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Voorwoord
Welkom in de centrale hal van dit
Schoolplan 2021-2025. Het Axia College
leidt u graag rond in onze school.
Tijdens deze rondgang kunt u zien wat
we al doen, hoe dat nog beter kan, en
welke nieuwe initiatieven we gaan
nemen.
Het is niet voor niets dat we het
Schoolplan hier voorstellen als een
gebouw. In 2024 wordt namelijk een
gloednieuw Axia College opgeleverd.
Waar we nu nog verspreid zijn over drie
locaties, zitten we dan voor het eerst bij
elkaar in één gebouw.
Op dit moment is dat gebouw nog een
stip aan de horizon, maar wel een die
richting geeft en inspireert. Als jonge
school gaan we een nieuwe fase in. Dit
Schoolplan getuigt daarvan.
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Hieronder geven we u een beeld van onze
plannen voor de komende vier jaar. Het plan
toont onze koers en prioriteiten. Over vier jaar
kijken we terug en richten we de blik opnieuw
vooruit.

Onze kerndoelen vormen de leidraad. We gaan
uit van de leerling en wat die nodig heeft. De
kerndoelen hebben we als volgt geformuleerd:

………………………….
1. Met maatwerk naar een
passend doel
2. Leren midden in de
samenleving
3. Leren in samenspel met
ouders en hulpverlening
4. Leren door een hecht team

………………………….
We zullen per doel laten zien wat we al doen,
hoe dat nog beter kan, en welke nieuwe stappen
we voor ogen hebben. Daarbij verwijzen we
geregeld naar de speerpunten uit ons
Activiteitenplan

Onze speerpunten

1. De toepassing van de
ondersteuningscyclus.
2. Differentiëren en individuele
begeleiding binnen en buiten de
klas.
3. Verbeteren van toetsen en de
doorgaande lijn in ons
toetsingsprogramma.
4. Talent ontwikkeling een aanbod
buiten de reguliere vakken om.
5. Onlineonderwijs als aanvulling op
het onderwijs op locatie
6. Doorontwikkelen van Positive
Behaviour Support (PBS)
7. Onderwijs en specialistische
Jeugdhulp
8. Ondersteuning door pedagogisch
coach
9. Medewerkers werken samen in
een lerende organisatie. (PLG)
10. Pedagogisch Meesterschap
11. Intervisie
12. Begeleiden nieuwe docenten
13. Met Maatwerk naar het reguliere
vwo
14. samenwerking MBO (MBO Track)
15. LOB en Burgerschap
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Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Voortgekomen uit verschillende VSO
scholen, geven wij sinds 1 augustus 2017
Voortgezet Speciaal Onderwijs onder de
naam Axia College aan leerlingen die extra
steun en begeleiding nodig hebben.

Onze leerlingen halen in veel gevallen de
reguliere diploma’s, maar hebben daar
extra pedagogische ondersteuning bij
nodig. Voor elke leerling bieden we
passend onderwijs op het hoogst haalbare
niveau. Daarbij zoeken we uitdrukkelijk de
verbinding met het reguliere onderwijs.

Ons onderwijsaanbod: vmbo basis/kader,
mavo, havo en onderbouw vwo. We
hebben zo’n 350 leerlingen en zo’n 100
medewerkers.
Ieders waarde staat daarbij centraal.
Vandaar ook onze naam. Want ‘axia’ is het
Griekse woord voor ‘waarde’.

Het Axia College leert leerlingen hun
talenten in te zetten en bereidt ze voor op
vervolgonderwijs en op hun plaats in onze
samenleving. We zijn een openbare
school. We werken vanuit wederzijds
respect. De school staat voor iedereen
open.
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1 Met maatwerk naar een
passend doel
Elke leerling een passend doel
Onze leerlingen zijn beneden gemiddeld,
gemiddeld tot bovengemiddeld begaafd, maar
hebben door bijvoorbeeld ADHD, ADD,
gedragsproblemen, psychiatrische en psychische
stoornissen of een lastige thuissituatie en
leerproblemen extra begeleiding nodig. Wij
bieden die.
Op onze school werken leerlingen toe naar een
doel dat bij hen past. Veel leerlingen blijven tot
en met het eindexamen bij ons op school. Die
mogelijkheid bieden we voor vmbo basis en
kader, mavo en havo. Leerlingen die
binnenkomen met een vwo-advies helpen we na
het derde schooljaar de overstap te maken naar
het reguliere vwo. Of ze halen eerst bij ons het
havodiploma en zetten dan de volgende stap.

