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Op naar een nieuwe koers

Steeds meer samen 
in het belang  
van het kind
“Er is ontzettend veel bereikt de afgelopen vier 
jaren. Onze medewerkers verdienen daarvoor 
een groot compliment”, zegt voorzitter college 
van bestuur Hans Kelderman enthousiast.
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken 
werden ‘volwassen’, constateert Kelderman. 
Dankzij onderwijsplanners hebben we het 
ontwikkelingsperspectief en de ontwikkeling 
van leerlingen goed in beeld. De digitale 
leeromgeving is klaar en wordt steeds meer 
gebruikt. En niet te vergeten: eind 2015 is het 
ons gelukt om het ISO 9001:2008 certificaat te 
behalen. Een belangrijke stap op weg naar de 
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Naar 
verwachting mogen wij dit kwaliteitskeurmerk 
medio januari 2016 voeren.

“Mooie resultaten. Maar klaar zijn we zeker 
niet. De komende jaren zullen we veel aandacht 
moeten besteden aan het borgen en verder 
verdiepen van wat we in de koersperiode 
Verbinden & Vernieuwen hebben ontwikkeld.”

Door op de ingeslagen weg
Niet voor niets dus, bouwt de nieuwe koers voor 
2016-2020 voort op wat de afgelopen vier jaar is 
neergezet. Met nog meer focus op het bieden 
van betekenisvol onderwijs voor een betekenis-
volle toekomst van onze leerlingen. “Ook 
hebben we nog eens krachtig onderstreept dat 
wij het sámen willen doen. Met onze leerlingen 
en hun ouders, maar zeker ook met onze 
netwerkpartners”, legt Kelderman uit. “Van 
samenwerken in de keten, werken we nu meer 
en meer samen in een netwerk. Het verschil? 
De wederzijdse afhankelijkheid. In het belang 
van het kind zoek je samen naar het beste.”

In Roermond ging Kennis- en Expertisecentrum 
(KEC) de Donderberg open in 2015 en ook in 
andere regio’s komen KEC’s, integrale kind-
centra of brede scholen. Aloysius zoekt bewust 
de integrale samenwerking met partners in 
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Op naar een nieuwe koers

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.”

Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze 
leerlingen, die het gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis 
en/of psychiatrische problemen allemaal een stuk moeilijker 
hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen, vinden 
betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat 
onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor 
te doen. Dit alles doen wij vanuit onze gedeelde kernwaarden 
Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.

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.

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. 

onderwijs, jeugdhulp en zorg. “Het is zoeken en 
ook wennen, merken we in KEC de 
Donderberg”, vertelt de voorzitter college van 
bestuur. “De grote uitdaging is om de culturen 
van waaruit alle partners in de coöperatie 
komen grotendeels te versmelten tot een 
nieuwe cultuur. In het belang van het kind.”

Een jaar passend onderwijs
De Wet passend onderwijs is een jaar in 
werking. En? “Het is een enorme verandering 
en we zijn natuurlijk pas net begonnen”, 
reageert Kelderman. “Natuurlijk zijn de ideeën 
achter passend onderwijs mooi – regulier 
onderwijs als het kan, liefst thuisnabij, zo min 
mogelijk bureaucratie en een passend traject 
voor ieder kind – maar mijn zorg is wel dat er 
kinderen in de knel komen. Niet in elke regio 

zijn de voorwaarden aanwezig om kinderen op 
een goede manier in het regulier onderwijs te 
houden. Voor ons geldt dat wij in de samenwer-
kingsverbanden waarin wij actief zijn steeds de 
vraag stellen: kunnen we helpen?”

Om snel en flexibel aan die vragen te kunnen 
voldoen, veranderde er de afgelopen jaren 
intern ook veel bij Aloysius. “We worden meer 
en meer een vraaggestuurde organisatie en 
hebben veel geïnvesteerd in professionalisering 
via onze Aloysius Academie. Dankzij de 
expertise die we in huis kregen door de 
overname van Triade en Gedragpunt kunnen  
we ook preventief ondersteunen in het regulier 
onderwijs om daar te helpen passend onderwijs 
vorm te geven.”

Samen leren
Hoe goed Kelderman ook kan terugkijken op de 
koersresultaten, wat voorál trots stemt is de 
manier waarop die tot stand zijn gekomen. “De 
samenwerking in onze organisatie is gegroeid”, 
merkt hij. “Werkgroepen, kenniskringen, 
samenwerkende scholen: we ontwikkelen 
steeds meer samen.”

Het ‘samen leren’ dat prominent terugkomt in 
de titel van de nieuwe koers van Aloysius heeft 
dus niet alleen betrekking op samenwerking 
met netwerkpartners. “Wij vinden het voor onze 
leerlingen belangrijk dat zij hun leven lang 
blijven leren. Dat geldt voor onszelf als mede-
werkers van Aloysius ook.”

Onze visie … elke dag in praktijk

Onze missie … is voor hún toekomst

Wij werken vanuit Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie
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Op naar een nieuwe koers

Samen
betekenisvol
leren

Het jaar 2015 stond bij Aloysius in het  
teken van onze nieuwe koersontwikkeling. 
Samen met leerlingen, ouders, mede-
werkers en netwerkpartners hebben we 
gekeken waar we in 2020 willen staan.  
Het resultaat: onze nieuwe koers Samen 
betekenisvol leren!

Koersontwikkeling  
stap voor stap
Reflectie
Onze koers 2012-2016 Verbinden & Vernieuwen is samen met medewer-
kers geëvalueerd. Conclusie: er is veel gedaan, maar we zijn nog niet 
klaar. We gaan dus door op de ingeslagen weg, met nog meer focus op 
integraal samenwerken met leerlingen, ouders en netwerkpartners.

Richting
Leerlingen, ouders en medewerkers konden hun dromen insturen. Hun 
ideeën en wensen zijn meegenomen in onze nieuwe koers. We hebben 
verder in kaart gebracht welke trends en ontwikkelingen er zijn in het 
onderwijs en de samenleving: wat hebben onze leerlingen in 2020 en 
verder nodig?

Alle teams van onze scholen hebben gereageerd op de conceptkoers. 
Medewerkers ontvingen een speciale werkkrant waarop zij konden 
aanvullen, strepen en schrappen. Hun bevindingen werden ‘gepost’ op 
onze interne koerswebsite Aloysius2020, zodat iedereen met elkaar mee 
kon kijken. Ons koersthema Samen betekenisvol leren werd omarmd. 
Ook een groep netwerkpartners dacht uitvoerig mee over onze koers. Dat 
zorgde voor nog meer focus.

In de zomer van 2015 is de nieuwe koers besproken met de raad van 
toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en is daarna 
vastgesteld door het college van bestuur.

Realiseren
Onze scholen hebben de tien Aloysiusdoelen vertaald in hun 
Schoolplannen voor 2016-2020. Op basis daarvan maken scholen elk  
jaar hun jaarplan met daarin de doelen voor dat jaar.

>  Alle Schoolplannen werden gedeeld via de interne koerssite om elkaar  
te inspireren.

 

We voerden de afgelopen vier jaar drie koersprojecten uit om:
• ons onderwijs te vernieuwen 
• een digitale leeromgeving te ontwikkelen
• onze kwaliteit te verbeteren en te certificeren
Lees meer over de koersresultaten op p 11, 20 en 26!



JA ARMAGAZINE ALOYSIUS STICHTING 2015–2016  5

Op naar een nieuwe koers

Ingrediënten voor 
onze nieuwe koers
21e eeuwse vaardigheden zijn 
broodnodig
Ons onderwijs en onze ondersteuning moeten 
leerlingen voorbereiden op een ‘onzekere’ 
toekomst, waarin het niet alleen gaat om 
kennis, maar ook om sociale competenties en 
21e eeuwse vaardigheden. Die hebben onze 
leerlingen zéker nodig voor een betekenisvol 
leven in relaties, werk, vrije tijd, gezondheid en 
‘meedoen’ in de samenleving van de toekomst.

Sámen maatwerk bieden
Een leven lang leren is de norm, voor leerlingen 
én voor onze professionals. Omdat wij alleen 
samen met netwerkpartners maatwerk kunnen 
bieden in speciaal onderwijs, ondersteuning  
en jeugdhulp, is integrale samenwerking in 
multidisciplinaire teams de toekomst.

Vraaggericht vernieuwen
Wij kunnen onze specifieke expertise en 
kwaliteit nadrukkelijker profileren in de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
Vanuit onze eigen kracht moeten wij snel en 
flexibel (nieuwe) antwoorden blijven bieden op 
onderwijs- en ondersteuningsvragen vanuit de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
Preventief werken, vernieuwende onderwijs-
arrangementen en onze expertise proactief 
inzetten in het regulier onderwijs passen 
hierbij, net als verbreding van de doelgroepen 
voor wie wij veel kunnen betekenen.

Hier werken we aan in 2016-2020

10x Samen betekenisvol 
leren …
… met leerlingen, ouders 
en netwerkpartners
1   iedere leerling heeft een passend, uitdagend en integraal 

onderwijs(zorg)aanbod 

2   iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn 
eigen ontwikkeling

3   ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners 
in opvoeding, onderwijs, ondersteuning en zorg

4   21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie zijn 
onderdeel van ons onderwijs

5   bij ons kun je leren met hoofd, hart en handen in een 
betekenisvolle leeromgeving

6   onze onderwijsprofessionals zijn bevoegd en hbo+ 
opgeleid; zij vervullen meerdere rollen en maken onze 
onderwijsvisie zichtbaar in de praktijk

7   onze scholen/ondersteuningsdiensten zijn onderling 
verbonden professionele leergemeenschappen die talent 
optimaal inzetten

8   wij werken vraaggericht en integraal samen met onze 
netwerkpartners

9   wij werken aan goede doorgaande leerlijnen en maken 
ontwikkelingsvoortgang zichtbaar in (digitale) portfolio’s

10   wij ontwikkelen nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen, 
ook voor nieuwe doelgroepen

Onze nieuwe koers

Samen betekenisvol leren
Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpart-
ners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) 
onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht beteke-
nisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen 
nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat 
onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze 
netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwer-
king onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze 
leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een 
levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van 
ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of 
vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius 
halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook 
buiten onze scholen.

Onze scholen zijn veilige en uitdagende broedplaatsen voor het leven.  
Ons onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede 
persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen  
essentieel, net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en 
leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden 
onze leerlingen zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij 
volop gebruik van ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius 
ontwikkelen zich permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met 
passie onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs 
en ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenis-
volle toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en jong-
volwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvol 
leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en ‘meedoen’ in de 
samenleving. Dat geldt ook voor Aloysius Scholing & Advies, van waaruit 
onze experts leerlingen, professionals, teams en directeuren in het 
regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.
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Integraal samenwerken

“Dit is de perfecte omgeving om samen het 
beste voor de jeugd in Roermond te bieden”, 
zegt Marcel Smeets enthousiast. En die jeugd 
bevindt zich niet alleen ín het nieuwe pand, 
onderstreept de directeur van KEC de 
Donderberg, maar zeker ook daarbuiten. 
Ambulant begeleiders van KEC de Donderberg 
ondersteunen dus ook kinderen, jongeren, 
gezinnen en onderwijspartners in de regio. Zij 
begeleiden ook die kinderen en jongeren die  
na een tijdelijk verblijf in KEC de Donderberg 
teruggaan naar het regulier onderwijs.

“De sterk veranderende omgeving en de 
specifieke eisen die aan ons gesteld worden 
zullen steeds weer anders zijn”, zegt Smeets, 
“daarom moét onze band met de buitenwereld 

sterk zijn.” Dat geldt ook voor de directe 
omgeving: KEC de Donderberg wil ook in de 
wijk ontmoetingsplek zijn.

Marcel Smeets: “De vragen en behoeften van 
kinderen en jongeren en hun ouders zijn voor 
ons leidend. Daarop richten wij ons onderwijs- 
en zorgaanbod. Zo nodig haken we meerdere 
partners aan: KEC de Donderberg is een echte 
netwerkorganisatie.” Denk aan partners in zorg, 
kinderopvang, het Centrum Jeugd en Gezin, 
maar ook aan KEC Werkt, dat (leerwerk)
trajecten arrangeert voor jongeren tot 23 jaar 
die dreigen vast te lopen op school.

Integraal werken: dat moet groeien. 
Samenwerken in één gebouw dat daarop 

helemaal is ingericht helpt enorm, denkt 
Smeets. Professionals vinden elkaar in de beste 
oplossing voor een kind of jongere. “Het belang 
van het kind: dat bindt iedereen die in multi-
disciplinaire teams samenwerkt.”

Niet voor niets heet de Donderberg ‘Kennis- en 
Expertisecentrum’: de innovatieambitie is groot. 
“Juist door integraal samen te werken ontstaat 
nieuwe expertise. Dat moet ook. Wij willen 
excellent blijven in het helpen van onze 
leerlingen én partners in de regio. Daarnaast 
willen wij ook nadrukkelijk leren van de 
inzichten van onze partners. Gezamenlijk 
kunnen we fantastische resultaten boeken.”

In praktijk:
één kind, één gezin, 
één plan

Brede scholen, integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra: 
Aloysius kiest waar mogelijk voor integrale samenwerking met partners 
in onderwijs, jeugdhulp, opvang en vrije tijd. Stap voor stap realiseren 
we die samenwerking ook in Kennis- en Expertisecentrum de 
Donderberg in Roermond, dat in augustus 2015 openging. “Eén gebouw 
helpt enorm bij integraal samenwerken.”

