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1. Inleiding en achtergrond 
 
 
Aloysius (ASOJ) is een onderwijsinstelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met 
een lange traditie. De school bereidt kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in 
onze samenleving. De Aloysius Stichting is er voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, die 
ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. 
ASOJ richt zich ook op de ouders van leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening. 
 
ASOJ biedt leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, in 
een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot 
hun recht laat komen. 
 
De visie van ASOJ luidt: elke dag in de praktijk. De medewerkers zetten zich elke dag 
onverminderd betrokken in voor de leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan 
wijzelf. In de huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu samen met onze 
rijke traditie. In feite is onze huidige visie een actuele ‘vertaling’ van de visie van waaruit pastoor 
Hesseveld en pater Frentrop hun werk begonnen. 
 
ASOJ is onderverdeeld in vier sectoren, namelijk Noord, West, Zuid en Justitie. In totaal bestaat 
ASOJ uit ca. 56 schoollocaties en er zijn 1005 medewerkers (821 FTE) werkzaam  
(bron: jaarmagazine Aloysius 2014-2015). 

Aloysius Stichting (hierna te noemen AS) heeft de actuele stand van zaken van haar 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) laten toetsen tegen de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 
2011, om inzicht te verkrijgen in de relatieve afstand die zij nog heeft ten opzichte van het 
certificeerbaar zijn van haar KMS. 

De eerste nulmeting heeft plaatsgevonden in januari 2012. In de tussenliggende jaren is hard 
gewerkt aan de opbouw van het KMS. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
- scope en methodiek; 
- algemene conclusies;  
- bevindingen precertificatietoets gerelateerd aan de domeinen van de norm; 
- aanbevelingen en verbeteropties. 

 
Als bijlagen zijn opgenomen: 

- Auditprogramma’s. 

 
De precertificatietoets is uitgevoerd door:  
mw. C.G.F. van der Linde-Winkens (senior adviseur CKMZ) 
mw. P.M.C. van der Jagt-Kluwen (senior adviseur CKMZ) 
mw. E. Ros (kwaliteitsfunctionaris AS) 
en de volgende interne auditoren: 
mw. M. Janssen-Geris & mw. C. Karsmakers-Scheepers 
mw. E. van der Torn en dhr. H. Blokzijl 
mw. M. Garritsen en mevr. I. Chambon 
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2. Doel, scope en methodiek 
 

Scope 
De scope van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Het leveren van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 
20 jaar. 
 
Alle processen in de school, zowel besturende, primaire als ondersteunende processen die 
binnen de scope vallen, zijn onderzocht.  
 

Methodiek 
Tijdens de precertificatietoets is uitgegaan van 4 kernpunten van een kwaliteitsmanagement-
systeem: 
- Plan, Do, Check, Act (verbetercyclus); 
- Borging en samenhang van de processen; 
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (eenduidigheid binnen processen en 

functies); 
- Feiten en bewijzen (op basis van onder meer indicatoren). 
 
De school is getoetst op basis van de ‘Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs’ (versie 2011). Deze 
kwaliteitsnorm is gebaseerd op de eisen van ISO 9001:2008, eisen vanuit de Onderwijsinspectie 
en eisen vanuit het veld.  
De indeling van de Kwaliteitsnorm volgt zes domeinen: Beleid, Organisatie, Primair proces, 
Mensen, Partners en Reflectie.  
 
De toetsing is uitgevoerd in de volgende stappen: 
 

- Documentenbeoordeling: vanuit AS is een aantal documenten toegestuurd die betrekking 
hebben op de organisatie en haar kwaliteitsmanagementsysteem. Deze documenten zijn 
beoordeeld door het auditteam, tevens zijn tijdens de toets documenten opgevraagd. 
 

- Onderzoek ter plaatse: 8 onderzoekteams hebben gedurende een dag interviews 
gehouden bij een selecte steekproef van medewerkers van de scholen in de sectoren 
West, Noord en Zuid. In totaal zijn er 31 interviews afgenomen waarin met 43 mensen is 
gesproken.  
In de meeste gevallen betrof het interviews met één auditee, in een aantal gevallen werd 
er met meerdere auditees tegelijkertijd gesproken. Daarnaast zijn door ieder auditteam 
leerling dossiers bekeken. 
Naast medewerkers die direct aan het onderwijsproces zijn verbonden, werd ook met 
functionarissen gesproken van het bedrijfsbureau en het College van Bestuur. 

 
In het verslag en de bijbehorende bijlagen worden de gedane bevindingen gerapporteerd. 
 
Binnen dit onderzoek is nagegaan of de school de belangrijkste en meest kritische onderdelen 
van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft beschreven (aantoonbaar geregeld) en toepast 
(effectief operationeel). Wat minimaal beschreven dient te zijn is in de Kwaliteitsnorm verwoord. 
Daarnaast is beoordeeld of het kwaliteitssysteem op alle hoofdgebieden (domeinen) en de 
belangrijkste thema’s uit de Kwaliteitsnorm wordt toegepast. Eén en ander betekent dat wanneer 
de school op basis van de toets 100% zou scoren, zij ten aanzien van belangrijke onderdelen uit 
de kwaliteitsnorm: 
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-  de kwaliteitscyclus heeft beschreven en systematisch toepast; 
-  de belangrijkste processen (primair, secundair) en de onderlinge relatie hiertussen heeft 

beschreven en geborgd; 
-  de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden helder heeft vastgelegd en heeft 

gerelateerd aan de beschreven processen; 
-  een gedegen en geïmplementeerd certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem heeft.  
 
 

 
3. Bevindingen 
 
De precertificatietoets vindt plaats als laatste algehele interne toets waarbij gekeken wordt op 
welke onderdelen AS op certificeerbaar niveau is en waar de laatste verbeteracties te nemen 
zijn. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om in eerste instantie de AS onderdelen Stafbureau,  
SO, SBO en VSO mee te nemen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. De onderdelen 
MOD worden eventueel in een latere fase meegenomen in dit kwaliteitstraject.  
 
Voorafgaand aan de toets zijn de auditprogramma’s door CKMZ in samenwerking met de 
kwaliteitsfunctionaris van AS opgesteld. De contactpersoon van AS, mevr. E. Ros heeft 
relevante informatie verstrekt over de school. 
 
Het auditteam heeft de gesprekken met de medewerkers van de school als prettig en open 
ervaren. De meeste auditees gaven blijk van grote betrokkenheid bij de leerlingen en de 
organisatie.  
De auditees waren in de meeste gevallen op de hoogte van de ambities van AS om een 
kwaliteitscertificaat te behalen. De auditees waren goed  op de hoogte gesteld van de komst van 
het auditteam. 
 
Opmerking: De scholen De Fakkel, en Antoniusschool Schagen hebben beide recent met een 
managementwisseling te maken gehad waardoor zij een inhaalslag te maken hebben op 
verschillende aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem. In eerste instantie is in deze 
scholen ingezet op teamvorming en cultuur. Dit jaar is een start gemaakt met werken op basis 
van jaarplannen. Gezien de actieve betrokkenheid van de teamleden en de planmatige wijze 
waarop aan verbeterpunten gewerkt wordt is de verwachting dat deze scholen eind 2015 
aangehaakt kunnen zijn bij het ontwikkelstadium van de andere scholen. 
 
Hieronder volgen de bevindingen en conclusies van het auditteam, op basis van de 
Kwaliteitsnorm voor het Speciaal Onderwijs. 
 

 

Beleid 
 
AS heeft een meerjaren strategisch beleidsplan 2012-2016 “De Koers” 
waarin de missie en de visie van de school beschreven staan en de diverse beleidsdomeinen, 
voorzien van plannen en indicatoren, veelal uitgewerkt in koersprojecten. Er worden 
voorbereidingen getroffen voor het opstellen en ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleid. In 
het begin van dit jaar is met de Raad van Toezicht een strategische verkenning gehouden.  
 
Het beleidsproces van AS is in een processchema beschreven.  
Het meerjarenbeleidsplan van AS (Koers Aloysius 2012-2016) is op alle scholen doorvertaald 
naar meerjarenschoolplannen, sector perspectiefplannen en schooljaarplannen. Een concrete 
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uitwerking van de plannen is binnen de SBO scholen te vinden in een perspectiefplan per school 
waarin de jaardoelen concreet verwoord staan aangevuld met cultuuraspecten. Deze worden in 
de meeste gevallen in teamvergaderingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
AS heeft in de implementatie van het beleids- en planningsproces op alle scholen grote 
vorderingen gemaakt ten opzichte van de nulmeting. 
 
De wijze waarop medewerkers worden betrokken bij de opstelling van beleid geeft een 
wisselend beeld. Op sommige scholen wordt medewerkers gevraagd input te leveren voor het 
jaarplan, op andere scholen wordt het jaarplan toegelicht in overleg of per mail toegezonden. Op 
alle scholen kennen medewerkers de doelen. De organisatie heeft inzicht in benodigde mensen 
en middelen door gebruikmaking van normjaartaken, begroting en formatieplannen. Op veel 
scholen krijgen medewerkers extra taken of opdrachten die gerelateerd zijn aan onderwerpen uit 
het jaarplan. Aan veel plannen wordt in werkgroep structuur uitvoering gegeven. 
 
Op centraal niveau vindt  monitoring op uitvoering van beleid plaats binnen het AMC op basis 
van Qrapportages waarin kwalitatieve prestatie-indicatoren zijn opgenomen die corresponderen 
met ambities en doelstellingen. Het dashboard waarin op AS niveau stuurinformatie wordt 
gerapporteerd is qua  indicatoren ontwikkeld. De systematische uitrol zal binnenkort 
plaatsvinden. Aan de uitvoering van managementcontracten op sectordirectie wordt uitvoering 
gegeven, op locatiedirectie niveau wordt  hier dit jaar voor het eerst invulling aan gegeven.  
 
Op schoolniveau geeft de  jaarplancyclus een wisselend beeld. Sommige scholen (waaronder de 
Fakkel) hebben dit jaar voor het eerst een jaarplan, andere scholen werken al meerdere jaren 
met een schooljaarplansystematiek en periodieke evaluaties binnen het team.   
 
Het onderwijskundig beleid wordt beschreven in het onderwijsprofiel, document pedagogische 
tact en vertaald in een AS brede visie waarin de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijk en 
passie leidend zijn. De professionele kwaliteit van het onderwijs wordt onder andere 
vormgegeven door gebruikmaking van onderwijsmodellen als het 4D model, HGW, en 
ondersteunende middelen als PO en VO planner en het werken op basis van arrangementen. 
De leergebied overstijgende kerndoelen vormen een belangrijk uitgangspunt. De leerroutes en 
leerlijnen zijn in veel gevallen door het zorgteam respectievelijk de cvb leden in de scholen 
uitgewerkt.  Medewerkers zijn getraind in het planmatig en opbrengstgericht werken binnen het 
onderwijs en de leerlingenzorg (project onderwijs in beeld). De effecten zijn zichtbaar in de 
groepsplannen en OPP’s die in veel gevallen resultaatgerichtere doelen kennen. In veel scholen 
worden doelen door IB-ers nagelezen op meetbaarheid en concreetheid. 
 
Het strategisch personeelsbeleid heeft de afgelopen periode een verdere ontwikkeling 
doorgemaakt. Op onderdelen wordt nieuw beleid ontwikkeld, zoals duurzame inzetbaarheid en 
opleidingsbeleid. Daarnaast is er een integrale aanpak via de R&O cyclus op de individuele 
professionalisering en resultaatgerichtheid van medewerkers uitgewerkt. De vastlegging van 
zaken in HR digitaal verdient nog verdere implementatie. 
 
In het kader van de wet BIO is het diplomabeheer geregeld. De bevoegdheden van 
medewerkers voor de klas zijn gestructureerd in beeld gebracht. Daar waar nodig zijn passende 
maatregelen genomen om aan de wettelijke bevoegdheid te voldoen. Hiervoor is met sommige 
medewerkers een individueel ontwikkeltraject afgesproken. 
 
Veiligheid is binnen AS een belangrijk beleidsitem. Er is een integraal veiligheidsplan opgesteld 
en er is een veiligheidscoördinator aangesteld. Het actualiseren en  implementeren van het 
veiligheidsplan is nog niet op alle scholen gerealiseerd. Er is een visie op omgang met 
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incidenten en voorkoming van calamiteiten. Er wordt wisselend omgegaan met het al dan niet 
melden van incidenten. De RI&E wordt op alle scholen uitgevoerd, er zijn BHV organisaties 
ingericht en ontruimingsoefeningen worden gehouden.  
Op het gebied van beleidsvernieuwing worden zaken als nieuwbouw, het toewerken naar 
Integrale Kind Centra (IKC’s), en het aanschaffen van nieuwe methoden op scholen projectmatig 
en beheerst aangepakt.  
 
Gremia als MR en GMR worden actief betrokken bij de formele plannen binnen de 
beleidscyclus.  
 
Het bijhouden van wet- en regelgeving is belegd in portefeuilles van de AMT leden. Onderkend 
is dat de uitvoering van dit onderwerp geborgd moet worden en een onderdeel wordt van het 
kwaliteitssysteem.. 
 
 
Positieve bevindingen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Er is een missie, visie en beleid; 

 Het beleid bevat kwaliteitsonderwerpen als klanttevredenheid, veiligheidsbeleid, 
professionalisering en onderwijskundig beleid; 

 Er zijn van de missie en visie afgeleide plannen;  

 Plannen zijn grotendeels smart geformuleerd en gelieerd aan organisatiedoelstellingen; 

 De meeste medewerkers zijn op de hoogte van beleid en plannen; 

 De bijdrage van medewerkers aan het realiseren van doelstellingen wordt in de meeste 
gevallen duidelijk gemaakt en vindt in veel gevallen via werkgroepen plaats; 

 De beleidscyclus is afgesproken en vastgelegd;  

 In het kader van beleidsmonitoring worden voortgangsrapportages gemaakt; 

 De organisatie beschikt theoretisch over een dashboard met stuurinformatie. 
 

 
Te ontwikkelen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

    De betrokkenheid van medewerkers bij planvorming laat een wisselend beeld zien; 

 Stuurinformatie wordt op de verschillende niveaus onvoldoende gebruikt voor het 
evalueren van doelstellingen; dashboard is nog niet effectief operationeel. 

 Personeelsbeleid en daaruit voortvloeiende professionalisering moet breed 
geïmplementeerd worden. 

 Implementatie van het integrale veiligheidsbeleidsplan heeft nog niet op alle scholen 
plaatsgevonden. Daar waar dit wel het geval is zijn  niet alle veiligheidsplannen 
geactualiseerd. 
 

 

Organisatie 
 
De sectordirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel. De verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de diverse medewerkers en 
leidinggevenden binnen de school is overwegend helder. De meeste functies zijn beschreven en 
actueel en door medewerkers te vinden. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CvB en zorgteams zijn helder. 
Werkwijzen zijn vastgelegd in documenten (o.a. zorgplan en schoolplan) en worden in de 
praktijk gehanteerd. 
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Er is een GMR voor de gehele schoolorganisatie en een MR per school. De raden worden 
betrokken bij beleidsmatige zaken en krijgen onder andere input vanuit het bestuur en de 
directie. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Enkele schoollocaties beschikken 
over een leerlingenraad. 
 
Op alle scholen is een uitgebreide overleg- en communicatiestructuur, deze is vastgelegd, o.a. in 
teamkalenders. Tevens beschikt de school over diverse communicatiemiddelen waaronder 
intranet en koerskranten.  
 

Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een documentendatabase (mavim rules). Het 
kwaliteitshandboek en de uitwerking van de processen van Aloysius vindt daarin plaats. 
Instructiedocumenten worden waar nodig geactualiseerd. De nieuwe centrale 
documentendatabase is nog niet toegankelijk voor medewerkers, dit moet eerste kwartaal 2015 
gerealiseerd zijn.  
Klassenmappen zijn niet in alle gevallen geactualiseerd, deze bevatten in sommige gevallen 
verouderde documenten en protocollen. 
 
Processen als instroom en uitstroom/nazorg van de leerlingen zijn beschreven naar de actuele 
stand van zaken schooljaar 2013/2014. In verband met Passend Onderwijs en de inrichting van 
samenwerkingsverbanden en de onduidelijkheid die dit binnen de gehele sector met zich 
meebrengt, is ervoor gekozen deze processen eind schooljaar 2014/2015 naar de dan geldende 
situatie bij te stellen. 
 
De meeste kritische processen die in het kwaliteitsmanagementsysteem gevraagd worden zijn 
beschreven. Het beheer van processen en documenten wordt eerste kwartaal 2015 formeel 
geregeld en beschreven in een procedure. 
 
Registraties in de vorm van notulen van overlegvormen, verslagen, dossiers, nieuwsbrieven en 
folders zijn op de meeste locaties voorhanden. Er is nog geen systematiek en een procedure 
aanwezig op welke wijze deze worden beheerd. 
 
De gebruikte leermiddelen en methoden zijn afgestemd op het onderwijsmodel. Het structureel 
monitoren of leermiddelen en methodieken in de toepassing ervan voldoen vindt nog niet plaats. 
Wel worden nieuwe methoden in pilotvorm getoetst.  
 
Het huidige leerlingvolgsysteem van Aloysius is Esis B voor SO en SBO en MLS voor het VSO. 
Dit wordt op alle scholen gebruikt. 
 
Er is een centraal meerjarenonderhoudsplan van in eigendom zijnde gebouwen beschikbaar en 
er is een integraal veiligheidsplan, dit is nog niet op schoollocaties. RI&E’s worden uitgevoerd op 
alle locaties en de BHV organisatie is ingeregeld. Ontruimingsoefeningen vinden plaats en 
worden geregistreerd. 
Er zijn nog geen centrale afspraken rondom inkoop. Afspraken rondom bestellingen zijn 
vastgelegd in een aparte inkoopmodule “Pro Active Inkoop”. 
De ICT organisatie baart de meeste auditees zorgen, niet alle essentiële informatie is 
gemakkelijk toegankelijk en niet alle hulpmiddelen werken naar behoren. 
Een aandachtspunt betreft de bekendheid bij medewerkers rondom geheimhouding van 
privacygevoelige data op computers, tablets e.d. Momenteel wordt gewerkt aan het vastleggen 
van afspraken daaromtrent. 
 
Positieve bevindingen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 
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 De organisatie beschikt over een organogram; 

 Van alle relevante bedrijfsonderdelen zijn de meeste processen vastgesteld en 
beschreven; 

 Er is een gedocumenteerd kwaliteitssysteem in aanbouw (eerste kwartaal 2015 gereed); 

 Er zijn functieprofielen en competenties vastgesteld voor medewerkers; 

 Er is een overleg- en communicatiestructuur; 

 Medezeggenschap van ouders en medewerkers vindt plaats; 

 Er is een formele directievertegenwoordiger voor kwaliteit, met vastgestelde 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangewezen; 

 Beheer van documenten en registraties is in ontwikkeling; 

 Er is een meerjarenonderhoudsplan voor schoolgebouwen. 
 