Indien mogelijk switchen leerlingen tussentijds
naar het reguliere onderwijs. Het omgekeerde
komt ook voor. Leerlingen lopen vast in het
reguliere onderwijs en vervolgen hun opleiding
bij ons.

Weer anderen leggen examen af in vakken die ze
nog niet hebben afgerond, om zo hun diploma te
behalen. Er zijn ook leerlingen die examen doen
in een aantal vakken die aansluiten op een
beloftevolle beroepspraktijk, maar die niet het
diploma behalen.

Sommige leerlingen die het contact met het
onderwijs weer moeten opbouwen. Zij zijn
uitgevallen en hebben een tijd thuisgezeten. In
dat geval maken we een opbouwrooster.

Op onze school staan de kwaliteiten van de
leerlingen centraal, niet de belemmeringen die
we eventueel tegenkomen. Onze leerlingen zijn
tot veel in staat en op school gaan ze dat
ontdekken en verder uitbouwen. Niet alleen om
een goede schooltijd te hebben, maar ook om
daarna zelfverzekerd de volgende stap te zetten.

Om de kwaliteiten van onze leerlingen optimaal
te benutten moet onze school uitstekend
onderwijs en geïndividualiseerde begeleiding
bieden. Dat vergt continue kwaliteitszorg. Alles
wat hierna volgt is er dan ook op gericht daaraan
bij te dragen.

Een actieve ondersteuningscyclus
Binnen zes weken nadat een leerling instroomt
stelt een gedragswetenschapper een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin
staat welk passend doel de leerling kan bereiken,
en langs welke leerroute. Dit plan wordt twee
maal per schooljaar geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld. Dit is de zogenoemde
ondersteuningscyclus: speerpunt 1 uit ons
activiteitenplan.

Van gedifferentieerde instructie naar
individuele begeleiding
Een gedifferentieerde aanpak is op onze school
noodzakelijk en vanzelfsprekend. Op dit moment
werken we in een klassikale setting volgens het
directe-instructiemodel, met twee of drie
instructie niveaus per klas. Dit is conform
speerpunt 2a uit ons Activiteitenplan.
In de komende plan periode willen we het
maatwerk verder versterken. Wat leerlingen aan
didactische en pedagogische begeleiding hebben
kan immers verschillen. Dat is onze kracht als
vso-school.

Dit betekent dat we de nieuwe locatie daarop
inrichten – speerpunt 2b uit het
Activiteitenplan. Zo krijgt het gebouw
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werkplekken buiten de klas, waar leerlingen
zelfstandig kunnen werken. In de aanloop naar
de verhuizing in 2024 gaan we al anticiperen op
deze nieuwe aanpak. We maken gaandeweg de
overgang.

Toetsen
We bereiden onze leerlingen voor op de
landelijke staatsexamens. Daarbij maken we
gebruik van tussentijdse toetsen. Die staan in
het Programma van Toetsing en Examinering,
dat docenten, leerlingen en ouders de route
naar het examen toont.

Speerpunt 3 in ons Activiteitenplan is om onze
manier van toetsen en de doorgaande lijn in ons
toetsingsprogramma beter in kaart te brengen.
Verschillende jaarlagen en vaksecties zullen
daarom met elkaar in gesprek gaan, analyses
uitvoeren en onderzoek doen naar de opbouw
en opbrengsten van ons toetsingssysteem.

Afhankelijk van de bevindingen zou dat
aanleiding kunnen zijn voor meer
gedifferentieerde toetsingsvormen en een
sterker samenhangende opbouw van het hele
toetsingsprogramma.