Marcel Smeets

Eerste Kennis- en Expertisecentrum geopend in Roermond
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Integraal samenwerken

KEC de Donderberg
In Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg zijn onderwijs en 
zorg zo vervlochten dat maatwerk écht mogelijk is. Ieder kind of 
iedere jongere krijgt precies dat aanbod in (speciaal) onderwijs en 
zorg dat nodig is om zijn talent tot bloei te laten komen. Zo biedt  
KEC de Donderberg de jeugd in de regio Roermond die (tijdelijke) 
ondersteuning nodig heeft, perspectief op een succesvolle 
vervolgstap.

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg is een coöperatie 
waarin de Mutsaersstichting, de Wijnberg, samenwerkingsverband 
Midden-Limburg voortgezet onderwijs en de Aloysius Stichting 
samenwerken. Onze scholen De Spoorzoeker (speciaal onderwijs) en 
De Ortolaan (voortgezet speciaal onderwijs) en Triade Scholing & 
Advies doen mee.

Onderwijs en jeugdhulp in één coöperatie voor eigendom, bedrijfs-
voering, onderwijs, ondersteuning en aansturing: dat is uniek in 
Nederland. www.kecdedonderberg.nl

‘Onderwijs en jeugdhulp  
in één coöperatie voor eigendom, 

bedrijfsvoering, onderwijs, 
ondersteuning en aansturing:  

dat is uniek in Nederland.’

Dit artikel was eerder in iets andere vorm te lezen in de krant Verbinden  
& Vernieuwen die onze Sector Zuid uitbrengt in Brabant en Limburg.

Aloysius participeert in 31 samen-
werkingsverbanden passend 
onderwijs. Elk samenwerkings-
verband heeft eigen wensen  
wat betreft de organisatie van 
passende onderwijs- en onder-
steuningsarrangementen. Dat 
betekent dat wij op diverse 
manieren samenwerken, vanuit 
hetzelfde doel: het beste aanbod 
van onderwijs, ondersteuning en 
jeugdhulp/zorg.

Zo stimuleren samenwerkings-
verbanden in Noord-Holland de 
vorming van expertiseclusters 
waarin (speciaal) onderwijs, 
jeugdhulp en onderwijsondersteu-
ning samenwerken. In Den Helder 
en Heerhugowaard werken we met 
diverse netwerkpartners al in zo’n 
expertisecluster samen.

In Weert realiseren we met 
partners in speciaal basisonder-
wijs, speciaal onderwijs en 
jeugdhulp een Kennis- en 
Expertisecentrum. Plan is dat het 
KEC begin 2017 klaar is.

Met een aantal andere partners 
gaan Combinatie Jeugdzorg en 
Aloysius samenwerken in het 
nieuwe KEC Eindhoven aan de 
Avignonlaan. Het masterplan  
voor het KEC en de eerste (ver)-
bouwtekeningen zijn klaar.

In andere regio’s doen onze 
scholen mee in integrale kind-
centra – bijvoorbeeld in Schagen, 
Heemskerk, IJmuiden en 
Beverwijk – of participeren in 
Brede Scholen (onder meer in 
Uithoorn, Lisse en Hillegom).

Passend onderwijs,  
passende samenwerking
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Aloysius Scholing & Advies

Aloysius helpt 
passend onderwijs 
verder ontwikkelen

Aloysius Scholing & Advies ondersteunt scholen en andere partners bij 
de verdere ontwikkeling van passend onderwijs. Vanuit de kennis- en 
expertisecentra en integrale kindcentra waarin Aloysius participeert, 
ondersteunen onze experts bijvoorbeeld als leerlingen overstappen 
naar regulier onderwijs. Maar er is meer: alle ondersteuningsdiensten 
bieden ook een actueel aanbod workshops, trainingen en scholings-
trajecten. Een greep.

Onze netwerkpartners maken veel 
gebruik van het Autisme 
BelevingsCircuit. Ouders, broertjes 
en zusjes, de voetbaltrainer, maar 
ook de leraar of de begeleider van 
de zorginstelling: iedereen die te 
maken heeft met een kind met 
autisme heeft iets aan deze  
2,5 uur durende training. 

Door zelf te ervaren welke 
mogelijkheden en moeilijkheden je 
tegenkomt als je een stoornis hebt 
in het autistisch spectrum (ASS), 
wordt duidelijk waarom aanpassin-
gen in de omgeving van mensen 
met ASS nodig zijn.
www.triade-aloysiusstichting.nl

>  Onderwijsprofessionals in het  
primair en voortgezet onderwijs  
kunnen ook online meer leren over 
autisme. Naast een uitgebreid  
theoretisch aanbod kunnen deel-
nemers ervaringen uitwisselen op 
een platform en worden er intervisie-
bijeenkomsten georganiseerd.

Autisme zelf ervaren zorgt 
voor bewustwording
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Aloysius Scholing & Advies

Aloysius deelt expertise graag met 
netwerkpartners. In onze Sector 
West ondersteunen wij zowel 
leerlingen als leerkrachten door 
coaching, scholing en training  
en door thema-avonden te 
organiseren. Het programma  
Rots & Water bijvoorbeeld, trekt 
veel belangstelling.

Rots & Water heeft zich bewezen 
als psychofysieke competentie-
training voor jongens en meisjes in 
primair en voortgezet onderwijs, 
jeugdhulpverlening, jeugddetentie 
en GGZ. Op de Don Boscoschool in 

Lisse volgen basisschoolleerlingen 
uit de regio dit schooljaar tien 
trainingen Rots & Water. Ook 
mogelijk: een compleet program-
ma voor een groep. Dan is 
coaching van de leerkracht ook 
onderdeel van het weerbaarheids-
programma. De leerkracht leert 
hoe de training goed doorgevoerd 
kan worden in de lessen.

Rots & Water maakt gebruik van 
psychofysieke didactiek: vanuit  
een fysieke invalshoek reiken de 
trainers mentale en sociale 
vaardigheden aan. Actie (spel, 

spelen en eenvoudige verdedi-
gingsvormen) wordt afgewisseld 
met momenten zelfreflectie en 
kringgesprekken. Juist doordat 
kinderen oefeningen ervaren en 
leren reflecteren op hun eigen 
gedrag, is elk spel een unieke 
ervaring. Kinderen vergroten hun 
weerbaarheid, sociale inzichten en 
sociale vaardigheden.

>  Meer weten?  
Mail voor informatie over alle 
trainingsmogelijk heden naar  
mirjam.draijer@aloysiusstichting.nl

Rots & Water
vergroot weerbaarheid en sociale vaardigheden

Passend onderwijs vraagt om een 
‘basis’ die op orde is. Om pedago-
gisch didactisch vakmanschap 
verder te verdiepen, zijn diverse 
teamcursussen te volgen zoals 
klassenmanagement, pedagogisch 
klimaat en didactiek en differentië-
ren. Meer ondersteuning ‘op maat’ 
nodig? Via video is coaching van 

leerlingen, leerkrachten én teams 
mogelijk. Voordeel van deze 
aanpak: metéén feedback op  
het handelen.

Omgaan met ‘moeilijke’ groepen? 
Ook dat ondersteunt Aloysius 
Scholing & Advies, bijvoorbeeld 
met Wij, een Klasseklas. Onze 

experts werken met individuele 
leerlingen, de groep en de 
leerkracht. Ook een training 
Groepsvorming voor leraren/
docenten kan (preventief!)  
ingezet worden.
www.triade-aloysiusstichting.nl

Pedagogisch didactisch 
vakmanschap ontwikkelen
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Aloysius Scholing & Advies

Aloysius Scholing & Advies 
verzorgt veel cursussen en 
trainingen aan leerkrachten en 
docenten die beter willen leren 
omgaan met voor hun ‘lastig 
gedrag’ van leerlingen.
Wat zijn nu dé succesfactoren? 
Wanneer wérkt nascholing?

• Nascholing verplichten heeft 
geen zin. Alleen als een leerkracht 
zélf besluit dat scholing nuttig kan 
zijn omdat hij/zij handelingsverle-
gen is, heeft scholing zin.

• Scholing werkt alleen als er een 
gezond evenwicht bestaat tussen 
theorie en praktijk en als theorie 
goed te vertalen is naar de situatie 
in de klas.

Twee interactieve mogelijkheden 
werken heel goed: coaching on  
the job en het binnenhalen van  
de praktijk door te werken met 
casussen van deelnemers.

Coaching on the job heeft als 
voordeel dat feedback meteen 
mogelijk is: dat doet een beroep  
op het zelfreflecterend vermogen. 
Co-teaching is ook een optie: de 
trainer neemt dan op de werkplek 
de rol in van de leerkracht. Die  
ziet dan wat er gebeurt met een 
leerling of groep en ontdekt op  
die manier welke aanpak of 
interventie werkt.

Oefenen met casussen kan ook 
helpen. Doordat je meerdere  
keren met dezelfde situatie kunt 
oefenen, experimenteren deelne-
mers met verschillende manieren 
van reageren. Zo ontdekken 
deelnemers welke aanpak het 
beste werkt en persoonlijk past.

Dit is een samenvatting van het  
artikel Ik ga op cursus! Over wat  
werkt in nascholing van docenten,  
geschreven door Margit Bouma  
van Gedragpunt, Scholing & Advies, 
www.gedragpunt.nl. Zij baseerde  
zich op Trainen met de methode van 
K. de Galan en Co-teaching. Krachtig 
gereedschap bij de begeleiding van  
leraren, S. Koot.

Aloysius Scholing & Advies 
ontwikkelde een nieuwe training 
om professionals in onderwijs, 
opvang en jeugdhulp te leren 
omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag. De training bestaat uit 
twee bijeenkomsten. Het 
crisisontwikkelingsmodel wordt 
besproken en gelinkt aan de 
ervaringen van de trainers en 

deelnemers. Deel twee draait om 
ingebrachte casussen. Een acteur 
speelt situaties en scènes en de 
deelnemers bepalen vervolgens 
wat de trainers moeten doen. 
www.gedragpunt.nl

>  De training wordt ook gegeven  
aan onze medewerkers via de 
Aloysius Academie

Altijd maatwerk
Elke advies- of ondersteuningsvraag is anders. Juist daarom 
levert Aloysius Scholing & Advies maatwerk. We passen ons 
scholingsaanbod aan, koppelen workshops en trainingen of 
stellen een nieuw aanbod samen. We ondersteunen op alle 
niveaus: van leerling tot groep, van leerkracht tot team en van 
intern begeleider/zorgcoördinator tot directeur. Onze inzet: voor 
ieder kind of iedere jongere passend onderwijs op de meest 
passende plek.

Nascholing: wat werkt?

Training Omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag
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Onderwijs in 2015 – 2016

::: Onderwijsvisie helemaal van nu
Onze onderwijsvisie is afgelopen jaar aangescherpt, tijdens de 
ontwikkeling van onze nieuwe koers. Onze antropologische, 
pedagogische en maatschappelijke visies worden belicht, net 
als onze visie op professionaliteit, schoolorganisatie, pedago-
giek, onderwijsaanbod en de manier waarop wij onderwijs 
aanbieden. Daarmee is onze onderwijsvisie de basis voor hoe wij 
werken in al onze scholen. Wij bereiden leerlingen voor op een 
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties 
kan aangaan en onderhouden, zijn talenten ontplooit en die 
actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd in onze steeds 
veranderende samenleving.
>   Onze onderwijsvisie is te downloaden op  

www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie

::: Ontwikkeling leerlingen nu 
écht goed in beeld
Alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs werken met het 
leerlingvolgsysteem MLS. Hierin is een standaard ontwikke-
lingsprofiel (OPP) opgenomen. Ook alle scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs werken met een digitaal volgsysteem.

::: Onderwijsopbrengsten centraal
Meten is weten. Dat was het uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van de onderwijsplanners, waarin de ontwikkeling van onze 
leerlingen goed is te volgen en leeropbrengsten zichtbaar zijn.
Die systemen zijn er nu: we hebben de ontwikkeling van 
leerlingen organisatiebreed goed in beeld. Afgelopen jaar is een 
slag gemaakt in het meer plannen van de onderwijsontwikke-
ling. In de klassen wordt opbrengstgericht gewerkt. Eén van de 
belangrijke pijlers daarvan is goede samenwerking met ouders. 
Daar gaan we de komende jaren intensiever mee aan de slag.
Ook maken we de komende jaren een verdiepingsslag om de 
onderwijspraktijk meer te integreren in onze volgsystemen. 
Want het gaat er natuurlijk om dat wij onze leerlingen op alle 
fronten de beste bagage mee willen geven.
>   Lees ook p21 van dit magazine.

::: We worden beter dan goed!
Met alle onderwijsverbetering en -vernieuwing die afgelopen 
koersperiode is ingezet, is een kwaliteitsslag gemaakt. Zo 
formuleerden alle scholen ambitieuze schoolstandaarden om 
aan te geven welke opbrengsten zij willen realiseren met hun 
leerlingen. Het gaat niet alleen over ‘leervakken’, maar ook  
over leergebiedoverstijgende doelen. Denk aan leren leren en 
sociaal gedrag.

