
INLEIDING M
Met KOERS wil de Stichting Speciaal Onderwijs 
Noord- en Midden-Limburg op compacte, 
inspirerende en richtinggevende wijze weergeven 
waar de stichting in de periode 2012-2016 voor 
gaat en voor staat. 

KOERS is uitgewerkt in 5 onderdelen: 
 1.  Missie  
 2.  Visie 
 3. Kernwaarden   
 4. Beloften 
 5.  Strategie
 
DE 35 BELOFTEN DIE IN DE DRIE PROGRAMMA’S 
ONDERWIJS, OMGEVING EN ORGANISATIE ZIJN 
GEFORMULEERD ZULLEN IN DE PERIODE TOT EN 
MET 2016 IN DE VORM VAN CONCRETE PROJECTEN 
GEREALISEERD WORDEN. 

Ons uitgangspunt blijft onveranderlijk dat 
anders voor ons gewoon is. En gewoon is wat 
kinderen en jongeren kúnnen. Niet wat hun 
beperkingen zijn.

Peter Freij
College van Bestuur

Wylrehofweg 11  5912 PM Venlo
Telefoon 077 3559050 

www.ssonml.nl

1.  MISSIE

In onze MISSIE beantwoorden we de vraag 

Waartoe zijn wij op aarde?

WIJ ZIJN ER OM HET MAXIMUM TE HALEN UIT 
DE TALENTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET 
SPECIFIEKE OPVOEDINGS- EN ONTWIKKELINGS-
VRAGEN.

2. VISIE

Onze visie geeft antwoord op de vraag 

Welke inzichten dragen bij aan realisatie van onze 
missie?

WE GAAN UIT VAN EIGEN KRACHT, SAMEN 
- DUS NOOIT ALLEEN, MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONTWIKKELEN EN WIJ DOEN 
DAT KNAP EENVOUDIG.

EIGEN KR ACHT
Wij gaan uit van het talent en de eigen kracht van 
onze leerlingen. We nemen de zorg niet over maar 
zorgen ervoor dat de leerling zich, nu en later, op 
eigen kracht kan ontwikkelen. Het versterken van 
eigen kracht en autonomie en het stimuleren van 
voortdurende ontwikkeling is ook van toepassing 
op onszelf en op onze leerkrachten, teams, scholen 
en de partners waar we mee samen werken. 

SAMEN -  DUS NOOIT ALLEEN
Onze leerlingen staan niet op zichzelf. Zij maken 
deel uit van een gezin of ander samenlevings-
verband, wonen in een wijk en hebben ambities. 
Ouders zijn belangrijke partners. Ons partnerschap 
is er niet alleen tijdens de schoolperiode; ook 
daarvoor en daarna zijn we er – samen met onze 
ketenpartners. We laten niemand alleen. 
Maar we kúnnen het ook niet alleen. Ieder kind is 
uniek en verdient een eigen plan. Dat betekent dat 
we samen met ouders en partners uit ons netwerk 
voor iedere leerling een uniek plan maken en uit-
voeren; 1 kind  1 gezin 1 plan. Onze ketenpartners 
zijn de (jeugd)zorg, de samenwerkingsverbanden 
en scholen in het regulier onderwijs, organisaties 
in vervolgonderwijs/arbeid/dagbesteding, 
gemeenten en het bedrijfsleven.  We doen het 
samen en werken op basis van gelijkwaardigheid 
en vertrouwen. 

MA ATSCHAPPELIJK VER ANT WOORD 
ONT WIKKELEN
Onze leerlingen ontwikkelen zich zodanig dat zij 
naar eigen vermogen een zo zelfstandig mogelijke 
positie in de maatschappij kunnen innemen. Dit is 
niet alleen van belang voor de leerling zelf, maar 
ook voor zijn/haar omgeving en de maatschappij. 
Wij willen maximaal rendement halen uit de ons 
toevertrouwde leerlingen, ons menselijk kapitaal 
en uit de daartoe ter beschikking gestelde maat-
schappelijke middelen. 

