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INLEIDING

We hopen dat dit
document medewerkers
en ouders goed inzicht
geeft in de koers die we
de komende jaren
samen willen varen.

Inleiding
Op basis van diverse input vanuit medewerkers en tevredenheids
onderzoeken, overleg en afwegingen heeft het managementteam
het schoolplan 2016-2020 geschreven. Dit document is een
samenvatting van het schoolplan. We hopen dat dit document
medewerkers en ouders goed inzicht geeft in de koers die we
de komende jaren samen willen varen.
Het schoolplan 2016-2020 vormt de basis voor keuzes in beleid en
ontwikkeling en is het kader bij interne en externe verantwoording
van resultaten, opbrengsten en kwaliteit. In dit document zijn
de doelen voor de komende jaren weergegeven. In de jaarplannen
en actieplannen maken we onze ambities en doelen nog concreter.
Voor een uitgebreide beschrijving van o.a. ons onderwijsaanbod,
de aannameprocedure, de zorgstructuur en de inrichting van
ons onderwijs verwijzen we naar andere documenten zoals
de schoolgids, het veiligheidshandboek, en de onderwijsprofielen1.

1
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‘Onderwijsprofiel’ is ons begrip
voor de wettelijke term
‘schoolondersteuningsprofiel’.
TERUG NAAR INHOUD
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Onze centrale ambitie
in het schoolplan 2016-2020:

De Waterlelie is en blijft
hét expertisecentrum
voor onderwijs en epilepsie.
10
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Om deze ambitie te bereiken, zijn onze ontwikkelthema’s:

Koersvast

SCHOOLPLAN 2016-2020

Een toekomstbestendig expertisecentrum zijn - die als zodanig
herkend en erkend wordt door anderen - vraagt om een d
 uidelijke
koers, specialistisch aanbod, blijvende ontwikkeling en actieve
verbinding met andere scholen.
We zoeken naar mogelijkheden en kansen om goed onderwijs
te blijven bieden aan leerlingen met epilepsie en onze expertise
beschikbaar te stellen aan andere scholen, nu én in de toekomst.
Tegelijkertijd verkennen en verdiepen we samen met onze partners,
andere scholen en samenwerkingsverbanden de mogelijkheden
en kansen om onderwijs te bieden aan een bredere doelgroep.

Kortom; in verbinding met ouders en onze onderwijsomgeving
willen we specialist blijven voor leerlingen met epilepsie en onze
bijdrage leveren in passend onderwijs voor andere leerlingen met
speciale ondersteuningsbehoeften.

Focus
Een expertisecentrum zijn en blijven dat hoge kwaliteit levert aan
leerlingen en externen, vraagt om keuzes en prioriteiten. Alles wat
we doen en nieuw ontwikkelen is gericht op het verhogen
van de kwaliteit van ons aanbod en de doorontwikkeling van ons
specialistisch expertisecentrum.
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Vakmanschap
Primair proces
We blijven ons primaire proces -het onderwijs aan de leerlingenverbeteren en ontwikkelen. Daarnaast gaan we werken aan een
passend en toekomstbestendig onderwijsconcept en passende
arrangementen, die aansluiten bij recente breininzichten, de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en vragen vanuit het veld.
Medewerkers
Onze medewerkers zijn professioneel en specialist. Ze hebben een
actieve rol in de ontwikkeling van onze school; ze krijgen en nemen
de ruimte om bij te dragen aan onze hoge kwaliteit.

12

Kwaliteit
Wat we doen, doen we goed. Daarover willen we v erantwoording
afleggen, we willen daarin ook graag erkenning van externen.
Daarom gaan we o.a. de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)
en het ‘Vignet Gezonde school’ behalen.

13

SCHOOLPLAN 2016-2020

Concrete ontwikkelthema’s die onmisbaar zijn om succesvol aan
bovenstaande thema’s te werken zijn: goede interne en externe
communicatie en ouders als educatief partner.
Samen met onze ouders en partners willen we betekenisvol en
inspirerend onderwijs en goede ondersteuning verzorgen aan onze
unieke bijzondere speciale leerlingen, dat recht doet aan verschillen
én uitvoerbaar is.
namens het managementteam, Piet Klein,
Algemeen directeur De Waterlelie
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DE WATERLELIE

De Waterlelie
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Organisatie
De Waterlelie verzorgt als bovenregionaal expertisecentrum
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 145
leerlingen van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben epilepsie
of andere neurologische aandoeningen. Ook leerlingen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen bij ons terecht.
Vaak is sprake van comorbiditeit (meervoudige problematiek).
De meeste leerlingen komen uit de regio Noord-Holland, Utrecht
en Zuid-Holland.

16

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)3
verleent onderwijskundige begeleiding of ambulante begeleiding aan
ongeveer 1000 leerlingen. Voor ambities en doelen op het gebied
van onze externe expertise verwijzen wij naar de strategische notitie
van LWOE.