Alle scholen van Aloysius voeren het 4D-model in als helpend 
instrument bij opbrengstgericht werken. Elke school volgt 
– onder begeleiding van onderwijsadviesbureau CED – een  
eigen traject en daarbij wordt veel samengewerkt. De eerste 
resultaten laten hogere opbrengsten zien.
Alle locaties hadden de afgelopen koersperiode een 
basisarrangement.
>   Lees ook p12 in dit jaarmagazine!

::: We leren en ontwikkelen 
steeds meer samen
Het voortgezet speciaal onderwijs had al een kenniskring, nu is 
er ook één voor het speciaal (basis)onderwijs. Hierin zijn experts 
van meerdere scholen vertegenwoordigd om beleid te helpen 
ontwikkelen, ideeën aan te dragen en te adviseren over onder-
wijsvernieuwing en –kwaliteit. Zo ontstonden ook meer werk-
groepen en leren we meer met en van elkaar in onze Aloysius 
Academie.
‘Samen leren’ heeft z’n meerwaarde afgelopen koersperiode 
meer dan bewezen. Daarom gaan we ook richting 2020 vooral 
door met samen vernieuwen en ontwikkelen.
>   Lees op p14 in dit jaarmagazine!

::: Experts worden in 
Pedagogische Tact
Veel medewerkers van Aloysius volgden afgelopen koersperiode 
het traject Pedagogische Tact – of soortgelijke ontwikkel-
trajecten. De rode draad: meer eenduidigheid in de bejegening 
van onze leerlingen en verdere versterking van pedagogische 
vaardigheden.

::: Bestendigingsmonitor helpt 
ons verder verbeteren
Aloysius wil (en is verplicht) oud-leerlingen twee jaar lang 
volgen. Daarvoor hebben wij de afgelopen koersperiode samen 
met Amplixs de bestendigingsmonitor AtTrack ontwikkeld, die 
zowel door onszelf als door onze netwerkpartners met mini-
male administratieve last kan worden ingevuld. Meerwaarde van 
de monitor: met de resultaten kunnen wij ons onderwijs nog 
betekenisvoller maken en de overgang naar vervolgonderwijs, 
werk of dagbesteding verder verbeteren.

::: Rapportcijfer
Aloysius krijgt een 7.4 als rapportcijfer van leerlingen en  
een 7.7 van ouders. 
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De Fakkel, De Klimboom en Het Kompas zijn drie scholen voor speciaal 
basisonderwijs. De drie teams trekken samen op bij opbrengstgericht 
werken en de invoering van het 4D-model (zie paarse tekst onder foto  
op p13, red.), vertelt meerschoolse directeur Karin Kersten.

“Veel van onze leerlingen gaan na het speciaal basisonderwijs naar een 
reguliere school voor 
voortgezet onderwijs. 
Voor méér kinderen 
geldt dat zij die stap 
qua leerniveau prima 
aan kunnen, maar 
wat betreft hun 
gedrag helaas niet. 
Daarom willen wij de 
opbrengsten van 
‘sociaal leren’ nog 
verder verhogen.”

Met de komst van passend onderwijs merken de drie scholen in de 
Haarlemmermeer bovendien dat zij leerlingen krijgen met complexer 
gedrag. Reguliere basisscholen in de regio ondersteunen leerlingen die 
voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, nu op de eigen school.

Sterke pedagogische basis
Wat heeft een kind nodig en hoe sluit je daar optimaal bij aan? “Vanuit  
die vraag zijn wij al jaren bezig met Positive Behavior Support (PBS) en 
Pedagogische Tact”, vertelt Karin Kersten. Kort gezegd stimuleren de 
scholen positief gedrag. Veiligheid, verantwoordelijkheid en waardering 
zijn daarvoor de pijlers.

“Positief gedrag voorleven en belonen is belangrijk”, vertelt Kersten.  
“We hebben met Pedagogische Tact en PBS een mooie basis om op  
voort te bouwen. We kenden natuurlijk ook al methoden voor  
sociale vaardigheden.”

Onderwijs

‘ Net als taal of 
rekenen, moet je ook 
sociaal gedrag léren’

Met opbrengstgericht werken waren de teams van De Fakkel in 
Nieuw-Vennep, en De Klimboom en Het Kompas in Hoofddorp 
al gestart, vertellen directeur Karin Kersten en intern begelei-
der Ineke Dalm. Het 4D-model gaat de drie scholen voor 
speciaal basisonderwijs verder helpen om hun leerlingen ook 
wat betreft ‘gedrag’ zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 
vervolgschool. En als het even kan, is dat de reguliere brugklas.

Aloysius focust op opbrengstgericht werken

Toch is het besef dat 
ook sociaal gedrag 
iets is dat je moet 
léren, gegroeid, 
vertelt intern  
begeleider Ineke 
Dalm. “Net als voor 
taal of rekenen, gaan 
we voor sociaal 
gedrag groepsplan-
nen maken om 
planmatig te werken 

aan doelen als conflicten oplossen, jezelf presenteren en aardig zijn. We 
willen ook meer aandacht besteden aan waaróm bepaald gedrag gewenst 
is, of nodig is. Directeur Karin Kersten vult aan: “We zijn gewend om 
lastige sommen tien keer uit te leggen als het moet. Dat is voor gedrag 
natuurlijk ook heel normaal.”

Ontwikkeling zichtbaar maken
Het 4D-model helpt bij grondige analyse van leeropbrengsten, om 
vervolgens heel gericht te werken aan doelen via de groepsplannen. Plan 
is om die sociale ontwikkeling van kinderen vooral ook zichtbaar te 
maken. Zo kunnen ook leerlingen en ouders zelf zien hoe het gaat. “Ook 
bij het opstellen van leerdoelen kun je kinderen heel goed betrekken”, is 
de overtuiging van Dalm. “Zij weten veelal heel goed van zichzelf waaraan 
zij moeten werken. Leerkrachten kunnen ze daarbij coachen.”

Belangrijke meerwaarde straks, is dat de drie teams de overdracht van 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs nog ‘warmer’ kunnen maken 
dan die nu al is, beaamt Karin Kersten. “Straks kunnen we ook de sociale 
groei scherp in beeld brengen zodat de vervolgschool het aanbod in de 
brugklas óók weer op maat kan afstemmen op wat een kind nodig heeft.”

Karin Kersten

Ineke Dalm
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Onderwijs

Aloysius focust op opbrengstgericht werken
Thom, groep 7:
“Bij uitgestelde aandacht moet je even wachten als je een vraag hebt. 
Ikzelf heb nu beter geleerd wat ik moet doen als iets niet lukt: 
doorgaan met wat ik wel weet. Ik vind het fijn om te weten waar ik 

aan toe ben en om alles op orde 
te hebben. Elke dag heeft een 
eigen thema van zelfstandig 
werken, ik weet precies wanneer 
dat is. Elk thema heeft namelijk 
dezelfde kleur in alle klassen. 
We hebben leren leren ook bij 
gym. Dan zegt de meester: maak 
jij de teams maar. Dat is ook 

leren leren, wist je dat? Als iets heel goed gaat, dan krijgen we 
munten. Dat is een mooi systeem: heb je veel munten verdiend dan 
mag je die inwisselen voor iets leuks.”

De Widdonckschool bracht via  
een nulmeting in kaart waar de 
leerlingen stonden. Daarna 
bepaalde het team de school-
ambitie: waar wilden zij naartoe 
werken? Leerkrachten bepaalden 
in hun groepsplannen bij welke 
verschillende vakken onderdelen 
van leren leren aan bod komen. 
Denk aan omgaan met uitgestelde 
aandacht, samenwerken, reflectie 
of zelfstandig werken. In de klas 
maken zij zichtbaar hoe het staat 
met de doelen. Zo hangt in één 
klas een grote pauw: beheersen 
leerlingen een bepaald onderdeel, 
dan komt dat op de pauw te 
hangen. Inderdaad: zij kunnen dan 
zo trots zijn als een pauw.

Hóe elementen van leren leren aan 
bod komen en bij welk vak, is aan 
de leerkrachten zelf. Ruimte 
bieden aan professionals is 
belangrijk, merkte coördinator 
leerlingenzorg Nicky Creemers. 
Niet alleen is het enthousiasme in 
het team groot, ook blijken de 

opbrengsten al na een half jaar 
flink gestegen. Sommige groepen 
gingen sinds de nulmeting in 
januari 2015 drie niveaus omhoog 
en het merendeel steeg twee 
niveaus. Daarmee is het team al 
goed op weg richting de ambitie 
(schoolstandaard). “Heel motive-
rend voor de leerkrachten”, merkt 
Creemers. “We kregen uit het 
team ook terug: leerlingen kunnen 
veel meer dan wij dachten.”

Hans van den Heuvel heeft als 
coördinator leerlingenzorg 
bovenbouw veel contacten met het 
voortgezet onderwijs. Daar kunnen 
leerlingen hun vaardigheden op 
het gebied van leren leren straks 
goed gebruiken. “Ik krijg positieve 
reacties van het voortgezet 
onderwijs”, vertelt hij. “Juist voor 
onze leerlingen is de overstap naar 
het voortgezet onderwijs best 
groot. Nu hebben zij op dit 
leergebied straks in elk geval al 
veel bagage.”

4D-model: handig hulpmiddel voor 
verhoging onderwijsopbrengsten

Alle scholen van Aloysius zijn afgelopen jaar gaan werken 
met het 4D-model. Dit hulpmiddel ondersteunt ons bij het 
verder verhogen van onderwijsopbrengsten.

Via het 4D-model doorloop je steeds de cyclus van data, 
duiden, doelen en doen. Door leeropbrengsten (data) uit 
onze onderwijsplanners goed te analyseren (duiden) krijgen 
leerkrachten veel inzicht in hoe zij het onderwijsaanbod en 
hun handelen nog effectiever kunnen afstemmen op wat 
leerlingen nodig hebben (doen). De ambitie van de school 
(doelen) is leidend: dat is de schoolstandaard waar naartoe 
wordt gewerkt.

Het 4D-model, dat al onze scholen gebruiken, helpt om 
alles in samenhang te bekijken. Doelen, acties en handelen 
worden effectief verbonden met wat we willen bereiken met 
onze leerlingen.

‘ Leerlingen 
kunnen meer  
dan je denkt’

Na half jaar al hogere opbrengsten ‘leren leren’

De Widdonckschool in Heibloem was de eerste 
school van Aloysius die het 4D-model gebruik-
te om de opbrengsten van ‘leren leren’ te 
verhogen. Na een half jaar werken, bleken de 
leeropbrengsten al flink gestegen.
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Onderwijs

Toen duidelijk werd dat het werken met leerlijnen* ‘de toekomst’ was, 
besloten de Korenaerscholen voor voortgezet speciaal onderwijs dit 
samen op te pakken. Dit was de voorgeschiedenis van de huidige werk-
groep. Ervaringen uitwisselen, sparren en nieuwe ideeën opdoen: het is 
héél waardevol. “Zo houd je elkaar scherp”, verwoordt Monique Voss.

De afgelopen jaren stonden heel wat thema’s op de werkgroepagenda: 
van de zorgkalender tot verdere verbetering van leerlingvolgsysteem 
MLS. Afgelopen jaar kwam daar ook de introductie van het 4D-model bij 
(zie voor uitleg p 12-13). Nieuw? Het instrument 4D is dat wel, maar 
opbrengstgericht werken doen de Korenaerscholen al jaren. “Toen ik het 
4D-model introduceerde in het team was de reactie: o, maar dat doen we 
toch al?”, vertelt Mirjam Garritsen. “Het model zorgt wel voor meer 
samenhang”, vindt Marieke van de Kolk. Zoals ook Pedagogische Tact 
bijvoorbeeld een belangrijke andere rode draad is binnen Aloysius.

Data in beeld
De Korenaerscholen werken al jaren met de voorloper van het huidige 
leerlingvolgsysteem MLS, dat afgelopen koersperiode organisatiebreed 
werd ingevoerd in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook het speciaal 
(basis)onderwijs ging werken met een onderwijsplanner en volgsysteem. 
Onder de noemer Ontwikkeling in Beeld hebben alle scholen informatie, 
afspraken, ontwikkelingsperspectief en resultaten nu met één druk op de 
knop beschikbaar.

“Met de invoering van het 4D-model krijgt de analyse van onderwijs-
opbrengsten nog meer aandacht”, vindt Mirjam Garritsen. Ook positief 
uitgangspunt is tegenwoordig: wat kan een leerling wél? “Je kunt de 
ontwikkelingsgroei beter zichtbaar maken aan leerlingen en ouders”, 
vindt Vivian Damen. Niet alleen is dat zo voor de ‘leervakken’, ook voor  
de sociale ontwikkeling. “Het kan voor leerlingen heel verhelderend zijn 
om juist ook die sociale leeropbrengsten en -ontwikkeling te zien”, merkt 
ook Marieke van de Kolk. “Goed voor hun zelfreflectie.”

Samen leren

Veel veranderd,  
vernieuwd en verbeterd
Samen leren en ontwikkelen is de afgelopen koersperiode ‘normaal’ geworden 
binnen Aloysius. In kenniskringen en werkgroepen delen onderwijsprofessionals 
kennis en leveren ingrediënten voor verbetering van ons onderwijs. Zo stond de 
werkgroep van de Korenaerscholen in Eindhoven, Helmond, Stevensbeek en 
Deurne aan de basis van opbrengstgericht werken.

