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Dit boekje is de publieksversie van het strategisch beleidsplan 2019 - 2022 
van Onderwijsgroep Buitengewoon. De uitgebreide versie vind je op 
de website: www.ogbuitengewoon.nl
Het plan is tot stand gekomen door input van onze medewerkers,  
ouders en samen werkingspartners. Ik spreek mijn dank en waardering uit 
aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstand koming van 
dit plan. Er staat ons een mooie uitdaging te wachten. Een uitdaging die 
we samen aangaan. Want SAMEN zijn we BUITEN GEWOON STERK!

Maarten Faas
Directeur-bestuurder a.i.
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‘Samen Buitengewoon Sterk’ is de  
titel van het nieuwe strategisch 
meerjarenbeleidsplan van Onder-
wijsgroep Buitengewoon. In dit plan 
worden de beleidslijnen uitgewerkt 
die nodig zijn om Onderwijsgroep 
Buitengewoon een goede onderwijs-
organisatie te laten zijn en blijven. Als 
onderlegger voor dit plan dienen de 
Ondersteuningsplannen van de  
diverse Samenwerkingsverbanden 
waar Buitengewoon onderdeel van 

uitmaakt. Het is een levende strate-
gie die verder is uitgewerkt in een ac-
tiviteitenplan en wordt doorvertaald 
naar school- en jaarplannen. Iedere 
school vanuit zijn eigen perspectief 
maar omgeven door dezelfde kaders. 
In dialoog met medewerkers, 
leerlingen, ouders en samenwer-
kingspartners. Zo ontstaat een goede 
basis voor de gezamenlijke sturing op 
de strategie, zowel op stichtings
niveau als binnen de scholen. 

 HET STARTPUNT
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Het strategisch meerjarenbeleids-
plan is als volgt opgebouwd.  
Eerst hebben we gekeken naar de 
algemene ontwikkelingen in het 
onderwijs. Deze zijn mede bepa-
lend voor de ontwikkelingen in het 
speciaal onderwijs. Daarna hebben 
we gekeken naar de geschiedenis 

van Buitengewoon en naar de 
onderscheiden scholen en hun  
positie. Vervolgens hebben we de 
strategische koers bepaald over 
de bestuurlijke positie voor de  
komende vier jaar en hebben we 
het strategisch beleid uitgewerkt 
aan de hand van het INKmodel. 



Regio     ..........................................     Noord- en Midden-Limburg
Gespecialiseerd in     ....................      (voortgezet) speciaal onderwijs  

   & praktijkonderwijs
Scholen     ......................................     7
Leerlingen     .................................    900
Medewerkers     ............................     310 / 230 FTE
Gemeenten     ...............................     14
Samenwerkingsverbanden     .....      6
Cao     .............................................      PO en VO

Buitengewoon 
in feiten en 
cijfers

Het onderwijs is voortdurend in 
ontwikkeling. Maar ook de samen-
leving en de wetgeving verandert. 
Zo hebben we te maken met de 
Wet passend onderwijs en de 
doordecentralisatie van rijkstaken 
naar gemeenten. We moeten leer-
lingen opleiden voor beroepen die 
we nu nog niet kennen en voor
bereiden op een passende plaats 
in de maatschappij. Daarnaast 
heeft het onderwijs grote ambities, 
die ook aan de orde zijn voor het 
(voortgezet) speciaal en praktijk-

onderwijs. Al deze ontwikkelingen 
bieden voor Buitengewoon zowel 
kansen als risico’s. Het grootste  
risico is de terugloop van het aan-
tal leerlingen als gevolg van passend 
onderwijs, de negatieve vereve-
ning en de demografische krimp. 
Hierdoor komt minder budget  
beschikbaar. Als gevolg daarvan 
krimpt de organisatie. Met conse-
quenties voor het personeels
bestand en mogelijk voor de  
(onderwijs)kwaliteit. 

ONTWIKKELINGEN

Onderwijsgroep Buitengewoon 
werkt mee aan de ambitie van pas-
send onderwijs om zoveel mogelijk 
kinderen een passende plek in het 
‘gewone’ onderwijs te bieden, het 
liefst dicht bij huis. Tegelijk weten 
wij als organisatie dat dit lang niet 
altijd mogelijk is en soms zelfs  

onwenselijk. Dat is ook de reden 
van ons bestaan. Onze opdracht is 
om zorg te dragen voor goed 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
en praktijk onderwijs. Daar gaan 
we ons de komende periode  
opnieuw volop voor inzetten.  
In het belang van onze leerlingen.  

