
Bovenin

In de bovenste drie blokken leest u van links naar

rechts de missie, visie en succesbepalende

factoren (speerpunten) voor 2016.

Rechter blokken 6 t/m 9 (‘wat willen we

bereiken en voor wie’’)

Onder de speerpunten zijn de doelen vertaald op

vier resultaatgebieden, prestaties voor:

      •   ‘Bestuur en financiers’,

      •   ‘Maatschappij’.

      •   ‘Medewerkers’, en

      •   ‘klanten en samenwerkingspartners’

Achter elke prestatie indicator staat een ambitie

genoemd, dit is de werkelijke prestatie die de

organisatie ambieert.

Linker blokken 1 t/m 5 (‘Wat gaan we doen om

onze doelen te bereiken en met wie’) Om deze

doelen te realiseren zijn acties gedefinieerd op 5

organisatiegebieden:

      •   ‘Management van processen’,

      •   ‘Management van middelen’,

      •   ‘Management van medewerkers’,

      •   ‘Strategie en beleid’ en

      •   ‘Leiderschap’.

Achter elke prestatie-indicator en elke actie staat

een nummer, hetgeen de relatie weergeeft met

de succesbepalende factoren.

De kleuren staan voor:

Met trots presenteren wij ons jaarplan voor

2016. Vanuit onze missie en visie hebben we

de belangrijkste beleidsdoelen uitgewerkt in

resultaten en acties. Het is kort en krachtig:

op één A3. Het zal de belangrijkste

ontwikkelacties voor het komende jaar

sturen.

Voor een consistente doorvertaling van onze

ambitie hebben we gekozen voor de A3

methodiek. Hetgeen betekent dat het

jaarplan van de Directieraad wordt door

vertaald naar alle directies, bureaus en

programma’s binnen de organisatie. Op deze

manier versterken we de consistentie en

samenhang. De A3 jaarplannen worden

tevens gebruikt als input voor de

managementgesprekken. Dit genereert een

intensieve feedback over de voortgang van

de gewenste veranderingen. Door het proces

van co-creatie en de dialoog die bij de

formulering van de A3 jaarplannen ontstaat

willen we het commitment aan de resultaten

en bijbehorende acties in de gehele

organisatie versterken.
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Wij hopen met dit jaarplan meer duidelijkheid te

bieden over waar wij als organisatie voor staan.

Veel leesplezier gewenst!



Onze missie … is voor hún toekomst. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor
op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere
omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun
leefwereld. Dat doen wij in een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Daarnaast
ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij
spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.
Wij werken vanuit Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Dit zijn de drie gedeelde kernwaarden die ons
verbinden. Ongeacht onze rol of taak, zetten wij deze kernwaarden elke dag in om ons werk optimaal te kunnen doen. De
leerlingen van onze scholen en de leerlingen, professionals en teams die wij ondersteunen in de diverse
samenwerkingsverbanden passend onderwijs zien onze kracht, voelen onze onvoorwaardelijkheid en ervaren de passie
waarmee wij ons werk doen.
---KOERSDOELEN---
1. Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend, integraal arrangement voor onderwijs, ondersteuning en zorg, dat perspectief
biedt op een betekenisvolle toekomst (in (vervolg)onderwijs, arbeid, dagbesteding, wonen, vrije tijd, relaties)(SBF 2)
2. Iedere leerling is aantoonbaar en zoveel als mogelijk mede-eigenaar van zijn ontwikkelingsproces (SBF 1)
3. Iedere ouder (lees ook: partner, familie, verzorger) wordt als partner in opvoeding en onderwijs en zorg benaderd en wordt
actief betrokken bij de ontwikkeling van zijn kind, het ontwikkelingsperspectief en het onderwijs of ondersteuning (en heeft
(digitaal) inzicht in resultaten en ontwikkelingsvoortgang) (SBF 3)
4. 21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod, net als cultuureducatie (SBF 12)
5. ons onderwijs sluit aan bij leren met hoofd, hart en handen en worden aangeboden in een uitdagende, betekenisvolle en
contextrijke leeromgeving waarin samen leren elke dag zichtbaar is (SBF4)

 Missie Succesbepalende factoren
Mede eigenaarschap ontwikkelingsproces leerlingen1.
Passend, uitdagend en integraal (zorg) aanbod2.
Actieve ouderbetrokkenheid3.
Betekenisvolle leeromgeving (leren met hoofd, hart en handen)4.
Vraaggericht werken vanuit eigen kracht5.
Doorgaande leerlijnen6.
Gezamenlijk (met netwerkpartners) nieuwe arrangementen.7.
Effectief communicatiebeleid8.
Onderling verbonden leergemeenschappen9.
Deskundige en visie gerichte professionals10.
Samen levenslang leren11.
Aansluiten bij 21e eeuwse vaardigheden12.
Financieel en bedrijfsmatig ‘in control’.13.