Mario Damen van De Korenaer Rector Baptistlaan Eindhoven  
(niet op de foto, wel in de werkgroep: Marieke Damen)

Marieke van de Kolk en Monique Voss van De Korenaer Stevensbeek
Trudy Sijbers van De Korenaer Deurne



JA ARMAGAZINE ALOYSIUS STICHTING 2015–2016  15

Véél gedaan
Alle Korenaerscholen gebruiken ook de zogenoemde PH-meter, om het 
pedagogisch handelen van leerkrachten te volgen, legt Monique uit. 
Hiermee meet je pedagogisch handelen in de praktijk: voldoet die aan je 
schoolstandaard? Geef je die leerlingen ook complimenten en zijn die ook 
specifiek, bijvoorbeeld?

Van ontwikkelingsperspectief tot leerlingvolgsystemen en van hande-
lings- en opbrengstgericht werken tot Pedagogische Tact: er is de 
afgelopen jaren ontzettend veel veranderd en vernieuwd, vinden de 
werkgroepleden. Dat niet alleen, onderstreept Imke “We hebben onszelf 
écht verbeterd.”

*Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen naar concrete  
doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn  
onderverdeeld in doelen per leerjaar, die weer zijn onderverdeeld in tussen-
stappen. Scholen zetten leerlijnen zelf om in leerstof.

Onderwijs

In 2013 kwam het Kompas College bij Aloysius. 
De school voor voortgezet speciaal onderwijs 
verzorgt het onderwijs aan jongens die  
verblijven in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting  
De Hartelborgt in Spijkenisse. Eli-anne van der 
Torn is er psycholoog/orthopedagoog.

“Wij hebben leerlingen tussen de 12 en 23 jaar, 
die heel kort bij ons zijn, maar ook jongens die 
hier langer verblijven, tot zes jaar. Door 
leerlingen de kans te geven hun diploma of 
certificaten te halen, bieden we ze perspectief 
op een goede toekomst ná hun verblijf in  
De Hartelborgt.”

Nadat het Kompas College bij Aloysius ging 
horen, volgde het team eerst het traject 
Pedagogische Tact. Nu staat opbrengstgericht 
werken en de invoering van het 4D-model op de 
agenda. Daarbij helpt leerlingvolgsysteem MLS 
enorm, merkt Eli-anne. “Er was helemaal geen 
leerlingvolgsysteem hier. Omdat het ontwikke-
lingsperspectief ook in het leerlingvolgsysteem 
staat, sloegen we twee vliegen in één klap.”

Juist voor leerlingen van het Kompas College is 
het zaak dat zij snel verder kunnen met waar zij 
voor hun verplichte verblijf in de rijksinrichting 
mee bezig waren. Of andersom: dat zij verder 

kunnen als zij weer ‘buiten’ zijn. “Doorlopende 
leerlijnen”, vat Eli-anne samen. “Ook voor 
jongeren die na hun verblijf hier, aan het werk 
gaan, is het goed om te kunnen laten zien 
waaraan zij hebben gewerkt hier op school.  
Als je kunt aantonen dat je hard gewerkt hebt 
aan je doelen, helpt dat bij het vinden van  
een baan.”

Ontwikkeling in beeld? Juist goed voor 
leerlingen justitiële jeugdinrichtingen

Iedere leerling van Aloysius heeft een ontwik-
kelingsperspectief. Daarin staat waar hij/zij 
naartoe werkt: vervolgonderwijs, een baan of 
dagbesteding. Alle Aloysiusscholen werken ook 
met onderwijsplanners, waarin de ontwikkeling 
wordt gevolgd. Juist voor jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen is het zaak te kunnen laten 
zien wat zij op school hebben gedaan. Dat biedt 
ze eenmaal weer ‘buiten’ meer perspectief.

Vivian Damen en Mirjam Garritsen van De Korenaer Helmond
Imke Koolen van De Korenaer Strausslaan Eindhoven

Eli-anne van der Torn in de teamkamer van het Kompas College.



16   JA ARMAGAZINE ALOYSIUS STICHTING 2015–2016

De kracht
van Aloysius
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Vanuit vertrouwen coach ik
leerkrachten om nog beter
af te stemmen op de
specifieke onderwijsbehoeften
van onze leerlingen. Samen 
kunnen wij veel bereiken!
De kracht
van Natasja van Schravendijk
intern begeleider De Fakkel
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Digitale leeromgeving

Je eigen 3D-printer 
bouwen: dat is  
meer dan techniek
Luc, Bas, Jelle, Jordie, Tom en 
Erwin zijn de gelukkigen. Zij zijn de 
eerste leerlingen van Aloysius die 
aan de slag gaan met het bouwen 
van een 3D-printer. Jan Stegeman 
van OinO-Advies helpt de tieners 
op weg. Wat is 3D eigenlijk? En wat 
kun je allemaal printen? Nou, je 
eigen schoenen bijvoorbeeld, of 
een stoel. Dat is natuurlijk best 
‘cool’, maar dat er nu ook een 
echte brug wordt ‘geprint’, daar 
staan ze toch wel even van te 
kijken. “Je kunt ook je eigen selfie 
printen”, vertelt Stegeman aan zijn 
publiek. Maar: 3D-printen moet je 
leren. Dus wijst hij de jongens ook 
op sites met bestaande ontwerpen. 
Zover is het nog niet. “Eerst gaan 
jullie de printer zelf bouwen. Dus 
nog even geduld, want daar doen 
jullie wel een aantal weken over.”
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Digitale leeromgeving

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs, 
structureel aandacht besteden aan wetenschap 
en technologie: het zijn actuele thema’s de 
komende jaren. Niet voor niets staan de 21e 
eeuwse vaardigheden ook prominent in de 
nieuwe koers van Aloysius. Wat is er nu leuker 
dan die vaardigheden ontwikkelen terwijl je een 
3D-printer bouwt?

“Van het bouwen zelf leren kinderen al veel”, 
legt Martijn de Winter van OinO-Advies dat 
Aloysius begeleidt, uit. Ook het ontwerpen en 
driedimensionaal printen is leerzaam. “De 
kracht van dit project is vooral dat leerlingen 
weten hóe zo’n printer werkt”, vindt De Winter.

Door de uitgebreide handleiding en de begelei-
ding als achtervang lukt dat bouwen prima, is 
de ervaring van De Winter. “En komen ze 
problemen tegen? Prima! Dat is de bedoeling. 
Door na te denken over oplossingen ontwikkel 
je allerlei vaardigheden. En komen ze er echt 
niet uit, dan komen wij langs.”

Leerlingen ontwikkelen tijdens het gehele 
traject niet alleen technologische kennis en 
vaardigheden, maar leren ook beter samen-
werken, spreken hun creatieve kant aan en 
lossen problemen op.

“Het mooie is dat veel kinderen juist talent 
hebben voor techniek”, vindt De Winter, “maar 
dat talent wordt lang niet altijd aangesproken. 
Nu wel. En voor de kinderen die helemaal niets 
denken te hebben met techniek werkt juist die 
3D-techniek heel goed: ze wíllen die printer aan 
de praat krijgen en zijn dus heel gemotiveerd.”

21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen  

Leerlingen van vijftien Aloysiusscholen bouwen 
hun eigen 3D-printer en leren daarna ontwer-
pen en printen. Dát is natuurlijk interessant.  
En dat is precies de bedoeling. Daardoor zijn 
leerlingen heel gemotiveerd tijdens  
het project en ontwikkelen zo bijna natuurlij-
kerwijs allerlei belangrijke vaardigheden.

3Dkanjers
Willen we onze kenniseconomie ook  
de komende jaren ‘onderhouden’,  
dan zouden tenminste vier van de tien  
jongeren voor een bètatechnische opleiding 
moeten kiezen. Vanuit die drive startten de 
oprichters van 3Dkanjers hun missie om 
kinderen al op de basisschool op een 
uitdagende wijze in aanraking te brengen 
met wetenschap en techniek.
Meer weten? www.3dkanjers.nl.

Leerlingen ontwikkelen tijdens het gehele 
traject niet alleen technologische kennis 
en vaardigheden, maar leren ook beter 

samenwerken, spreken hun creatieve kant 
aan en lossen problemen op.
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Digitale leeromgeving in 2015 – 2016

::: Online onderwijsomgeving  
staat klaar
Een groot aantal van onze locaties heeft de online onderwijs-
omgeving klaarstaan. Leerkrachten kunnen taken klaarzetten 
voor hun leerlingen, er zijn koppelingen met educatieve software 
en sites mogelijk, leerlingen kunnen bloggen en met elkaar 
samenwerken. De online onderwijsomgeving wordt de komende 
jaren in gebruik genomen – op sommige scholen gebeurt dat al 
volop. Doelstelling is dat wij in 2016 een derde van ons onderwijs 
digitaal aanbieden.

::: ICT steeds meer zichtbaar in  
de school
Alle scholen van Aloysius maakten afgelopen koersperiode hun 
eigen meerjarenplan voor Onderwijs & ICT. Zij volgen hun eigen 
route op weg naar die digitale leer- en werkomgeving voor 
leerlingen en medewerkers. Digiborden, iPad’s of andere nieuwe 
media: ICT wordt steeds meer zichtbaar.

Sinds afgelopen koersperiode zijn ICT-coaches paraat die 
collega’s adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van  
hun digitale leeromgeving. Hun coaching richt zich nadrukkelijk 
op onderwijs.

::: Scholing en training via de 
Aloysius Academie
Via de Aloysius Academie konden medewerkers de afgelopen 
jaren allerlei trainingen en opleidingen volgen die de koers 
ondersteunen, dus ook op ICT-gebied.

::: Doorontwikkelen!
We gaan natuurlijk door met het verder ontwikkelen en verbete-
ren van de online onderwijsomgeving. Dat past ook prima in onze 
nieuwe koers, waarin 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke 
rol spelen. Daar horen ook digitale vaardigheden bij.

Een uitdaging voor de komende jaren: in het digitale aanbod  
meer differentiëren naar de verschillende arrangementen van 
leerlingen. Denk aan het bieden van verlengde instructie, of  
extra uitdaging.

::: Een nieuwe ICT-omgeving
Om online onderwijs en het nieuwe werken mogelijk te maken, is 
een goede ICT-omgeving nodig. Daarom is onze ICT-omgeving 
helemaal vernieuwd: een enorme operatie die dankzij inzet van 
alle medewerkers nu is afgerond. Onze ICT-infrastructuur is klaar 
voor de toekomst!

• onze locaties beschikken over glasvezel: goed en snel internet
• leerlingen en medewerkers kunnen overal draadloos werken
• iedere medewerker is mobiel bereikbaar
• Apple is onze standaard geworden
• medewerkers én ouders vinden via een app snel hun informatie
• we gaan (grotendeels) papierloos werken
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Kwaliteit

Partnerschap  
met ouders …

Handelingsgericht werken is de afgelopen jaren goed ingeburgerd 
bij Aloysius. Eén van de zeven pijlers is goede samenwerking met 
ouders. Maar: wat is goed dan eigenlijk? Dat onderzoekt een  
aantal Aloysiusscholen nu, met begeleiding van David Kranenburg 
van Stichting Actief Ouderschap. “Ouderparticipatie is mooi, maar 
pas als je als school en ouders partners bent komt dat het kind  
ten goede.”

… komt onderwijskwaliteit ten goede

“Een kind leert beter als je als leraar en school samenwerkt met ouders. 
Zo simpel is het. De invloed van ouders op leren is enorm. Dat vraagt om 
volwaardig partnerschap.” David Kranenburg kan het niet ingewikkelder 
maken. Inmiddels is in diverse onderzoeken inderdaad uitgebreid 
aangetoond dat het voor het welbevinden en de leerprestaties goed is als 
school en ouders samen optrekken. Toch blijkt de praktijk weerbarstig.

Niet zenden, maar luisteren
“Op veel scholen wordt ondanks goede bedoelingen toch meer over 
ouders gesproken dan mét”, signaleert Kranenburg, die door zijn 
advieswerk op veel scholen komt. Juist daarom organiseert hij – nadat 
samen met het team in kaart is gebracht wat nu de stand van zaken is 
rondom ouderbetrokkenheid – een zogenoemde wensen- en verwacht-
ingenavond. Mét het team uiteraard.

“Géén informatieavond om te zenden”, benadrukt hij, “maar een  
moment om van ouders te horen wat hún ideeën nu eigenlijk zijn  
over partnerschap met de school. Vraag nu eens: ‘Wat zou ú willen?’”  
Met die input gaat het team aan de slag met visievorming en een  
plan van aanpak. Het vijf partnerschappenmodel dat Actief Ouderschap 
ontwikkelde, biedt daarbij een handige structuur. Met die basis zijn 
samen met ouders interventies te bedenken die de relatie met ouders 
positief kunnen beïnvloeden.

Hoe het plan voor meer partnerschap eruit ziet, hangt uiteraard af van de 
school: het is maatwerk. Uiteindelijk gaat het vooral om de bewustwor-
ding: gaan wij nu écht als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek?

Niet inleveren, elkaar aanvullen
“Uit onderzoek dat wij samen met de Radboud Universiteit Nijmegen 
hebben gedaan komt een aantal succesfactoren naar voren voor het laten 
slagen van partnerschap”, deelt Kranenburg. “Een heldere visie is 
belangrijk. Waar sta je voor als school, waar ga je voor? Goede gespreks-
vaardigheden zijn belangrijk, maar ook de werkelijke bereidheid om het 
samen te doen.” Dat betekent niet dat scholen het stuur overgeven aan 
ouders. “Nee, onderwijsprofessionals hebben het meeste verstand van 
onderwijs. Maar ouders hebben het meeste verstand van hun kind”, 
benadrukt Kranenburg. Dat kan elkaar aanvullen.”