Leerondersteuning door
pedagogische coaches
Uitstekend onderwijs geven aan leerlingen die
intensieve begeleiding nodig hebben: dat is de
taak waarvoor onze docenten staan. Ze
beschikken over zowel didactische als
pedagogische competenties.
De pedagogische coaches wonen dagelijks
meerdere lessen bij en ondersteunen de
docenten en de leerlingen. Ze weten wat er
speelt en kunnen leerlingen snel en
laagdrempelig begeleiden, bijvoorbeeld als een
naderende toets of deadline stress geeft. Ze zijn
er ook om zij-instromers te helpen bij een
soepele start op het Axia College. In alle gevallen
vergroot hun inzet de flexibiliteit die nodig is om
een leerling dichter bij het gewenste leerdoel te
brengen.

Met ingang van 2021-2022 werken we daarnaast
met pedagogische coaches. Op twee locaties
hebben we hiermee in het voorgaande
schooljaar al goede ervaringen opgedaan. Nu
werken we op iedere locatie met de
pedagogische coaches. Dit blijft de komende
plan periode een van onze speerpunten.
Speerpunt 8.

Strategisch gebruik van online leren
In 2020 en 2021 hebben we door de
coronapandemie noodgedwongen veel ervaring
opgedaan met onlineonderwijs. Dat was geen
ideale situatie. De relatie tussen docent en
leerling is cruciaal, juist bij ons op school. Elkaar
echt ontmoeten is daarvoor onontbeerlijk.

Toch kan onlineonderwijs juist voor onze
leerlingen een goede aanvulling vormen op het
onderwijs op locatie. Zo hebben we dat ook
geformuleerd in speerpunt 5 van ons
Activiteitenplan.

Als een leerling bijvoorbeeld last heeft van angst,
of depressief is, of zich moeilijk kan beheersen,
biedt online onderwijs een uitkomst om toch
laagdrempelig mee te blijven doen met de
lessen. Ook wanneer we een jongere helpen de
weg naar het onderwijs weer te vinden kan
online contact een zinvol instrument zijn.

In de afgelopen periode hebben we hiermee al
veel ervaring opgedaan. Voor komende
planperiode borgen we de toepassingen van
afstandsleren door streamen en werken in
Teams.
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In de vorm willen we verdergaan dan een
creatief uurtje hier of daar. Talentmodules,
workshops, toegang tot vakken die niet in het
pakket zitten maar die wel inspirerend zijn. Het
zijn maar een paar manieren om de school tot
een rijkere leeromgeving te maken.
Op deze manier wordt de school een plek waar
het nog leuker kan zijn. En dat niet alleen.
Indirect bouwen we zo aan het welbevinden en
zelfvertrouwen van de leerlingen en daarmee
ook aan betere leerprestaties.

Voor persoonsvorming zullen middelen
vrijgemaakt moeten worden: een goed aanbod
vraagt tijd en professionele inzet. Maar we
kunnen ook creatief zijn, bijvoorbeeld door een
schaaktalent of een student van de popafdeling
van een conservatorium uit te nodigen.

Ontwikkelen van interesses en
talenten
Een examen halen is de uitkomst van jaren leren.
Op de route naar dat belangrijke moment is
persoonsvorming ook belangrijk. Op onze school
gaat het niet alleen over examendoelen en de
leerstof. Onze leerlingen hebben interesses en
talenten die de ruimte krijgen.

Daarom is er speerpunt 4: het ontwikkelen van
aanbod buiten de reguliere vakken om.
Bijvoorbeeld: programmeren, schaken, dans,
gedichten schrijven, vogels kijken,
improvisatietoneel. Ideeën en initiatieven van
leerlingen zijn meer dan welkom.
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Waar vindt u ons?
We geven nu les op de volgende locaties:
onder- en bovenbouw vmbo b/k
Vondellaan 28
3818 WP Amersfoort
onderbouw mavo, havo, vwo
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
bovenbouw mavo, havo
Liendertseweg 101
3815 BA Amersfoort

………………………….

