierTaal-brede projecten
die direct bijdragen aan onze strategische doelstellingen) en beleidsthema’s
(voor de ontwikkeling en bewaking van VierTaal-brede beleidsafspraken en
standaarden). Daarmee krijgt iedere regiodirecteur in de besturing een drietal
aandachtsgebieden:
1. De dagelijkse gang van zaken in een regio
2. VierTaal-brede vernieuwing door projecten op VierTaal niveau
3. VierTaal-brede afspraken vastgelegd in beleid
In onderstaande tabel zijn de projecten op VierTaal niveau en beleidsthema’s
opgesomd:

Projecten op VierTaal niveau

Beleidsthema’s

Aanmelden en afstemmen

Onderwijs en kwaliteit
Financiën en administratie, waaronder
huisvesting, facilitair en inkoop
Personeel en organisatie
Marketing en communicatie
ICT en innovatie
Professionele ontwikkeling (waaronder het
KennisPlein)
Ouderbetrokkenheid
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De projecten hebben een vanuit de directeur-bestuurder gedelegeerde
opdrachtgever (regiodirecteur) in het directieteam die de voortgang bewaakt.
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor het totale portfolio aan
projecten en de bijdrage aan de strategische doelstellingen zoals verwoord in het SIP.
Kenmerkend voor projecten is dat ze afgebakend zijn in tijd en middelen. De
beleidsthema’s echter zijn van permanente aard en hebben een portefeuillehouder
vanuit het directieteam die, in samenspraak met een beleidsadviseur vanuit het
bestuursbureau, in de rol van initiator, klankbord en bewaker van het proces
gedelegeerd verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van VierTaal-brede
afspraken. De beleidsadviseur heeft de uitvoerende operationele taak hierin. Het
principe hierachter is dat het directieteam als collectief medeverantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van beleidsthema’s. Bij de start van deze werkwijze hebben
de regiodirecteuren in eerste instantie de taak om als initiator en klankbord te
fungeren voor een beleidsadviseur. In de komende jaren zal de rol van gedelegeerd
verantwoordelijke voor het proces meer zichtbaar worden. De verantwoordelijkheid
van de uitvoering van beleid in de regio’s blijft bij de individuele regiodirecteur
waarbij iedereen in het DT wel de verantwoordelijkheid neemt om elkaar te bevragen
en, daar waar nodig, aan te spreken.

6.3. Het besturingsmodel
Vanuit de beschreven besturingswerkwijze, zijn de volgende afspraken gemaakt
in de samenwerking tussen RvT, directeur-bestuurder, regiodirecteuren en
teamleiders:
•	De eindverantwoordelijkheid voor (1) de dagelijkse gang van zaken,
(2) de projecten op VierTaal niveau en (3) het beleid, ligt bij de
directeur-bestuurder van VierTaal
•	In het strategische instellingsplan (SIP) maakt de directeur-bestuurder
de lange termijn afspraken met de RvT over de ambitie,
doelstellingen en begroting voor de komende 4 jaar
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• Het SIP bestaat uit de kaders waarbinnen het directieteam (directeur-bestuurder
en regiodirecteuren) samenwerken aan het realiseren van de afspraken
• De regiodirecteuren stellen jaarlijks een regioplan op, voor de realisatie en
ontwikkeling van hun onderwijs en ambulante begeleiding, samen met de
teamleiders, binnen de kaders van het SIP (inclusief ondersteuning)
• Het directieteam staat voor het: (1) realiseren van VierTaal brede projecten, en
(2) VierTaal-breed beleid en standaarden binnen de kaders van het SIP
• De VierTaal-brede projecten worden projectmatig gerealiseerd, het directieteam
is daarin gedelegeerd opdrachtgever (dat wil zeggen dat het opdrachtgeverschap
is belegd bij één van de regiodirecteuren)
• Het VierTaal-brede beleid en standaarden worden vastgesteld en bewaakt in
het directieteam, die daarin wordt ondersteund door de afdelingen/aanwezige
disciplines op het bestuursbureau:
- Onderwijs en kwaliteit
- Financiën en administratie
- Personeel en organisatie
- Marketing en communicatie
- Huisvesting, facilitair en inkoop
- ICT en innovatie
• Control heeft een onafhankelijke en toetsende rol
• Ieder(e) beleidsthema/discipline wordt ondersteund en bewaakt door een
beleidsadviseur (met specifieke kennis op dat terrein)
• De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
bestuursbureau
• Iedere directeur heeft één of meerdere beleidsthema’s in portefeuille
• De directeur bestuurder is leidinggevende van de regiodirecteuren, op basis van
de afspraken volgens het regiojaarplan
• De regiodirecteuren komen (jaarlijks) met hun teamleiders tot een regiojaarplan
• De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren
van dit besturingsmodel en bewaakt en monitort de voortgang en de resultaten.
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In een schema ziet bovenstaande er als volgt uit:
Het DT met de bestuurder als eindverantwoordelijke
bepaalt de inhoud van projecten en beleidsthema’s.