David Kranenburg
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Pilot partnerschap met ouders
Geen protocol met voorschriften, maar wel goede voorbeelden. Dat moet 
de opbrengst zijn van de pilot partnerschap met ouders. De deelnemende 
scholen zijn De Hilt, Het Kompas, De Fakkel en De Klimboom, 
Latasteschool en de Widdonckschool in Weert. De pilotscholen delen hun 
ervaringen binnen Aloysius en verspreiden de opgedane kennis verder via 
de Aloysius Academie.

Stichting Actief Ouderschap is een stichting zonder winstoog-
merk. Doel van de stichting is om de samenwerking tussen 
school (of kinderopvang of sportvereniging) en thuis te verbete-
ren. Uitgangspunt: ouders raken meer betrokken als scholen 
daar bewust werk van maken.
www.actiefouderschap.nl 
facebook.com/ActiefOuderschap 
twitter.com/ActiefOuder

Actief ouderschap: 
vijf partnerschappen
Stichting Actief Ouderschap onderscheidt vijf 
partnerschappen die scholen kunnen aangaan 
met ouders, om de betrokkenheid te vergroten. 
In elk partnerschap maakt de leerkracht of 
docent het verschil, samen met de andere 
professionals in de school. Het model biedt 
scholen structuur om planmatig en in samen-
hang aan alle partnerschappen te werken.

Eén van de scholen die werkt aan actief 
ouderschap, is Het Kompas in Hoofddorp. 
Locatiecoördinator René Veerman trekt samen 
op met zijn collega’s van De Fakkel en  
De Klimboom; de drie scholen werken nauw 
met elkaar samen. “Wij willen veel meer samen 
met kind en ouders in gesprek. Zo willen we de 
gesprekken over de ontwikkeling van een kind 
meer inhoud geven. Ouders kennen hun kind en 
weten wat het nodig heeft. Daar kunnen wij op 
school ons voordeel mee doen. En andersom.”

Wat is partnerschap eigenlijk?
Natuurlijk: Het Kompas besteedde al aandacht 
aan oudercontact. De bekende nieuwsbrief, de 
algemene ouderavond en afgelopen jaar startte 
een inloopochtend voor ouders. Zo was er meer. 
“Toch zijn we ons er nu van bewust dat partner-
schap iets anders is”, vertelt René. “Ook kun je 
niet zomaar aannemen dat die ouder die altijd 
komt helpen bij activiteiten thuis ook zo 
betrokken is bij zijn kind. Omgekeerd kan een 
ouder die niet veel op school komt juist heel 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van zijn kind.”

De hamvraag: hoe bereik je álle ouders? Het 
Kompas maakte een jaarplanning met een 
aantal ontmoetmomenten. Prominent op de 
kalender staat een wensen- en verwachtingen-
avond, om nu vooral eens van ouders zelf te 
horen hoe zij partnerschap voor zich zien. 
Verder staan op de rol: koffieochtenden, 
thema-avonden over interessante thema’s en 
een slotfeest. “We betrekken ouders ook bij 
onze ‘creamiddagen’. We werken dan vakdoor-
brekend aan projecten en vragen ouders mee  
te doen en te begeleiden”, vertelt René.

Ook voor ouders geldt: maatwerk
Partnerschap ontwikkelen met ouders moet  
je vanaf het allereerste contact doen, is de 
overtuiging van de locatiecoördinator. “Zij 
moeten zich warm welkom voelen. En: we 
moeten ouders niet over één kam scheren.  
Dat doen we bij kinderen tenslotte ook niet: 
iedereen is anders. Je moet elkaar leren 
kennen. Pas dan kun je ook écht goed met 
elkaar in gesprek.”

Een warm welkom bieden aan alle ouders
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Hugo zit in groep 7 van Het Kompas. “Ik heb persoonlijk wel het gevoel 
dat wij met school samen gaan voor een zo goed mogelijke ontwikkeling 
van Hugo”, zegt zijn moeder Christel. Ze voelt zich betrokken bij school, 
maar dat komt wellicht ook omdat ze in de Medezeggenschaps raad zit en 
daardoor veel informatie krijgt.

“Hoe je school beleeft hangt ook sterk af van hoe je jezelf opstelt. Ik weet 
welke wegen ik moet bewandelen en meld me als ik vragen heb. Maar ik 
spreek ook wel ouders voor wie dat minder vanzelfsprekend is.”
Zelf kiest Christel voor een actieve benadering. Toen Hugo’s diagnose een 
tijdje terug nader gespecificeerd werd, nam ze bijvoorbeeld meteen het 
initiatief voor een gesprek met de leerkracht, intern begeleider en extern 
begeleider om dit te bespreken.

Startgesprekken positief
Ook Sharon heeft een zoon in groep 7: Jayden. “Ik zit in de Ouderraad, 
breng Jayden vaak zelf naar school en ben dus wel actief. Daardoor ken je 
veel mensen op school en trek je ook makkelijker aan de bel als er iets is. 
Maar ik zie wel altijd dezelfde ouders hier. Er zijn er ook die je nooit ziet 
op school. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet betrokken zijn natuurlijk.”

Christel en Sharon zijn positief over de nieuwe invulling van de start-
gesprekken dit schooljaar. “De leerkracht ging heel gericht op mijn kind 
in.” Kinderen konden aangeven wat zij graag zouden willen leren, wat 
belangrijk voor ze is, wat ze lastig vinden en wat ze nodig hebben van hun 
leerkracht. “Ik ben wel heel benieuwd wat er nu mee gebeurt”, zegt 
Sharon. Wachten tot het volgende kindgesprek duurt namelijk best lang.

Sneller terugkoppelen
De terugkoppeling als er iets speelt op school: dat kan sneller en beter. 
“Achter de schermen zijn mensen op school er dan heel druk mee, maar 
dat weet je dan helemaal niet”, merkt Sharon. ‘Privacy’ is dan het 
veelgehoorde argument om te verklaren waarom er niets wordt verteld.

“Ik denk dat je veel meer in openheid kunt bespreken dan school soms 
denkt”, vindt Christel. Als er iets gebeurd is in de klas: meld het even. 
Dan kun je er thuis ook op inspelen in gesprekken met je kind én je 
voorkomt ermee dat verhalen een eigen leven gaan leiden.

Zeker in het speciaal basisonderwijs is de leerlingengroep heel gemengd. 
Van kinderen met leerproblemen tot allerlei gedragsproblematiek: dat 
vraagt een verschillende benadering. Niet alleen van de onderwijsprofes-
sionals, eigenlijk ook van leerlingen en ouders.
“Mijn zoon wil een spreekbeurt gaan houden over zijn diagnose”, vertelt 
Christel, “in de hoop dat zijn klasgenoten hem dan wat beter zullen 
begrijpen. Maar eigenlijk zouden alle ouders daar ook bij moeten zijn.” 
Aan de andere kant: als school een avond organiseert over een thema  
als ADHD, komen er nauwelijks ouders. Beide moeders vinden het ook 
daarom goed dat juist ouders zelf meer kunnen aangeven wat hun 
verwachtingen zijn van school wat betreft contact en communicatie.

Wat zeker moet blijven als het aan Sharon en Christel ligt is het ochtend-
ritueel: elke ochtend staan de leerkrachten bij de klassen en de rest van 
het team in de hal om kinderen en ouders te begroeten. “Dat geeft je echt 
het gevoel dat je welkom bent”, vindt Christel. “Het is ook een moment 
waarop je iemand even snel kunt aanspreken. Ook dat is fijn.”

‘ Goed dat ouders zelf 
kunnen aangeven wat 
zij verwachten’

Christel in de klas van Hugo

Sharon in de klas van Jayden
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Zorgen voor een veilige,
positieve leeromgeving
mét humor, zodat  
kinderen het fijn vinden  
om naar school te gaan.
De passie
van Birgit van Ekert
leerkracht vso De Hilt



JA ARMAGAZINE ALOYSIUS STICHTING 2015–2016  25

De passie
van Aloysius
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Kwaliteit in 2015 – 2016

Aloysius behaalde ISO-certificaat in 2015

::: Kwaliteitsnorm  
Speciaal Onderwijs
In november 2015 was het zover: Aloysius werd met succes  
ISO 9001:2008 gecertifieerd door Certiked. Een belangrijke stap op 
weg naar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Naar verwach-
ting mogen wij dit kwaliteitskeurmerk medio januari 2016 voeren. 
Daar zijn we natuurlijk trots op! Vooral omdat we hiermee ook 
aan leerlingen, ouders en netwerkpartners kunnen laten  
zien dat onze kwaliteit goed is. Mooi aan de kwaliteitsnorm is  
dat juist de leerling centraal staat. Het keurmerk bewijst dat 
onze processen zich richten op verbetering van kwaliteit voor 
onze leerlingen.

::: Zo werken wij
De afgelopen vier jaar was Kwaliteit één van onze drie koers-
projecten. Er is door onze medewerkers enorm veel werk verzet.  
Zo hebben wij beschreven hoe wij werken. Op één overzichtelijke 
plek op ons intranet vinden medewerkers onder de knop ‘Zo 
werken wij’ alle relevante werkinformatie.

::: Interne audits ‘gewoon’  
bij Aloysius
Afgelopen koersperiode zijn tientallen collega’s opgeleid als 
interne auditor. Zij gaan op bezoek bij collega-scholen om daar 
interne audits te doen. Dat levert de school een ‘foto’ op van dat 
moment. Dat is bruikbare informatie om vervolgens weer mee te 
nemen in verdere ontwikkel- en verbeterplannen. Zo werken wij 
permanent aan kwaliteitsverbetering volgens de verbetercyclus 
Plan-Do-Check-Act.

::: Focus op veiligheid in 2015
Op 1 augustus 2015 ging de nieuwe Wet sociale veiligheid in. 
Daarmee zijn alle scholen verplicht te zorgen voor sociale 
veiligheid. Nu werkten al onze scholen natuurlijk aan een ‘veilig 
schoolklimaat’, maar toch brengt de wet veranderingen met zich 
mee, die we afgelopen jaar hebben doorgevoerd. Ook in 2016 blijft 
(sociale) veiligheid een belangrijk thema. We gaan bijvoorbeeld de 
veiligheidsbeleving van leerlingen toetsen.

::: Rapportcijfer
Elk jaar doen we onderzoek onder leerlingen, ouders en 
medewerkers om te horen waarover zij tevreden zijn en wat 
beter kan. Begin 2015 is voor het eerst ook zo’n onderzoek 
gedaan onder onze netwerkpartners. Goed nieuws: zij zien 
Aloysius als betrouwbaar en deskundig partner en geven ons 
een 7.2 als rapportcijfer.
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Doorgaande leerlijnen

Tuurlijk was hij blij. Een diploma! In sneltreinvaart 
haalde Amin zijn assistentendiploma Horeca. Helaas 
konden zijn ouders niet aanwezig zijn bij de diploma-
uitreiking, maar toen zij gisteren op bezoek kwamen, 
heeft hij ze het papiertje laten zien en ze waren trots.

Vier jaar geleden pas, kwam Amin uit Marokko naar 
Nederland. Hij begon in de Internationale Schakelklas 
en leerde in zes maanden voldoende Nederlands om 
naar praktijkonderwijs te kunnen. Tja: toen kwam er 
een mindere periode. “Verkeerde keuzes gemaakt”, 
vat Amin samen. “Op een dag ging het mis. Ik heb 
spijt. Maar ik kan de tijd niet terugdraaien.”

Eenmaal op school bij De Burcht besprak hij met zijn 
mentor dat hij graag een diploma wilde halen. “Op 
school gaat de tijd sneller, maar ik ben ook super-
gemotiveerd om diploma’s te halen. Ik ben nu bezig 
met het certificaat fitnessinstructeur van de opleiding 
Sport & Bewegen. Als ik hier weg mag, ga ik door met 
niveau 2 op het mbo. Mijn vader begint binnenkort een 
horecazaak in Rotterdam, misschien kan ik daar wel 
aan het werk.”

Doorgaande 
leerlijnen

Amin heeft een diploma
(en gaat doorstuderen)

ook binnen ‘gesloten’ 
onderwijs
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Doorgaande leerlijnen

“Voor de jongeren in Teylingereind is een diploma 
halen natuurlijk geweldig positief”, merkt opleidings-
manager Karin Noorduin van ROC Leiden elke keer 
weer. “Er lúkt iets.” Daar werk je als mbo-instelling 
graag aan mee, onderstreept Noorduin. Dus komen 
de examinatoren van ROC Leiden naar De Burcht om 
daar examens en proeven van bekwaamheid af te 
nemen. “Natuurlijk nemen deze jongeren hun 
verleden mee, dat is niet anders. Maar zij kunnen 
dankzij hun diploma wel aantonen dat zij iets kunnen: 
het geeft ze mogelijkheden voor hun toekomst.”