………………………….

Waar komt ons nieuwe gebouw?
In 2020 zijn we gestart met het proces van
het bouwen van een nieuwe school. Wij
verwachten dat we in de zomer van 2024
verhuizen naar de nieuwe locatie aan de
Hanzeboulevard in Vathorst. Wij gaan dan
met huidige drie locaties verder onder één
dak.
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2 Leren midden in de
samenleving
Soepele overgang van en naar
regulier onderwijs
Geregeld stromen leerlingen in vanuit het
reguliere onderwijs, of gaan ze daar terug
naartoe. Dat vraagt om goede contacten en
actieve begeleiding – niet gemakkelijk in een
veld waar we vooral in ketens denken. Daarom is
het van groot belang dat we weten waar
leerlingen vandaan komen en waar ze heengaan.
We zijn springplank én vangnet.

We investeren in samenwerking binnen de
Onderwijsgroep Amersfoort. Dit betekent dat we
het eens zijn over strategische ambities en
thema’s voor de periode 2020-2024. In elke
school koppelen we daar ook acties aan.

MBO-track
Zo is er ons veertiende speerpunt: het recent
ontwikkelde MBO-track. Het MBO kan voor onze
leerlingen een geschikte onderwijsvorm zijn.
Daar kunnen zij zich breed oriënteren op een
beroep en in de praktijk competenties
ontwikkelen. Maar in sommige gevallen hebben
ze wellicht een ander type begeleiding nodig om
die stap te zetten.

Wij werken bij deze overgang intensief samen
met een speciale voorziening: MBO-track. We
begeleiden onze leerlingen bij deze overstap, in
nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en
de docenten van MBO-track. Het doel is dat ze
daarna instromen in het reguliere mbo niveau 1
en 2 en hun startkwalificatie behalen. We blijven
deze leerlingen nog een tijdlang volgen.

VWO-arrangement
Zo vinden we het allemaal belangrijk dat
leerlingen goed worden voorbereid op hun
vervolgstappen in de samenleving. Voor ons is
specifiek van belang dat leerlingen soepel de
overstap naar passend vervolgonderwijs kunnen
maken; dit is dan ook speerpunt 13 en 14 uit
ons Activiteitenplan. Dit doen we door nauwe
samenwerking en stappenplannen.

De eerste vier jaar van zijn bestaan heeft het
Axia College zes leerjaren vwo aangeboden. Dit
bleek echter moeilijk te realiseren. Daarom
bieden we met ingang van het schooljaar 20192020 geen bovenbouwklassen meer aan.

In de onderbouw stromen nog wel leerlingen in
met een vwo-advies. Deze worden geplaatst in
een havo/vwo-klas. Voor de leerling die na het
derde leerjaar een vwo-niveau aankan, hebben
we in samenwerking met het regulier voortgezet
onderwijs een arrangement ontwikkeld.

Wij volgen en bespreken bij deze groep
leerlingen de ontwikkeling van kennis,
werkhouding en sociale vaardigheden. Als er een
goede basis blijkt te zijn voor de overstap naar
het reguliere vwo, en de leerling dit ook graag
wil, worden deze leerlingen vroegtijdig
aangemeld bij een reguliere VO-school en begint
een proces van intensief overleg. We zorgen
voor onderwijskundige aansluiting en intensieve
begeleiding. Zo voeren we gesprekken met de
leerling en ouders/verzorgers, en zijn er
evaluatiemomenten om te zien of het proces
naar wens verloopt. Voor het hele traject is een
tijdpad uitgezet, zodat iedereen weet welke
stappen wanneer worden gezet.

In de komende planperiode zullen we met deze
aanpak blijven werken aan een soepele overgang
voor leerlingen die vanuit onze school de
overstap maken naar vwo 4. De ambitie is om dit
arrangement uit te breiden naar meerdere
reguliere VO-scholen.
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Begeleide overgang door pedagogische coaches
Onze pedagogische coaches zijn waar nodig ook
nauw betrokken bij de overgang naar een
nieuwe school, conform speerpunt 8. Zo bestaat
er de mogelijkheid om samen met de leerlingen
kijken op de nieuwe school, voeren ze
gesprekken met betrokken partijen, en houden
nog een tijd contact om te zien hoe het met de
leerling gaat.