1. Leiderschap

Eind 2017 is er een
communicatiebeleidsplan
(8)

3. Management van medewerkers

Scheiden van taken, centraliseren van processen en specialiseren van medewerkers. (13)

De CvB maakt een implementatieplan m.b.t. leerlingen betrekken bij het OPP (1)

De werkgroep maakt een implementatieplan MI (1)

De werkgroep maakt een implementatieplan coöperatief leren. (1)

De werkgroep 4D maakt een implementatieplan leerstofaanbod voor doelgroepen (JV, JO, VV,
AD) (2)
De werkgroep maakt een beleidsplan voor de invoering van mediawijsheid (12)

De werkgroep maakt een intern scholingsplan voor interne scholing door eigen medewerkers
(11)
De werkgroep maakt een plan voor structurele opzet van intervisie (9)

5. Management van
processen

Uitvoering geven aan de
notitie centraliseren,
standaardiseren en
specialiseren. (13)
Professionaliseringsplan is
opgesteld in 2016 (10)

2. Strategie en beleid

De werkgroep schrijft een beleidsplan straffen en belonen. (1)

De directie ontwikkelt een beleidsplan voor de samenwerking met Triade (2)

Eind 2016 is er een beleidsplan voor informatie en communicatie uitwisseling met ouders (8)

9. Bestuur en financiers

Alle financiële en
bedrijfsvoering/administratieve
processen zijn betrouwbaar en
tijdig. (norm min. 100 %) (13)
In juni 2016 heeft elke school een
A3 jaarplan (norm min. 100 %)
(13)
Het aloysiussysteem
incidentenregistratie en
registratie meldcode is in gebruik
en is onderdeel van de PDCA
cyclus (norm tussen 25 en 50
%) (13)
Schoolplannen voldoen in 2016
aan de wettelijke vereisten (norm
min. 100 %) (13)
Eind 2016 is er door de directie
een risicoanalyse gemaakt van
de begroting en zijn er
verbeteracties geformuleerd
(norm tussen 10 en 100 %) →
[100 %] (13)
Eind 2016 zijn 30 iPads
aangeschaft voor 21 groepen
(norm tussen 0 en 100 %) →
[100 %] (13)
Eind 2016 zijn er 20 MacBooks
voor de leerkrachten
aangeschaft conform ICT
beleidsplan (norm tussen 0 en
100 %) → [100 %] (13)

7. Medewerkers

De scholen en sectoren maken gebruik van de Aloysius Academie, de Elo en zijn de scholen
vertegenwoordigd in (nieuwe) kenniskringen. (norm min. 90 %) (9)
Eind 2017 ligt er een beleidsplan voor de opzet van professionele leergemeenschap met Triade en
partners/klanten. (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %] (9)
Alle medewerkers zijn bevoegd voor de klas of bevoegd voor taak en/of functie (norm min. 90 %)
(10)
Er wordt in 2016 en 2017 een professionaliseringsaanbod geboden voor de teams op de
gebieden: ICT, 4D, techniek, cultuureducatie en ouderpartnerschap (norm tussen 0 en 100 %) →
[50 %] (10)
Doorlopend: Individuele professionaliseringsafspraken en bevoegdheden zijn geregeld. (norm
tussen 0 en 100 %) → [100 %] (10)
Scholen hebben de ecologische onderwijsvisie en de principes van pedagogische tact volgens
jaarplan ingevoerd. (norm min. 80 %) (11)
Eind 2016 heeft de werkgroep een plan gemaakt voor interne scholing door eigen medewerkers
aan eigen teams m.b.t. diverse terreinen. (norm tussen 0 en 100 %) → [100 %] (11)
Eind 2016 is er een plan voor structurele opzet van intervisie (norm tussen 0 en 100 %) → [75 %]
(9)

6. Klanten en partners

Eind 2017 is er een beleidsplan voor straffen en belonen (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %] (1)
Eind 2017 is er een beleidsplan voor het betrekken van leerlingen bij het opstellen van het OPP
(norm tussen 0 en 100 %) → [100 %] (1)
Eind 2016 is er een implementatieplan gemaakt voor MI (norm max. 100 %) → [100 %] (1)
Eind 2016 is er een implementatieplan coöperatief leren gemaakt (norm max. 100 %) → [100 %]
(1)
Alle scholen hebben een integraal onderwijs zorgaanbod opgenomen in hun School
Ondersteuningsplan (norm tussen 40 en 100 %) (2)
Eind 2017 is er beleidsplan ontwikkeld voor samenwerking met Triade m.b.t. in-, door- en uitstroom
van leerlingen (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %] (2)
Eind 2017 is er een implementatieplan leerstofaanbod voor doelgroepen (norm tussen 0 en 100 %)
→ [50 %] (2)
Eind 2017 zijn de methoden: schrijven, WO en techniek vernieuwd (norm tussen 0 en 100 %) →
[50 %] (2)
Ouders hebben eigenaarschap in het ontwikkelingsproces van hun kind (norm tussen 40 en 60 %)
(3)
Eind 2017 is er een beleidsplan actieve ouderbetrokkenheid (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %]
(3)
Eind 2017 is er een beleidsplan gezond gedrag (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %] (4)
Eind 2017 is er methode/leerlijn muziekonderwijs en geïmplementeren (norm tussen 0 en 100 %)
→ [50 %] (4)
Er is eind 2016 een actueel nieuw school veiligheidsplan (norm min. 100 %) (4)