Eenvoudig is het niet altijd, jongeren hun diploma te 
laten halen. Het vereiste taal- en rekenniveau voor 
mbo niveau 2 is voor velen bijvoorbeeld een drempel 
en als de landelijke examens taal en rekenen zijn 
ingevoerd, moeten die bij ROC Leiden worden afgeno-
men. Onmogelijk voor de leerlingen van De Burcht, 
die achter gesloten deuren verblijven. “We onderzoe-
ken hoe we dit kunnen oplossen. Een ding is zeker: 
als je ziet hoe trots leerlingen en hun ouders of 
familie zijn als zij een diploma halen, móeten we de 
samenwerking vasthouden.”

‘ Succeservaring voor  
leerlingen en een 
boost voor docenten’

Zorgcoördinator Eszter Szabo van De Burcht:

“Onze wens is dat wij zoveel mogelijk leerlingen een 
diploma kunnen meegeven”, vertelt zorgcoördinator 
Ezster Szabo. “Dat is niet alleen een geweldige 
succeservaring voor leerlingen, maar geeft ook 
docenten een boost. Zij kunnen met leerlingen 
toewerken naar een tastbaar, concreet resultaat.  
Met diploma kunnen leerlingen na het verblijf in 
Teylingereind (het Forensisch Centrum waarvoor  
De Burcht het onderwijs verzorgt, red.) vérder.”

De Burcht streeft naar een doorlopend onderwijs-
traject, ook voor leerlingen die maar kort op school 
verblijven. Zij kunnen door met hun opleiding, 
compleet met eigen methode en toetsen, bijvoorbeeld. 
Gemakkelijk is dat niet altijd. Leerlingen zijn soms 
lastig te motiveren, al helpt het vooruitzicht van een 
diploma wel. Ook lopen de justitiële route en het 
onderwijstraject meestal niet parallel. “Het komt  
aan op creatief meedenken met leerlingen”, vat  
Eszter samen.

Zo zijn leerplekken gecreëerd bij de interne klussen-
dienst, in de keuken, kapsalon, sportruimte en 
(metaal)werkplaats. Wat helemaal mooi zou zijn?  
“Een digitaal portfolio dat je leerlingen mee kunt 
geven en dat ook overal erkend wordt”, wenst Eszter.

En Amin? Die krijgt nu maatwerk aangeboden, om zijn 
Nederlands op het niveau te krijgen dat gevraagd 
wordt voor instroom in mbo niveau 2.

‘Geweldig: er lúkt iets’
ROC Leiden examineert leerlingen De Burcht

Eszter Zsabo en Karin Noorduin
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Bruggen bouwen  
met het mbo en  
de arbeidsmarkt

Doorgaande leerlijnen

Om onze leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle 
toekomst, werken onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs de 
komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo 
en de arbeidsmarkt. Samen met het mbo en CINOP voert Aloysius het 
Programma Bruggen Bouwen uit.

De wereld staat niet stil: veranderingen in het 
mbo – onder meer de komst van de 
Entreeopleiding en de hogere taal- en reken-
eisen –, passend onderwijs en de decentralisa-
ties jeugd, zorg en werk. En dat is slechts een 
greep. Zie daar maar eens goed op aan te 
sluiten. Dat is precies waar het Programma 
Bruggen Bouwen voor gaat zorgen.

Goede overstap borgen
“We willen dat onze leerlingen die het voort  
gezet speciaal onderwijs (vso) verlaten, goed 
kunnen overstappen naar een middelbare 
beroepsopleiding of een baan die bij ze past”, 
legt programmamanager Ruud van de Rakt van 
Aloysius uit. Hij zocht samenwerking met 

adviesbureau CINOP, dat onder meer veel 
ervaring heeft in examinering en 
Loopbaanoriëntatie, voorloper was bij het 
Erkennen van Verworven Competenties en dat 
actief is in de driehoek (beroeps)onderwijs, 
overheid en arbeidsmarkt.
Matthieu Mes van CINOP: “Het wordt voor 
leerlingen in het vso steeds belangrijker om te 
bewijzen wat ze kunnen. Het mbo heeft te 
maken met hogere taal- en rekeneisen, met 
intensivering (verkorting van opleidingen, red.) 
en ook de bekostiging is anders.” Hierdoor 
kijken mbo-instellingen kritischer: kunnen 
aankomend studenten hun mbo-opleiding ook 
succesvol gaan volbrengen?

Een rondje langs mbo-instellingen leerde dat 
die vooral tijdig willen weten welke leerlingen 
‘onderweg’ zijn naar het mbo, zodat zij zich 
goed kunnen voorbereiden op hun komst. Gilde 
Opleidingen bijvoorbeeld, wil graag vroegtijdig 
betrokken zijn bij het vormgeven van door-
lopende leerlijnen en de advisering over het 
uitstroomperspectief. Vandaar dat de mbo-
instelling ook participeert in Bruggen Bouwen.

Eén van de projecten van Bruggen Bouwen sluit 
bij die wens aan: data op orde en de bewijslast 
van wat je hebt geleerd, beter in beeld. “We 
zouden leerlingen in hun laatste periode bij ons 
op school gerichter en intensiever kunnen 
voorbereiden op wat het mbo vraagt”, schetst 
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José Houben van Aloysius, die 
diverse pro grammaonderdelen 
leidt. “Of dat we jongeren vast 
vertrouwd kunnen maken met 
een bepaald werkproces 
waarmee zij te maken krijgen in 
hun stage of baan.” Ook na de 
overstap kan Aloysius bijvoor-
beeld blijven begeleiden, om de 
kans op succes te vergroten.

Intensievere 
ketensamenwerking
Patrick Tummers, directeur  
van het Servicecentrum van 
Gilde Opleidingen: “Wij hebben 
in toenemende mate te maken 
met een groep kwetsbare 
jongeren die bij ons willen 
instromen. Die zijn natuurlijk 
pas echt geholpen als zij 
uiteindelijk een plaats krijgen 
op de arbeidsmarkt. 
Intensievere samenwerking  
in die keten van onderwijs  
en arbeidsmarkt is dus  
heel zinvol.”

Bij Gilde signaleert Tummers 
ook dat de strengere taal- en 
rekeneisen belemmerend werken voor een 
groep jongeren. “Vorig jaar zomer zagen we 
hogere uitval: veel jongeren durfden een 
opleiding op niveau 2 niet aan vanwege taal en 
rekenen.” Juist ook voor deze groep moet je als 
regio een antwoord hebben: welke kansen 
kunnen we deze jongeren bieden? “Als het lukt 
deze jongeren in beeld te houden, kunnen wij 
later wellicht alsnog competenties waarderen 
of certificeren, waardoor hun loopbaan kansrij-
ker wordt”, hoopt Tummers. “Mogelijk kunnen 
ze dan alsnog hun startkwalificatie halen.”

Meer één taal gaan spreken
Doel van Bruggen Bouwen is vooral meer één 

taal gaan spreken als vso, mbo en arbeids-
marktpartners. Wat enorm gaat helpen is  
meer uniformiteit en op onderdelen centrale 
regie. Zo is één van de programmaonderdelen 
het opzetten van een Servicepunt voor 
Loopbaan oriëntatie (LOB), stagecoördinatie  
en begeleiding en doorstroom. 
Arbeidsmarktregio’s en ‘werkpartners’ hebben 
dan met één aanspreekpunt te maken. 
Samenwerking en de ‘warme overdracht’ zijn 
dan eenvoudiger te organiseren.

Belangrijk ander onderdeel van Bruggen 
Bouwen is het valideren, certificeren en 
examineren en de ontwikkeling van een 

e-portfolio. Dit deelproject wordt ondersteund 
door het Erasmus+ Project COZIMA (competen-
ties zichtbaar maken, red.).

“Het vastleggen en bewijzen van competenties 
is belangrijk, ook voor de langere termijn”, 
onderstreept Matthieu Mes. Een leven lang 
leren betekent immers dat je steeds door zult 
moeten bouwen op wat je al kent, weet of deed. 
Ook is landelijk nu de discussie gaande of je 
ook certificaten kunt uitreiken aan jongeren die 
het vereiste taal- of rekenniveau niet kunnen 
halen, maar die zich wel beroepsvaardigheden 
hebben eigengemaakt. Zou dit ook voor 
jongeren uit het praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs iets kunnen zijn, 
als een startkwalificatie niet in bereik ligt? En 
hoe kunnen we het informele leren ook 
valideren? Al dit soort vragen hoopt Bruggen 
Bouwen te beantwoorden. “We kijken vooral 
naar wat wél kan. Wat kan een leerling wél? 
Wat is wél mogelijk voor werkgevers in de 
regio?”, onderstreept programmamanager 
Ruud van de Rakt.

Stap één is vooral alle data goed in beeld 
hebben. En het verhaal achter de cijfers. Wie  
is die leerling en wat is zijn uitstroomprofiel? 
Als je dat helder hebt, kun je veel preventiever 
aan de slag en inzetten op een betekenisvolle, 
volgende stap. En kun je ook werken aan 
nieuwe arrangementen, zoals ‘symbiose’: 
Waarom niet deels in het vso en deels in  
het mbo?

“In Midden-Limburg is recent een convenant 
ondertekend door onderwijs, overheid en 
arbeidsmarktpartijen”, vertelt Tummers,  
“om er samen voor te zorgen dat we de groep 
kwetsbare jongeren kansen bieden. Zo moet 
het ook: hun leertrajecten zijn onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid. Bruggen Bouwen 
kan helpen om die kansen te vinden en te 
vergroten.”

Samenhang
“Wat gaat helpen is dat wij als Aloysius meer 
samenhang en eenduidigheid brengen in wat 
we samen doen met mbo en arbeidsmarkt”, is 
de overtuiging van Van de Rakt. “We sluiten ook 
aan bij onze nieuwe koers Samen betekenisvol 
leren doordat wij onze expertise delen binnen 
onze eigen organisatie en vooral ook daar-
buiten, in de regio’s.”

>  Bruggen Bouwen is een etalageproject op de  
gezamenlijke werkagenda van de ministeries van 
OCW, VWS en SWZ. De uitwerkingen van de  
decentralisaties jeugd, zorg en werk en Passend 
Onderwijs hebben invloed op elkaar. Over die impact 
op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt 
gaat de werkagenda.

Doorgaande leerlijnen

Effectieve doorlopende leerlijnen 
voor leerlingen uit het voortgezet 
speciaal onderwijs. Dat is het doel 
van het Programma Bruggen 
Bouwen, dat Aloysius de komende 
jaren uitvoert met een aantal 
netwerkpartners. Het gaat dan om 
goede samenwerking en afstem-
ming met het middelbaar beroeps-
onderwijs, maar ook met werk-
gevers. Onze leerlingen stromen 
immers uit naar vervolgonderwijs, 
arbeid of dagbehandeling. Het 
programma richt zich op 

verbetering van de doorstroom 
naar vervolgonderwijs of arbeids-
markt en op examinering en 
certificering van leerlingen. 
Diverse projecten zijn onderdeel 
van het programma, zoals onder 
meer de ontwikkeling van een 
e-portfolio, betere afstemming 
met gemeenten, UWV en 
Werkbedrijf, een servicepunt voor 
Loopbaanoriëntatie en -begelei-
ding en diverse pilots die de 
doorstroom naar mbo en werk 
verbeteren.

Programma Bruggen Bouwen 

Matthieu Mes van CINOP, José Houben en Ruud van de Rakt van 
de Aloysius Stichting en Patrick Tummers van Gilde Opleidingen.
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Nieuw voor speciaal (basis)onderwijs: leerlijn muziek

125 jaar: daar  
zit muziek in!
In 2016 bestaat Aloysius 125 jaar. Dat gaan we vieren met een mooi feest 
voor alle medewerkers. Maar we willen vooral iets blijvends nalaten voor 
alle kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. Juist zij verdienen het 
beste en meest betekenisvolle onderwijs. Wij vinden dat muziek daar 
zeker bij hoort. Daarom ontwikkelen we een leerlijn muziek, speciaal 
voor speciaal onderwijs.

Raar maar waar: muziek is op veel scholen een ondergeschoven kindje. 
Vakleerkrachten muziek vind je weinig, op lerarenopleidingen krijgt 
muziekonderwijs geen aandacht en ook de muziekscholen in de buurt zijn 
met een loep te vinden. Voor het speciaal onderwijs is al helemaal 
onvoldoende aanbod. Terwijl kinderen en jongeren anno nu meer muziek 
consumeren dan ooit. Niet voor niets natuurlijk. Muziek is een belangrijke 
uitdrukkingsvorm. Het is een universele taal, een universeel communica-
tiemiddel. Muziek verbindt.

Los daarvan zijn er ook veel redenen waarom muziek een basiswaarde is 
voor de ontwikkeling van een kind. Muziek verbetert het geheugen, de 
taalontwikkeling, de creativiteit, het concentratievermogen en nog veel 
meer. Ziedaar de voedingsbodem voor het idee voor ons jubileumjaar in 
2016: een leerlijn muziek ontwikkelen. Niet alleen voor onze eigen 
leerlingen, maar juist om te delen met anderen. We presenteren de 
leerlijn tijdens een congres voor onze netwerkpartners, eind 2016.

In schooljaar 2015-2016 ging het Aloysius 
Muziek Programma van start. Al onze scholen 
gaan met ondersteuning van externe ‘muziek-
partner’ ArtMARK aan de slag met een eigen, 
muzikale route. Zij maken een plan voor 
muziekonderwijs en zoeken aansluiting bij 
lokale muziekaanbieders zoals een muziek-
school, een poppodium of de plaatselijke 
fanfare. Alle ervaringen samen leiden tot een 
blauwdruk voor een duurzaam 
muziekonderwijsaanbod.