Aandacht voor de wereld na school
Hoe belangrijk we een diploma ook vinden, er is
meer nodig om een goede plek in de
maatschappij te vinden. Onze leerlingen zullen
daarbij geregeld extra uitdagingen ondervinden.
Des te meer reden om de blik niet alleen te
richten op het diploma, maar ook op de wereld
na het examen.

Wij denken hierbij aan het versterken
vaardigheden, zoals nadenken voordat je iets
doet, emotieregulatie, taakinitiatie, plannen en
prioriteren, timemanagement, doelgericht
gedrag, flexibiliteit en metacognitie. Deze
zogenaamde executieve functies zorgen voor
efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag.

Ook het intensiveren van loopbaanbegeleiding is
belangrijk, zodat de onderwijskeuzes die

leerlingen maken zo goed mogelijk passen bij
wat ze in hun volwassen leven kunnen en willen
doen.

coördinator aanwezig. Met behulp van regels en
richtlijnen in het anti pestprotocol bewaakt hij
de veiligheid.

Dit gaat samen met speerpunt 15: het
ontwikkelen van een aanpak voor
burgerschapsonderwijs. Bewust omgaan met de
mogelijkheden en beperkingen in onze complexe
samenleving is voor iedereen belangrijk, maar
kan voor onze leerlingen extra relevant zijn.

Preventie

De inzet is dat onze leerlingen hun weg vinden in
de maatschappij, op een manier die bij hen past.
Ook als het leren obstakels opwerpt, is het van
belang om te kijken wat een leerling nodig heeft
om volop mee te doen in de maatschappij.

Een sociaal veilige school
Onze school is op zichzelf ook een samenleving.
Die moet voor iedereen veilig zijn. Dat betekent:
geen fysiek geweld, geen intimidatie en/of
bedreiging, geen
digitale intimidatie en/of bedreiging, niet pesten
of treiteren, geen chantage, geen seksueel
misbruik, geen seksuele intimidatie, geen
discriminatie of racisme, geen vernieling, geen
diefstal, geen heling en geen (religieus)
extremisme. Op onze school is een anti pest

We doen veel aan preventie. Zo maken we
concreet hoe leerlingen met elkaar en met hun
docenten moeten omgaan, en communiceren
we dat duidelijk. Deze school- en klasregels
worden daadwerkelijk gehandhaafd. Daarnaast
staan onze lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling in het teken van passend gedrag en
prettige omgangsvormen.

Incidenten
Doet zich een incident voor, dan zullen de
mentoren dit in eerste instantie oplossen. Lukt
dit niet, dan is er een escalatieladder waarbij
uiteindelijk ook de afdelingsleider betrokken
wordt. Vanzelfsprekend worden ook de ouders
en/of verzorger van de leerlingen betrokken. Bij
de afhandeling van een klacht is het mogelijk dat
een rol is weggelegd voor de wijkagent en het
wijkteam.
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Registratie

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Deze incidenten worden ook geregistreerd door
onze medewerkers. Conform onze
veiligheidsmonitor meten we geregeld de sociale
veiligheid. Jaarlijks analyseert het zorgteam
gegevens van de SCOL en brengt hiermee de
sociale competenties van onze leerlingen in
beeld. In overleg met de directie stellen zij
vervolgens verbeterpunten vast.

Het Axia College maakt deel uit van de
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Het
College van Bestuur is het bevoegd gezag
van de zes aangesloten scholen, en legt
verantwoording af aan de Raad van
Toezicht.

Klachten
De school beschikt over een klachtenregeling,
een klachtencommissie, een (interne en externe)
vertrouwenspersoon en een anti pestcoördinator.

………………………….
De directeur en de drie afdelingsleiders
vormen samen het managementteam van
de organisatie. De directeur van het Axia
College is eindverantwoordelijk. Hij legt
verantwoording af aan het College van
Bestuur.