Regiodirecteuren initiëren en bewaken naast de dagelijkse
verantwoordelijkheid voor hun regio, projecten en beleidsthema’s.

Beleidsadviseurs ondersteunen naast hun operationele werkzaamheden
projecten en beleidsthema’s en voeren in dit kader werkzaamheden uit.

Het DT met de bestuurder als eindverantwoordelijke bewaakt
de voortgang van de projecten en beleidsthema’s.

6.4. Het bestuursbureau
Voornoemde ontwikkeling van de besturing, heeft gevolgen voor een ieder binnen
VierTaal. Wat deze gevolgen precies zijn, wordt de komende jaren met elkaar
ondervonden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gevolgen vooral merkbaar
zijn in de samenwerking binnen het directieteam en in de ondersteuning vanuit
het bestuursbureau. Het is zaak dat het bestuursbureau in positie is om deze
ontwikkeling goed te faciliteren.
Het primaire proces binnen VierTaal is het onderwijs en de (ambulante) begeleiding
van leerlingen. Het bestuursbureau is dus feitelijk een stafafdeling .
VierTaal beschouwt het bestuursbureau als een Technische Staf die
ondersteunende diensten uitvoert die nauw met het primaire proces verweven
zijn. Het gaat dan om het activiteiten die hetzij specifieke kennis en kunde van
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de medewerkers vereisen (zoals inkopers, ICT specialisten) hetzij om activiteiten
die over verschillende afdelingen heen moeten worden uitgevoerd (zoals
kwaliteitscontrole, standaardisatie van processen en eventueel training van
medewerkers). Een Technische Staf hangt dermate sterk samen met het primaire
proces dat deze ondersteunende diensten niet snel uitbesteed worden.
Het Onderwijsbureau Meppel (OBM) verzorgt Ondersteunende Diensten, diensten
die het productie- en/of dienstverlenende proces niet direct beïnvloeden. En als
dusdanig relatief eenvoudig kunnen worden uitbesteed zonder dat de continuïteit
van het primaire proces in het geding komt (denk hierbij bijvoorbeeld aan
personeelszaken, schoonmaak, juridische zaken en de financiële administratie).
De basis van het bestuursbureau is op orde. In de komende jaren ontwikkelt
het bestuursbureau zich verder. De ingezette koers die ingezet is op basis van
bovenstaande is hierbij richtinggevend. Daarbij is het zo dat de scheidslijn tussen
een technische staf en ondersteunende diensten niet altijd even scherp is. Die
scherpte zal in dialoog met het primaire proces verder worden vormgegeven.
Het bestuursbureau is verbonden met het primaire proces. Het is dan ook van
belang dat de medewerkers van het bestuursbureau kennis hebben van wat
op de werkvloer gebeurt en wat nodig is om dit optimaal te ondersteunen. Het
bestuursbureau is dienstbaar. Dienstbaar aan het onderwijs en de ambulante
dienstverlening. Die staan centraal in de organisatiestructuur van VierTaal. Dat
betekent dat alles wat het bestuursbureau doet ten goede moet komen aan het
onderwijs en de ambulante dienstverlening en op die manier aan de leerling.
Het bestuursbureau is een belangrijke verbindende factor binnen VierTaal.
Om bovenstaande te bereiken is het van belang dat er nog meer dan nu al
het geval is verbinding wordt gezocht met het primaire proces. Dat kan door
informele contacten met het management (en personeel) van de regio’s,
maar een meer formele relatie met het directieteam is wenselijk. De VierTaal
besturingsfilosofie (SIP) voorziet daarin. Regelmatig overleg tussen directieleden
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en bestuursmedewerkers is nodig om uitwisseling van behoefte en verwachtingen