Aloysius Stichting 125 jaar

Muziek(school)jaar 
al begonnen
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Onze medewerkers

::: E-HRM: ook ontwikkeling  
medewerkers in beeld
Afgelopen koersperiode is hard gewerkt om de ontwikkeling van 
onze leerlingen in beeld te brengen. Dat doen we ook voor onze 
medewerkers. In 2016 gaat ons e-HRM-systeem live. 
Medewerkers hebben dan digitaal inzicht in hun eigen dossier  
en nemen onder meer op wat zij aan professionalisering  
hebben gedaan.

::: Ziekteverzuim gedaald
Het ziekteverzuim is ten opzichte van afgelopen kalenderjaar iets 
gestegen. Daar staat een mooi gezamenlijk succes tegenover:  
in de afgelopen koersperiode is het ziekteverzuim gedaald van 
10,1% in 2012 naar 6,6% in 2015.

::: Cultuurprogramma voor 
medewerkers
Zoveel scholen, zoveel verschillen. Dat is prima, want zo kan elke 
Aloysiusschool optimaal onderwijsantwoord bieden op de wensen 
en vragen in de regio. Maar er is ook veel wat ons bij Aloysius 
bindt. Tijdens het cultuurprogramma voor nieuwe medewerkers 
staan daarom centraal: onze visie, missie, kernwaarden, onder-
wijsvisie en onze (nieuwe!) koers.

::: Aloysius Academie groeit
Afgelopen koersperiode kreeg Aloysius een eigen Academie voor 
scholing, training en ontwikkeling. Medewerkers maken al flink 
gebruik van het aanbod, dat steeds verder groeit en deels ook 
online wordt aangeboden. De Aloysius Academie maakt dankbaar 
gebruik van expertise uit eigen huis. Ook de komende vier jaar 
ondersteunt de academie de (nieuwe) koers.

::: Flexibeler
Door alle veranderingen in onderwijsland – neem alleen al 
passend onderwijs – moet Aloysius veel flexibeler kunnen 
meebewegen met veranderingen. Dat vertaalt zich ook in ons 
HRM-beleid. Er zijn afgelopen jaren bijvoorbeeld veel meer 
medewerkers eerst aangenomen op basis van tijdelijke 
contracten.

Ook is beleid gemaakt met regelingen voor mobiliteit. Met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bekijken we steeds 
of we die regelingen (een periode) moeten inzetten in een bepaald 
organisatieonderdeel. Afgelopen vier jaar is ook vaak overlegd 
met de vakbonden, onder meer als locaties gesloten moesten 
worden of als er nieuwe collega’s bijkwamen (Gedragpunt, de 
Triades, De Pionier, Nexus).

Het is nog lang niet in alle samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs duidelijk of en hoe zij de expertise van ambulant 
begeleiders willen inzetten. Daarom vallen onze medewerkers 
van Gedragpunt, Triade Helmond, Triade Eindhoven, Triade 
Midden-Limburg (in Horn) en de ondersteuners in sector West 
onder een sociaal plan. Aloysius doet er alles aan in gesprekken 
met samenwerkings verbanden om ondersteuningsexpertise  
te behouden.

Kenniskring aandachtsfunctionarissen in de Cacaofabriek in Helmond

::: Rapportcijfer
Onze medewerkers zijn gemiddeld heel tevreden over de  
inhoud van hun werk, inclusief de verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. Dat geven zij een 8. Het laagst scoort:  
werkdruk (een 6,5). Gemiddeld geven medewerkers een  
7.8 voor hun werk bij Aloysius.
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Aloysius – bestuur en organisatie

::: Bestuur en organisatie
Het college van bestuur ontwikkelt strategisch beleid voor 
Aloysius. Het algemeen managementteam, met daarin sector- 
en stafdirecteuren, zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd 
in de drie sectoren:
•  Noord en Gesloten Onderwijs: hieronder vallen onze scholen 

in justitiële instellingen en jeugdzorginstellingen in Nederland 
en onze scholen in Noord-Holland

•  West: hieronder vallen onze scholen in Zuid-Holland en  
de Haarlemmermeer en Uithoorn

•  Zuid: hieronder vallen onze scholen in Noord-Brabant  
en Limburg

Sectordirecteuren bieden maatwerk in hun regio, om zo goed af 
te stemmen op de vragen en wensen van netwerkpartners in/en 
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook voor 
locatiedirecteuren van onze scholen geldt dat zij veel ruimte 
hebben om te bepalen hoe zij binnen de strategische koers van 
Aloysius beter dan goed onderwijs bieden. Sector-, staf- en 
locatiedirecteuren maken in managementcontracten resultaat-
afspraken met het college van bestuur. Stafdirecteuren advise-
ren en ondersteunen het college van bestuur en de sector- en 
locatiedirecteuren.

::: Focus van de raad van toezicht
De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en het 
strategisch meerjarenplan (onze koers) goed. Door goed te 
kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de 
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius. De raad 
focust op:
• strategisch beleid en de vertaling daarvan
• de continuïteit van de organisatie 
•  hoe Aloysius de relatie met de belangrijkste  

stakeholders onderhoudt
•  of en hoe de wettelijke regels en de Code Goed Bestuur 

worden nageleefd

>   De raad van toezicht wordt gevormd door Onno Laman Trip  
(voorzitter), Martin Boon (vicevoorzitter), Gerard Spekken,  
Henk van den Bos, Luc Greven en Martijn Tubbergen.

::: Gemeenschappelijke 
medezeggenschap
Op schoolniveau zijn medewerkers en ouders betrokken bij het 
schoolbeleid via de medezeggenschapsraden. Ook op 
stichtings niveau is medezeggenschap goed geregeld via de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden 
zijn kritische sparringpartner voor de bestuurder van Aloysius.

In onze koers gaat het in élk geval over meer aandacht in ons 
onderwijs voor de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Die 
zullen onze leerlingen namelijk hard nodig hebben om 
betekenis te kunnen geven aan hun (werkende) leven. Het 
draait dan om denkvaardigheden, ICT-geletterdheid, sociale 
competenties, culturele sensitiviteit en metacognitie 
(veerkracht, initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, kritisch 
denken, moreel besef, empathie). Over ál die dingen ging de 
gevarieerde studiedag van 2015!
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De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius
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Een veilig pedagogisch leerklimaat
is niet alleen voorwaarde
om tot leren te komen,
maar is ook een oefentuin
voor je gedrag.
De onvoorwaardelijkheid
van Geert Rosielle
locatiedirecteur De Hilt
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Aloysius in cijfers

Organisatie

Aloysius Stichting

De Dolfijn sbo
Uithoorn

Don Boscoschool sbo 
Lisse

De Fakkel sbo 
Nieuw-Vennep

De Klimboom sbo
 Hoofddorp

Het Kompas sbo 
Hoofddorp

De Leidse Buitenschool (v)so cluster4 
Katwijk, Lisse

Savioschool sbo  
Hillegom

Scholing & Advies 
Lisse

De Windvang sbo 
Katwijk

De Hilt (v)so zmok 
Helmond

De Korenaer (v)so zmok 
Deurne, Eindhoven, Helmond, Stevensbeek

Latasteschool so zmok 
Horn

De Ortolaan (v)so zmok 
Heythuysen, Roermond

De Rungraaf (v)so zmok 
Eindhoven

De Spoorzoeker so zmok 
Roermond

Triade  Scholing & Advies
Eindhoven, Helmond, Roermond

De Widdonckschool (v)so zmok
Heibloem, Weert

Antonius (v)so zmok 
Aerdenhout, Alkmaar, Beverwijk,  
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, 
Hoorn, IJmuiden, Schagen

De Burcht (v)so zmok
Sassenheim

Expertisecluster Nexus
Heerhugowaard

Gedragpunt Scholing & Advies
Alkmaar

Sg Harreveld (v)so zmok
Harreveld

Het Kompas College (v)so zmok
Spijkenisse

Het Molenduin (v)so zmok 
Driehuis, Santpoort-Noord, Schagen

Het Palmhuis (v)so zmok
Den Haag

Organisatieschema

Aantal locaties per sector

57231321

ZUID WEST NOORD EN GESLOTEN

college van bestuur

raad van toezicht

directeur financiën en bedrijfsvoering  (second in command)

Sector West

sectordirecteur West sectordirecteur Zuid sectordirecteur Noord & Gesloten Onderwijs

Sector Zuid Sector Noord & Gesloten Onderwijs

directeur human resources management

sbo: speciaal basisonderwijs
(v)so: (voortgezet) speciaal onderwijs
zmok: zeer moeilijk opvoedbare kinderen
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Ziekteverzuim
Ons ziekteverzuim daalde in 2014 naar 5,5 procent, 
maar steeg in 2015 helaas naar 6,6 procent (peil-
datum 1 december 2015). Vooral het aantal langdurig 
zieke medewerkers is gestegen. In 2016 focussen  
we op voorkoming van langdurig verzuim. We gaan 
samenwerken met een nieuwe arbodienst: Tredin.

Het aantal medewerkers is in 2015 met veertig  
medewerkers gedaald naar 965. Dit komt doordat 
Aloysius een gematigd aannamebeleid heeft gevoerd. 
Vacatures zijn intern opgevuld. Ook zijn bij onze  
ondersteuningsdiensten Gedragpunt en de Triades  
(nu Scholing & Advies) medewerkers uitgestroomd.  
Zo moeten we inspelen op de personele gevolgen van 
de invoering van passend onderwijs.

Onze medewerkers

Aloysius in cijfers
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Inzoomend op de samenstelling van onze medewerkers: 437 mede-
werkers werken fulltime, 528 parttime. In de groep van 25 tot 34 jaar is 
het aandeel parttimers iets groter dan in andere leeftijdsgroepen. Ons 
aantal vrouwelijke medewerkers is groot (683). Dat zie je bij de meeste 
andere onderwijsinstellingen ook.
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  76
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Samenstelling*

* per 1 november 2015

Voltijd / deeltijd

Man / vrouw

Man voltijd / deeltijd

Vrouw voltijd / deeltijd
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30-34
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40-44

108
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111
89,87
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99
84,09
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117
95,41
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97
83,26

>65
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Aloysius in cijfers

Ons leerlingenaantal daalt de laatste jaren licht. Dit heeft diverse oorzaken, die per regio verschillen.  
In verschillende sectoren zien we een lagere instroom in ons speciaal onderwijs door de komst van passend 
onderwijs. In Zuid is dat bijvoorbeeld het geval, al daalt het leerlingenaantal daar minder dan aanvankelijk 
verwacht. In West zien we het leerlingenaantal ook dalen. In Noord en Gesloten stijgt het aantal leerlingen  
juist licht. 

Een schorsing is een disciplinaire maatregel die wettelijk maximaal vijf dagen duurt. Aloysius doet er 
vanzelfsprekend alles aan om schorsingen te voorkomen.

Leerlingen

INSTROOM DOORSTROOM

scholen naar 
Aloysiusschool

naar regulier 
onderwijs

naar speciaal 
onderwijs naar sbo naar werk anders totaal

Antoniusschool 319 154 22 87 48 – 7 318

De Burcht 316 37 90 71 – 1 138 337

De Dolfijn 32 – 30 3 1 – – 34

De Fakkel 16 – 25 1 4 – – 30

De Hilt 81 11 25 7 9 4 6 62

De Klimboom 21 – 13 1 1 – 1 16

De Korenaer 293 37 127 41 – 26 62 293

De Ortolaan 114 6 87 17 – 5 25 140

De Rungraaf 124 49 23 36 23 – 1 132

De Spoorzoeker 11 5 12 2 – – – 19

De Widdonckschool 37 23 38 10 2 2 9 84

De Windvang 36 1 28 3 – – 1 33

Don Boscoschool 21 1 24 3 1 – – 29

Harreveld 225 34 23 107 – – 94 258

Het Kompas 28 – 15 12 5 – – 32

Het Molenduin 121 62 38 29 – 19 20 168

Kompas College 181 13 71 29 – 27 47 187

Latasteschool 27 10 14 3 2 – 5 34

Leidse Buitenschool 30 – 14 24 7 – – 45

Palmhuis 72 6 30 11 – – 25 72

Nexus 150 – – – – – – –

Savio 20 – 13 1 – – – 14

TOTAAL 2275 2337

2014-2015 2013-2014 2012-2013

sectoren schorsingen verwijderingen schorsingen verwijderingen schorsingen verwijderingen

Zuid 13 0 8 0 6 0

West 1 0 0 0 0 0

Noord en Gesloten 0 0 0 0 6 0

2013

2014

2015

ZUID

ZUID

ZUID

WEST

WEST

WEST

NOORD EN GESLOTEN

NOORD EN GESLOTEN

NOORD EN GESLOTEN

900

919

1000

871

811

774

1854

1819

1713

3625

3549

3487

Aantal schorsingen en verwijderingen per schooljaar

Aantal leerlingen in- en doorstroom per school (1 okt 2014 – 1 okt 2015)

100%

100%  
97,36%

2013

2014

2015

Toezichtskader  
% scholen met een 
basisarrangement

Leerlingaantallen per 1 oktober
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Aloysius in cijfers

Solvabiliteit
Door onze private geschiedenis heeft onze 
stichting van oudsher een sterke solvabiliteit.
‘Solvabiliteit’ wil zeggen: welk deel van onze 
bezittingen (activa) we met eigen vermogen 
financieren (ons eigen vermogen [inclusief 
voorzieningen], gedeeld door ons totale
vermogen). Onze solvabiliteit is zeer sterk.