 
Te ontwikkelen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Nog niet alle kritische centrale processen op het gebied van HRM zijn effectief operationeel; 

 Nog niet alle ICT werkt naar behoren; 

 Beschreven processen zijn voor een groot deel van de medewerkers onbekend. 
 

 
Primair Proces 
 
De  kritische primaire processen zijn beschreven. Het instroom proces is aan verandering 
onderhevig vanwege de diverse werkwijzen die binnen de verschillende 
samenwerkingsverbanden gelden. 
Het onderwijsmodel op basis waarvan gewerkt wordt is bij de meeste medewerkers bekend. 
Het primaire proces is nader uitgeschreven in de zorgplannen. De rol en werking van de CvB is voor 
betrokken functionarissen helder. 

Op alle scholen wordt gewerkt met het OPP. IB-ers zijn bezig met het uitwerken van leerroutes 
en leerlijnen. Groepsplannen worden gebruikt en er wordt gewerkt met arrangementen. 
Verantwoordelijkheden met betrekking tot het OPP zijn vastgelegd.  Ondertekening van de 
plannen vindt plaats, ook door ouders. Het binnen zes weken vaststellen van een OPP voor 
iedere leerling lukt in de meeste gevallen.  
 
Het aantoonbaar volgen van de leerling volgens het OPP geschiedt op alle scholen. 
Klassenbezoeken worden wisselend gehouden. Systematische inbedding van de methodiek in 
het kwaliteitsmanagementsysteem moet nog plaatsvinden.  
Er wordt gebruik gemaakt van CITO toetsen. Op sommige scholen wordt gestart met SCOL voor 
het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 
Het delen van kennis vindt plaats via werkoverleggen, studiedagen en vakgroepoverleggen. Het 
uitvoeren van intervisie geeft een wisselend beeld. 
 
Voor het melden van voorvallen (onder meer klachten, incidenten) is een procedure uitgewerkt. 
Medewerkers weten van het bestaan van de procedure. Als zich een incident heeft voorgedaan 
wordt dit in de meeste gevallen nabesproken in het team en worden afspraken gemaakt hoe dit 
toekomstig te voorkomen. Deze afspraken worden nog niet formeel vastgelegd. Aggregatie van 
gegevens vindt momenteel nog niet plaats. 
 
Leerlingdossiers worden bijgehouden. De diverse medewerkers weten wat en waar zij zaken 
moeten registreren. Uit de door het auditteam onderzochte dossiers (door alle teams zijn 
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meerdere dossiers ingezien) bleek dat de doelstellingen geëvalueerd worden en bijgesteld en 
dat belemmerende en beschermende worden beschreven. Doelen voor leerlingen worden niet in 
alle gevallen gehaald. Analyses waardoor dit komt met als doel processen te verbeteren worden 
nog niet gemaakt.  

 
De overdracht, uitstroom en verwijdering van leerlingen is vastgelegd in processen. Met 
betrekking tot het proces nazorg geven auditees aan dat niet geheel duidelijk is wie daar welke 
rol in hebben. Wettelijk gezien moet de school leerlingen twee jaar volgen, met Amplix is 
hiervoor een geautomatiseerde bestendigingsmonitor Attrack ontwikkeld. 
 

Leerlingdossiers worden zorgvuldig opgeborgen in afgesloten kasten, privacy afspraken zijn niet 
in alle gevallen duidelijk.  
 
Positieve bevindingen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Werkwijze voor instroom (aanmelding, indicatie, herindicatie, plaatsing) is vastgelegd en 
helder; 

 Wensen en mogelijkheden voor leerlingen worden vastgelegd; 

 Er vinden risico-inschattingen voor leerlingen plaats in de vorm van belemmerende en 
beschermende factoren; 

 Met elke leerling is een schriftelijke overeenkomst, het OPP opgesteld; 

 Leerroutes en leerlijnen zijn beschreven; 

 Elke leerling heeft een dossier met de relevante documenten; 

 De verantwoordelijkheid van het OPP is toegewezen;  

 Periodiek is er voortgangsoverleg voor elke leerling; 

 Er zijn afspraken over de frequentie van evaluatie 

 Bestendiging van leerlingen wordt gemonitord. 
 
 
Te ontwikkelen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Er is geen sluitend systeem van documentenbeheer voor de leerlingendossiers; 

 Er is niet voor alle functiegroepen een zodanig sluitend systeem voor het delen van kennis 
en ervaringen en dat er een koppeling plaatsvindt naar het behalen van doelstellingen; 

 Het uitvoeren van klassenobservaties geeft een wisselend beeld; 

 De afspraken met betrekking tot privacy van leerling-gegevens zijn niet bij betreffende 
medewerkers bekend; 

 De toedeling van verantwoordelijken met betrekking tot registraties en stappen bij de 
uitstroom en nazorg van leerlingen zijn niet bij alle betreffende medewerkers bekend. 

 
Mensen 
 
De personele processen en de belangrijkste procedures zijn beschreven. Het inwerken wordt 
door de schoollocaties en teams zelf uitgevoerd. Er is diversiteit in de manier waarop inwerken 
wordt vormgegeven, het werken met een programma of met mentoren is per locatie verschillend. 
 
De gesprekkencyclus is op de meeste scholen geïmplementeerd, er zijn gespreksplanningen 
aanwezig en deze worden in de meeste gevallen uitgevoerd. Terugkoppeling op centraal niveau 
geschiedt niet in alle gevallen waardoor een compleet centraal overzicht van gehouden 
gesprekken ontbreekt. In/tijdens de gesprekkencyclus wordt naar opleidingsbehoeften gevraagd. 
De integrale aanpak rondom professionalisering, resultaatgerichtheid dient nog verder 
uitgewerkt te worden. 



Q201402                               Rapportage precertificatietoets Aloysius Stichting                                           

 

 
11 

 
In de perspectiefplannen wordt scholing opgenomen die het behalen van doelstellingen 
bevorderen. De Aloysius Academie biedt trainingen aan, dit is medewerkers niet in alle gevallen 
bekend en waar dit wel het geval is wordt het trainingsaanbod onvoldoende onderwijsinhoudelijk 
ervaren. Dit betreft deels centrale, deels opleidingen voor individuele ontwikkeling. Criteria voor 
toewijzing zijn overwegend helder.  Op alle schoollocaties vindt scholing plaats. Waar de 
bevoegdheden van medewerkers binnen AS geregistreerd dienen te worden is niet op alle 
scholen duidelijk. HR Digitaal is in ontwikkeling.  
 
De werkwijzen rondom stagiaires en stagebeleid zijn helder. Het delen van kennis tussen 
medewerkers vindt overwegend plaats in werkoverleggen, intervisie en casuïstiekbesprekingen 
en studiedagen. Er zijn afspraken over het houden van exitgesprekken. 
 
Positieve bevindingen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Uitgangspunten voor HRM beleid liggen vast in het strategisch beleidsplan; 

 Opleidingsbeleid is in de plannen op schoolniveau nader uitgewerkt; 

 Voor de meeste functies zijn functieomschrijvingen en/of competentieprofielen opgesteld; 

 Er is een formatieplan, afgestemd op het verwachte aantal leerlingen; 

 Elke medewerker heeft een dossier; 

 De gesprekkencyclus wordt overwegend systematisch uitgevoerd; 

 Bevoegdheden van medewerkers zijn in de personeelsdossiers vastgelegd; 

 Bekwaamheden van medewerkers zijn geborgd via de gesprekscyclus; 

 Er worden middelen voor (na)scholing beschikbaar gesteld; 

 De school faciliteert het delen van kennis bijvoorbeeld door werkoverleg, studiedagen en 
vakgroepoverleg; 

 Criteria voor het functioneren van medewerkers liggen vast 

 Er zijn afspraken mbt het voeren van exitgesprekken. 
 

Te ontwikkelen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Niet alle medewerkers zijn bekend met de Aloysius Academie en curriculum; 

 HR Digitaal (individueel protfolio) is niet effectief operationeel; 

 Professionaliseringsactiviteiten voor medewerkers inclusief nascholing worden 
onvoldoende op effectiviteit beoordeeld; 

 Geaggregeerde resultaten van functioneringsgesprekken en exitgesprekken worden 
onvoldoende benut bij beleidsvorming; 
 

Partners 
 
De school werkt nauw samen met een aantal belangrijke partners. Met kritische partners zijn 
convenanten of samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De evaluatie van kritische 
samenwerkingspartners vindt nog onvoldoende systematisch en tegen vastgestelde criteria 
plaats. 
 
De school betrekt diensten, hulpmiddelen en infrastructuur van externe leveranciers. Er zijn met 
een groot aantal (kritische) leveranciers vaste afspraken, welke zijn vastgelegd in contracten. Er 
is een overzichtslijst met contracten beschikbaar. 
De procedure inkoop en beoordelen van leveranciers is beschreven. De werkwijze is niet op alle 
scholen bekend. 
 
Goed geregeld in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 
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 Criteria voor de keuze en beoordeling van samenwerkingspartners en leveranciers zijn 
vastgelegd of bekend; 

 De organisatie heeft een beleid voor zelf doen of uitbesteden; keuzes hierin zijn gemaakt;  

 Voor de klanten (leerlingen en hun ouders/verzorgers) is duidelijk welke activiteiten door 
de school zelf ondernomen worden en welke door een samenwerkingspartner of 
leverancier;  

 Er is een overzicht van leveranciers; 

 Het procuratieschema is vastgelegd.  
 
 

 
Te verbeteren in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Hoe samenwerkingsverbanden aangegaan worden en wat er wanneer vastgelegd wordt in 
een samenwerkingsovereenkomst, is nog niet vastgesteld; 

 Systematische evaluatie van  samenwerkingspartners en leveringsovereenkomsten vindt 
onvoldoende aantoonbaar en tegen vastgestelde criteria plaats. 
 

Reflectie 
 
Binnen de scholen worden diverse instrumenten ingezet, die informatie verschaffen over het functioneren 
van processen binnen de school. Voorbeelden zijn de risico-inventarisatie en -evaluatie, MTO, de interne 
audits, de inspectierapportages. Amplix is het bureau dat onderzoeken uitvoert en gegevens verzamelt. 
De resultaten van deze onderzoeken worden in veel gevallen systematisch geanalyseerd en in de meeste 
gevallen binnen de scholen in teamoverleg besproken met en teruggekoppeld aan de medewerkers. De 
resultaten worden tevens op AMT-niveau besproken en geanalyseerd en voor een deel omgezet in 
verbeteracties. 

Analyse van klachten en incidenten vindt onvoldoende plaats. Een geaggregeerde analyse 
wordt van deze registraties nog niet gemaakt en een organisatorische inbedding is nog niet 
gerealiseerd.  
Er is een directiebeoordeling uitgevoerd. 
 
Positieve bevindingen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

 Er worden gestructureerd diverse tevredenheidsonderzoeken gehouden; 

 Er worden interne audits gehouden; 

 Er zijn klanttevredenheidsonderzoeken (ouder- en leerlingenquête gehouden);  

 Er is een onderzoeksvorm bepaald voor het doen van stakeholdersonderzoek; 

 Een aantal samenwerkingsverbanden en leverancierscontracten wordt geëvalueerd; 

 Er is een directiebeoordeling uitgevoerd. 
 

Te ontwikkelen in relatie tot de Kwaliteitsnorm: 

    De definitie van klachten en incidenten is niet op alle scholen duidelijk waardoor niet alles  
   wat meldenswaardig is gemeld wordt; 

 Professionaliseringsactiviteiten inclusief nascholing worden niet systematisch op 
effectiviteit beoordeeld. 
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4. Conclusies  
 
Beleid 
Er is een start gemaakt met een nieuwe cyclus voor het Meerjarenbeleid. Doorvertaling van 
Aloysius beleid naar integraal schoolbeleid, met aandacht voor personeels- en opleidingsbeleid 
is in ontwikkeling. Zowel op sectorniveau als in de scholen zijn eigen jaarplannen en 
perspectiefplannen ontwikkeld. Medewerkers worden wisselend betrokken bij het opstellen van 
deze plannen. De uitvoering geschiedt veelal via werkgroepen. Het 
managementinformatiesysteem (dashboard) wordt in de praktijk nog onvoldoende gebruikt als 
sturingsinstrument voor de implementatie en evaluatie van geformuleerde beleidsdoelstellingen. 
Systematisch evalueren en bijstellen van doelstellingen kan nog worden verbeterd.  
Het werken via managementcontracten, dit jaar voor het eerst, biedt nog meer mogelijkheden tot 
strakkere sturing en monitoring.  
 
Organisatie  
De meeste medewerkers kennen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De 
overlegstructuur wordt gevolgd en de meeste activiteiten worden vastgelegd in de jaarplannen 
en jaarplanners. Leerlingvolgsystemen worden gebruikt, Schoolstandaard en/of PO planners 
worden ingezet. Er wordt gewerkt met arrangementen. Er zijn grote stappen voorwaarts 
gemaakt in de realisatie van een kwaliteitssysteem. Er wordt gewerkt aan een database voor 
relevante documenten voor Aloysius en er wordt gewerkt aan een Kwaliteitshandboek, waarin 
de kritische processen van de organisatie beschreven staan, waardoor het kwaliteitssysteem 
beter geborgd is. De ICT organisatie verdient aandacht, niet al het instrumentarium kan 
momenteel benut worden. 
 
Primair Proces  
De elementen van het primair proces zijn binnen Aloysius in bijna alle scholen volledig 
uitgewerkt. Het primaire proces is nader uitgeschreven in de zorgplannen en schoolplannen. Er 
is er een handleiding OPP opgesteld. Dit is een goede basis voor de verdere ontwikkeling van 
het opbrengstgericht werken. Aanbevolen wordt de analyse en reflectie op orthopedagogisch en 
orthodidactisch handelen te structureren en te systematiseren volgens een vaste systematiek. 
De best practices van scholen kunnen nog meer worden gedeeld.  
 
Mensen  
De belangrijke elementen voor een kwaliteitssysteem zijn al aanwezig, zoals afgesproken 
competentieprofielen, formatieplannen, een beoordelings- en een gesprekscyclus en 
personeelsdossiers. Er is gestart met een nieuwe wijze voor het houden van 
functioneringsgesprekken. Uitkomsten van functioneringsgesprekken en beoordelingen in de 
praktijk kunnen nog meer input worden voor nieuw opleidingsbeleid. De nieuwe 
gesprekkencyclus is bijna overal gestart of er zijn gesprekken ingepland. Aan het registreren van 
de vereiste bevoegd en bekwaamheden van medewerkers in individuele digitale dossiers en een 
centrale registratie van deze wettelijke vereisten wordt nog gewerkt (HR Digitaal).  
 
Partners 
De afspraken over inkoop en het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn op stafbureau 
niveau vastgelegd. Op schoolniveau zijn deze afspraken niet in alle gevallen voldoende bekend. 
De organisatie heeft in beeld wie haar kritische samenwerkingspartners zijn. Aan het 
aantoonbaar evalueren van de samenwerking en hier lering uit trekken wordt komend jaar 
aandacht gegeven door onder andere een stakeholdersenquête. 
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Reflectie  
Er zijn diverse meet- en signaleringsinstrumenten beschikbaar en deze worden ingezet.  
Conclusies op effecten kunnen nog beter zichtbaar worden gemaakt.   
Directiebeoordelingen worden uitgevoerd.  
 
 
 
Ten slotte. 
Het auditteam vindt een aanvraag voor certificatie najaar 2015 haalbaar indien tenminste 
onderstaande zaken nadere uitwerking vinden: 

- het implementeren van de integrale visie op veiligheid (uitrol veiligheidsplan) 
- het implementeren van het dashboard; kwalitatieve indicatoren en het beschikbaar 

stellen van stuurinformatie hieromtrent; 
indicatoren staan op niveau van directie, op schoolniveau nog discussie; 

- oplossen van ICT problemen; 
- bredere bekendheid en gebruikmaking van Aloysius Academie, wordt nu gezien als vast 

(beperkt) aanbod maar is geen breed gedragen instrument; 
- implementeren van HR Digitaal, portfolio per medewerker; 
- implementeren van de documentendatabase Mavim Rules. 
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Bijlage 1 Auditprogramma’s 
Pre certificering Aloysius   programma 1  
Locatie: SBO de Fakkel, Athenelaan 11, 2152 KL, Nieuw Vennep 

Auditor: Petra vd Jagt 

Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer)  

     

9.00-9.45 
uur 

Locatie-directeur 
/locatie coördinator 

Karin Kersten 
Saskia Smit 

Petra vd Jagt Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

10.00-
10.45 uur 

Orthopedagoog/ lid 
zorgteam  

Fiona 
Waterbeek 

Petra vd Jagt Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
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technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
 

11.00-
11.45 uur 

Intern begeleider Natasja van 
Schravendijk 

Petra vd Jagt Domein Beleid: 
Planning: beleidsproces, doelen , indicatoren 
Domein Organisatie:  
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: onderwijs-methoden en 
technieken 
Infrastructuur: werking leermiddelen geborgd 
Domein Primair proces 
Uitvoering: OPP 
Domein Mensen 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: functioneringsgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

12.00-
12.30 uur 

Lunch (wordt door 
school geregeld) 

   

12.30-
13.15 uur 

Administratie of 
Conciërge 

Margo 
Kortekaas 

Petra vd Jagt Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: veiligheidsbeleid 
Planning: School- en gedragsregels 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Privacy 
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Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen. 