………………………….
Het Axia College kent een
medezeggenschapsraad waarin
medewerkers, ouders en zo mogelijk
leerlingen zijn vertegenwoordigd. De
reglementen zijn in te zien op de website
van de school.
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3 Leren in samenspel met
ouders en hulpverlening
Consistent gebruik van Positive
Behaviour Support (PBS)
Onze leerlingen hebben hulp nodig bij het
ontwikkelen van leer- en gedragsvaardigheden.
Dat doen we op onze school via Positive
Behaviour Support, een methode waarin
gewerkt wordt met versterken van wat goed
gaat. Leerlingen worden beloond als ze positieve
stappen zetten. Dit is het zesde speerpunt uit
ons Activiteitenplan.

In het vmbo-bk is deze aanpak al geheel
geïntegreerd, en ook gecertificeerd. Dit betekent
dat de methode geen extra is, maar in alles
terugkomt. Op de onder- en bovenbouw mavo,
havo en vwo wordt dt de komende jaren verder
uitgebouwd.

In de nieuwbouw zullen we in dit opzicht
definitief als één school gaan opereren.
Docenten gaan zich de komende jaren waar
nodig verder verdiepen in deze methode.

Ouders spelen ook een belangrijke rol. We
zorgen ervoor dat ze onze aanpak begrijpen en
overleggen vanuit die basis op ouderavonden en
tijdens driehoekgesprekken.

De bovenbouw is in september 2021 begonnen
met een pilot. We zijn van plan dit model in de
hele school toe te passen. De leden van het
zorgteam zullen daartoe nauw samenwerken
met externe hulpverlening.

Hulpverlening in de school (OSJ)
Een groot percentage van onze leerlingen krijgt
buiten de school om ondersteuning van
hulpverleners. Maar jeugdzorg kent wachtlijsten,
en leerlingen krijgen niet altijd wat ze nodig
hebben om juist op school optimaal te
functioneren.

Daarom werken wij sinds kort, conform
speerpunt 7, met hulpverleners van GGZ (en/of
andere breedspectrum aanbieders) in de school.
Zo kan sneller en effectiever specialistische hulp
worden geboden: de vindplek is de werkplek.
Efficiënter is het ook. De psycholoog kan
leerlingen met faalangst of
concentratieproblemen in groepjes
ondersteunen. Dit heeft als bijkomend voordeel
dat leerlingen meer onderling contact ervaren –
een belangrijk element in hun algemene
vorming.
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4 Leren door een hecht
team

Organisatieontwikkeling en de sollicitatiecode
PO.

Interne mobiliteit

Werving van medewerkers
Kwalificaties
Alle leraren op onze school hebben in principe
de PABO gedaan of een vakspecifieke
lerarenopleiding afgerond. Bij veel vakken
werken we met bevoegde eerste- of
tweedegraads vakdocenten.

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat
onder meer uit een orthopedagoog of
psycholoog, pedagogische coach, een
verzuimcoördinator, een administratief
medewerker en een conciërge. Ook de
schoolleiding ondersteunt het onderwijs.

Protocol
Bij werving en selectie volgen we het protocol
‘Werving en Selectie’ van de Onderwijsgroep
Amersfoort, conform de sollicitatiecode van de
Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement &

We werven eerst binnen de Onderwijsgroep
Amersfoort. Zo zorgen we voor interne
mobiliteit. Bij boventalligheid door wisselende
aantallen leerlingen werken we met een
stappenplan dat een zorgvuldig begeleide
overplaatsing binnen onze Onderwijsgroep
mogelijk maakt. De personeelsgeledingen van de
MR Axia en GMR-VO hebben ingestemd met
deze regeling.