PASSEND ONDERWIJS EN HAAR AMBITIE
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ONTWIKKELINGEN
IN HET ONDERWIJS

HET ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

Als we het over de toekomst van het (voortgezet) speciaal- en praktijk-
onderwijs van Buitengewoon hebben, is het van belang goed in beeld te 
hebben wat de toekomstambities van het onderwijs in Nederland zijn. 
Immers, het speciaal onderwijs dient het onderwijs. 

De belangrijkste ambities zijn:

1.  Het onderwijs in Nederland wil werken aan meer maatwerk, uitdagend 
onderwijs en talentontwikkeling. Dat betekent meer gepersonaliseerd 
leren en differentiatie naar zowel leerlingen met als zonder extra onder-
steuningsvraag (passend onderwijs).

2.  Er moet een doorbraak komen in de digitalisering in het onderwijs.  
Gekeken moet worden hoe digitale leermiddelen en ICT het onderwijs 
het beste tot dienst kan zijn. 

3.  Het onderwijs blijft zich inzetten voor een brede vorming en toekomst
gericht onderwijs. Men spreekt van: kwalificatie  socialisatie  persoons-
vorming. Met andere woorden: onderwijs is niet alleen kennis overdragen, 
maar heeft ook een pedagogische opdracht.

4.  Er is inspanning noodzakelijk voor een duurzame verbetering van de  
onderwijskwaliteit in de school. 

5.  Ook is veel aandacht nodig voor de professionele ontwikkeling van de 
leraar. 

6. Partnerschap in de regio en de doorgaande lijn zijn essentieel. 

7.  Specifiek voor de positie van het speciaal onderwijs is dat nog steeds  
gestudeerd wordt op een mogelijke ontvlechting van speciaal onderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs. 
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ONDERWIJSKUNDIGE  AGENDA BUITENGEWOON

Deze ambities van het Nederlands onderwijs worden doorvertaald naar 
het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dit betekent 
een ambitieuze onderwijskundige agenda voor Buitengewoon. Voor 
de plan periode 2019 - 2022 gaan we bij Buitengewoon inzetten op de 
volgende thema’s:

1. Kwaliteit

2. Samenwerking

3. Arbeidstoeleiding

4. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

5. Optimaal gebruik van digitale leermiddelen en ICT
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ONDERWIJSGROEP 
BUITENGEWOON EN 

HAAR  SCHOLEN

Medio 2019 komt er een vaste  
directeur-bestuurder die recht-
streeks de schoolleiders aanstuurt. 
De directeur-bestuurder, de busi-
ness controller en de schoolleiders 
werken volgens het management-
statuut. Zij worden ondersteund 
door de (beleids)medewerkers van 

het service en bestuursbureau. 

De Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad behartigt de belan-
gen op stichtingsniveau en de Raad 
van Toezicht ziet erop toe dat wij 
onze doelen realiseren. 

DE ORGANISATIE ONDERWIJSGROEP  
BUITENGEWOON
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TYPE SOORT ONDERWIJS TOEKOMSTPERSPECTIEF DOELGROEP LOCATIE

SO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

� Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen

Voortgezet (speciaal) onderwijs Voor alle kinderen van 0 tot 13 
jaar (afhankelijk van de (extra) 
ondersteuningsbehoefte)

Talentencampus Venlo 
Rijnbeekstraat 8   
Venlo

SO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

� Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen

Voortgezet (speciaal) onderwijs Voor kinderen die zeer moeilijk 
lerend zijn, omgangsproblemen 
hebben, en aan kinderen met 
lichamelijke en meervoudige 
beperkingen in de leeftijd van 
4 tot 13 jaar.

Spectrum  
Groenewoltsepad 2  
Venray

SO 
VSO 

�  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

SO: Voortgezet speciaal onderwijs

VSO: Dagbesteding en arbeid

Voor zeer moeilijk lerende 
kinderen en leerlingen die 
meervoudig gehandicapt zijn 
in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Maaskei  
Wessemerweg 3 Heel
KEC Weert Beatrixlaan 3  
Weert (nevenvestiging)

SO 
VSO

� Mytyl- en Tyltyl-onderwijs
�  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  

zeer moeilijk lerend, langdurig ziek of meervoudig gehandicapt)

SO: Voortgezet (speciaal)  
onderwijs

VSO:  Dagbesteding

Voor leerlingen met een  
lichamelijke of een meer-
voudige handicap die aange-
wezen zijn op een geïntegreerd 
aanbod van onderwijs, zorg en 
revalidatie. In de leeftijd van 4 
tot 20 jaar.