13.30-
14.15 uur 
 
 
 

2 leerkrachten Marti Engels 
(tevens MR-lid) / 
Annelies de 
kruijff ( tevens 
ICT-
contactpersoon) 

Petra vd Jagt Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie /input 
voor nieuw beleid 
 

14.15-
14.45 uur 

Dossiers 
doornemen 

 Petra vd Jagt Compleetheid dossiers 
Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 

14.45 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

   

15.30 uur  Auditoren 
verzamelen in 
Voorhout 
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Pre certificering Aloysius   programma 2 
Locatie: SBO don Boscoschool, Don Boscostraat 1, 2161 Lisse 
Auditor: Caroline vd Linde 
Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer) 
Jeroen Spanbroek, locatiedirecteur 0617111089 

     

11.00-
11.45 uur 

Locatie-directeur Jeroen 
Spanbroek 

Caroline vd Linde Domein Beleid 
Planning: Vastgesteld ontwikkelingsperspectief 
en opbrengsten (onderwijskundig beleid) 
Planning: medewerkers zijn bekend met beleid 
en plannen 
Realisatie: Mensen en middelen (begroting en 
verantwoording) 
Infrastructuur 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Systeem: bekendheid kwaliteitssysteem 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: privacy  
Uitvoering: OPP 
Afsluiting: nazorg 
Domein Mensen 
Selectie: Werving en selectie 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Ontwikkeling: urenplaatjes  
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie / input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

11.45- 
12.15 uur  

Lunch (wordt door 
school verzorgd)  

   

12.15- 
13.00 uur 

Orthopedagoog/ lid 
zorgteam  

Ester Bleichrodt Caroline vd Linde Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
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Inrichting: bekendheid TVB’s 
Systeem: bekendheid kwaliteitssyteem  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Afsluiting: nazorg 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Ontwikkeling: urenplaatjes 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
 

13.15-
14.00 uur 
 

Administratie Christiane van 
Nieuwkoop 

Caroline vd Linde Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Privacy 
Afsluiting: nazorg 
Domein Mensen: 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
 

14.15-
15.00 uur 
 
 

2 leerkrachten Hortanse 
Schoone, Ellen 
Roeloffs 

Caroline vd Linde Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Systeem: bekendheid kwaliteitssyteem 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
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Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: opleidingsplan 
Beoordeling: functioneringsgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie / input 
voor nieuw beleid 

15.00-
15.15 uur 

Dossiers 
doornemen 

 Caroline vd Linde  

15.15 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

   

15.30 uur Auditoren 
verzamelen in 
Voorhout 
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Pre certificering Aloysius   programma 3 
Locatie: SO Antoniusschool Heereweg, Heereweg 100, 1901ME Castricum  
Auditor: Eli-Anne van der Torn, Huib Blokzijl 
Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Robbert Verhoeven 06 22359106 

     

9.00-9.45 
uur 

locatie coördinator 
Robbert Verhoeven 
(directeur heeft 
gesprek in Schagen) 

 Eli-Anne van der 
Torn 
Huib Blokzijl 

Domein Beleid 
Planning: Vastgesteld ontwikkelingsperspectief 
en opbrengsten (onderwijskundig beleid) 
Planning: medewerkers zijn bekend met beleid 
en plannen 
Realisatie: Mensen en middelen (begroting en 
verantwoording) 
Infrastructuur 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Systeem: bekendheid kwaliteitssysteem 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: privacy  
Uitvoering: OPP 
Afsluiting: nazorg 
Domein Mensen 
Selectie: Werving en selectie 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Ontwikkeling: urenplaatjes  
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie / input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

10.00-
10.45 uur 
uitloop 
mogelijk 

Orthopedagoog/ lid 
zorgteam  
Jet Blokdijk  
Yvonne Bot 

 Eli-Anne van der 
Torn 
Huib Blokzijl 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s 
Systeem: bekendheid kwaliteitssyteem  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
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technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Afsluiting: nazorg 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Ontwikkeling: urenplaatjes 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
 

11.00-
11.45 uur 

Dossier doornemen  Eli-Anne van der 
Torn 
Huib Blokzijl 

Compleetheid dossiers (digitaal of papier) 
Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 

11.45-
12.15 uur  

Lunch (wordt 
geregeld door 
school) 

   

 (zorg) coördinator 
Antoinette 
Scheffers 
Mobiel:  
06 13150920 
Dit gesprek zal 
telefonisch op een 
andere dag 
plaatsvinden.  

 Eli-Anne van der 
Torn 
Huib Blokzijl 

Domein Beleid 
Planning: Vastgesteld ontwikkelingsperspectief 
en opbrengsten (onderwijskundig beleid) 
Realisatie: Bijdrage medewerkers afgesproken 
Domein Organisatie: 
Infrastructuur: Werking leermiddelen geborgd 
Domein Primair Proces: 
Uitvoering: Uitvoering OPP wordt bewaakt 
Domein Mensen 
Selectie: Werving en selectie 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: incidentenregistratie, evaluatie / input 
voor nieuw beleid 
Extern: Corrigerende  en preventieve 
maatregelen 
 

12.15 uur-  
13.00 uur  
 
 
 

2 leerkrachten 
Herbert de Krijger  
Kim Sijtema 

 Eli-Anne van der 
Torn 
Huib Blokzijl 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Systeem: bekendheid kwaliteitssyteem 
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Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: opleidingsplan 
Beoordeling: functioneringsgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie / input 
voor nieuw beleid 
 

13.30 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

   

15.30 uur  Auditoren 
verzamelen in 
Voorhout 
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Pre certificering Aloysius   programma 4 
Locatie: SO Antoniusschool Schagen, Kievitslaan 25G, 1742 AB Schagen 
Auditor: Ellen Ros 
Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer) 

     

9.00-9.45 
uur 

Locatie-directeur /locatie 
coördinator 

Remco Prast 
Louise Bos 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

10.00-
10.45 uur 

Intern begeleider 
 
VERVALLEN IVM ZIEKTE 

Marjolein Velt Ellen Ros Domein Beleid: 
Planning: beleidsproces, doelen , indicatoren 
Domein Organisatie:  
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: onderwijs-methoden en 
technieken 
Infrastructuur: werking leermiddelen geborgd 
Domein Primair proces 
Uitvoering: OPP 
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Domein Mensen 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: functioneringsgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

11.00-
11.45 uur 

Administratie of 
Conciërge 
VERVALLEN CONFORM 
AFSPRAAK 

 Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: veiligheidsbeleid 
Planning: School- en gedragsregels 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Privacy 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

11.45-
12.15 uur  

Lunch (wordt geregeld 
door school) en 
doornemen dossiers 

  Compleetheid dossiers (digitaal of papier) 
Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 

12.15-
13.00  
 

Klasse-assistent of 
leerkrachtondersteuner 

Ireen Leeuwangh 
leerkrachtonders
teuner 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: Veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Domein Reflectie 
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Intern: Medewerkertevredenheid 
 

13.15-
14.00 uur 
 

2 leerkrachten Sarah Hiddleston 
en Lydia van 
Amersfoort 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie /input 
voor nieuw beleid 
 

14.15 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

 Ellen Ros  

15.30 uur  Auditoren verzamelen in 
Voorhout 
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Pre certificering Aloysius   programma 5 
Locatie: Widdonckschool Heibloem, Meijelseweg 2b , 6089 ND Heibloem 
Auditor: Marjan Janssen, Chrisje Karsmakers 
Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer) 

     

9.00-9.45 
uur 

Locatie-directeur 
/locatie coördinator 

Pieter Classen Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

10.00-
10.45 uur 

Orthopedagoog/ lid 
zorgteam  

Ans van de 
Pasch 

Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
technieken 
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Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
 

11.00-
11.45 uur 

Intern begeleider Hans v/d Heuvel Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Domein Beleid: 
Planning: beleidsproces, doelen , indicatoren 
Domein Organisatie:  
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: onderwijs-methoden en 
technieken 
Infrastructuur: werking leermiddelen geborgd 
Domein Primair proces 
Uitvoering: OPP 
Domein Mensen 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: functioneringsgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

11.45-
12.15 uur  

Lunch (wordt 
geregeld door 
school) 

   

12.30-
13.15  
 

Klasse-assistent of 
leerkrachtonderste
uner 

Marij Emans Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: Veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: TVB 
Inrichting: interne communicatie 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
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Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
 

13.30-
14.15 
 
 
 

2 leerkrachten Ine van Heel 
Judith v/d Voort 

Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie /input 
voor nieuw beleid 
 

14.15-
14.30 uur 

Dossiers 
doornemen 

 Marjan Janssen 
Chrisje Karsmakers 

Compleetheid dossiers 
Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 

14.45 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

   

15.30 uur  Auditoren 
verzamelen in 
Voorhout  

  Via GoTo meeting!!! 
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Pre certificering Aloysius   programma 6 
Locatie: SO de Rungraaf, Vlokhovenseweg 41a, 5625 WT Eindhoven 
Auditor: Mirjam Garritsen, Ingrid Chambon 
Datum: 15-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer) 

     

9.00-9.45 
uur 

Locatie-directeur  Jos Vinders Mirjam Garritsen 
Ingrid Chambon 

Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

10.00-
10.45 uur 

Locatie-coördinator Peppi Petridou Mirjam Garritsen 
Ingrid Chambon 

Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
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Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 
 

11.00-
11.45 uur 

schoolmaatschappe
lijk werk 
 

Willeke 
Hendrikx  
 

Mirjam Garritsen 
Ingrid Chambon 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
 

11.45-
12.15 uur 

Lunch (door school 
verzorgd) 

   

12.30- Dossiers  Mirjam Garritsen Compleetheid dossiers 
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13.15 uur doornemen Ingrid Chambon Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 
 

 uitlooptijd    

14.00-
14.45 uur 

orthopedagoog Verv. Floor 
Ritzen 

Mirjam Garritsen 
Ingrid Chambon 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemome 

15.15-
16.00 uur 
 
 

2 leerkrachten Jody Miedema 
Joyce Huyberts 

Mirjam Garritsen 
Ingrid Chambon 

Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
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Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie /input 
voor nieuw beleid 
 

14.45 uur Einde auditdag op 
school, bedanken 
directie 

   

15.30 uur  Auditoren 
verzamelen in 
Voorhout 

  Via Go-To-Meeting 
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Pre certificering Aloysius   programma 7 
Locatie: VSO Molenduin, Zuiderweg 15, 1741 NA Schagen 
Auditor: Ellen Ros 
Datum: 22-01-15  
Scope: SO- SBO- VSO 

 

Tijd Functie Auditee Auditoren Onderwerpen 

 

  Bereikbaar vanuit school (naam en telefoonnummer)  
Wim Pietersma 
06-51040539 
wim.pietersma@aloysiusstichting.nl 

     

12.30-
13.15 uur 

Coördinator/ 
Leerkracht met 
speciale taken 

 Wim 
Pietersma/ 
Chantal van der 
Raaij 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Beleidsproces, doelen, indicatoren 
Planning: continue verbetering 
Planning: onderwijskundig beleid (vastgesteld 
OPP en opbrengsten) 
Planning: veiligheidsbeleid 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Inrichting: interne Communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair Proces 
Uitvoering: OPP 
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 
Domein Reflectie 
Intern: Evaluatie primair proces 
Intern: Incidentenregistratie+ evaluatie/input 
voor nieuw beleid 
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling 
naar betrokkenen 

13.15-
13.45 uur 

Lunch (wordt door 
school geregeld) 

   

13.45-
14.30 

Orthopedagoog/ 
IB/ lid zorgteam 

Chantal van der 
Raaij 
Igor Verettas 
 
 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe 
ontwikkelingen 
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Domein Organisatie 
Inrichting: bekendheid TVB’s  
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en 
technieken 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Domein Mensen 
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen 
Ontwikkeling: effectiviteit van opleidingen 
Ontwikkeling: Opleidingen 
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Domein Partners 
Samenwerking: Wie zijn kritische 
samenwerkingspartners. Afspraken vastgelegd 
en evaluatiemomenten 

15.00-
15.45 uur 
 
 
 

2 leerkrachten 
 

Merel Pols 
Lieneke van 
Hoven 

Ellen Ros Domein Beleid 
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en 
plannen 
Planning: School- en gedragsregels 
Planning: veiligheidsbeleid 
Domein Organisatie 
Inrichting: interne communicatie 
Infrastructuur: vaststelling noodzakelijke 
hulpmiddelen (methodes, gebouw, ict enz) 
Domein Primair proces  
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, 
doelen, uitstroomprofiel 
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief  
Uitvoering: Voortgang 
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem 
Uitvoering: werking CvB 
Afsluiting: Overdracht en nazorg 
Afsluiting: kennis delen 
Domein Mensen: 
Beoordeling: beoordelingscriteria functie en 
functioneringsgesprekken 
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en 
exitgesprekken 
Domein Reflectie 
Intern: Medewerkertevredenheid 
Intern: incidentenregistratie , evaluatie /input 
voor nieuw beleid 
 

15.45-
16.15 uur 

Dossiers 
doornemen 

 Ellen Ros Compleetheid dossiers 
Afspraken rondom privacy 
Klassenmappen 

16.15 uur Einde audit    
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Bijlage 2 Bevindingenrapportage De Fakkel 
 

 

Aloysius  Interne Audit.     Precertificatie toets 
 
 
Sector: West 
School/locatie: De Fakkel 

 
Sfeertekening gesprekken: Gesprekken hebben in open sfeer plaatsgevonden. Medewerkers gaven allen aan duidelijke sturing te ervaren. Veel zaken 
worden opgepakt. Alle medewerkers vertoonden coöperatieve houding zowel tijdens audit als m.b.t. huidige beleidsvoering 
 
Datum van de audit: 15 januari 2015 
 
Auditoren: Petra van der Jagt CKMZ 
 
 

Opmerkingen algemeen: algemene indruk wekt vertrouwen dat zaken daadwerkelijk worden opgepakt en medewerkers hiervoor openstaan. Er moet nog 
wel veel worden aangepakt, o.a. dossiers, ICT. Alle gesproken medewerkers geven aan met meer plezier naar hun werk te gaan en meer waardering te 
krijgen voor hetgeen gedaan wordt. Medewerkers geven aan het gevoel te hebben dat er naar hen wordt geluisterd. Feedbackcultuur wordt langzaam 
gewoner, hier is nog wel winst te behalen geven alle gesprokenen aan. 

 

 
Documenten die zijn gezien door auditoren:  
-jaarplan De Fakkel 
-Perspectiefplan de Fakkel/ perspectiefplan West 
-leerkrachtcompetenties 
-Notitie SBO Haarlemmermeer 
-Notulen zorgoverleg 
-Notulen teamvergaderingen 
-Notulen GMT 
-Notulen groot zorgoverleg 
- 6 leerlingdossiers 
-Format OPP 
-Kwaliteitskalender    / GHP map gezien / klassenmap gezien 
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Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid Visie en Missie zijn bij medewerkers bekend.  
 

 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

Veiligheid is als belangrijk uitgangspunt meegenomen in 
beleidsplan, hierbij wordt ingestoken op de 
gedragscomponent van zowel leerlingen als 
medewerker: open cultuur, feedback geven staat 
centraal.  

Hiermee is een voorzichtig begin gemaakt dat door alle 
medewerkers wordt herkend maar waarvan alle 
medewerkers aangeven dat dit nog moet groeien. 

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

Medewerkers kennen doelen en plannen. 
Het onderwijsprofiel is beschreven. 

 Deze zijn hun medegedeeld in teamvergadering en 
daarover is dialoog gevoerd. Van actieve betrokkenheid 
vooraf is dit jaar bewust geen sprake geweest ivm 
veelheid van zaken die aangepakt moesten worden en 
tijdsfactor. Volgend jaar worden medewerkers actiever 
betrokken bij opstellen en zal meer van hun input 
gebruikt worden. 

 1.1.4. Beleidsproces 
 

Is een centraal uitgeschreven proces dat bekend is.  

 1.1.5 wet- en regelgeving 
 

Niet aan orde geweest 
 

 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Mdw kennen beleid en plannen en weten wat er van 
hen wordt verwacht. 

 
 
 

1.2 Realisatie 1.2.1. voldoende mensen 
en middelen 

 Intranet wordt na omzetting door alle medewerkers in 
mindere mate geraadpleegd. Voorheen startte de 
computer met intranet op waardoor belangrijke 
informatie direct gedeeld werd, nu vraagt dit een extra 
handeling die door de meeste medewerkers niet wordt 
verricht. 

 1.2.2 bijdrage van de 
medewerkers 

Bijdrage is mdw bekend.  
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2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.1 inrichting passend 
 

 Niet alle functies van de Digiborden zijn te gebruiken. 
Printers werken niet in alle gevallen. 
Dit is reeds aangekaart en hier wordt een oplossing voor 
gezocht. Gesproken medewerkers geven alle aan dat 
deze situatie reeds enige tijd voortduurt en vertraging in 
dagelijkse proces oplevert en irritaties (bv niet kunnen 
printen). 
 
Intranet en website zijn niet in alle gevallen 
communicerende vaten: als een protocol op intranet 
wijzigt dat ook op website wordt vermeld (bv 
pestprotocol) moet de website ook worden aangepast. 
Hier is nog geen sluitend systeem voor. 

 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

TVB zijn overwegend duidelijk voor medewerkers.   

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

Er vindt overleg plaats conform de planning. Alle 
medewerkers zijn in overlegstructuur opgenomen. 
Jaarkalender (gezien jaarkalender 14-15) wordt als 
borgingsinstrument gebruikt, geeft zicht wanneer welk 
overleg plaatsvindt. Overlegstructuur staat in 
perspectiefplan uitgeschreven, deze is dit jaar 
aangepast. 

 

 2.1.4 medezeggenschap 
geregeld 
 

Medezeggenschap is geregeld. Er is een MR en vanuit 
de school heeft een medewerker zitting in de GMR. 
Besluitvorming in MR vindt plaats cf wettelijke 
vereisten. 

 

 2.1.5 
organisatiewijzigingen 
beheerst 

  

2.2. systeem 2.2.1 processen vastgesteld 
 

Momenteel wordt een aantal protocollen herschreven 
(vb: protocol kindermishandeling). 

Medewerkers zijn onbekend met de 
documentendatabase (Mavim Rules).  
De hoog risico protocollen voor de school zijn niet voor 
alle medewerkers gemakkelijk vindbaar op het intranet. 
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NB: het is onduidelijk op welke wijze er afstemming 
plaatsvindt met kwaliteitsmanagementafspraken op 
centraal AS niveau, risico: zaken dubbel doen 

 2.2.7 toegankelijkheid van 
documenten 
 

 Documenten zijn slecht vindbaar voor medewerkers. 

 2.2.8 wijzigingen in het 
systeem 

  

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

BHV organisatie is ingeregeld, er worden ontruimingen 
gehouden (25 september 2014 was de laatste) , deze 
worden in logboek bij administratie bijgehouden. Ook 
keuringen door brandweer worden bijgehouden door 
administratie. 

 

 2.3.2. infrastructuur 
geborgd 

Onderwijsmethoden worden opnieuw aangeschaft. Dit 
vindt in onderling overleg met team plaats, er worden 
proeflessen mee gehouden en geëvalueerd. 

 

    

3 Primair 
Proces 

   

3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

 Het huidige instroomproces, gebruikmaking van 
toelaatbaarheidsverklaringen, is medewerkers 
onduidelijk. 

 3.1.2 vaststellen klanteisen 
en opdrachtdoelen 
 

Ouders worden actief betrokken bij opstellen van 
doelen. 

 

 3.1.3 Belemmerende en 
beïnvloedbare/ risico’s 
factoren zijn vastgesteld 
 

Deze worden in kaart gebracht en staan opgenomen in 
het OPP en jaarlijks besproken. Opp wordt ahv CITO 
scores bijgesteld en met ouders besproken (3x per jaar). 