KNAP EENVOUDIG
We bieden een samenhangend geheel van specia-
listisch onderwijs, begeleiding, training en onder-
zoek. En we zijn goed in wat we doen. Resultaat-
gericht, flexibel en toegankelijk. We zorgen ervoor 
dat ouders en onze leerlingen geen last hebben 
van ingewikkelde regels en schotten tussen organi-
saties. Onze leerlingen, ouders en partners weten 
ons snel en gemakkelijk te vinden en vertrouwen 
ons. Eigenlijk is het knap en eenvoudig tegelijk. 
Knap eenvoudig dus.

3.  KERNWA ARDEN

Welke waarden geven inhoud aan 
onze missie en visie?

 •  WE WERKEN MET PASSIE 
  AAN ONTWIKKELING

 • WE VERTROUWEN ELKAAR 
  EN ZIJN BETROUWBAAR

 • WE GAAN UIT VAN EIGEN 
  KRACHT EN ZIJN ONSZELF

 • WE HANDELEN VANUIT 
  VAKMANSCHAP EN 
  ONDERNEMERSCHAP

 • WE HEBBEN PLEZIER IN 
  ONZE DIENSTBAARHEID
  
 • WE ZIJN TRANSPARANT EN 
  LEGGEN VERANTWOORDING AF 

KOERS
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elk talent telt!



  

ONDERWIJS 4. 
WIJ BIEDEN SPECIALISTISCH ONDERWIJS VOOR 
ELKE LEERLING MET SPECIFIEKE OPVOEDING- 
EN ONTWIKKELINGSVRAGEN OP BASIS 
VAN ZIJN/HAAR TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN. 
WIJ BEHALEN HIERBIJ DE BEST MOGELIJKE 
RESULTATEN EN ONZE ACTIVITEITEN 
DOORSTAAN IEDERE KWALITEITSTOETS.

Wij beloven het volgende:

1.  SSONML biedt onderwijs en begeleiding aan  
  alle leerlingen die 
 a. geen of slechts gedeeltelijk beroep kunnen 
  doen op het aanbod in het reguliere onderwijs 
  in de regio vanwege opvoeding- en/of 
  ontwikkelingsvragen;
 b. praktijkonderwijs nodig hebben;
 c. transitieonderwijs behoeven;
 d. een behandeling in een (jeugd)zorginstelling 
  krijgen en een beroep op ons specialistisch 
  onderwijsaanbod doen;
 e. tot bijzondere maatschappelijke doelgroepen 
  behoren.
2.  SSONML heeft geen wachtlijsten. Voorwaarde 
  hiervoor is borging van onze dienstverlening 
  door de samenwerkingsverbanden.
3.  SSONML biedt haar onderwijs en diensten op 
  flexibele wijze en in samenwerking met 
  partners zo thuisnabij mogelijk aan. 
4.  SSONML biedt maatwerk aan iedere leerling 
  volgens het 1 kind 1 gezin 1 plan-principe, 
  vastgelegd in een door de ouders ondertekend  
  Ontwikkelings Perspectief.
5.  SSONML hanteert uitstroomprofielen 
  (dagbesteding, arbeid, vervolgonderwijs) in 
  het (V)SO, referentieniveaus en kerndoelen 
  volgens de Wet Kwaliteit (V)SO en de Wet 
  Voortgezet Onderwijs (praktijkonderwijs).

 4. BELOFTEN

Welke resultaten definiëren wij om 
onze missie en visie te realiseren?

In de drie programma’s Onderwijs, Omgeving 
en Organisatie doen we 35 beloften die wij 
zullen uitwerken in meetbaar geformuleerde 
doelen en vervolgens realiseren. 
Want belofte maakt schuld.

6.  SSONML biedt, op basis van kwaliteitsbeleid, 
  perspectiefrijk en opbrengstgericht onderwijs 
  gericht op de interesses, talenten en 
  uitstroommogelijkheden van leerlingen.
7.  SSONML past consequent onderwijsinnovaties 
  toe in de lespraktijk. SSONML verbindt de 
  lespraktijk aan onderzoek en deelt de 
  opbrengsten met partners. 
8.  SSONML-scholen voldoen aan de kwaliteit-
  seisen vanuit het Toezichtkader van de 
  Inspectie voor het onderwijs (toekenning 
  basisarrangement). 
9.  SSONML volgt de resultaten van leerlingen in 
  een geautomatiseerd, transparant, uitwissel-
  baar en beveiligd leerlingvolgsysteem. 
10.  SSONML maakt optimaal gebruik van 
  informatie- en communicatietechnologie in het 
  onderwijsleerproces. 
11.  SSONML besteedt in haar onderwijs-
  programma’s aandacht aan kunst en cultuur, 
  muziek, sport en bewegen en aan gezonde 
  voeding.