Ulingshof 
Ulingshofweg 26   
Venlo

VSO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

Dagbesteding en arbeid

Profielen:  Horeca - Schoonmaak - 
Groen - Techniek

Voor zeer moeilijk lerende 
jongeren in de leeftijd van 12 
tot 20 jaar, mogelijk met een 
meervoudige beperking.

Impuls 
Lingsterhofweg 1   
Tegelen

VSO � Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen Vervolgonderwijs en arbeid
Sectoren: 
Horeca - Techniek
VMBO-profielen: PIE en HBR

Voor leerlingen met een  
gedragsstoornis en/of psy-
chische problematiek in de 
leeftijd van 12 – 20 jaar.

Velddijk
Bergstraat 58   
Tegelen

Praktijk- 
onderwijs

�  Onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met  
theoretisch leren

� Transitieonderwijs met als doel arbeidsmarktkwalificatie

Arbeid 
Sectoren:
Horeca  - Groen - Techniek -  
Zorg & Welzijn - Economie

Voor leerlingen die moeite 
hebben met theoretisch leren 
en in het VMBO geen diploma 
kunnen behalen. In de leeftijd 
van 12 – 18 jaar.

Wildveld
Roerdompstraat 5   
Venlo

ONZE SCHOLEN
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TYPE SOORT ONDERWIJS TOEKOMSTPERSPECTIEF DOELGROEP LOCATIE

SO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

� Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen

Voortgezet (speciaal) onderwijs Voor alle kinderen van 0 tot 13 
jaar (afhankelijk van de (extra) 
ondersteuningsbehoefte)

Talentencampus Venlo 
Rijnbeekstraat 8   
Venlo

SO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

� Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen

Voortgezet (speciaal) onderwijs Voor kinderen die zeer moeilijk 
lerend zijn, omgangsproblemen 
hebben, en aan kinderen met 
lichamelijke en meervoudige 
beperkingen in de leeftijd van 
4 tot 13 jaar.

Spectrum  
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�  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

SO: Voortgezet speciaal onderwijs
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Voor zeer moeilijk lerende 
kinderen en leerlingen die 
meervoudig gehandicapt zijn 
in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
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Wessemerweg 3 Heel
KEC Weert Beatrixlaan 3  
Weert (nevenvestiging)

SO 
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� Mytyl- en Tyltyl-onderwijs
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onderwijs

VSO:  Dagbesteding

Voor leerlingen met een  
lichamelijke of een meer-
voudige handicap die aange-
wezen zijn op een geïntegreerd 
aanbod van onderwijs, zorg en 
revalidatie. In de leeftijd van 4 
tot 20 jaar.

Ulingshof 
Ulingshofweg 26   
Venlo

VSO �  Onderwijs voor leerlingen met een beperking (lichamelijk,  
zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt)

Dagbesteding en arbeid

Profielen:  Horeca - Schoonmaak - 
Groen - Techniek

Voor zeer moeilijk lerende 
jongeren in de leeftijd van 12 
tot 20 jaar, mogelijk met een 
meervoudige beperking.

Impuls 
Lingsterhofweg 1   
Tegelen

VSO � Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen Vervolgonderwijs en arbeid
Sectoren: 
Horeca - Techniek
VMBO-profielen: PIE en HBR

Voor leerlingen met een  
gedragsstoornis en/of psy-
chische problematiek in de 
leeftijd van 12 – 20 jaar.

Velddijk
Bergstraat 58   
Tegelen

Praktijk- 
onderwijs

�  Onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met  
theoretisch leren

� Transitieonderwijs met als doel arbeidsmarktkwalificatie

Arbeid 
Sectoren:
Horeca  - Groen - Techniek -  
Zorg & Welzijn - Economie

Voor leerlingen die moeite 
hebben met theoretisch leren 
en in het VMBO geen diploma 
kunnen behalen. In de leeftijd 
van 12 – 18 jaar.

Wildveld
Roerdompstraat 5   
Venlo

Onze scholen hebben een passend aanbod voor kinderen waarbij  
leren niet vanzelf gaat. Wij bieden op zeven scholen onderwijs, voor 
leerlingen met een beperking, moeilijk opvoedbare kinderen en prak-
tijkonderwijs.