 

 3.1.4 
Capaciteit/deskundigheid 
aanwezig 
 

Alle medewerkers zijn bevoegd hun taak uit te oefenen.   
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 3.1.5. toetsing vooraf 
 

  

 3.1.6 Schriftelijke 
overeenkomst 

Deze worden opgesteld en door ouders ondertekend. Deel hiervan wordt momenteel opgenomen in leerling 
dossier (was lichte achterstand), dit is bekend en wordt 
opgepakt. Heeft tevens te maken met ICT perikelen, 
nieuwe computers en configuratie waardoor systeem 
tijdelijk buitenwerking is geweest. 
 
Ouders tekenen (door gebruikmaking van twee 
formulieren) momenteel niet voor gebruik van 
fotomateriaal en verspreiding adresgegevens. Tip: Deze 
bepaling kan op het eerste document worden bijgevoegd 
dat wel door ouders wordt ondertekend 
(gegevensverzameling Esis-A). 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

  

 Algemeen Er is een schoolstandaard opgesteld: 
uitstroomperspectief is overwegend vmbo basis, er zijn 
arrangementen basis, intensief en plus. Er worden voor 
ieder te behalen kerndoel jaarplanningen opgesteld 
(gezien jaarplanning rekenen). Er wordt gewerkt met 
groepsplannen. Het 4D model is door IB-ers uitgewerkt 
en staat momenteel “in de week” bij de leerkrachten, is 
net een start mee gemaakt. 
Onderwijsprofiel is in het 4D model beschreven. 
Er wordt gewerkt met leerlijnen. 

Er wordt niet gewerkt met de PO Planner (AS breed 
ingezet) maar met de schoolstandaard. Het is niet voor 
alle medewerkers duidelijk wat de afspraken zijn mbt wel 
of niet (toekomstig) werken met de PO planner. 

 3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 
 
 
 
 
 

Wordt voor alle leerlingen opgesteld. 
Groepsplannen worden momenteel gestandaardiseerd. 
 
 
 
 
 
 

Dit schooljaar waren wel alle OPP’s binnen wettelijke 
termijn van 6 weken opgesteld echter nog niet besproekn 
binnen deze termijn. Hieraan lagen ICT perikelen ten 
grondslag. Inmiddels is er wel voor iedere leerling een 
OPP opgesteld en besproken. 
 
SCOL wordt niet standaard afgenomen. 
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Opbrengsten 
 

Opbrengsten op leerlingniveau worden gemonitord Opbrengsten op groepsniveau worden nog niet in kaart 
gebracht. 

 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

Er zijn leerlingdossiers, deze kennen alle een zelfde 
opbouw. 
 

Afspraken mbt omgang met medicatie en 
verantwoordelijkheden zijn onvoldoende duidelijk 
vastgelegd in leerlingdossier. 
 
Niet in alle dossiers zitten toetsuitslagen (is wel een tab 
voor gemaakt). 
 
SCOL wordt niet afgenomen. 

 3.2.4 vertrouwelijkheid 
 

 Afspraken mbt omgaan met leerling dossiers zijn op 
hoofdlijnen duidelijk voor medewerkers, maar er staan 
geen concrete afspraken op papier, er is geen 
privacyreglement. 
 
Medewerkers geven aan thuis via sharefile te kunnen 
werken. De afspraken mbt omgaan  privacy van gegevens 
en hoe gegevens te beveiligen zijn niet duidelijk. 

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

Jaarplanning borgt dat geen enkele leerling wordt 
vergeten in bespreking. Er is een formulier om leerlingen 
aan te melden in het zorgteam (gezien). 
Er wordt wekelijks een overlegmoment ingelast om 
lopenede zaken te bespreken, terugkoppeling vindt plaats 
via registratie in Esis B.  
 

 

 3.2.6 Meelezen en 
beoordelen geregeld 
 

Leerlingdoelen worden door IB en coördinator 
nagekeken.  

Doelen zijn niet in alle gevallen smart beschreven. 

 3.2.7 Afwijkingen worden 
beheerst 

Incidenten worden geregistreerd in Esis B. De definitie van incident is niet algemeen bekend onder 
medewerkers. Er is geen incidentenprotocol bekend bij 
medewerkers. 
 

3.3 Afsluiting 3.3.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
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 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

De administratie heeft een cursus gevolgd (Attack??) 
mbt nazorg. 

Er zijn nog geen concrete verantwoordelijkheden 
vastgesteld voor uitvoering nazorgproces. 

 3.3.3 delen en benutten 
van kennis en ervaring 

  

Mensen    

 4.1.4 Personeelsgegevens Verzuim wordt bijgehouden door administratie, hier 
wordt actief beleid op gevoerd. 

 

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

 
 

 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

Kwaliteiten en competenties van alle mdw worden voor 
1 febr 2015 in kaart gebracht. Gesprekken hiertoe zijn 
gevoerd. 
Perspectiefplan geeft de gerichtheid van de 
scholing/opleiding die ingezet kan/mag worden aan. 
(recent plan per kalenderjaar 2015) 
 

Klassenobservaties en intervisies (kijkwijzer) worden 
genoemd, gezien prematuur zijn van plan zijn deze 
(uiteraard:opm CKMZ) nog niet uitgevoerd. 
Er is nog geen planning voor ingebruikname kijkwijzer 
opgezet. 

 4.2.3 middelen voor 
opleiding 
 

Er worden middelen ter beschikking gesteld. 
Medewerkers kunnen voorbeelden geven opleidingen 
die gevolgd worden, congressen die worden 
bijgewoond. 
 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van trainingen uit de 
Aloysius Academie (auditees geven als oorzaak aan dat de 
inhoud van de trainingen onvoldoende 
onderwijsinhoudelijk gericht is). 

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

Leerkrachten hebben opdracht gekregen om afspraken 
te maken om bij elkaar in de klas te kijken.  
 
Zorgteams van de 3 SBO scholen in West hebben 
onderling overleg zodat kennis gedeeld wordt en er 
uniformer gewerkt gaat worden. 
IB-ers delen over de scholen heen kennis met elkaar. 
Mogelijkheden voor intervisie voor medewerkers 
worden momenteel geïnventariseerd. 
 

Medewerkers nemen geen deel aan de Aloysius 
kenniskringen. 
Kijkwijzers voor toetsen orthopedagogisch en 
orthodidactisch handelen worden nog niet in praktijk 
gebracht. 

 4.2.5 Registratie van 
opleiding en ontwikkeling 

 Het is binnen de school onduidelijk wat de afspraken zijn 
mbt registratie van opleidingen van medewerkers. Eigen 
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 portefeuille (in ontwikkeling) wordt genoemd. 

 4.2.6 Evaluatie van 
opleiding 

Niet uitgevraagd.  

4.3 Beoordeling 4.3.1. beoordelingscriteria 
vastgesteld 
 

Er wordt gewerkt met 7 competenties van leerkrachten. 
Dit is input voor voeren gesprek. 
 

 

 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

Alle medewerkers (1 gesprek staat nog in planning) 
hebben een gesprek gehad.  
 

 

 4.3.3 exitgesprekken 
 

Niet van toepassing.  

 4.3.4 gebruik van gegevens 
bij personeelsbeleid 

  

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.1. beleid voor zelfdoen 
/ uitbesteden incl. criteria 
 

Centrale afspraken.  

 5.1.3 invloed klant 
 

Er is een leerling raad binnen de school ingesteld,  

5.2 leveranciers 5.2.1 inkoopeisen liggen 
vast 

Aan de school is inkoopmodule verspreid per 1-1-2015. 
“Pro-Active Inkoop”.  
Er zijn binnen de school afspraken wie wat mag 
inkopen. 

 

 5.2.2 Overzicht van 
goedgekeurde leveranciers 

centraal  

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.1 interne audits Er worden interne audits uitgevoerd.  

 6.2.6 maatregelen   

6.3 
Directiebeoord
eling 

6.3.1 evaluatie 
kwaliteitsbeleid 

centraal  
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Bijlage 3 Bevindingenrapportage Don Boscoschool 

 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE Don Bosco 
 
 
Sector: West 
School/locatie: Don Bosco 

 
Sfeertekening gesprekken: Medewerkers zijn zeer positief over de school en de ingezette ontwikkelingen.  
 
Opvallende zaken: 
Datum van de audit: 15 januari 2015 
Auditoren: Caroline van der Linde (CKMZ) 
 

Opmerkingen algemeen:  
 

 
Documenten die zijn gezien door auditoren: 

- Verslagen overleggen 
- Doorstroomprocessen en indicatoren 

 

Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid De sector SBO heeft een collectieve ambitie. De 
samenwerkingsverbanden investeren in het verbeteren 
van het imago. Het beeld is langzaam veranderd, er 
wordt goed gescoord op indicatoren 
(medewerkertevredenheid 7,5).  
 
Met het team is gezamenlijk een visie opgesteld, hierbij 
zijn ook ondersteunende functies betrokken (conciërge, 
administratie). 

 
 

 1.1.2 Beleidsgebieden Veiligheid krijgt vorm op verschillende manieren. Er is Tip voor centraal: ‘’Ik wacht al heel lang op scholingsplan, 



Q201402                               Rapportage precertificatietoets Aloysius Stichting                                           

 

 
45 

 een integraal veiligheidsplan (2010). Per 1-1-2015 is een 
veiligheidscoördinator aangesteld, die formats gaat 
realiseren.  

ondersteuning hr, veiligheidsplan’’. 

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

Het meerjarenbeleidsplan “Koers Aloysius 2012-2016” 
is doorvertaald naar het meerjaren schoolplan 2012-
2016. Hiervan afgeleid is voor 2015 een jaarplan 
vastgesteld. Onderwerpen uit het jaarplan worden 
opgepakt in werkgroepen (bv. OGW, ICT) en zijn 
geëxpliciteerd  in het perspectiefplan “Beter dan goed 
onderwijs”.  

 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Overleggen worden gebruikt om organisatiegebonden 
informatie te delen met medewerkers. Het 
perspectiefplan is bekend bij medewerkers. Ook 
ondersteunende medewerkers hebben een cursus ESIS 
gevolgd. 

 
 
 

 1.3.3 Planmatige 
vernieuwing 
 

Het nieuwbouwproces wordt projectmatig aangepakt. 
De Integraal Kind Centrum principes worden hierin 
meegenomen.  
 
Nieuwe methodes (spelling en taal) zijn planmatig 
geïmplementeerd. Er was een duidelijk tijdpad, 
medewerkers zijn betrokken, er zijn pilots geweest 
inclusief evaluatie.  

 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.1 inrichting passend 
 

  

 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

De rol van de intern begeleider ten opzichte van de 
orthopedagoog is helder. Zij kunnen elkaar wel 
vervangen.  
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
rondom signalering en opschaling zijn helder.  
Het is niet duidelijk vastgelegd wie 
casemanager/schoolverantwoordelijk is. Via de CvB is 
dit geborgd. 

Functiebeschrijvingen zijn nog niet actueel voor 
coördinatoren.  
 
 



Q201402                               Rapportage precertificatietoets Aloysius Stichting                                           

 

 
46 

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

Er vinden diverse soorten overleg plaats. Binnen de 
sector vindt gestructureerd overleg plaats tussen de 
vier locatiedirecteuren (BOT-overleg). 
Op locatie vindt structureel zorgcommissie overleg 
plaats en eens per zes weken vergadert de CvB.  
De leerkrachten worden steeds meer betrokken bij de 
overleggen.  

 

 2.1.4 medezeggenschap 
geregeld 
 

Er is geen leerlingenraad op Don Bosco, leerlingen 
worden in de klas wel betrokken bij thema’s, via 
klassengesprekken en bij incidentbesprekingen. Naar 
aanleiding van het leerlingentevredenheidsonderzoek 
wordt de Kanjertraining opgepakt. 
 
De betrokkenheid van ouders is verbeterd. Ouders 
hebben zowel zitting in de OR als in de MR. Tevens zijn 
ouders altijd bij zorggesprekken en worden zij 
incidenteel uitgenodigd in de CvB.  

Structurele leerlingbetrokkenheid heeft nog onvoldoende 
prioriteit gehad. 

2.2. systeem 2.2.3 processen vastgelegd 
 

 Pedagogisch tact en time out protocol (in de klas, 
buurtklas en dan ib-er als achterwacht), pleinprotocol, 
wegloopprotocol, pestprotocol. Zit in portfeuille ib-er. 
Zijn deze protocollen er, of nog in ontwikkeling? 

 2.2.4 inhoud 
kwaliteitsmanagementsyst
eem 
 

Kennis vanuit kms: wel in systematiek (pdca) maar 
met name in methodes en implementatie. 
 

 

2.3 
Infrastructuur 

2.3.2. infrastructuur 
geborgd 

Er is een actueel ontruimingsplan, RI&E en recentelijk 
hebben medewerkers BHV-opleiding gevolgd.  

 

    

3 Primair 
Proces 

   

3.2 Uitvoering 
 

3.2.3 Leerlingendossiers 
 

De leerlingdossiers zijn op orde, ook externe verslagen 
zijn opgenomen. Incidenten en klachten worden op 
leerlingniveau geregistreerd in ESIS. 
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 3.2.7 Afwijkingen worden 
beheerst 

Time-out wordt niet geregistreerd in ESIS, maar wel 
bijgehouden bij achterwacht en bij leerkrachten in de 
klas. 

 

Mensen    

4.1 Selectie 4.1.2 Werving en 
selectieproces 

Bij uitval van personeel worden eerst eigen 
medewerkers ingezet, of leraren in opleiding. Brixs 
Groep wordt ingezet om vacatures in te vullen, zij 
verzorgen ook de screening hiervoor en matchen dat 
met kandidaten. Over dit proces vindt afstemming 
plaats via de locatiedirecteur en IB-er.  

 

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

Er is een map nieuwe medewerkers, deze staat los van 
het centrale kwaliteitssysteem van Aloysius. 
 

 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

 
 

De Aloysius Academie functioneert nog onvoldoende. 
Niet standaard is lastig in te vullen. Heb uit eigen 
begroting gerealiseerd. Ca 30.000 met 20 leerkrachten. 
Ook ontwikkeling arrangementen. 

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

Er vindt structureel collegiale consultatie plaats. 
Resultaten hiervan zijn onder andere meer uniformiteit 
in het doen van meldingen, en een protocol 
grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een studiedag is 
(grensoverschrijdend) gedrag ook geanalyseerd.  
 
Intercollegiale consultatie is toegenomen, dit vindt 
vaker plaats op verzoek van de leraar. In 2015 wordt dit 
nog verder gestructureerd opgepakt, er is een 
jaarplanner met betrekking tot het team, bouw, 
studiedagen. 
 
Intern begeleiders hebben vijfmaal per jaar IB-overleg 
met de sector. Daarnaast is er structureel werkoverleg 
tussen de intern begeleiders van Lisse.  
 
Kenniskringen? 

 

4.3 Beoordeling 4.3.1. beoordelingscriteria   
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vastgesteld 
 

 

 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

De locatiedirecteur wordt periodiek beoordeeld door de 
sectordirecteur. Tevens is er begeleiding via 
voortgangsgesprekken en wordt 360 graden feedback 
toegepast.  
 
Tweemaal per jaar vinden klassenconsultaties plaats, 
afwisselend door de locatiedirecteur en de intern 
begeleider. Consultaties vinden plaats volgens de 
kijkwijzer, meestal gerelateerd aan een inhoudelijk, 
didactisch thema. 
 
POP en R&O cyclus wordt gevolgd.  

HR afdeling niet stabiel. Integraal aanpak Daarna 
r&o gesprekken gehouden, pop gesprekken 
voorafgaand aan de teamdag. 
 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.4 afspraken met 
samenwerkingspartners 

 Samenwerking met MEE, cardrea, triversum, de 
bascule, kristal: we moeten nu erg lang wachten op 
activiteiten. Rol school (tvb) en rol derden: wie is 
wanneer waarvoor verantwoordelijk. 
Er zijn diverse samenwerkingspartners, niet altijd is 
duidelijke wie wanneer welke rol en verantwoordelijkheid 
heeft. 

5.2 leveranciers 5.2.4 afspraken met 
leveranciers zijn vastgelegd 

Onderhoudscontracten worden beheerd door de 
conciërge.  

 

5.3 Beoordeling 5.3.1. evaluatie van 
samenwerkingpartners 
 

Er is een evaluatieformulier voor partners, IB-ers maken 
hier gebruik van.  

 

 5.3.2. evaluatie van 
leveranciers 
 

Leveranciers: schoonmaak, pdca. De schoonmaak wordt 
structureel geëvalueerd en desgewenst worden 
afspraken aangepast.  

 

 



Q201402                               Rapportage precertificatietoets Aloysius Stichting                                           

 

 
49 

Bijlage 4 Bevindingenrapportage Antoniusschool Heereweg 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE Antoniusschool locatie Heereweg 110, Castricum 
 
Sector: Noord 
School/locatie: Antoniusschool locatie Castricum 

 
Sfeertekening gesprekken: Alle medewerkers stelden zich open en meewerkend op. Zij zijn positief over hun werk en komen enthousiast over. Niemand 
had er moeite mee om deel te nemen aan de audit. 
 
Opvallende zaken: Door netwerkproblemen (als gevolg van blikseminslag) niet in de gelegenheid geweest digitale (leerling)dossiers in te zien. 
Er heerste rust in de school, al kregen de kinderen wel duidelijk de ruimte om zich te bewegen door school.  
 
Datum van de audit: 15-1-2015 
 
Auditoren: Huib Blokzijl en Eli-anne van der Torn 
 

Opmerkingen algemeen:  
Audit is soepel verlopen ondanks wijzigingen in het programma op het laatste moment, mede door de netwerkproblemen. Hierdoor een gesprek 
onvoorbereid gevoerd met een klassen assistent in plaats van een zorgcoördinator.  
Er zijn geen papieren leerling dossiers meer aanwezig in de school. Alle nieuwe dossiers worden alleen nog maar digitaal aangemaakt. 
De school heeft de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt door verandering van management en heeft net te maken gekregen met een krimp en zal 
mogelijk samengaan met een andere locatie. Dit heeft met name invloed op de inzet van mensen en middelen. 

 
Documenten die zijn gezien door auditoren: 

- OTO, LTO en MTO 
- Jaarplan 2014-2015 
- Schoolgids 
- Zorgdocument 
- Integraal veiligheidsplan (2011) 
- “Lesgeven doe je zo” 
- Website Antoniusschool 
- Schoolplan 2012-2016 
-  
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Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid Visie, missie en kernwaarden zijn opgenomen in alle 
beleidsdocumenten (gezien: zie hierboven) 

 
 

 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

  

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

  

 1.1.4. Beleidsproces 
 

Medewerkers worden betrokken bij het evalueren van 
de beleidsplannen door middel van het bespreken in 
vergaderingen. In vergaderingen wordt ook het 
verdelen van de taken/ verantwoordelijkheden hierin.  
Leidinggevenden hebben een sturende rol, op de 
werkvloer wordt de inhoud vorm gegeven door middel 
van werkgroepen. 