* De cijfers over 2015 zijn begrotingscijfers 2015  
en kunnen nog afwijken van de officiële jaarrekening 
over 2015.

Aloysius financieel gezond
De Aloysius Stichting is financieel gezond. Uiteraard is dat belangrijk 
voor onze continuïteit. Maar zeker ook voor optimale ondersteuning van 
onze koers en voor het omgaan met de consequenties die de invoering 
van passend onderwijs met zich meebrengt voor onze stichting. 

  
Aloysius Stichting 2015* 2014 2013

Verkorte Balans

Activa

Totaal vaste activa 9.465.000 9.871.142 9.342.295

Vorderingen 9.500.000 9.036.735 8.796.604

Liquide middelen 22.215.000 21.421.668 25.902.493

Totaal activa 41.180.000 40.329.545 44.041.392

Passiva

Eigen vermogen 27.736.000 28.485.585 26.698.338

Voorzieningen 1.646.000 1.541.277 2.180.008

Kortlopende schulden 11.798.000 10.302.680 15.163.047

Totaal passiva 41.180.000 40.329.542 44.041.392

Verkorte Exploitatie

Baten

Rijksbijdragen 65.494.008 71.895.311 69.016.041

Overige Overheidsbijdrage 647.316 911.425 2.497.474

Overige baten 15.151.992 10.294.373 12.620.241

Totaal Baten 81.293.316 83.101.109 84.133.755

Lasten

Personele lasten 53.987.268 58.140.175 53.505.619

Afschrijvingen 2.673.552 2.631.684 2.253.548

Huisvestinglasten 4.047.036 3.617.225 3.442.213

Overige lasten 21.784.152 17.367.253 20.508.300

Totaal lasten 82.492.008 81.756.337 79.709.680

Saldo baten en lasten -1.198.692 1.344.772 4.424.075

Financiële baten en lasten 449.196 442.474 397.702

Netto Resultaat -749.496 1.787.246 4.821.777

Financiële kengetallen

Vermogensbeheer

Solvabiliteit 1 67,4 70,6 60,6
(eigen vermogen (excl. voorzieningen)/totaal vermogen)*100%

Solvabiliteit 2 71,4 74,5 65,6
(eigen vermogen (incl. voorzieningen)/totaal vermogen)*100%

Kapitalisatiefactor 47,8 49,3 42,7
(totaal kapitaal – gebouwen&terreinen)/totale baten *100%

Budgetbeheer

Liquiditeit 2,7 3,0 2,3
(current ratio) (vlottende activa/vlottende passiva)

Rentabiliteit -0,9 2,2 0,0
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten) *100%

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt berekend door  
op het balanstotaal gebouwen en terreinen in 
mindering te brengen en het overgebleven 
bedrag te delen door onze totale inkomsten.
Wij zorgen bewust voor een hoge kapitalisatie-
factor zodat wij ondanks de diverse risico’s die 
de invoering van passend onderwijs met zich 
meebrengt een hoge onderwijskwaliteit kunnen 
waarborgen.

Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate  
wij op korte termijn aan onze financiële 
verplichtingen kunnen voldoen. De liquiditeit 
wordt gedefinieerd als de vlottende activa 
gedeeld door de kortlopende schulden. Onze 
liquiditeit is zeer goed.

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of onze inkomsten en 
uitgaven in evenwicht zijn. De rentabiliteit is het 
exploitatie resultaat, gedeeld door de totale 
baten x 100 procent. De exploitatie van alle 
scholen is de afgelopen jaren steeds positief 
geweest. De negatieve exploitatie in 2015 is  
het directe resultaat van een bewuste één-
malige uitgave om de onderwijskwaliteit 
structureel te verhogen.

Baten en lasten
De verschuivingen binnen de baten en lasten 
worden veroorzaakt doordat wij tot 1 augustus 
2015 de kassiersfunctie uitoefenen voor de 
middelen van de ‘overgangsbekostiging (v)so 
personeel ambulante begeleiding’.
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Aloysius in cijfers

  3487 leerlingen  :::  965 medewerkers  ::: 787 fte ::: 32 scholen ::: 57 locaties

Actief in 27 gemeenten ::: Onze leerlingen komen uit 66 samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Locatieoverzicht

Onze locaties
op de kaart

Sectorkantoor Noord en 
Gesloten Onderwijs Harreveld
H A RRE V ELD

sg Harreveld Prisma
H A RRE V ELD

sg Harreveld Anker
H A RRE V ELD

Sectorkantoor Noord en 
Gesloten Onderwijs Alkmaar
A LK M A A R

Antoniusschool Alkmaar
A LK M A A R

Gedragpunt
A LK M A A R

Antoniusschool Heerhugowaard
HEERHUGOWA A RD

Expertisecluster Nexus
HEERHUGOWA A RD

Antoniusschool Castricum  Duinrand
C A S TRICUM

Antoniusschool Castricum Heereweg
C A S TRICUM

Antoniusschool Hoorn
HOORN

Antoniusschool Schagen
SCH AGEN

Het Molenduin Schagen
SCH AGEN

Antoniusschool Beverwijk
BE V ERW I JK

Antoniusschool IJmuiden
I JMUIDEN

Antoniusschool Aerdenhout
A ERDENHOUT

Het Molenduin Driehuis
DRIEHUIS

Het Molenduin Santpoort
SA NTP OORT-NOORD

De Korenaer Stevensbeek
S TE V ENSBEEK

De Korenaer Deurne Paljas
DEURNE

De Korenaer Deurne
DEURNE

De Ortolaan
ROERMOND

De Spoorzoeker
ROERMOND

Triade Midden-Limburg
ROERMOND

Widdonckschool
HEIBLOEM

Widdonckschool SO
W EERT

Widdonckschool VSO
W EERT

Triade Eindhoven
EINDHOV EN

De Korenaer Rector Baptistlaan
EINDHOV EN

De Korenaer Strausslaan
EINDHOV EN

De Rungraaf Koenraadlaan
EINDHOV EN

De Rungraaf Tomteboe
EINDHOV EN

De Rungraaf Vlokhovenseweg
EINDHOV EN

Triade Helmond
HELMOND

De Korenaer Helmond
HELMOND

De Hilt
HELMOND

De Ortolaan
HE Y THU YSEN

Sectorkantoor Zuid 
HORN 

Latasteschool
HORN

Kompas College
SPI JK ENIS SE

De Burcht
SA S SENHEIM

Bestuurskantoor
VOORHOUT

Sectorkantoor West
VOORHOUT

De Klimboom
HOOFDDORP

Het Kompas
HOOFDDORP

De Fakkel
NIEU W V ENNEP

Savioschool
HILLEGOM

De Dolfijn
UITHOORN

Het Palmhuis
DEN H A AG

De Windvang
K AT W I JK

De Leidse Buitenschool
K AT W I JK

De Leidse Buitenschool
Campus Katwijk
K AT W I JK

De Leidse Buitenschool
Campus Lisse
LIS SE

Don Boscoschool
LIS SE

Scholing & Advies
LIS SE

Antoniusschool Den Helder
DEN HELDER

Antoniusschool De Pionier
DEN HELDER



Aloysius adressen

Bestuurskantoor
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
0252 43 40 00

Sector West
Sectorkantoor West
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
0252 43 40 00

De Dolfijn
Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
0297 56 14 86

Don Boscoschool
Don Boscostraat 1
2161 KW Lisse
0252 41 42 16

De Fakkel
Athenelaan 11
2152 KL Nieuw Vennep
0252 62 21 32

De Klimboom
Liesbos 14-16
2134 SB Hoofddorp
023 561 73 38

Het Kompas
Anne Franklaan 20
2135 HA Hoofddorp
023 562 92 75

De Leidse Buitenschool
Duinoordweg 2
2224 CD Katwijk
071 401 22 73

De Leidse Buitenschool  
Campus Katwijk
De Krom 102
2221 KK Katwijk
071 407 23 48

De Leidse Buitenschool 
Campus Lisse
Broekweg 112
2161 XG Lisse
0252 42 90 95

Savioschool
Olympiaweg 27
2182 RM Hillegom
0252 53 24 94

Scholing & Advies
Don Boscostraat 1
2161 KW Lisse
0252 41 42 16

De Windvang
Van Lierestraat 6
2221 SC Katwijk
071 403 02 22

Sector Zuid
Sectorkantoor Zuid
Kerkstraat 3
6085 AX Horn
0475 58 32 42 

De Hilt
Azalealaan 38
5701 CM Helmond
0492 52 58 00

De Korenaer Deurne
Mr. de Jonghlaan 4a
5753 RR Deurne
0493 32 29 06

De Korenaer Deurne Paljas
Mr. de Jonghlaan 4a
5753 RR Deurne
0493 32 29 06

De Korenaer Strausslaan
Strausslaan 1
5653 AJ Eindhoven
040 259 54 44

De Korenaer Rector Baptistlaan
Rector Baptistlaan 21
5643 MR Eindhoven
040 248 50 42

De Korenaer Helmond
St. Willibrordstraat 10
5701 TA Helmond
0492 52 87 58

De Korenaer Stevensbeek
Kloosterstraat 7
5844 AP Stevensbeek
0485 38 29 64

Latasteschool
Bergerweg 37
6085 AT Horn
0475 58 17 07

De Ortolaan Heythuysen
Graaf van Loonlaan 2
6093 BV Heythuysen
0475 49 13 28

De Ortolaan Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 36b
6043 HK Roermond
0475 32 08 05

De Rungraaf Vlokhovenseweg
Vlokhovenseweg 41a
5625 WT Eindhoven
040 242 82 15

De Rungraaf Koenraadlaan
Koenraadlaan 102
5651 EZ Eindhoven
040 291 04 29

De Rungraaf Tomteboe
Nuenenseweg 4
5631 KB Eindhoven
040 245 19 45

De Spoorzoeker
Kasteel Hillenraedtstraat 36a
6043 HK Roermond
0475 32 08 05

Triade Eindhoven
Scholing & Advies
Lupinestraat 14
5614 GM Eindhoven
040 248 44 33

Triade Helmond
Scholing & Advies
Berkveld 19
5709 AE Helmond
0492 52 61 90

Triade Midden-Limburg
Scholing & Advies
Kasteel Hillenraedtstraat 36f
6043 HK Roermond
0475 32 08 05

Widdonckschool Heibloem
Meijelseweg 2B
6089 ND Heibloem
0475 49 50 91

Widdonckschool Weert SO
Beatrixlaan 1
6006 AH Weert
0495 54 68 64

Widdonckschool Weert VSO
Dr. Kuyperstraat 217
6004 AK Weert
0495 45 33 99

Sector Noord en Gesloten Onderwijs
Sectorkantoor Alkmaar
Havinghastraat 17
1817 DA Alkmaar
072 511 26 32

Sectorkantoor Harreveld
Kerkstraat 53
7135 JJ Harreveld
0544 39 43 20

Antoniusschool Aerdenhout
Boekenroodeweg 41
2111 HK Aerdenhout
0251 65 57 71

Antoniusschool Alkmaar
Sperwerstraat 2
1826 KL Alkmaar
0251 65 57 71

Antoniusschool Beverwijk
De Dalen 1
1945 NC Beverwijk
0251 25 77 77

Antoniusschool Castricum 
Heereweg
Heereweg 100
1901 ME Castricum
0251 65 57 71

Antoniusschool Castricum Duinrand
Prof. Winklerlaan 2
1901 KS Castricum
0251 65 57 71

Antoniusschool Den Helder
Annie Romein-Verschoorlaan 15
1784 NZ Den Helder
0251 65 57 71

Antoniusschool De Pionier
Drs. F. Bijlweg 234
1784 MC Den Helder
0251 65 57 71

Antoniusschool Heerhugowaard
Van Foreeststraat 6
1701 BA Heerhugowaard
0251 65 57 71

Antoniusschool Hoorn
Jan Willemszstraat 18
1624 CH Hoorn (NH)
0251 65 57 71

Antoniusschool IJmuiden
Willemsbeekweg 80
1971 GZ IJmuiden
0251 25 77 77

Antoniusschool Schagen
Kievitlaan 25
1742 AB Schagen
0251 65 57 71

De Burcht
Rijksstraatweg 24
2171 AL Sassenheim
071 305 55 91

Expertisecluster Nexus
Van Teylingenlaan 5
1701 AA Heerhugowaard
072 571 09 33

Gedragpunt
Scholing & Advies
Havinghastraat 17
1817 DA Alkmaar
072 511 26 32

sg Harreveld Anker
Kerkstraat 53
7135 JJ Harreveld
0544 39 43 20

sg Harreveld Prisma
Kerkstraat 53
7135 JJ Harreveld
0544 39 43 20

Kompas College
Borgtweg 1
3202 LJ Spijkenisse
088 071 25 25

Het Molenduin Driehuis
Duin & Kruidbergerweg 1a
1985 HG Driehuis
023 520 29 50

Het Molenduin Santpoort
Dinkgrevelaan 32
2071 BP Santpoort-Noord
023 537 69 92

Het Molenduin Schagen
Zuiderweg 15
1741 NA Schagen
023 520 29 66

Het Palmhuis
Prinsegracht 71
2512 EX Den Haag
070 850 71 50

Meer informatie over onze (school)locaties: www.aloysiusstichting.nl