STRATEGISCHE KOERS 
EN KEUZES  
2019 - 2022

3.3

De strategische koers en keuzes voor de komende vier jaar zijn bepaald 
aan de hand van het onderstaande INK-model. Het INK (Instituut voor 
Nederlandse Kwaliteit)-model is een managementmodel dat ontwikkeld 
is voor zelfevaluatie en integrale verbetering van de bedrijfsvoering. 
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LEIDERSCHAP

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN
De basis voor goed leiderschap zijn 
de missie, visie en kernwaarden. 

Missie
Buitengewoon is er om het maxi-
mum te halen uit de talenten van 
leerlingen met specifieke opvoe-
dings en ontwikkelingsvragen op 
het gebied van gedrag of leren. Dit 
doen wij door (voortgezet) speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs op 
maat te bieden met een zo goed 
mogelijk toekomstgericht resultaat.

Visie
Buitengewoon is een onderwijsor-
ganisatie die, in samenwerking met 
partners in het onderwijs, de zorg 
en de arbeidsmarkt, vanuit een  
geïntegreerde benadering, kwali-
tatief goed (voortgezet) speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs 
aanbiedt. Ons doel is de mogelijk-
heden van onze leerlingen, om  
zoveel mogelijk op eigen kracht te 
kunnen deelnemen in de maat-
schappij, te vergroten. Dit doen we 
door ons te focussen op:
• Didactiek en orthopedagogiek 
van de specifieke extra ondersteu-
ningsbehoeften van leerlingen;

• Een curriculum van leergebied-
overstijgende leerdoelen;
• Intensieve samenwerking met de 
(jeugd)zorg, kinderopvang en 
arbeidsmarkt;
• Een hoog niveau van individuele 
leerlingenzorg door de commissies 
voor de begeleiding.

Kernwaarden
Wij werken vanuit gedrevenheid, 
professionaliteit en in samenwer-
king aan de (talent)ontwikkeling 
van onze leerlingen. 
Gedrevenheid We zijn gedreven in 
ons werk.
Professionaliteit We werken voort-
durend aan onze kennis en expertise 
van het (voortgezet) speciaal onder-
wijs en praktijkonderwijs en willen 
zelf ook steeds leren en beter 
worden in ons vak. Daarnaast heb-
ben we een professionele houding, 
komen we onze afspraken na en ne-
men we eigen verantwoordelijkheid. 
Samenwerking We kunnen dit  
alleen doen in samenwerking met 
elkaar, ouders en onze omgeving.
(Talent)ontwikkeling We zijn gefo-
cust op wat leerlingen kúnnen, op 
kansen en mogelijkheden en de 
toekomst van onze leerlingen.

3.1 
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BESTUURLIJKE POSITIE
Vanwege diverse ontwikkelingen hebben we de bestuurlijke positie van Buiten-
gewoon in heroverweging genomen. Dit heeft geleid tot de volgende keuzes:

1.  Een sterk en kwalitatief goed Onderwijsgroep Buitengewoon in Venlo 
We kiezen voor een afgeslankt maar sterk en kwalitatief goed (voortgezet) 
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs met onze scholen in Venlo;  
Ulingshof, Impuls, Velddijk, TCV en Wildveld.

2.   Spectrum samen met sbo Focus

3.  Maaskei ontvlechten 

Spectrum is al gehuisvest binnen sbo Focus in Venray (onderdeel  
van SPOV). Het doel is om de onderscheiden expertise van Focus en  
Spectrum te bundelen en te integreren tot één school. Om dit verder 
te onderzoeken wordt een aanvraag ingediend voor een experimenteer-
status. 

Een deel van het speciaal onderwijs van de Maaskei is per maart 2019 
gehuisvest in het KEC in Weert. Voor de overige soleerlingen van de 
Maaskei, de ZON (ZorgOnderwijs) groepen, is het voornemen om 
een nevenvestiging te realiseren op de locatie van medisch kinderdag-
verblijf De Heisterkes in Haelen. De Heisterkes is onderdeel van PSW. 
Hierdoor ontstaat een onderwijszorgvoorziening. Voor de vsoleerlin-
gen is aansluiting gezocht bij de reguliere voortgezet onderwijsschool Philips 
van Horne in Weert. Ook hiervoor is een nevenvestiging aangevraagd. 
Daarnaast loopt er een samenwerking tussen school voor praktijkonder-
wijs Het Kwadrant. Voor al deze bewegingen geldt dat verdergaande inte-
gratie wordt gestimuleerd. Op termijn kan dat mogelijk leiden tot over-
dracht van de school.
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BELEID EN STRATEGIE3.2

KERNSTRATEGIE
De onderwijsstrategie van Buitengewoon binnen de ontwikkeling van het 
passend onderwijs heeft twee belangrijke pijlers.