Proces van opstellen en evalueren van beleid wordt 
doorlopen, lijkt niet voor gestructureerd te zijn. 

 1.1.5 wet- en regelgeving 
 

 
 

 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Medewerkers weten waar de informatie te vinden of op 
te vragen is. 

Informatie is niet altijd even toegankelijk (vooral door 
ICT). 
 

1.2 Realisatie 1.2.1. voldoende mensen 
en middelen 

Er staat voldoende personeel in de klas. Medewerkers 
ondersteunen elkaar bij ziekte en ter verlichting van 
elkaars werkdruk (bijv. nakijkwerk). 

Er is krimp geweest door bezuinigingen (klassen 
gesloten), ondersteunend personeel is anders verdeeld.  

 1.2.2 bijdrage van de 
medewerkers 
 

Medewerkers zijn zich erg bewust van wat hun 
individuele handelen betekent voor de ontwikkeling van 
de leerlingen. 

 

 1.2.3 stuurinformatie 
 

De koers van Aloysius is leidend voor het opstellen van 
beleid. 

 

 1.2.4. Consequent 
aansturen 

Er is sprake van situationeel leidinggeven op de locatie. 
Medewerkers voelen zich hier prettig bij en voelen zich 
gehoord in een veilige omgeving. 

 
 

1.3 
Vernieuwing 
 

1.3.1 Sluit aan op beleid  Onderwijskundige vernieuwingen (zoals een nieuwe 
rekenmethode) komen niet herleidbaar voort uit het 
schoolplan 
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Er zijn geen projectplannen voor specifieke 
vernieuwingen. 

 1.3.2 Intern 
verantwoordelijke 
 

Management is verantwoordelijk voor de vernieuwing. 
Zij benoemen een eigenaar voor dit proces 
(bijvoorbeeld IB-er). 

 
 

 1.3.4 Wijziging van de 
aanpak 
 

 Er wordt regelmatig overlegd over vernieuwing, dit lijkt 
echter niet voldoende geregistreerd te worden 
(projectplan ontbreekt). 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.1 inrichting passend 
 

Er wordt naar een organogram verwezen op de website 
van de school. 

 

 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

TVB’s zijn bekend en komen in grote lijnen overeen met 
taak- en functieomschrijving. Als de situatie er naar 
vraagt wordt er soepel mee om gegaan. 

Door de veranderingen die de school door maakt zijn er 
vooral op het vlak van het ondersteunde personeel (IB-er 
en ortho) verschuivingen waardoor de TVB’s op het 
moment niet helemaal helder zijn. Het primair proces 
ondervindt hier geen hinder van, er blijven geen taken 
liggen. 

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

 Overlegstructuur is niet planmatig maar hangt er van af 
of de situatie hier naar vraagt. Essentiele zaken worden 
wel besproken in vergaderingen e.d. 

 2.1.4 medezeggenschap 
geregeld 
 

  

 2.1.5 
organisatiewijzigingen 
beheerst 

 Organisatiewijzigingen zijn soms ad hoc (openen nieuwe 
vestiging in Heerhugowaard). Alle taken worden wel 
opgepakt, primair proces loopt goed door.  

2.2. systeem 2.2.7 toegankelijkheid van 
documenten 
 

Medewerkers weten wat het kwaliteitssysteem inhoudt 
en kunnen hier over vertellen. 

ICT problemen zorgen er voor dat de gegevens moeilijk 
toegankelijk. 

 2.2.8 wijzigingen in het 
systeem 

  

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

Medewerkers weten goed welke infrastructuur 
noodzakelijk is en gewenst is 

Invoering van nieuwe systemen (Ipads in de klas) verloopt 
niet soepel doordat systeem nog niet gereed was op 
moment van invoering. Hierdoor is veel tijd verloren 
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gegaan. 

 2.3.2. infrastructuur 
geborgd 

  

3 Primair 
Proces 

   

3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

Er is een duidelijke procedure voor de instroom van 
nieuwe leerlingen, via het samenwerkingsverband. 
Gezien: Schoolgids 

 

 3.1.2 vaststellen klanteisen 
en opdrachtdoelen 
 

Er zijn duidelijke afspraken over het opstellen van het 
eerste OPP. Ortho en IB-er hebben hier een leidende rol 
in. OPP wordt besproken met ouders en ondertekend. 
Deze wordt ingescand in digitaal dossier (niet kunnen 
zien vanwege netwerkproblemen).  

 

 3.1.4 
Capaciteit/deskundigheid 
aanwezig 
 

 Door veranderingen in de organisatie zijn er 
verschuivingen van de aanwezige capaciteit/ 
deskundigheid. Hiervan zijn de gevolgen op dit moment 
nog niet duidelijk. 

 3.1.5. toetsing vooraf 
 

Het samenwerkingsverband heeft de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling getoetst. Op 
basis hiervan wordt de leerling aangemeld bij de school.  

 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 

Binnen zes weken wordt het eerste OPP (start OPP) 
opgesteld.  

 

 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

 
 

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is de inhoud 
van de dossier wisselend. Er is in ieder geval een geldige 
TLV, maar per leerling verschilt de inhoud.  

 3.2.4 vertrouwelijkheid 
 

Medewerkers weten hoe ze vertrouwelijk met 
informatie om moeten gaan 

Er is geen procedure vastgelegd op het gebied van 
vertrouwelijkheid 

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

Het OPP wordt tweemaal per jaar door de leerkracht 
geëvalueerd (o.b.v. leerling besprekingen en evaluatie van 
het groepsplan). Deze wordt dan ook met ouders 
besproken en door hen ondertekend.  
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 3.2.6 Meelezen en 
beoordelen geregeld 
 

Leerkrachten hebben de mogelijkheid advies/ hulp te 
vragen bij het schrijven van de OPP’s aan de ortho en 
IB-er. 

 

3.3 Afsluiting 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

Voor schoolverlaters in groep 8 is er een duidelijke 
procedure rond de uitstroom.  

Tussentijdse uitstroom wordt per casus bekeken. 
Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van de 
bestendigingsmodule. 
De school heeft te maken met 12 verschillende SWV (6x 
PO en 6x VO) en allen werken met eigen procedures. 
Hierdoor is het voor de scholen erg zoeken naar de juiste 
contactpersonen/ werkwijze. Dit is een gevolgd van de 
invoering van Passend Onderwijs. 

 3.3.3 delen en benutten 
van kennis en ervaring 

  

Mensen    

4.1 Selectie 4.1.1 Personeelsbehoefte 
en functie-eisen 
 

  Door alle ontwikkelingen binnen de organisatie is hier 
nog geen beleid op gesteld. 

 4.1.2 Werving en 
selectieproces 

Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers 
gaat via de procedure van de Aloysiusstichting (zoals de 
aanname van de nieuwe IB-er). 

 

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

Nieuwe medewerkers volgen het cultuurprogramma 
van de Aloysius Stichting 
 

De school heeft geen vastgestelde inwerkprocedure. 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

De locatieleider maakt het volgen van een opleiding 
bespreekbaar met de medewerkers en geeft hen de 
gelegenheid een POP op te stellen 
 

De school heeft geen opleidingsbeleid opgesteld aan de 
hand van gewenste deskundigheid 

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

 
 

Er worden geen professionaliseringsbijeenkomsten 
georganiseerd op basis van de nieuw opgedane kennis en 
ervaring van de medewerkers 

 4.2.5 Registratie van 
opleiding en ontwikkeling 
 

 Er geen eenduidig systeem van registreren. 

4.3 Beoordeling 4.3.2 Periodieke evaluatie Sinds de komst van de huidige locatiecoördinator Er is een methode ingekocht voor de gesprekkencyclus, 
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van het functioneren 
 

worden er jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden. deze moet echter nog geïmplementeerd worden. 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.1. beleid voor zelf doen 
/ uitbesteden incl. criteria 
 

  

 5.1.2 vaststellen van 
samenwerkingsverbanden 
 

Op managementniveau zijn overeenkomsten gesloten 
met de samenwerkingsverbanden uit de regio 
 

 

5.3 Beoordeling 5.3.1. evaluatie van 
samenwerkingspartners 
 

Op managementniveau wordt er regelmatig 
geëvalueerd en voortgang besproken. Medewerkers 
van de Antoniusschool leveren hiervoor input aan 

Medewerkers van de Antoniusschool krijgen niet altijd 
terugkoppeling van deze overleggen en zijn nog erg 
zoekende naar de verschillende werkwijzen van de 
SWV’s. 

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.1 interne audits De Antoniusschool is opgenomen in de auditcyclus van 
de Aloysius Stichting. 
Uitkomsten worden gerapporteerd aan alle 
medewerkers via een vergadering. 

 

 6.1.2 
medewerkerstevredenheid 

Er is jaarlijks een MTO gehouden via de Aloysius 
Stichting.  
Uitkomsten worden besproken in de vergadering. 
 

Het MTO leidt niet tot aantoonbare verbeteracties in 
bijvoorbeeld het schoolplan. Echter, op alle domeinen 
scoort de school voldoende. Medewerkers voelen geen 
noodzaak voor verbeteracties. 

6.2 Extern 6.2.2 klanttevredenheid De school voert jaarlijks OTO en LTO uit. De uitkomsten 
hiervan worden besproken in de teamvergadering. 

 

 6.2.3 klachtafhandeling   

 6.2.4 evaluatie van 
samenwerking 

De samenwerking met de samenwerkingsverbanden 
worden op MT niveau geëvalueerd. Medewerkers 
geven het management hier input voor. 
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Bijlage 5 Bevindingenrapportage Antoniusschool Schagen 

 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE Antoniusschool Schagen 
 
 
Sector:  Noord 
School/locatie: Antoniusschool Schagen 

 
Sfeertekening gesprekken: De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen.  
Opvallende zaken: De locatie is nieuw, pas in maart 2014 gestart in het IKC Schagen. Team is nieuw samengesteld uit reeds bestaande teams binnen 
Antonius. Het heeft veel kruim gekost om weer een team te zijn. Men is trots dat de leerlingen graag naar school komen.  
Datum van de audit: 15-01-15 
 
Auditor: Ellen Ros 
 

Opmerkingen algemeen:  Van de 4 gesprekken is  het gesprek met de IB’er komen te vervallen. Dit maakt het lastig om algemene trends te trekken.  
De documentatie rondom de vorming van het IKC is zeer compleet en toont een daadkrachtige externe projectleider die zaken professioneel aanpakt. Good 
practice! 

 

 
Documenten die zijn gezien door auditor: 
Jaarplan 2014 
Schoolgids 2014-2015 
Zorgdocument ’13-’14, herziene versie oktober 2013 
Jaarplanner 14-15 
‘lesgeven doe je zo’ 
Projectplan IKC Waldervaart 
Visie op het IKC (apr 14) 
Agedna en verslag MT IKC 
Plan van aanpak PACT 
Verslagen projectgroep IKC 
Intentieverklaring Vorming IKC 
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Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid Hoewel er geen jaarplan is kunnen auditees een aantal 
doelen noemen waaraan wordt gewerkt in 2015. Men 
noemt Pedagogische tact en de ontwikkeling van het 
IKC als voorbeeld. Daarnaast is een Antoniusbrede 
werkgroep aan de slag met de selectie van nieuwe 
onderwijsmethodes.  

Er is geen jaarplan 2015 aanwezig. De directeur schrijft 
dit alleen, medewerkers worden niet betrokken, de 
jaarplansystematiek wordt niet uitgevoerd. Tijd wordt als 
kritieke factor genoemd.  

 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

 Er is geen actueel veiligheidsplan. 
Er is nog geen ontruimingsoefening gehouden op de 
locatie, auditees geven aan daar al verschillende keren 
om te hebben gevraagd. 
Men is zoekende tav pedagogische veiligheid: geen time-
outplekken meer, protocol vastpakken geldt niet meer.  

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

De schoolregels zijn aan bij de start van de nieuwe 
locatie opnieuw besproken en vastgesteld. Deze zijn 
bekend bij auditees. In het begin zijn deze wekelijks 
besproken en geëvalueerd. Leerlingen zijn aan het begin 
van het schooljaar geïnformeerd over de regels. Een 
aantal regels hangt als picto in de klas of op de gang. 
Wanneer nodig worden deze opnieuw onder de 
aandacht gebracht. 

Leerlingen zijn niet betrokken bij het opstellen van 
school/klasseregels. 
 
In de schoolgids (14-15) staat vermeld dat er gewerkt 
wordt met de TEACHH-methode. Dit komt niet terug in 
het zorgdocument. Auditees geven aan dat daar niet mee 
gewerkt wordt. De info in de schoolgids is niet correct. 

 1.1.4. Beleidsproces 
 

Auditees geven aan dat de vernieuwingen rond 
pedagogische tact wekelijks worden geagendeerd voor 
de teamvergadering.  
Voorbeeld aanpassing van beleid door leerkrachten: 
cito-scores ‘spelling’  waren onder de maat. Daarom dit 
jaar extra inzet geregeld (rooster, hulpmiddelen, 
ondersteuning) . Evaluatie geschied na de komende 
Cito-ronde. 

 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Medewerkers weten wat Pedagogische tact inhoudt. 
Directeur meldt dat op het einde van het jaar de teams 
de resultaten aan elkaar gaan presenteren.  

Medewerkers zijn niet op de hoogte hoe het traject 
Pedagogische tact er in zijn totaliteit uitziet.  
 

1.3 1.3.2 Intern De directeur en locatie coördinator zijn  
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Vernieuwing 
 

verantwoordelijke 
 

verantwoordelijk voor de implementatie van 
Pedagogische tact. Via bilateraal overleg tussen 
directeur en locatieleider houdt deze zicht op de 
voortgang. 

 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.1 inrichting passend 
 

In de begroting is een flink bedrag opgenomen om de 
locaties op ICT-gebied de achterstand in te laten lopen. 
De overgang naar nieuw systeem heeft veel kruim 
gekost en alles loopt nog niet zoals het moet.  
 
Er wordt nauw samengewerkt met de andere partners 
uit het IKC om het gebouw aan te passen. Er is grote 
bereidheid om tot samenwerking en ambitie om er een 
goed functionerend IKC van te maken. Plannen zijn op 
orde (gezien). 

 

 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

De directeur kent zijn functieomschrijving. Hij is pas in 
dienst.  
Vooral klasse-assistenten zijn geïnteresseerd in hun 
functie-omschrijving. Dit heeft vooral te maken met 
invallen voor de leerkracht en de financiële 
consequentie hiervan.  
 

Auditees (behalve directeur) zijn niet bekend met hun 
functiebeschrijving.  
 
Er zijn nog geen urenplaatjes gereed voor de locatie. 
Medewerkers weten dat er aan gewerkt wordt, men 
geeft aan dat dit al een paar maanden het geval is.  

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

Iedere dag is een briefing. Daarnaast 1 x per week 
teamoverleg. Hier worden notulen van gemaakt. Deze 
staan in ShareFile. Van het zorgteam worden geen 
verslagen gemaakt. Afspraken rond leerlingen worden 
in OVM vastgelegd.  

 

 2.1.4 medezeggenschap 
geregeld 
 

Er is een overkoepelende MR voor alle Antoniuslocaties. Er is geen afgevaardigde van locatie Schagen in de MR. De 
informatie uit de MR komt niet door. 

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

Bij het selecteren van een nieuwe lesmethode worden , 
via een overkoepelende werkgroep, alle locaties 
betrokken. Leerkrachten mogen proefdraaien, ze 
worden actief betrokken bij de selectie.  

Alle auditees geven aan dat de overgang naar een nieuw 
ICT-systeem als zeer belastend is ervaren. 
Een aantal beschikbare lap-tops zijn te oud om 
meegenomen te worden in de migratie.  

 2.3.2. infrastructuur   
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geborgd 

    

3 Primair 
Proces 

   

3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

De rol van de Commissie van Begeleiding is gewijzigd. 
Was tot voor kort 1 overkoepelende CvB actief, olv de 
zorg coördinator, nu wordt deze rol bij de locaties zelf 
neergelegd. De locatieleider is verantwoordelijk voor 
onderwijskundig beleid. De IB’er wordt door 
locatieleider aangestuurd ipv door de zoco. 
 
Leerlingbesprekingen vinden 2x per jaar plaats conform 
planning. 

Er functioneert nu geen CvB zoals bedoeld in de wet. 
Leerlingenzorg ligt bij IB, indien deze er niet uit komt kan 
ze terecht bij ortho of zoco. Er is geen structureel overleg 
over zorgleerlingen, deze worden ook niet in verslagen 
vastgelegd. Info over leerlingen wordt vastgelegd in OVM. 
 
 

 3.1.4 
Capaciteit/deskundigheid 
aanwezig 
 

Alle leerkrachten die voor de klas staan zijn bevoegd.   

3.2 Uitvoering 
 

3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 

Voor iedere leerling wordt een OPP opgesteld. De IB 
maakt het start OPP, daarna wordt het geëvalueerd en 
aangepast door de leerkracht. 

De verschillende auditees spreken elkaar tegen waar het 
gaat om de controle van de OPP’s door de IB’er. Volgens 
de een worden de OPP’s altijd door de IB’er 
gecontroleerd, de ander denkt van niet (door het 
uitvallen van het gesprek met de IB’er kon dit niet 
gecheckt worden). Controle van de OPP’s voordat deze 
met ouders worden besproken is zeer wenselijk. 
 
OPP is niet bekend bij ondersteunend personeel. 

 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

Leerlingdossiers worden centraal op het sectorkantoor 
bewaard. Auditees hebben beschikking over de 
gegevens zoals deze in Esis en OVM staan. 
Ondersteuners kunnen niet registreren in Esis of OVM.  

Wanneer van een nieuwe leerling de gegevens nog niet in 
Esis zijn gezet hebben leerkrachten geen info over deze 
leerling. 

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

Doelen worden 2x per jaar met ouders en leerlingen 
besproken. De leerkracht voert de evaluatie uit.  

Behalve de leerlingbespreking (2x per jaar) is er geen 
structureel overleg over leerlingen. Overdracht over 
doelen naar ondersteuners geschied mondeling. 
 
De evaluatie van de doelen en opstellen van nieuwe 
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doelen wordt niet gecontroleerd door de IB (niet kunnen 
checken bij IB.)  

 3.2.6 Meelezen en 
beoordelen geregeld 
 

 Bij mentoren worden wel lesobservaties uitgevoerd, bij 
de leerkrachtondersteuner (geeft creatieve vakken) niet. 