Krapte
Door de krapte op de arbeidsmarkt en het
lerarentekort merken we steeds vaker dat we
vacatures moeilijk ingevuld krijgen. We zijn altijd
op zoek naar pedagogisch-didactisch talent,
maar dat vinden lukt niet altijd via de
gebruikelijke kanalen. Daarom zoeken we ook
naar andere manieren voor werving en selectie.
Bijvoorbeeld door gespecialiseerde bureaus in te
schakelen, door samenwerking met de
Hogeschool Utrecht (onze eigen kweekvijver),
door medewerkers in te zetten die nog bezig zijn
met hun opleiding en door mensen te laten
instromen uit een ander beroepsgroep (zijinstromers).

Begeleiding van nieuwe medewerkers
Nieuwe leraren worden begeleid door een
ervaren kracht, die hen helpt zich thuis te voelen
in de cultuur van onze school. Ook worden
lessen bijgewoond door onder andere de
afdelingsleider en IB-er. Dit punt werken we uit
in speerpunt 12.

Stagiairs
Door stagiairs te begeleiden dragen we bij aan
een nieuwe generatie vso-medewerkers. De
studenten komen niet alleen van de PABO of de
lerarenopleiding. We begeleiden ook studenten
orthopedagogiek, hbo-studenten van
bijvoorbeeld de ALO, en mbo-studenten van
diverse ROC-opleidingen.

Ons team als professionele
leergemeenschap
Ons team bestaat uit mensen met
uiteenlopende ervaring en achtergronden, en is
verdeeld over drie onderwijslocaties. We willen
een lerende organisatie zijn, waar we in
gezamenlijkheid en soms met een
gedifferentieerde aanpak ons onderwijs blijven
ontwikkelen.
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De inzet van speerpunt 9 is dan ook dat alle
medewerkers zich deel voelen van een
professionele leergemeenschap, met gedeelde
waarden, visies en verantwoordelijkheden. In de
opmaat naar de nieuwbouw gaan we daarin
verder stappen zetten.

Scholing
Scholing en professionalisering zijn vastgelegd in
de cao. Voor elke fulltime medewerker geldt dat
zij recht hebben op 80 uur per jaar en een
budget van 600 euro. Dit wordt in overleg met
de direct leidinggevende besproken en
vastgelegd in het taakbeleid. Daarnaast
organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing.

Pedagogisch meesterschap
Pedagogisch meesterschap is, gezien onze vorm
van onderwijs, een belangrijke competentie.
Daarom is dit ook onze tiende speerpunt. Onze
medewerkers weten wat onze leerlingen aan
speciale begeleiding nodig hebben, en bieden
het maatwerk dat daarbij nodig is. Ze zijn
opmerkzaam en spelen soepel in op wat zich
voordoet.

Het algemene uitgangspunt is dat we allemaal
werken volgens de principes van Positive
Behaviour Support.

In 2021-2022 staan voor het eerst studiedagen
gepland voor heel Axia. Het is een van de
stappen om de cohesie op deze punten te
versterken. Zo kunnen we er binnen de hele
school voor zorgen dat we ‘dezelfde taal’
spreken als het om de problemen gaat waar we
met elkaar aan werken.

De rol van intervisie
Een professionele leergemeenschap en
individueel meesterschap vragen om intervisie,
zoals we in speerpunt 11 hebben verwoord. We
zetten in op gesprekken die verdiepen en
vernieuwen, en die de docenten inspireren en
bemoedigen. Voor de teams van de
verschillende afdelingen worden
intervisiebijeenkomsten structureel
georganiseerd.

Op dit moment, met drie locaties, bestaan
secties vaak maar uit één docent. In de
nieuwbouw zal binnen de secties nauwer
worden samengewerkt. De nieuwe situatie biedt
dan kansen om vaker, wellicht ook door middel

van een intervisievorm, een professionele
dialoog met elkaar aan te gaan.

Ook voor startende docenten kan intervisie een
belangrijk steunpunt zijn. Wij onderzoeken in
deze planperiode de mogelijkheid om deze
nieuwe intervisievormen te ontwikkelen.

Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de directeur en de
afdelingsleiders. Ook hebben we een Commissie
van Begeleiding, met daarin een orthopedagoog
of psycholoog en een zorgcoördinator of IB-er.