Scholen hebben vastgelegd wie- en afspraken met hun kritische netwerkpartners. (norm tussen 40
en 100 %) (5)
Alle scholen beschikken over doorgaande didactische en vakoverstijgende leerlijnen en werken
ermee. (norm tussen 40 en 100 %) (6)
Eind 2019 is opbrengstgericht werken middels 4D geïmplementeerd (norm tussen 0 en 100 %) →
[25 %] (6)
Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor nieuwe arrangement of doelgroepen. (norm tussen
80 en 100 %) (7)
Eind 2017 is er een plan voor samenwerking tussen ONS en Triade (norm tussen 0 en 100 %) →
[50 %] (7)
Het strategisch communicatiebeleidsplan voor interne- en externe communicatie wordt uitgevoerd
conform planning. (norm min. 90 %) (8)
Eind 2016 is er een beleidsplan voor informatie en communicatieuitwisseling met ouders (norm
tussen 0 en 100 %) → [75 %] (8)
Eind 2017 is er een communicatiebeleidsplan (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %] (8)
Jaarlijks is er een evaluatie communicatiebeleid d.m.v. TO's (norm tussen 0 en 100 %) → [50 %]
(8)

8. Maatschappij

Scholen hebben de 21e eeuwse vaardigheden beschreven en deze opgenomen in hun
onderwijsprogramma (norm min. 30 #) (12)

4. Management van middelen

Eind 2016 is er door de directie een risicoanalyse van de begroting gemaakt en zijn er
verbeteractie geformuleerd (13)
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 Visie
Onze visie … elke dag in praktijk. We werken vanuit een gedeelde visie, die
elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners. “
Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker
hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
---KOERSDOELEN---
6.  onze medewerkers handelen volgens onze onderwijsvisie, beheersen de
pedagogische tact en didactische vaardigheden die kenmerkend zijn voor
Aloysius. Zij zijn bevoegd, hbo+ opgeleid en zijn in staat om meerdere rollen
te vervullen (leerkracht, coach, begeleider, projectbegeleider, netwerkpartner
et cetera) (SBF 10)
7. Onze scholen en ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden
professionele leergemeenschappen: medewerkers en teams blijven zich
aantoonbaar ontwikkelen, in lijn met onze koers. Teams zijn divers
samengesteld en zetten ieders talent optimaal in. (SBF 9)
8. Onze scholen en ondersteuningsdiensten werken vanuit eigen kracht en
vraaggericht integraal samen met netwerkpartners in het
samenwerkingsverband passend onderwijs, zo mogelijk in integrale
kindcentra of kennis- en expertisecentra (SBF 5)
9. Onze scholen hebben aantoonbaar goede doorgaande leerlijnen met
regulier onderwijs, vervolgonderwijs, werkgevers of instellingen voor
dagbesteding en maken de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen zichtbaar in
(digitale) portfolio’s (SBF 6)
10. Wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijs- en
ondersteuningsarrangementen, ook voor (voor Aloysius) nieuwe doelgroepen
(SBF 7)
11. Levenslang samen leren en talentontwikkeling van onze medewerkers
optimaal ondersteunen (SBF 11)
12. Strategisch intern en extern communicatiebeleid ondersteunt onze koers
maximaal (SBF 8)
13. Aloysius blijft financieel en bedrijfsmatig volledig ‘in control’ en
risicobeheersing gaat gelijk op met het ondernemerschap dat nodig is voor
(onder meer) deelname in integrale kindcentra, kennis- en expertisecentra, et
cetera) (SBF 13)
14. Medewerkers ontzorgen via gestandaardiseerde systemen die het
werken van onze professionals eenvoudiger maken (SBF 13)
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8. Maatschappij

Ontwikkeling duurzaam onderwijs (norm tussen 30 en 100 %) (12)
De werkgroep maakt een beleidsplan voor de invoering van mediawijsheid. (norm tussen 0 en 100
%) → [75 %] (12)

4. Management van middelen

In de begroting van 2016 en 2017 wordt opgenomen voor professionaliseringsaanbod voor 4D,
ICT, techniek, cultuureducatie en ouderparticipatie (10)
In de begroting wordt gereserveerd voor individuele professionalisering (JV) (10)