3.3 Afsluiting 3.3.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

De leerkracht is verantwoordelijk wanneer de leerling 
intern doorstroomt. De IB en zoco zijn verantwoordelijk 
voor de nazorg bij uitstroom. 

 

 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

Bij de overdracht van leerlingen wordt een vast format 
gebruikt wat voor elke leerling wordt ingevuld. Er wordt 
1 vaste dag gepland om elkaar te contacten voor vragen 
omtrent de overdracht.  
Bij schoolverlaters wordt een OKR opgesteld, en dossier 
compleet gemaakt met TRF, Cito, IQ en event. Gegevens 
over stoornis/dyslexie etc.   

Leerkrachten zijn van mening dat intern best vaker een 
vraag om info kan worden neergelegd bij de vorige 
mentor. Nieuwe mentoren zijn dan weer zelf het wiel aan 
het uitvinden.  

 3.3.3 delen en benutten 
van kennis en ervaring 

In de teamvergadering kan altijd, volgens een vast 
format, een casus ter bespreking worden ingebracht als 
medewerkers daar behoefte aan hebben.  

 

Mensen    

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

 
 

 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

Medewerkers volgen scholing, waaronder Master SEN 
en pabo met lerarenbeurs.  Volgen van scholing wordt 
besproken in het R&O-gesprek. 

De school heeft geen overkoepelend opleidingsplan 
geformuleerd.  

4.3 Beoordeling 4.3.1. beoordelingscriteria 
vastgesteld 
 

R&O-gesprekken worden gevoerd adhv het Aloysius-
format, gebaseerd op de 7 kerncompetenties uit de wet 
BIO. 
Ook lesobservaties worden meegenomen in de 
gesprekken.  

 

 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

Vorig jaar is gestopt met Eprom, dit systeem voldeed 
niet aan de eisen. Sinds dit jaar worden R&O-
gesprekken weer gevoerd. Auditees geven aan dat 
gesprekken daadwerkelijk zijn/worden gevoerd.  

Afgelopen jaren zijn gesprekken niet tot nauwelijks 
gevoerd, de cyclus wordt nu weer (jaarlijks) opgepakt.  
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 4.3.3 exitgesprekken 
 

Sinds de nieuwe directeur in dienst is zijn nog geen 
medewerkers uitgestroomd , dus ook geen 
exitgesprekken gevoerd. Of de vorige directeur dit deed 
is niet bekend bij auditees. 

 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.2 vaststellen van 
samenwerkingsverbanden 
 

De meest kritische samenwerkingspartners zijn in beeld, 
dat zijn de besturen die samen met Antonius het IKC 
(gaan) vormen. Stukken zijn duidelijk en ambitieus. 
Aansturing van het proces geschied door een 
onafhankelijke projectleider.  
Overleggen zijn gepland, gaan door en er worden 
notulen gemaakt. Auditees geven aan dat ook in de 
praktijk de samenwerking vorm krijgt en dat partijen op 
de werkvloer open staan voor uitwisseling van kennis 
en zoeken naar de beste plek voor de leerlingen. 

 

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.2 
medewerkerstevredenheid 

Jaarlijks wordt deelgenomen aan de 
tevredenheidsonderzoeken. Dit jaar op deze (nieuwe 
locatie) is het nog niet gehouden. Auditees geven aan 
dat vorige keer wel een bespreking is geweest van de 
uitkomsten van het MTO, maar slechts op 1 onderdeel: 
de communicatie tussen team en locatieleider. 
 

Auditees beschikken niet over de uitkomsten van het 
MTO van vorig jaar. De bespreking zoals die destijds is 
georganiseerd was onaangekondigd en had slechts 
betrekking op 1 punt: de onvrede die tussen team en 
locatieleider heerste. Auditees hebben dit als onprettig 
ervaren. 

 6.1.3 evaluatie primair 
proces 

Er is een formulier wat moet ingevuld bij Fysiek 
ingrijpen. Auditees zijn hiervan op de hoogte. Dit wordt 
ook altijd doorgestuurd aan de locatieleider en in het 
team nabesproken. 

 

6.2 Extern 6.2.3 klachtafhandeling De klachtenprocedure staat in de schoolgids. Er zijn 
afgelopen jaar geen formele klachten geweest. 
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Bijlage 6 Bevindingenrapportage Widdonckschool Heibloem 

 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE Widdonckschool  Heibloem 
 
 
Sector: Zuid 
School/locatie: Widdonckschool Heibloem 

 
Sfeertekening gesprekken:. De gesprekken vonden plaats in een open en ontspannen sfeer. 
Bij alle gesprekken voelden de auditoren een  hoge betrokkenheid en een transparante wijze van communiceren. 
 
Opvallende zaken: 
Mooie locatie en een goed geoutilleerd gebouw. 
Kinderen werkten in ontspannen werksfeer met betrokken medewerkers.  
 
Datum van de audit: 15 januari 2015 
 
Auditoren: Marjan  Janssen-Geris 
                     Chrisje Karsmakers-Scheepers 
 

Opmerkingen algemeen:  
PDCA-cyclus vormt een rode lijn bij het maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen; dit wordt in 4 van de 5 gesprekken expliciet benoemd. 

 
Documenten die zijn gezien door auditoren: 

 Website 

 Schoolplan 2012-2016 

 Zorgplan 

 Integraal veiligheidsplan 

 Format verbeteracties 2014 

 Schoolgids 

 Afspraken OPP 

 Jaarplan 2015 
 

Documenten werkgroepen 
MT agenda en notulen 
Leerlingdossiers (ANW gegevens-OPP- voortgang-rapporten) 
MR agenda en notulen 
Documentatie/ notulen externe partners 
Afspraken toets kalender 
Verslaglegging MR 
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Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid Bij alle medewerkers is de visie en missie bekend. 
Deze staan beschreven in schoolplan/schoolgids en 
zorgplan 2014-2015 

 
 

 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

Taakbeleid staat algemeen  beschreven in het 
schoolplan. Taken worden verdeeld en uitgelijnd via een  
werkgroepenlijst. 
Er wordt gewerkt via de SMART(i) wijze. De i staat voor 
inspiratie. 
Taakbeleid is vertaald in acties door werkgroepen. 
Er is een integraal veiligheidsplan; alle medewerkers 
kennen dit; hierin staan de protocollen beschreven. 

Er is geen afgebakend  taakbeleid.  
Aan werkgroepen zijn geen uren gekoppeld. 

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

De verschillende functies en taken zijn gekoppeld aan 
werkgroepen. Hierin staat de i ( toegevoegd aan het 
woord SMART (i) nemen van eigen 
verantwoordelijkheid centraal.  
Alle gesproken medewerkers geven aan, mede door de 
werkgroepen en de daaraan gekoppelde 
taakverantwoordelijkheid, een hoge mate van 
betrokkenheid te ervaren. ( de i van inspiratie) 
De werkgroepen worden uitgevoerd aan de hand van 
de PDCA-cirkel. Afspraken en taken werkgroepen staan 
op de teamkalender. 
Routeplanners rond OPP, oudergesprekken, toets 
momenten hangen in de klassen. 

 

 1.1.4. Beleidsproces 
 

Beleid is beschreven in sectorplan, schoolplan, jaarplan. 
Aan de hand van de audit in april 2014 is een 
verbeterplan geschreven. 
Koerskrant is een middel om op de hoogte te blijven. 

Verbeterplan gezien. 

 1.1.5 wet- en regelgeving 
 

Wet Passend Onderwijs wordt door alle medewerkers 
genoemd. Met name onzekerheid wordt benoemd. 
Directeur communiceert  hierover transparant c; 
informatie over de vrijwillige fase van het 
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mobiliteitsplan, formatie, gevolgen op financieel gebied 
met betrekking tot het samenwerkingsverband. 
 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Gesproken medewerkers geven aan op de hoogte te zijn 
van het beleid en de plannen. 

Medewerkers geven aan niet precies te weten waar ze de 
plannen kunnen vinden.  
 
 

1.2 Realisatie 1.2.1. voldoende mensen 
en middelen 

Medewerkers geven in gesprekken aan dat meerdere 
collega’s de huidige locatie hebben moeten  verlaten 
door krimp en bezuiniging. 

 

 1.2.2 bijdrage van de 
medewerkers 
 

Medewerkers zijn betrokken vanuit hun functie en 
verantwoordelijkheid bij de dagelijkse praktijk. 
Beleid en planning is taak van directeur en MT. 

 

 1.2.3 stuurinformatie 
 

Audit in 2014 heeft geleid tot een verbeterplan (gezien).  

 1.2.4. Consequent 
aansturen 

Locatie wordt consequent aangestuurd door de 
locatiedirecteur. Hij bewaakt en inspireert. 
 

 
 

1.3 
Vernieuwing 
 

1.3.1 Sluit aan op beleid Pedagogisch tact als leidraad voor omgaan met 
leerlingen, dit staat hoog in het vaandel en wordt in 4 
gesprekken genoemd. Voorbeeld is de time-outkamer 
en het terugdringen van het gebruik daarvan. 
Resulteert in preventief werken door gedragsregels per 
klas, beloningssysteem, achtervang . Er worden 
maatregelen genoemd evenals de registratie van de 
genomen maatregelen.  

 

 1.3.2 Intern 
verantwoordelijke 
 

Directeur is eerste verantwoordelijke. Dit benoemen de 
gesproken medewerkers ook zo. 
Directeur bewaakt het kader. 
 

Directeur is spin in het web. Organisatie is van interne 
berichtgeving afhankelijk van de directeur die dit verzorgt 
en beheerst. 
 

 1.3.3 Planmatige 
vernieuwing 
 

Taakbeleid resulteert in 5 werkgroepen waarbij men 
zich inschrijft voor een werkgroep die voor de persoon 
zelf inspirerend werkt. Overzicht hangt in de 
teamkamer. 
 

Taakbeleid vastleggen is een aandachtspunt, aldus de 
directeur. 
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 1.3.4 Wijziging van de 
aanpak 
 

Evaluatie (2 maandelijks) met het MT; directeur, 2 
bouwcoördinatoren en 2 leerling coördinatoren.  
De inzet en voortgang van de werkgroepen wordt 
regelmatig ( PDCA cyclus wordt genoemd door MT) 
besproken op inhoud en voortgang. 

 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.1 inrichting passend 
 

Schoolaanbod is beschreven, hiërarchische lijnen zijn 
beschreven in het schoolplan. 

 

 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

Taken worden verdeeld over werkgroepen. 
Taken worden besproken in het R&O gesprek. 
Zorgplan is beschreven. 

 

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

MT: wekelijks. Jaarplanning, met PCDA-cyclus, aan de 
hand van thema’s. Door het MT worden deze 
geëvalueerd.  
Borging van begrijpend lezen. 
CVB: driewekelijks. 
Bouwoverleg: 1x per 4-5 weken. 
Teamvergadering: maandelijks een korte bijeenkomst 
gericht op informatieverstrekking en dan in 
werkgroepen uit elkaar. 
Alle overlegmomenten staan op de teamkalender. 
Voor duo-partners is er een logboek in de klas om 
bijzonderheden door te geven. 
Wekelijks informatiebulletin, opgesteld en verspreid 
door de directeur. Deze wordt door alle medewerkers 
ontvangen per mail. 

 

 2.1.4 medezeggenschap 
geregeld 
 

Er is een MR . Hierin hebben drie leerkrachten zitting; 1 
leerkracht van de onder- en een van de bovenbouw. 
Verder een ouder en een voorzitter. 
De MR voortgang en ontwikkelingen worden 
geagendeerd voor teamvergadering. Dit is bij alle 
gesproken medewerkers bekend. Er worden bij navraag 
geen concrete acties genoemd. 
Verslaglegging is te vinden op share-file. ( gezien) 

 

 2.1.5 Directeur geeft aan transparant te communiceren over  
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organisatiewijzigingen 
beheerst 

terugloop van leerlingaantallen en de personele 
consequenties daarvan. Medewerkers beamen dit. 

2.2. systeem 2.2.6 documentbeheer 
 

Behalve stagiaires mag iedereen alle leerling- 
documenten fysiek en digitaal zien. 
Documenten zijn in een afgesloten kast bij de 
administratie. 
Er mogen geen dossier mee naar huis genomen 
worden.  

 

 2.2.7 toegankelijkheid van 
documenten 
 

Documenten zijn zowel digitaal als fysiek toegankelijk.  

 2.2.8 wijzigingen in het 
systeem 

Directeur geeft wekelijks een infomail door op vrijdag 
aan alle medewerkers. 
Medewerkers geven unaniem aan dat men dit een 
transparante manier van werken vinden en ervaren 
hierdoor goed op de hoogte te zijn. 
De jaarplanner wordt wekelijks op woensdagmiddag 
besproken. 
In de klas is er verplicht een klapper met een 
inhoudslijst. 

 

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

Er is sprake van het volgen van het ASOJ-beleid ten 
aanzien van ICT. Hiervoor is een medewerker 
verantwoordelijk/heeft deze taak als coördinator ICT.  
Er is een vaste medewerker binnen ASOJ, sector Zuid, 
belast met o.a. veiligheid, onderhoud en gebouwen. 
Er is sprake van methode gebonden toetsen, landelijke 
toetsen. Men werkt met een toets kalender per klas. 

Valt deze coördinator ICT uit dan is niemand in staat de 
medewerker direct te vervangen. 

 2.3.2. infrastructuur 
geborgd 

Gebouwen zijn nog vrij nieuw, goed verzorgd, schoon. 
Voor ICT zijn er keuzes gemaakt met het team: 
touchscreens, IPad als leermiddel, ICT-coördinator (met 
LC-functie), planmatige inzet wordt genoemd. 
 

 

    

3 Primair 
Proces 
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3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

Instroom- volgen en uitstroom staat beschreven in het 
zorgplan. Taken zijn verdeeld over de coördinatoren; 
instroom/aanmelding en uitstroom/nazorg. 
Aanmelding gebeurt volgens een vast stramien, criteria 
zijn bekend. 

Nadeel: niet met elke leerling, met name van internaat 
komt informatie mee. Internaatleerlingen verblijven soms 
maar korte tijd. 

 3.1.2 vaststellen klanteisen 
en opdrachtdoelen 
 

Er is sprake van een vaste medewerker voor de sector 
Zuid t.a.v. o.a. veiligheid, onderhoud en gebouwen. 

 

 3.1.3 Belemmerende en 
beïnvloedbare/ risico’s 
factoren zijn vastgesteld 
 

OPP wordt binnen 6 weken opgesteld door de leerling 
coördinator. 
2 van de gesproken medewerkers  geven aan dat men 
hier sinds de wettelijke verplichting alerter op is.  
 
Groeidossier met schoolonderzoeken, ouders betrekken 
( 2x per jaar een uitgebreid PDD, er is 3x een gesprek 
met ouders/verzorgers), didactische besprekingen 1 
week na de toetsen, OKR, uitstroomperspectief wordt 
besproken. Orthopedagoog heeft in het geheel een 
adviserende rol, uitstroom wordt gemonitord, nazorg is 
geregeld.  
Routeplanner hiervan hangt in elke klas. 

Opstellen van een OPP voor de interne leerlingen ( 
Widdonckinternaat )lastig is vanwege het niet 
beschikbaar zijn van informatie, door externe 
omstandigheden. 
 
 
 
 
T.a.v. nazorg heeft betreffende IB’er een eigen format 
(bestendigingsmonitor). 
Directeur geef aan dat interne leerlingen school verlaten, 
maar dat volgen met betrekking tot nazorg lastig is. 

 3.1.4 
Capaciteit/deskundigheid 
aanwezig 
 

Aanwezig: directeur (verdeeld over Widdonckschool, en 
Latasteschool),gekwalificeerde leerkrachten, 
schoolmaatschappelijk werkende (0,2), 2 
coördinatoren, 1 orthopedagoog, 1 onderwijsassistent, 
gymleerkracht (0,6). Voormalig logopediste van school 
is i.v.m. bezuinigingen als ZZP’er  gestart en wordt 
ingehuurd door school. 

 

 3.1.5. toetsing vooraf 
 

Standaard wordt  de procedure aangehouden van 
intake en het opstarten (startdocument), verzamelen 
van de benodigde documenten. Procedure loopt via de 
coördinatoren binnen het CVB. 
OPP wordt besproken, belemmerende en 
compenserende factoren, lange termijndoelen die 
verder worden vertaald in korte termijndoelen. 

Van internaatleerlingen is er lang niet altijd informatie 
vooraf. 
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Er wordt gewerkt met de CED-leerlijnen (gestart met  
implementatie leren-leren, gericht op 20 weken) 
volgens de 3 arrangementen; basis, intensief en talent. 
 
 

 3.1.6 Schriftelijke 
overeenkomst 

OPP wordt besproken, belemmerende en 
compenserende factoren, lange termijndoelen die 
verder worden vertaald in korte termijndoelen. 
Er wordt gewerkt met de CED-leerlijnen (nu wordt 
geïmplementeerd leren-leren, gericht op 20 weken) 
volgens de 3 arrangementen; basis, intensief en talent. 
Doelen worden met de leerling en ouders/verzorgers 
besproken, doelen zijn voor de leerling zichtbaar op 
tafel of la in de klas. 

 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

OPP en dergelijke al diverse malen beschreven. 
Aanvulling: 3x per jaar wordt het plan van de leerling 
besproken met de leerkracht(en) van de klas en de 
IB’er. 

 

 3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 

Idem. 
In 3 fysieke dossiers gezien dat OPP aanwezig is.  

 

 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

In 3 fysieke dossiers gezien uit verschillende bouwen.  

 3.2.4 vertrouwelijkheid 
 

Al beschreven.  

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

Er wordt gewerkt met een leerling agenda. 
Communicatie met ouders via telefoon , mail en fysiek 
oudercontact. 
 

 

 3.2.7 Afwijkingen worden 
beheerst 

Er is sprake van registratie van incidenten (met name 
gebruik van de time-outruimte wordt geregistreerd); 
leerlingvolgsysteem, ouders/verzorgers worden op de 
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hoogte gebracht, er wordt terug gecommuniceerd in 
het team 

3.3 Afsluiting 3.3.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

Route van instroom tot uitstroom volgens procedure, is 
beschreven. 

 

 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

Nazorg is geregeld via de bestendigingsmonitor. IB’er is 
verantwoordelijke tot 2 jaar na uitstroom. 

 

 3.3.3 delen en benutten 
van kennis en ervaring 

Er is binnen de school gekozen voor gezamenlijke 
studiedagen. Speerpunten  gericht op scholing in het 
inzetten en omgaan met pedagogische tact en als 
tweede speerpunt scholing in het afstemmen op 
leerlingen met  autisme.  