1.  Expertise naar de leerling brengen (‘special education is a service, 
not a place’) 

 

2.  Denken vanuit de regionale context 
    Immers, in de (regionale) samenwerkingsverbanden wordt de regie 

op het passend onderwijs gevoerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de (jeugd)zorg en de arbeidstoeleiding. We moeten dus nog inten-
siever samenwerken met regulier onderwijs, gemeenten, (jeugd)zorg, 
buitenschoolse opvang en op het gebied van arbeidstoeleiding.  
De combinatie van de invoering van passend onderwijs en de drie  
decentralisaties van rijksoverheid naar gemeenten van jeugdzorg, werk 
en AWBZ, bieden uitgebreide kansen.

We moeten de expertise zoveel als mogelijk in de gewone leefwereld van 
het kind brengen, waarbij we exclusie en separatie altijd vermijden.  
Onderwijs moet thuisnabij worden aangeboden, zo gewoon mogelijk, 
speciaal alleen als het beter is. Speciaal onderwijs zal altijd nodig zijn als 
flankerende voorziening naast het regulier onderwijs en moet zich daarbij 
onderscheiden op expertise en kwaliteit.
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PRIMAIR PROCES
In het primair proces gaan we ons met name richten op:

MANAGEMENT VAN PROCESSEN3.3

1.  Kwaliteit 
     Hierbij stellen we de volgende doelen:  

• het onderwijsproces op orde; 
 • een goed pedagogisch klimaat en een veilige school; 
• kwaliteitszorg op orde.

2.  Samenwerken
  

3. Arbeidstoeleiding

Speerpunten hierbij zijn: goed voort durend overleg over de ontwik
keling van de leerling en ouders steviger positioneren in ouder
raden en medezeggenschap. 

Een centraal thema voor Buitengewoon is arbeidstoeleiding. Jongeren 
zijn immers sociaal sterker en economisch zelfstandiger als zij werken. 

21



MEDEWERKERS
Op het gebied van HR liggen de komende jaren vijf accenten:

1.  Professionalisering
     We zetten in op bij en nascholing van leraren.

2. Personeelsplanning
      We gebruiken het jaarlijkse bestuursformatieplan als middel om een    

goede en evenwichtige personeelsplanning te maken en zo te anticiperen 
op de dalende leerling aantallen en krimp. 

3. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
     We zetten in op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit om medewerkers fit 

en met plezier aan het werk te houden. 

4. Werkdruk en verzuim  
      We maken gerichte plannen en voeren deze uit om de werkdruk te  

verlagen en verzuim terug te dringen.  

5. Werving en behouden van leraren
      We zorgen ervoor dat we in tijden van krapte op de arbeidsmarkt  

gespe cialiseerde leraren behouden. 

SCHOOLLEIDERS
Buitengewoon kijkt als volgt naar professioneel schoolleiderschap:

MANAGEMENT VAN PERSONEEL3.4

UITGANGSPUNT VOORWAARDEN KENMERKEN

Veilig schoolklimaat Koers houden

Pedagogiek & didactiek hand in hand Team is aan zet

Communicatie is essentieel Kwaliteit centraal

Aangesloten op ketenpartners Professionele cultuur

Sturen op resultaat

Leerling 
en ouders 
eerst
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LEERLINGENADMINISTRATIE
Een goede leerlingenadministratie 
is de basis van alles, daarom blijven 
we de komende jaren werken aan 
een effectieve controle op de  
betrouwbaarheid en volledigheid 
van deze administratie. Het leer-
lingvolgproces gaan we verder  
optimaliseren.  

ICT
ICT-toepassingen worden be-
schouwd als één van de belangrijk-
ste kansen en mogelijkheden in de 
ontwikkelingen van het onderwijs. 
We gaan daarom inzetten op het 
professionaliseren van medewer-
kers zodat zij meer en beter  
gebruik kunnen maken van 
ICT(toepassingen).

HUISVESTING
De huisvesting is met uitzondering 
van de Velddijk en het Wildveld 
goed tot redelijk op orde. Om op 
korte termijn tot een oplossing 
voor deze twee scholen te komen 
vindt intensief overleg plaats met 
de gemeente Venlo en het bestuur 
van het voortgezet onderwijs.  