vorm te geven. Vraag en aanbod, behoefte en mogelijkheden/capaciteit worden
op elkaar afgestemd. De dialoog tussen het bestuursbureau en management
is van cruciaal belang. Daarnaast is het van belang dat de expertise van het
bestuursbureau op excellent niveau is.
Om te komen tot een heldere afstemming tussen het bestuursbureau en het
primaire proces is het van belang dat duidelijk is welke activiteiten centraal
(bestuursbureau) en welke decentraal worden uitgevoerd. Om op
activiteitenniveau te kunnen bepalen hoe deze verdeling plaatsvindt,
is het nodig om eerst naar de functies (taken) van het Bestuursbureau
te kijken. Belangrijk hierbij is dat een aantal taken zijn uitbesteed
aan Onderwijsbureau Meppel (OBM). Het betreft hier vooral uitvoerende
taken (ondersteunende staf).
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Functies Bestuursbureau:
HRM
- Werving en selectie (ondersteunend, adviserend, uitvoerend)
- Integraal personeelsbeleid (initiërend, adviserend, ondersteunend)
- Verzuimmanagement (initiërend, adviserend, ondersteunend)
- Contact met de Personeelsadministratie van OBM
- Contact met de Salarisadministratie van OBM
Finance en control
- Rapportage (Uitvoerend in samenwerking met OBM, controlerend, adviserend)
- Financieel beleid (adviserend, ondersteunend, uitvoerend)
- (Meerjaren)begroting. (adviserend, ondersteunend, gemandateerd bepalend)
- Contact met de Financiële administratie van OBM
Inkoop
- Inkoopbeleid (uivoerend, adviserend, ondersteunend, controlerend)
ICT
- Netwerk/infrastructuur (bepalend)
- Hardwarekeuze (bepalend, adviserend)
- Innovatie (adviserend, ondersteunend)
- Veiligheid/privacy (bepalend, controlerend)
- Aplicatiebeheer (adviserend, ondersteunend, uitvoerend)
Communicatie
- Huisstijl (adviserend, ontwikkelend, bewakend)
- Website/intranet (adviserend, ondersteunend, uitvoerend)
- Publicaties (adviserend, ondersteunend, uitvoerend)
- Interne communicatie (adviserend, ondersteunend)
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Kwaliteitsmanagement
- Ontwikkeling kwaliteitsmanagement (initiërend, adviserend, ondersteunend,
uitvoerend, controlerend)
- Beheer kwaliteitsmanagementsysteem (uitvoerend)
- Analyse kwaliteitsmanagement (uitvoerend, ondersteunend, adviserend)
Huisvesting
- Onderhoud (via OBM)
- Nieuwbouw (ondersteunend, adviserend via OBM)
CvO
- De CvO is een onafhankelijk (wettelijk bepaald orgaan) dat bepaalt met welk
arrangement leerlingen binnen VierTaal onderwezen/begeleid worden.
Zoals eerder gezegd is het van belang om te komen tot een goede afstemming met
het management van het primaire proces. In dat kader heeft het bestuursbureau
een producten/dienstenlijst samengesteld waarin op hoofdlijnen wordt vastgelegd
wat het bestuursbureau, gelet op de aanwezige capaciteit, kan leveren. In dit
overzicht wordt dan ook duidelijk wat verwacht wordt op decentraal niveau. Het
is niet de bedoeling dat dit een star bureaucratisch overzicht is maar een richtlijn
die onderhevig is aan de situatie en het moment. Iedere portefeuillehouder (de
regiodirecteur) overlegt met de adviseur (beleidsmedewerker) welke beleidsmatige
onderdelen van het beleidsthema op welke wijze, met welke doelen, op welke
termijn en tegen welke kosten ontwikkeld worden. Monitoring van het geheel vindt
periodiek plaats in de overleggen in het directieteam en schriftelijk in de periodieke
rapportages (4-maands, 7-maands en jaarlijks bestuursverslag).
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