 

Mensen    

4.1 Selectie 4.1.1 Personeelsbehoefte 
en functie-eisen 
 

 Er is sprake van krimp. Personeelsbehoefte en functie-
eisen daardoor niet nader besproken. 
Formatieplan staat niet op papier. 

 

 4.1.2 Werving en 
selectieproces 

Niet bevraagd  

 4.1.3 Verificatie kennis en 
ervaring 

Niet bevraagd  

 4.1.4 Personeelsgegevens Personeelsgegevens worden bewaard in het 
personeelsdossier ( in beheer van de directeur, bekend 
bij auditees)(niet gezien i.v.m. privacyregeling). 

 

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

Klapper in de klas. 
 

 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

Opleidingsbeleid gericht op teamscholing. Indien 
organisatie of medewerker aangeeft een specifieke 
scholing te willen wordt dit besproken met directeur. 
Dit is altijd afgestemd op het vergroten van persoonlijke 
ontwikkeling en het belang van de leerlingen. 
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 4.2.3 middelen voor 
opleiding 
 

Niet bevraagd  

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

Individuele scholingsdagen of/ en opleidingen worden 
via een informatiebijeenkomst gedeeld met het team.( 
verplichting vanuit MT) 
 

 

 4.2.5 Registratie van 
opleiding en ontwikkeling 
 

In R&O gesprekken worden dit soort zaken besproken. 
Wordt door meerdere medewerkers genoemd. 

 

 4.2.6 Evaluatie van 
opleiding 

Men gaat door op eerder opgedane goede ervaringen 
met Pedagogisch tact en Autisme Centraal. 
Verder niet op bevraagd. 

 

4.3 Beoordeling 4.3.1. beoordelingscriteria 
vastgesteld 
 

Alle medewerkers geven aan een R&O gesprek met de 
directeur te hebben, waarvoor ruim de tijd wordt 
genomen. Vooraf wordt een format ingevuld wat als 
gespreksformulier gebruikt wordt.  
 

 

 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

In gesprek met de medewerkers wordt aangegeven dat 
tijdens de R&O gesprekken de successen en 
ontwikkelpunten van de individuele medewerker 
worden besproken. 
R&O gesprekken vormgegeven in een cyclisch proces: 
gesprek, gevolgd door afspraken die gericht zijn op 
zelfverantwoordelijkheid en zicht op kwaliteiten. 
Medewerkers geven aan zich gehoord en gezien te 
voelen binnen de school. 

 

 4.3.3 exitgesprekken 
 

Met de medewerkers die de locatie of organisatie 
verlaten wordt een exit gesprek gevoerd. 

 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.2 vaststellen van 
samenwerkingsverbanden 
 

Samenwerkingsverband is bekend. Alle auditees geven 
aan hier bekend mee te zijn.  
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 5.1.3 invloed klant 
 

  

 5.1.4 afspraken met 
samenwerkingspartners 

De afspraken met samenwerkingspartners staan 
beschreven in samenwerkingsovereenkomsten, 
geïnitieerd en volgens de protocolleen vanuit de 
samenwerkingspartner. 
Voorbeelden: CJG, BJ, PSW, Hoeve de Koalder, Happy 
Days, PassePartout, PGZ. 

Overeenkomst en verslaglegging PGZ gezien; moeten 
verantwoording van inzet leveren aan de zorgverzekering. 

5.3 Beoordeling 5.3.1. evaluatie van 
samenwerkingpartners 
 

Met regelmaat gepland overleg  met agenda, notulen 
en afspraken. ( gezien) 

 

 5.3.2. evaluatie van 
leveranciers 
 

Idem.  

 5.3.3 registratie van 
evaluatie 

Notulen en afspraken inzichtelijk voor betrokkenen ( 
gezien in share file) 

 

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.1 interne audits Interne audit in april 2014. De verbeterpunten zijn in 
kaart gebracht en voorzien van actiepunten en daaraan 
gekoppeld een tijdsplanning. 

 

 6.1.2 
medewerkerstevredenheid 

MTO wordt ingevuld. 
 

Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan contact 
over de uitslag met leidinggevenden van ASOJ 

 6.1.3 evaluatie primair 
proces 

Nieuwe methoden en het primaire proces wordt 
ingevoerd en geëvalueerd volgens de PDCA cyclus.  
Twee medewerkers benoemen dit als houvast in het 
proces. 

 

 6.1.5 evaluatie intern 
overleg 

Evaluatie van het intern overleg  via de werkgroepen. 
Data staan opgenomen in de jaarplanning. 
Agenda met inhoud- voorgang en afspraken. 

 

 6.1.6 maatregelen Acties zijn ondernomen na een interne audit in 2014 en 
een inspectiebezoek in 2014.   

 

6.2 Extern 6.2.1 evaluatie met klant   

 6.2.2 klanttevredenheid Er is een klachtenregeling. Hiervoor is er een 
contactpersoon, een folder wat te doen bij klachten, er 
vindt terugkoppeling plaats. Er is een aandacht- 
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functionaris voor benoemd.  
Er vindt leerling- en oudertevredenheidsonderzoek 
plaats. 

 6.2.3 klachtafhandeling Er wordt gewerkt met een registratiesysteem voor 
grotere incidenten. Melding wordt genoteerd in agenda 
en digitaal journaal van leerling. Met betrokkenen 
wordt de afhandeling en verloop geëvalueerd. 
Directeur en 2 medewerkers geven aan dat er een 
terugkoppeling plaats vindt naar betrokkenen. 

 

6.3 
Directiebeoord
eling 

6.3.1 evaluatie 
kwaliteitsbeleid 

  

 6.3.2 input en output Auditresultaten 2014 hebben ervoor gezorgd dat men 
verbeterpunten heeft geformuleerd en in een plan 
gezet. 
OTO. LTO, MTO. 
Stellen van doelen voor de leerling (o.a. aan de hand 
van CED-leerlijnen), evalueren van doelen, bijstellen van 
plannen. 

Wat betreft leerlingen: dossiers ingezien. 

 6.3.3 bijsturing   
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Bijlage 7 Bevindingenrapportage De Rungraaf, Vlokhovenseweg 

 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE  SO de Rungraaf 
 
Sector: Zuid 
School/locatie: SO de Rungraaf, Vlokhovenseweg41a te Eindhoven 
 
Sfeertekening gesprekken: De gesprekken hebben in een open sfeer plaatsgevonden. Auditees waren bijna allemaal op tijd en waren bereid documenten te 
laten zien wanneer daarom gevraagd werd. 
 
Opvallende zaken: Het is de auditoren opgevallen dat er een personeelstekort is. Dit was hen van te voren al duidelijk gemaakt. Ze werden niet opgevangen 
bij binnenkomst en hebben zelf voor koffie gezorgd.  
 
Datum van de audit: 15 januari 2015 
 
Auditoren: Mirjam Garritsen en Ingrid Chambon 
 

Opmerkingen algemeen: Het team heeft te kampen met veel personele ontwikkelingen. Hierdoor zijn ze erg op elkaar aangewezen. Medewerkers geven aan 
echt een team te zijn waarbij iedereen elkaar helpt en de waardering naar elkaar uitspreekt over zaken die extra gedaan en overgenomen worden.   
 

 
Documenten die zijn gezien door auditoren: 
Jaarplan 2014-2016, professionaliseringsplan 2012-2013, scholingsplan Best, integraal veiligheidsplan 2009, uitkomsten MTO/LTO/OTO 2014, 3 OPP’s 
digitaal, LOVS, OVM, arrangementenkaarten, jaarrooster, notulen MDO, notulen groot MDO, Overzicht commissies met bijbehorende taken en 
urenverdeling, 4 leerlingdossiers, 6 oud leerling dossier, notities behorende bij leerlingbespreking en schoolgids. 
 

 

Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.1 Visie/missie/beleid Jaarplan is opgesteld aan de hand van de 
beleidsplannen van de Aloysius. Medewerkers hebben 
aan het begin van de meerjarenbeleidsperiode een 
kerntakendiscussie gevoerd, waarbij ze doelen voor de 
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komende jaren hebben geformuleerd.  

 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

Het onderwijskundig beleid is gericht op 
toekomstperspectief van de leerling. Dit wordt bij de 
start van de schoolloopbaan vastgesteld en ieder jaar 
geëvalueerd. 
Het management stimuleert medewerkers om zich te 
scholen en professionaliseren. 

Professioneringsplan is niet up to date en niet 
geëvalueerd. Het is niet helemaal duidelijk of het 
veiligheidsplan recent is. Directie geeft aan dat het ieder 
jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt. Dit hebben we niet 
nagevraagd bij andere medewerkers. 
 

 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

Veiligheidsplan is bij iedereen bekend. Alle gesproken 
medewerkers weten waar ze het kunnen vinden. 
 

Schoolregels worden niet door leerlingen en ouders 
ondertekend.  
Pestprotocol is niet bij alle medewerkers bekend en 
wordt niet met leerlingen en ouders besproken en 
ondertekend. 

 1.1.4. Beleidsproces 
 

Een kerntakendiscussie met alle medewerkers van de 
school heeft ervoor gezorgd dat doelen voor het beleid 
met de medewerkers worden vastgesteld. Directeur 
heeft jaarplan opgesteld. Doelen uit het jaarplan 
worden tijdens teamvergaderingen besproken en 
geëvalueerd. 

Er is geen procesbeschrijving over het opstellen en 
evalueren van beleid. 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Medewerkers weten waar ze belangrijke informatie 
kunnen vinden. Directie bespreekt in 
teamvergaderingen voortgang van plannen en beleid. 

 
 
 

1.2 Realisatie 1.2.1. voldoende mensen 
en middelen 

 Op dit moment heeft de school te kampen met veel 
langdurig zieken, waardoor personeelsleden extra taken 
krijgen. 

 1.2.2 bijdrage van de 
medewerkers 
 

Er is een commissie binnen de school die het taakbeleid 
bewaakt. Er is een overzicht van personeelsleden met 
hun taken en uren die daarbij horen. De commissie 
vraagt indien nodig extra ondersteuning voor bepaalde 
taken wanneer zij deze nodig achten. Tijdens R&O 
gesprekken worden deze taken geëvalueerd en 
besproken. 
Medewerkers zijn bekend met hun functie omschrijving.  

 

 1.2.3 stuurinformatie 
 

 Het was niet meer voor alle medewerkers helder of de 
uitslagen van de vorige audit met het team besproken 
zijn. 
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1.3 
Vernieuwing 
 

1.3.1 Sluit aan op beleid Invoering van nieuwe methodes wordt door 
werkgroepen aangestuurd en op basis van vraag vanuit 
het team. Indien financieel mogelijk. 

 

 1.3.2 Intern 
verantwoordelijke 
 

Het is bekend welke commissies verantwoordelijk zijn 
voor mogelijke vernieuwingen. 

Het is niet duidelijk of er één persoon is aangewezen als 
intern verantwoordelijke binnen een commissie. 
 

 1.3.3 Planmatige 
vernieuwing 
 

Nieuwe ontwikkelingen worden eerst in MDO/CvB 
besproken en daar wordt bekeken hoe het in het team 
wordt verteld.  

 

 1.3.4 Wijziging van de 
aanpak 
 

Het jaarplan wordt tijdens teamvergaderingen 
besproken en indien nodig vindt bijsturing plaats. 

 

 1.3.6. Vrijgave Bij invoering van nieuwe lesmethodes wordt de nieuwe 
methode eerst uitgetest, waarna besloten wordt of de 
methode voldoet en aangeschaft gaat worden. 

 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

Alle gesproken medewerkers zijn op de hoogte van hun 
taken. Deze staan beschreven in hun functie 
omschrijvingen en in het overzicht van de commissie 
taakbeleid. 

De medewerkers hebben geen taak-urenformulier per 
medewerker, maar een algemeen taak-urenformulier 
voor de gehele school. Hierin staan de algemene taken 
zoals huisbezoek, voor- en nawerk en vergaderingen. 
Daarnaast zitten medewerkers in commissies.  
 

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

Elke week is er een MDO (CvB). De notulen staan in 
sharefile (gezien) en iedereen kan ze inzien. De 
terugkoppeling staat in de actielijst van de notulen. 
Bijna elke dinsdag is er teamvergadering; didactische en 
pedagogische vergaderingen hebben een thema welke 
vernoemd staat in de jaarkalender. Alle vergaderingen 
staan in de jaarkalender (gezien).  

Voor huishoudelijke vergaderingen is niet altijd een 
agenda. Agenda van MDO wordt bij de start van het MDO 
vastgesteld. Het is niet duidelijk of er notulen worden 
gemaakt van teamvergaderingen. Sommige medewerkers 
geven aan dat deze niet worden gemaakt, andere geven 
aan dat ze wel worden gemaakt. Waren niet aantoonbaar 
aanwezig. 

2.2. systeem 2.2.7 toegankelijkheid van 
documenten 
 

Medewerkers weten waar ze belangrijke documenten 
kunnen vinden binnen het systeem. 

De migratie heeft geleid tot problemen in het vinden van 
bepaalde documenten. 

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

De ASOJ heeft ICT infrastructuur bepaald. Er is een 
methodewerkgroep die de methodes evalueert en 
nieuwe methodes aanschaft. Infrastructuur staat in 

Eén medewerker geeft aan dat het soms zoeken is naar 
ruimtes (gesprekskamer) om gesprekken met ouders te 
voeren. 
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meerjarenbeleidsplan. Er is een methode onafhankelijk 
digitaal leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele 
ontwikkeling en didactische vaardigheden (OVM en 
LOVS) (gezien).  

3 Primair 
Proces 

   

3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

Er is een vaste aanmeldprocedure. Deze staat 
beschreven op de website.  De organisatie participeert 
actief in verschillende overleggen met 
samenwerkingspartners. ZAT + is hiervan een 
voorbeeld. 

 

 3.1.2 vaststellen klanteisen 
en opdrachtdoelen 
 

Op basis van de leerlingvolgsystemen OVM en LOVS 
worden groepsdoelen geformuleerd. Per periode wordt 
er aan één groepsdoel gewerkt. Tijdens 
groepsbesprekingen worden deze groepsdoelen 
besproken met een lid van het CvB en daarna met 
ouders. 

 

 3.1.3 Belemmerende en 
beïnvloedbare/ risico’s 
factoren zijn vastgesteld 

Deze zijn vermeld in het OPP en worden twee maal per 
jaar met ouders besproken en eventueel aangevuld en 
aangepast. 

 

 3.1.5. toetsing vooraf 
 

In de aanmeldprocedure staat beschreven waar de 
leerling aan moet voldoen om toegelaten te worden. 
Ook staat beschreven hoe ouders aan een 
toelaatbaarheidsverklaring kunnen komen. 

 

 3.1.6 Schriftelijke 
overeenkomst 

OPP wordt met ouders besproken en eventuele 
aanvullingen worden in het digitale leerling dossier 
opgeslagen. 

Er bestaat bij medewerkers onduidelijkheid over het wel 
of niet verplicht ondertekenen van het OPP door ouders. 
Er zaten geen getekende OPP’s in de leerling dossiers. 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

 Tijdens het inzien van digitale leerling dossiers, bleek dat 
niet alle OPP’s compleet waren. Het is niet voor iedereen 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de digitale en 
papieren dossiers. 

 3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 

Aan de hand van het dossier wordt het OPP van de 
leerling opgesteld door het CvB. Dit wordt met ouders 
besproken en eventueel aangevuld met gegevens en 
opmerkingen van ouders. Het CvB houdt middels een 

Het streven is om het eerste OPP binnen zes weken 
getekend te hebben. Mede door ziekteverzuim lukt dit 
niet altijd. Er is onduidelijk of OPP’s wel of niet getekend 
worden. Er is geen ondertekend OPP gevonden in de 
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lijst bij wie welke onderdelen van het OPP heeft 
ingevuld. Deze lijst hebben we gezien (schooljaar 2013-
2014). 

bekeken leerling dossiers. Niet alle OPP’s zijn volledig 
ingevuld. Het is niet bij iedereen bekend wie 
verantwoordelijk is voor de OPP’s. De lijst van het CvB 
over wie welke onderdelen invult in het OPP is dit jaar 
niet gemaakt ivm de migratieproblemen.  

 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

Leerlingen hebben een papieren en digitaal leerling 
dossier. Het digitaal leerling dossier heeft een standaard 
inhoud/opbouw voor alle leerlingen. 
Alle papieren dossiers hebben dezelfde inhoudsopgave. 
De administratie houdt bij of alle benodigde stukken 
voor aanmelding binnen zijn en vraagt eventueel 
benodigde stukken nog op. 

Er zijn 10 papieren dossiers bekeken. In de dossiers van 
oud-leerlingen zat bij 3 leerlingen een overzicht van 
toetsen en NIO. In de andere dossiers zaten alleen de 
aanmeldgegevens. In 2 dossiers zat een geldig 
Identiteitsbewijs van de leerling en ouders en een  cluster 
4 indicatie. Bij de overige dossiers ontbraken deze 
stukken. Niet alle medewerkers konden aangeven bij wie 
de verantwoordelijkheid van leerling dossiers ligt. 
Medewerkers benoemden verschillende 
verantwoordelijken.  

 3.2.4 vertrouwelijkheid 
 

Iedereen kan bij digitale dossiers van de leerlingen. Ook 
mag iedereen de papieren dossiers inzien. Stagiaires 
moeten toestemming vragen.  

 

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd op school 
om over de voortgang van hun kind te praten. Data staan 
in het jaarrooster. In het OPP is een kopje ‘aanvullingen 
van ouders’. Deze wordt na ieder oudergesprek ingevuld 
met de opmerking dat het OPP is besproken met ouders. 
Aanvullingen worden hier ook vermeld. Deze aangevulde 
OPP’s hebben we digitaal gezien. 

 

 3.2.6 Meelezen en 
beoordelen geregeld 
 

Voor de oudergesprekken vindt er een 
groepsbespreking plaats met één of meerdere leden 
van het CvB. Uitkomsten van het LVS worden dan ook 
besproken. Evenals de evaluatie van de groepsdoelen. 

 

 3.2.7 Afwijkingen worden 
beheerst 

Er zijn ‘luisterjuffen’ op school (vertrouwenspersonen) 
waar leerlingen en ouders hun klachten kwijt kunnen.  

 

3.3 Afsluiting 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

 Er is niet vastgelegd hoe de nazorg is geregeld. Soms 
vragen leerkrachten zelf hoe het met oud leerlingen gaat 
wanneer zij op een vervolgschool komen. Niet structureel 
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geregeld. Bestendigingsmodule komt eraan. 

Mensen    

4.1 Selectie 4.1.1 Personeelsbehoefte 
en functie-eisen 
 

Medewerkers ontvangen bij hun aanstelling de functie 
omschrijving die voor hen van belang is.  

 

 4.1.3 Verificatie kennis en 
ervaring 

 Bekwaamheidsdossier is niet bekend bij medewerkers. 