In 2019 starten we met het uitwer-
ken van een renovatieplan voor 
Ulingshof. Het ontvlechten van de 
Maaskei brengt uiteraard ook de 
nodige verschuivingen op het ge-
bied van huisvesting met zich mee. 

FINANCIËN
Financieel is Buitengewoon op 
orde, ook in de beheersing en con-
trole van de uitvoeringsprocessen.
We zetten in op een compacte en 
efficiënte overhead, waardoor zo 
veel mogelijk middelen worden  
gebruikt voor het primaire proces, 
namelijk onderwijs geven. Tevens 
is er financiële ruimte aanwezig 
voor aanvullende investeringen. 
De inzet van mensen en financiële 
middelen krijgt zijn weerslag in de 
reguliere begroting. Daar waar 
aanvullende middelen nodig zijn, 
zijn deze opgenomen in het acti-
viteitenplan (zie de bijlage van het 
uitgebreid strategisch meerjaren 
beleidsplan). Hierin is ook de prio-
ritering van alle activiteiten aange-
geven die moeten bijdragen aan 
het realiseren van onze ambities.

MANAGEMENT VAN MIDDELEN3.5
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WAARDERING DOOR MEDEWERKERS

Onze medewerkers zijn het profes-
sionele menselijke kapitaal van onze 
organisatie. Waardering, vitaliteit 
(duurzame inzetbaarheid) en tevre-
denheid van medewerkers zijn daar-
om van essentieel belang. Om dit te 
meten voeren we, naast de lopende 

gesprekkencyclus en het nader te 
vormen vitaliteitsbeleid, periodiek 
een medewerkerstevredenheids
onderzoek (mto) uit. De conclusies 
en adviezen die hieruit naar voren  
komen worden ingezet om beno-
digde verbetering te bereiken. 

3.6

Minimaal 1 keer in de 2 jaar wordt 
een tevredenheidsonderzoek onder 
ouders en leerlingen afgenomen. De 
opbrengsten hiervan worden ver-
antwoord in de MARAP (manage-

mentrapportage). We bewaken dat  
schoolleiders opvolging geven aan 
de uitkomsten van deze onderzoe-
ken in hun jaarplan.

WAARDERING DOOR LEERLINGEN EN OUDERS3.7

WAARDERING DOOR KETENPARTNERS

Buitengewoon wil voor ketenpart-
ners in het onderwijs, de zorg en  
arbeidstoeleiding een betrouwbare 
samenwerkingspartner zijn. Om dit 
te bereiken gaan we jaarlijks een ge-
sprek voeren met onze belangrijkste 
ketenpartners en evalueren we hoe 
deze partners de samenwerking met 

Buitengewoon beoordelen. Intern 
voeren we het gesprek met de per-
soneels en oudergeleding van de 
GMR. Extern met de samenwer-
kingsverbanden, de gemeente Venlo 
en de samenwerkingspartners in de 
zorg en arbeid.

3.8
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EINDRESULTATEN3.9

Als Buitengewoon willen we jaarlijks de volgende eindresultaten halen.

1.  Het voor het einde van een kalenderjaar kunnen presenteren van goede 
opbrengsten over het afgelopen schooljaar. Hebben leerlingen goed de 
eindstreep gehaald, zijn ze goed doorverwezen, wordt hun vervolgplek 
bestendigd? enz. 

2.  Borgen dat dit op tijd, gepland en gecontroleerd gebeurt, zodat we  
mogelijke afwijkingen zelf in beeld hebben en verklaren en/of plannen 
van aanpak hebben om daar aan te werken. De onderwijskwaliteit is 
daarmee op orde. 

3.  Realiseren dat de organisatie in control is, dat de risico’s in beeld zijn en 
er maatregelen zijn genomen om deze voor zover mogelijk te voorkomen. 
Bovendien willen we dat alle ontvangen financiële middelen doelmatig 
en rechtmatig zijn ingezet.
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Door uitvoering te geven aan dit strategisch meerjarenbeleidsplan  
willen we de mogelijkheden van onze leerlingen met specifieke opvoe-
dings- en ontwikkelingsvragen op het gebied van gedrag of leren vergroten. 
We willen dat ze zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen in 
de maatschappij. We focussen op wat ze wél kunnen, op kansen en 
mogelijkheden. Samen met jou, samen met u. 

Want:
SAMEN zijn we BUITEN GEWOON STERK!

Februari 2019
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