De schoolleiding zorgt ervoor dat de praktische
zaken op school soepel verlopen, zodat iedereen
zonder hindernissen zijn of haar werk kan doen.
Laagdrempelig contact helpt om kleine
problemen snel op te lossen.

De leiding zet daarnaast de onderwijskundige
koers uit. Ze houdt rekening met de verschillen
tussen leraren. Strategische keuzes moeten
draagvlak hebben of krijgen. Communicatie is
daarbij een kernpunt.
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Een goede werkplek

Werkklimaat

Om al onze doelen te verwezenlijken moet onze
school een goede werkplek zijn. Hoe zorgen we
daarvoor?

Onze medewerkers moeten het naar hun zin
hebben op onze school. Dit betekent dat ze zich
gewaardeerd en gehoord voelen, met plezier
samenwerken, en op hun plek zijn in wat ze
doen. Middels ons taakbeleid, uitgevoerd met
Cupella Webservices, zorgen we voor een
passende taakverdeling en taakomvang. We
houden daarbij rekening met de belastbaarheid
van de medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
Wij werken volgens de cao-PO, maar bieden
onderwijsprogramma’s op het niveau van vmbob/k, mavo, havo en vwo. Dit is een punt van
zorg, omdat de cao van het primair onderwijs
niet past bij de werkcontext van het VSO. Hierbij
gaat het om lestijden en opslagfactor, maar
zeker ook om salariëring en
arbeidsvoorwaarden. In het document
Taakbeleid VSO zijn veel praktische zaken
aangepast aan de context van het VO.

………………………….
Veiligheid
We houden ons uiteraard aan de Arbo-eisen en
laten regelmatig een Risico Inventarisatie en
Evaluatie uitvoeren. We passen de
Veiligheidsmonitor toe en stellen
veiligheidsplannen op. Ook zorgen we voor
voldoende actueel geschoolde
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op elke locatie.

Functioneringsgesprek
We begeleiden onze mensen in hun
professionele ontwikkeling en loopbaanplanning
door jaarlijks in een functioneringsgesprek te
kijken waar ze staan en hoe ze verder kunnen
groeien. We focussen op competenties en
gedragskenmerken uit de Wet Beroepen In het
Onderwijs. De afspraken worden vastgelegd in
een verslag, dat wordt opgenomen in het
bekwaamheidsdossier. Een keer in de drie jaar
voeren onze leidinggevenden een
beoordelingsgesprek met hun medewerkers.

Verzuimbeleid
Wij volgen het verzuimbeleid van de
Onderwijsgroep Amersfoort. De medewerker
meldt zich ziek bij de afdelingsleider. Deze regelt

de mogelijke vervanging. Ook de betermelding
komt binnen bij de afdelingsleider.

De afdelingsleider houdt contact met de zieke
medewerker, en kan iemand desgewenst thuis
bezoeken. Bij veelvuldig kort verzuim gaat de
leidinggevende, eventueel samen met de HR
adviseur, in gesprek met de medewerker. Bij
langduriger verzuim wordt ook de Arboarts
ingeschakeld. De schoolleiding blijft
verantwoordelijk voor de re-integratie. Wij
werken hierbij volgens de uitgangspunten van
het eigen regiemodel. Langdurig verzuim wordt
afgehandeld conform de Wet Verbetering
Poortwachter.

Een gezonde begroting
Om als school alles te doen wat we belangrijk
vinden moet de financiële basis gezond zijn. We
volgen het Financieel Beleidsplan van de
Onderwijsgroep Amersfoort. De directeur (c.q.
het bestuur) is eindverantwoordelijk. Elk jaar
maken we voor vier jaar een
meerjarenbegroting. Dit vertaalt zich per
schooljaar in een formatiebegroting.

De financiële ondersteuning wordt verzorgd
door de controller en medewerkers van het
stafbureau. Maandelijks bieden rapportages de
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directeur en de afdelingsleiders inzicht in de
financiële positie van de school. Elke vier
maanden worden deze overzichten besproken
met de financiële afdeling.
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