 4.1.4 Personeelsgegevens Gespreksverslagen van R&O worden in het 
personeelsdossier opgeslagen. 

Niet alle medewerkers weten of ze het verslag van hun 
R&O hebben ondertekend. 

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 
 

Medewerkers die een opleiding willen volgen, kunnen 
dit tijdens hun R&O aangeven. Wanneer 
locatiedirecteur denkt dat een bepaalde 
opleiding/cursus geschikt is voor een medewerker zal 
hij het daar over hebben tijdens het R&O. 

Er is geen vastgesteld opleidingsbeleid. 

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

Medewerkers die een opleiding/scholing hebben 
gevolgd mogen hun opgedane kennis delen met de rest 
van de medewerkers. Zo is NLP en coöperatieve 
leervormen gedeeld met het team. 
 

Er zijn geen vaste afspraken over kennis deling. 
Medewerkers geven aan dat er ook niet altijd 
tijd/gelegenheid is tijdens teamvergaderingen om kennis 
te delen. 

 4.2.6 Evaluatie van 
opleiding 

Tijdens R&O gesprekken wordt de gevolgde opleiding 
besproken en geëvalueerd.  

 

4.3 Beoordeling 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

Alle medewerkers hebben jaarlijks een 
functioneringsgesprek. Er is een format wat 
medewerkers moeten invullen voor het gesprek.  

Niet alle medewerkers weten of ze het verslag van hun 
functioneringsgesprek hebben ondertekend. 

 4.3.3 exitgesprekken 
 

 Er worden geen exit gesprekken gevoerd. 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.4 afspraken met 
samenwerkingspartners 

Er is een schriftelijke overeenkomst met de Combinatie.  

5.3 Beoordeling 5.3.1. evaluatie van 
samenwerkingpartners 

De samenwerking met de Combinatie, het MKD en met 
Boddaert wordt in het CvB besproken en geëvalueerd.  

Er is niet bekend of er een evaluatie plaats vindt met alle 
samenwerkingspartners over de samenwerking. 
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 5.3.3 registratie van 
evaluatie 

 Evaluaties worden niet geregistreerd. 

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.1 interne audits  Niet voor alle medewerkers duidelijk of uitkomsten ook 
zijn teruggekoppeld. 

 6.1.2 
medewerkerstevredenheid 

MTO is afgenomen. Uitslagen worden aan medewerkers 
bekend gemaakt en besproken.  

 

 6.1.3 evaluatie primair 
proces 

Didactisch worden leerlingen geëvalueerd door 
methode gebonden en methode onafhankelijke 
toetsen. Sociaal emotioneel wordt de voortgang van 
leerlingen bijgehouden in OVM en besproken tijdens 
groepsbesprekingen. 

Primair Proces wordt voornamelijk op leerling niveau 
geëvalueerd.  

 6.1.4 evaluatie 
professionalisering 

Tijdens R&O gesprekken komt dit aan de orde bij 
medewerkers.  

 

 6.1.5 evaluatie intern 
overleg 

Er is een incidenten formulier (gezien in integraal 
veiligheidsplan). De ingevulde incidentenformulieren 
worden opgeslagen bij de administratie. Incidenten 
worden besproken in het MDO en indien nodig wordt er 
actie ondernomen. 

Er is geen heldere definitie van een incident. Het is niet 
bij alle medewerkers duidelijk wanneer een 
incidentenformulier moet worden ingevuld.  

 6.1.6 maatregelen  Er wordt geen actieplan/verbeterplan gemaakt naar 
aanleiding van de uitkomsten van de 
tevredenheidsonderzoeken. Er worden geen structurele 
maatregelen genomen naar aanleiding van ingevulde 
incidentenformulieren. 

6.2 Extern 6.2.1 evaluatie met klant   

 6.2.2 klanttevredenheid LTO/OTO zijn afgenomen. Uitslagen worden aan 
medewerkers bekend gemaakt en besproken. Entree 
van de school is veranderd naar aanleiding van 
uitkomsten van MTO en LTO. 

 

 6.2.3 klachtafhandeling Klachten worden ingediend bij vertrouwenspersoon.  

 6.2.4 evaluatie van 
samenwerking 

Er is een evaluatie geweest over de TOM training die is 
gegeven door Kentalis. 

Structureel worden geen evaluatiemomenten gepland 
met samenwerkingspartners. 
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Bijlage 8 Bevindingenrapportage Molenduin Schagen 

 

 
Documenten die zijn gezien door de auditor: 
Zorgplan , versie november 2014 
Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 
Intregraal veiligheidsplan 
Leerkaart leerlingen 
Jaarplanner 
Projectplan werkgroep   

 

Domein Onderwerp uit  leeswijzer Goed geregeld Aandachtspunten 
 

1. Beleid    

1.1 Planning 1.1.2 Beleidsgebieden 
 

 Er is geen actueel veiligheidsplan aanwezig. 
Ontruimingsplan voor Schagen moet nog worden 
opgesteld. 

Aloysius  Interne Audit.     LOCATIE MOLENDUIN SCHAGEN 
 
 
Sector: Noord 
School/locatie: VSO Molenduin Schagen 

 
Sfeertekening gesprekken: De gesprekken zijn prettig verlopen, medewerkers hebben een open houding. 
Opvallende zaken: 
Datum van de audit: 22-01-15 
Auditor: Ellen Ros 

Opmerkingen algemeen: het is locatie die in augustus 2014 is gestart. Een VSO-locatie ism met Lijn 5 en de Prinsenstichting. De doelgroep waarvoor de 
locatie werd geopend blijkt bij opening toch een heel andere, veel zwaardere, te zijn dan tevoren besproken.  
Auditees geven zonder uitzondering aan dat ze een zware start hebben gehad, maar dat ze als team een geweldige binding hebben en altijd voor elkaar 
klaar staan. Dit stralen ze ook uit. 
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 1.1.3 Doelstellingen en  
Plannen 

Het jaarplan wordt opgesteld volgens het Aloysius 
format. Het jaarplan van het voorgaande jaar is 
geëvalueerd met het team. De gegevens worden door 
het MT besproken en het MT stelt het nieuwe jaarplan 
op. Het jaarplan bestaat uit stichtingsdoelen, 
sectordoelen en daaruitvolgend de locatiedoelen. 
Vervolgens worden locatie-overstijgende werkgroepen 
ingericht om de doelen uit te zetten in projectplannen. 
Alle auditees geven dit aan. 
Elke werkgroep is toegewezen aan een lid van het MT 
(locatie-overstijgend) die de opzet (smart doelen 
formuleren) en de voortgang van het project bewaakt.  
Auditees geven aan dat ze in werkgroepen zitten 
rondom leerlijnen, portfolio’s . 
Terugkoppeling geschied in de teamvergadering. 

Doelen worden uitgewerkt in projectplannen door 
werkgroepen. Er is geen overzicht wanneer welke 
projectgroep terugkoppeling verzorgd of klaar moet zijn. 

 1.1.5 wet- en regelgeving 
 

Schoolregels zijn overgenomen van de andere 
Molenduin locaties. Het kost bijzonder veel moeite de 
regels duidelijk te maken en te handhaven in deze 
nieuwe locatie.   
 

 

 1.1.6 Beleid en plannen zijn 
begrepen 

Auditees geven aan dat de doelen bekend zijn.  Zij 
worden dmv werkgroepen actief betrokken bij de 
uitvoering daarvan. 

 
 
 

1.2 Realisatie 1.2.1. voldoende mensen 
en middelen 

 Doordat het een kleine locatie is (ongeveer 40 / 45 
leerlingen) is de formatie klein. Bij ziekte van personeel is 
dit kwetsbaar en wordt de druk op de rest van het team  
behoorlijk vergroot. 

 1.2.2 bijdrage van de 
medewerkers 
 

Alle auditees geven aan te participeren in een locatie-
overstijgende werkgroep om aan de jaardoelen te 
werken.  

 

1.3 
Vernieuwing 
 

1.3.3 Planmatige 
vernieuwing 
 

Vernieuwingen worden wel uitgevoerd. Bijv. nav 
onderzoek in de arbeidsregio is gebleken dat er 
mogelijkheden liggen binnen de detailhandel, de school 
gaat hiermee aan de slag met het opzetten van een plan 
voor een detailhandelrichting. Dit is uitgezet bij een van 
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de projectgroepen. 
 
Er is inmiddels veel ervaring met het openen van 
nieuwe locaties. Hoewel er geen draaiboek of checklist 
is, is inmiddels wel een soort routine ontstaan welke 
zaken worden uitgevoerd en wie dat voor zijn rekening 
neemt. 

2. Organisatie    

2.1 Inrichting 2.1.2 TVB ’s afgesproken 
 

MT en Zoco van Schagen hebben een taakverdeling op 
papier staan en deze bekend gemaakt aan de 
medewerkers. De medewerkers weten wie ze waarvoor 
kunnen aanspreken.  

Auditees geven aan dat ze, of hun taakomschrijving niet 
kennen, of dat de taken die ze uitvoeren niet conform de 
taakomschrijving zijn. 

 2.1.3 overleg en 
communicatie volgens plan 
 

OP de locatie wordt iedere dag een briefing en de-
briefing gehouden. Hier worden geen verslagen van 
gemaakt, belangrijke punten worden nog op de mail 
gezet.  
Teamvergaderingen en Commissie van begeleiding  
(groot en klein) staan gepland en vastgelegd in de 
jaarplanner. Van deze overleggen worden verslagen 
gemaakt. Tijdens de teamvergadering is ruimte 
gereserveerd voor casuïstiekbesprekingen. Casussen 
worden door leerkrachten ingediend, volgens vast 
format. 
Bij contact met externen door leerkrachten worden de 
IB en zoco in de cc gezet door de leerkrachten. Zo zijn IB 
en zoco op de hoogte en kunnen ook ingrijpen indien 
nodig. 

Door tijdsdruk worden de teamvergaderingen regelmatig 
afgezegd.  

2.3 
Infrastructuur 

2.3.1 infrastructuur 
vastgesteld 

De beschikbare methodes waren niet passend voor de 
doelgroep. Daarnaast geeft een analyse van AMN 
toetsen een goed zicht op de hiaten in kennis en in de 
methode. Er wordt nu een jaar proefgedraaid met 
Deviant. Na een jaar wordt geëvalueerd en wordt een 
keuze gemaakt. 

Het gebouw waar de locatie is gevestigd voldoet nog lang 
niet aan de eisen zoals die door Aloysius worden gesteld. 
Het is bijzonder gehorig, enkel glas dus gevaarlijk met 
deze doelgroep en koud. Door de betegelde gangen is het 
erg lawaaierig. Daarnaast is het internet pas na de 
herfstvakantie toegankelijk en zijn er 2 laptops voor alle 
leerlingen beschikbaar. Ook de toepassingen voor de 
leerlingen werken nog niet naar behoren. 
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Er is geen checklist aan de hand waarvan een nieuwe 
methode wordt beoordeeld. 
Niet alle auditees weten hoe de besluitvorming rond de 
aanschaf van de nieuwe methodes geregeld is. Men 
denkt dat dit bij een van de werkgroepen is belegd. 

3 Primair 
Proces 

   

3.1 
Overeenkomst 

3.1.1 Instroom van 
leerlingen 

De instroom van leerlingen wordt besproken in de 
Commissie van Begeleiding. Er zijn 2 CvB’s actief binnen 
Molenduin, Schagen heeft haar eigen CvB , Wim 
(coördinator) ,Chantal (lkr. Speciale taken/ IB) en Igor 
(zorgcoördinator) . 
Taken en tijdpad voor het opstellen en evalueren van 
het OPP is nauwgezet vastgelegd door de zorg 
coördinator, auditoren geven aan dat ze goed op de 
hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden in deze. 

 

 3.1.5. toetsing vooraf 
 

Alle leerlingen worden bij instroom getoetst via AMN.  

 3.1.6 Schriftelijke 
overeenkomst 

Voor alle leerlingen wordt een OPP opgesteld. Het 
uitstroomprofiel wordt vastgesteld door de zoco in 
samenspraak met de ouders.  
De mentor maakt het OPP, controle geschied door IB, 
coördinator en Zoco. Er wordt nu overgestapt op OPP in 
MLS. Dan vult zoco deel A in. De mentor vult deel B.  
Getracht wordt ouders al te laten tekenen bij het 
intakegesprek met de leefgroep, veel ouders komen 
daarna niet meer naar school (al worden ze wel 
uitgenodigd).  

 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.1 Verantwoordelijkheid 
toegewezen 
 

Het is voor alle auditees duidelijk wie waar 
verantwoordelijk voor is. 

 

 3.2.2 
Ontwikkelingsperspectief 
 

Het OPP wordt opgesteld en geëvalueerd door de 
mentor. IB , zoco en coördinator hebben controlerende 
taken.  
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 3.2.3 Leerlingendossiers 
 

De leerling dossiers zijn digitaal beschikbaar in MLS. Alle 
documenten uit het papieren dossier zijn gescand en 
worden in het digitale dossier gehangen. De papieren 
dossiers liggen op de vestiging in Driehuis.  

 

 3.2.5 Voortgangsoverleg, 
communicatie 
 

De doelen voor de leerling worden ingevuld op de 
leerkaart. De leerling weet aan welke doelen hij per uur 
werkt en deze worden ook per uur, met de leerling,  
geëvalueerd. De dag wordt altijd afgesloten met de 
mentor die de kaarten met de leerlingen doorneemt en 
evalueert. 
 
Twee keer per jaar zijn leerling besprekingen. Daarnaast 
vergaderd de kleine en grote Commissie van Begeleiding 
volgens planning. Leerkrachten hebben toegang tot 
verslagen via ShareFile, leerling specifieke afspraken 
worden in MLS gezet.  
Het kleine CvB bestaat uit Coördinator, IB en zoco. Bij het 
grote CvB sluiten schoolarts en leerplichtambtenaar aan.  
Leerkrachten die een leerling willen inbrengen zullen deze 
leerling eerst ingebracht moeten hebben bij de 
casuïstiekbespreking. Alle auditees zijn hiervan op de 
hoogte. 

 

 3.2.7 Afwijkingen worden 
beheerst 

Er wordt nu overgestapt op de incidentenregistratie in 
MLS. Tot nu toe worden diverse formulieren / systmen 
gebruikt.  

 

3.3 Afsluiting 3.3.2 Evaluatie en nazorg 
 

Wanneer een leerling uitstroomt volgt een warme 
overdracht.  

Waar dit is gevraagd zijn auditees niet op de hoogte van 
de bestendigingsmonitor.  

Mensen    

4.2 
Ontwikkeling 

4.2.1 Introductie 
 

Er is een algemeen inwerkprogramma op de school, 
naast het cultuurprogramma van Aloysius. Afhankelijk 
van de ervaring de nieuwe medewerker wordt dit 
uitgevoerd. Alle medewerkers worden wegwijs gemaakt 
in schoolroutine en pedagogische tact.  

 

 4.2.2 Opleidingsbeleid- en 
plannen 

Staand beleid is dat alle medewerkers zoveel mogelijk 
Master SEN gaan doen en dat leerwerkmeesters het 

Er is geen breed opleidingsplan aanwezig. 
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 traject “meesterlijk werkmeesterschap’  volgen. Of deze 
opleiding voldoende is voor inspectie-eisen is voor de 
locatie niet duidelijk. 
Persoonlijke opleidingswensen komen aan de orde in de 
R&O-gesprekken. 
Nav kritiek van de inspectie is vorig jaar teambreed 
ingezet op didactiek.  
Andere onderdelen zoals pedagogische tact en 4D-
model komen voort uit Aloysius beleid.  

 4.2.4 Kennis en ervaring 
delen 
 

Er is geen beleid op kennis delen. Wanneer een 
leerkracht hulp nodig heeft kan deze dit vragen. Een van 
de zoco’s biedt dan co-teaching. 

 

 4.2.6 Evaluatie van 
opleiding 

 Evaluatie van opleidingen geschiedt niet structureel.  

4.3 Beoordeling 4.3.1. beoordelingscriteria 
vastgesteld 
 

Auditees bij wie dit is gevraagd geven aan dat ze 
worden beoordeeld conform de kerncompetenties Wet 
BIO (zoals in Aloysius format opgenomen). 

 

 4.3.2 Periodieke evaluatie 
van het functioneren 
 

R&O gesprekken worden jaarlijks gepland en 
uitgevoerd. Er zijn 2 formats die afwisselend worden 
gebruikt. Nieuwe leerkrachten of bij medewerkers waar 
aanleiding voor is krijgen vaker gesprek.  

 

 4.3.3 exitgesprekken 
 

Exitgesprekken worden gevoerd.  De wijze van verslagleggen van exitgesprekken hangen af 
van de wijze en reden waarom de medewerker de 
organisatie verlaat. 

5. Partners    

5.1. 
samenwerking 

5.1.2 vaststellen van 
samenwerkingsverbanden 
 

De belangrijkste samenwerkingspartners zijn bekend. 
Meteen bij vestiging in Schagen zijn MT-leden actief 
gaan zoeken naar relevante samenwerkingspartners. Er 
zijn goede contacten in de regio met UWV enz tav 
stageplaatsen en uitstroommogelijkheden. Er wordt 
nauw samengewerkt met Lijn 5 en de Prinsenstichting.  

Het is lastig (voor medewerkers en leerlingen) dat de 
leefgroep en de school 2 kilometer van elkaar afliggen. 
Dit maakt de samenwerking lastiger dan wanneer de 2 
voorzieningen aan elkaar gekoppeld zijn. 

 5.1.4 afspraken met 
samenwerkingspartners 

De samenwerking met Lijn 5 en Prinsenstichting is 
contractueel vastgelegd, wordt ondertekend door de 
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sectordirecteur. Daarnaast is het streven naar een 
prettige samenwerking op de werkvloer. Er is 
structureel overleg met de behandelcoördinatoren. 
Afspraken binnen het SWV rondom TLV’s zijn 
vastgelegd.  

6. Reflectie    

6.1 intern 6.1.1 interne audits   

 6.1.2 
medewerkerstevredenheid 

Aangezien de Aloysius tevredenheidsonderzoeken in 
het voorjaar plaatsvinden, zijn er nog geen resultaten 
voor Schagen beschikbaar.  
 

 

 6.1.5 evaluatie intern 
overleg 

Incidenten worden vastgelegd, tot voor kort nog in 
eigen systemen, onlangs is overgestapt op registratie in 
MLS.  

Er worden nog geen structurele analyses en evaluaties 
gemaakt van incidenten.  

6.2 Extern 6.2.3 klachtafhandeling Er zijn in Schagen nog geen formele klachten geweest. 
Voor het protocol wordt verwezen naar de website. 

 

 

 

 