OMGEVING 4. 
WIJ NEMEN ONZE ROL IN DE REGIONALE 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PASSEND 
ONDERWIJS AAN ALLE LEERLINGEN. WIJ DOEN 
DIT IN NIET-VRIJBLIJVENDE SAMENWERKING 
MET SAMENWERKINGSVERBANDEN PRIMAIR  
EN VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJS-
INSTELLINGEN, (JEUGD)ZORG, ARBEIDSMARKT 
EN GEMEENTEN EN IN VOORTDURENDE 
DIALOOG MET LEERLINGEN EN OUDERS.

Wij beloven het volgende:

 1. SSONML is bereid gezamenlijk met partners 
  in het educatief netwerk verantwoordelijkheid  
  te nemen voor het regionale onderwijs en 
  invulling te geven aan de uitgangspunten van 
  Passend Onderwijs.
 2. SSONML vervult een rol van betekenis in de 
  samenwerkingsverbanden en is een betrouw-
  bare partner in het bieden van specialistisch 
  onderwijs en diensten voor kinderen en 
  jongeren met specifieke opvoeding- en 
  ontwikkelingsvragen.
 3. SSONML werkt in directe samenspraak, 
  samenhang en samenwerking met leerlingen, 
  ouders, samenwerkingsverbanden, onder-
  wijsinstellingen, (jeugd)zorg, gemeenten, 
  arbeidsmarktorganisaties en bedrijfsleven.
 4. SSONML biedt in samenwerking met haar 
  partners - in de (jeugd)zorg - duurzame 
  onderwijs-zorg-arrangementen.
 5. SSONML communiceert actief en open met 
  haar omgeving, ontwikkelt relatiemanagement 
  en versterkt haar profilering.
 6. SSONML vormt een door samenwerkings-
  verbanden en ketenpartners erkend expert 
  voor onderwijs aan, en begeleiding van 
  leerlingen met specifieke opvoeding- en 
  ontwikkelingsvragen.
 7. SSONML levert een duurzame bijdrage aan 
  de zorgniveaus van het reguliere onderwijs 
  door middel van ondersteuning, begeleiding, 
  training en onderzoek.
 8. SSONML toetst met regelmaat zowel ervaren 
  kwaliteit als behoeften bij leerlingen, ouders, 
  partners en medewerkers en stemt haar 
  interventies af op deze toetsing.
 9. SSONML versterkt haar interne en externe 
  netwerk en legt de niet-vrijblijvende samen-
  werking met andere organisaties vast in 
  overeenkomsten.
 10. SSONML biedt haar onderwijs en diensten aan 
  in een geografisch en organisatorisch 
  samenhangende regio. 

ORGANISATIE 4. 
WIJ FACILITEREN HET PRIMAIRE PROCES 
DOOR EEN ADEQUAAT EN TRANSPARANT 
BESTUURS- EN ORGANISATIEMODEL DAT 
EFFICIËNT EN EFFECTIEF OPEREERT. 
WIJ WERKEN IN EEN OPEN AANSPREEKCULTUUR 
WAARBIJ GEZAMENLIJKHEID, SAMENWERKING 
EN SYNERGIE UITGANGSPUNTEN ZIJN.

Wij beloven het volgende:

 1. SSONML hecht grote waarde aan samen-
  werking met partners en hanteert daarbij 
  het 1 kind 1 gezin 1 plan-principe.
 2. SSONML hanteert waar mogelijk uniforme 
  werkprocessen en gebruikt daarbij het 
  INK-model. 
 3. SSONML organiseert haar facilitaire diensten 
  vanuit het principe “Centraal en uniform wat 
  kan, decentraal en gedifferentieerd wat moet”.
 4. SSONML ondersteunt het primaire- en 
  bestuurlijke proces door (interne of externe) 
  professionele diensten op de terreinen 
  Financiën & Control, Facilitaire Zaken, PR & 
  Communicatie, Informatisering & Automati-
  sering en Personeel & Organisatie.
 5. SSONML is een klantgerichte organisatie die 
  mensen centraal stelt. Dat doen we vanuit een 
  bedrijfsmatige aanpak. Dit betekent dat we 
  persoonlijk betrokken zijn en zakelijk en 
  doelgericht te werk gaan.
 6. SSONML onderzoekt een nieuwe, meer 
  compacte en zo plat mogelijke organisatie-
  structuur ten behoeve van het primaire proces.
 7. SSONML spant zich maximaal in om, ondanks 
  de bezuinigingen ten gevolge van Passend 
  Onderwijs, expertise te behouden en door te 
  ontwikkelen en vervult een rol van betekenis in 
  de nieuwe samenwerkingsverbanden.
 8. SSONML zal met de samenwerkingsverbanden 
  en andere partners zo spoedig mogelijk tot 
  sluitende afspraken komen inzake de omvang 
  van het speciaal onderwijs en de ambulante 
  dienstverlening.
 9. SSONML onderzoekt de mogelijkheid haar 
  kennis(ontwikkeling), expertise en 
  innovatiekracht in een expertisecentrum 
  onder te brengen.
 10. SSONML beschikt over een vaste kernformatie 
  van mobiele en flexibele deskundigen met daar-
  omheen een externe schil van specialisten.
 11. SSONML hanteert een huisvestingsbeleid dat 
  gericht is op toekomstige onderwijsontwik-
  keling, dat een passend didactisch en peda-
  gogisch klimaat biedt en waarin samenwerking 
  met partnerorganisaties centraal staat. 
 12. SSONML maakt, door middel van Integraal 
  Personeelsbeleid,  goed werkgeverschap waar 
  en bindt en boeit haar medewerkers door 
  het bieden van studie- en ontwikkelings-
  mogelijkheden.
 13. SSONML versterkt het ‘wij-gevoel’ en de 
  interne synergie. 
 14. SSONML kent een open aanspreekcultuur.

5.  STR ATEGIE  

Welke wegen leiden tot realisatie van onze 
doelstellingen?

INHOUD & KWALITEIT
Wij zorgen er voor dat de inhoud en kwaliteit 
van ons werk zodanig is dat alle partijen dit 
blijvend herkennen en erkennen. 
SSONML onderscheidt zich door haar 
specifieke kwaliteiten in specialistisch onder-
wijs, diagnostisch onderzoek, training en 
begeleiding.  Dat betekent dat we er alles aan 
zullen doen om deze maximaal in te zetten bij 
het realiseren van onze doelstellingen.  

NET WERKEN & SAMENWERKEN
Het zorgvuldig onderhouden van onze relaties 
met ouders, (ex-)leerlingen en organisaties in 
het regionale netwerk is cruciaal. Netwerken 
is verbindingen leggen door met de juiste 
mensen in contact te zijn of te komen, dit te 
registreren en te onderhouden. 
Deze verbindingen leveren informatie, kennis, 
referenties, samenwerking en klanten op. 
In toenemende mate zoeken we inhoudelijke 
samenwerking met partners; zowel binnen als 
buiten het onderwijs. Zo maken we de keten 
sterker en de afnemer meer tevreden. De 
verbinding met de kernpartners (jeugd)zorg, 
onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeids-
markt is vanzelfsprekend; deze maakt dat we 
vanuit een full service concept inhoud geven 
aan passend onderwijs.

VERSTERKEN & ONTSCHOTTEN
Doordat we goed de weg kennen in het woud 
van wetten, regelingen en procedures kunnen 
we onze relaties behoeden voor een lang-
durige dwaal- of zoektocht. We kunnen daar-
door, zeker in combinatie met de kwaliteiten 
van onze partners, snel en goed maatwerk 
leveren. Dat versterkt niet alleen onze 
afnemers maar ook onze partners en onszelf.

ZELFKRITIEK & ZELFBEWUSTZIJN
De basis voor optimale kwaliteit ligt in een 
georganiseerd systeem van zelfkritiek en 
zelfevaluatie. We gebruiken hiervoor onder 
meer tevredenheidonderzoeken, visitaties en 
evaluaties met de samenwerkingsverbanden. 
Dat past niet alleen bij onze kernwaarden 
maar is ook een kwaliteitswaarborg voor onze 
partners en klanten. Deze basis vormt ook de 
grond voor een gezond zelfbewustzijn. 
“Be good and tell it” - daar is niks mis mee. 