De Waterlelie verzorgt
als bovenregionaal
expertisecentrum
speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs
aan in totaal ongeveer
145 leerlingen van
4 tot 20 jaar.

DE WATERLELIE

De Waterlelie
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In het ‘werkveld OASE’ ontwikkelen medewerkers van De Waterlelie
en LWOE gezamenlijk expertise ten behoeve van kennisoverdracht
binnen De Waterlelie, LWOE en externe organisaties.
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De Waterlelie is onderdeel van SEIN: Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland. SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen
met epilepsie en aanverwante aandoeningen. Het College van Bestuur
van SEIN is het bevoegd gezag van De Waterlelie.
3
2

LWOE is een samenwerkingsverband tus-

Van de leerlingen die onderwijs

sen De Waterlelie en De Berkenschutse;

volgen op de school heeft onge-

een andere school voor onderwijs en

veer 85% een vorm van epilepsie.

epilepsie in Zuid-Nederland.

Het schoolplan is tegelijkertijd met de nieuwe strategische koers van
SEIN (ons bevoegd gezag) opgesteld. De ambities in het schoolplan
sluiten aan bij de nieuwe strategische koers van SEIN; in samen
werking willen we onderwijs en zorg aanbieden en ons profileren als
gespecialiseerde ketenvoorziening.
De Waterlelie is lid van LECSO: het landelijk expertise centrum
speciaal onderwijs. Via LECSO en diverse overlegvormen is er nauw
contact met andere scholen voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs.
TERUG NAAR INHOUD

DE WATERLELIE

Onze missie
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18

De Waterlelie biedt
speciaal onderwijs
en voortgezet speciaal
onderwijs. Leerlingen
met epilepsie,
medische/neurologische
aandoeningen,
zeer moeilijke lerende
leerlingen en lichamelijk
beperkte leerlingen
helpen wij graag verder
in hun ontwikkeling.

19
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DE WATERLELIE

Waarden

Extern – Waar we voor staan

De waarden van onze school vormen de kern van hoe we met
elkaar om willen gaan; ze beschrijven wat ons motiveert en geven
richting aan ons handelen. De waarden van De Waterlelie zijn
opgesteld tijdens het verbetertraject (in 2015) en getoetst bij
de medewerkers. Ze zijn verankerd in de identiteit van de school
en in het dagelijkse werk van alle medewerkers.

Realistisch Perspectief
Ons team haalt graag alles uit een kind wat er in zit. Tegelijkertijd
proberen we ook samen met de ouders een realistisch perspectief
te schetsen ten aanzien van de toekomstverwachtingen.
Wij vertellen graag een eerlijk verhaal en wij gaan graag met u
in gesprek over onze definitie van “leren”. Op onze school is dat
een veel breder begrip dan het uitsluitend aanleren van kennis.

Onze intern waarden – Wat we van elkaar verwachten

20

Kansen zien en benutten
De ontwikkeling van een kind staat bij ons altijd centraal. Het be
nutten van kansen voor iedere individuele leerling vormt namelijk
het uitgangspunt voor ons handelen. De medewerkers die een
leerling begeleiden, kijken op kansrijke wijze naar de (leer)ontwikkeling en werken ook op deze manier met elkaar samen.
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Oplossingsgericht
Onze medewerkers worden geselecteerd op hun onderwijsinhoudelijke en/of medische kennis en vaardigheden.
Ook vinden wij creativiteit en oplossingsgerichtheid b
 elangrijke
eigenschappen. Om gestelde doelen te halen, dienen onze
medewerkers steeds weer opnieuw met een frisse blik naar een
leerling te kunnen kijken.

Leerdoelgericht
Voor iedere leerling op onze school is uitdagend, leerdoelgericht
onderwijs van belang. Wij streven ernaar om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. Het mooie aan het onderwijs op De Waterlelie is dat onze collega’s iedere dag met een open,
nieuwe blik hun leerlingen dienen te analyseren. Iedere dag dienen
namelijk opnieuw keuzes gemaakt te worden om de weg naar de
(leer)doelen te halen.

21

Doorzettingsvermogen
Wij zien altijd een kans en een perspectief. Op welk ontwikkelingsgebied dan ook. Dat vraagt om geduld, begrip en doorzettings
vermogen. Ieder kind met een eigen, unieke multidisciplinaire
hulpvraag verdient dat. Dat is de meerwaarde van onze school:
op alle ontwikkelingsgebieden stellen wij doelen en zijn wij niet
voor één gat te vangen.

Samen werken, samen leren
Bij medewerkers die zelf blijven leren, leren ook onze leerlingen
meer. Om de ontwikkeling van leerlingen centraal te kunnen blijven
stellen is dus veel inhoudelijke uitwisseling over ons onderwijs en
onze begeleiding nodig. Iedere leerkracht, therapeut, arts of andere
collega, deelt kennis met elkaar en durft zich open op te stellen.
TERUG NAAR INHOUD
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Beleid
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DE WATERLELIE
BELEID

BELEID

Beleid
Na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 neemt
De Waterlelie een bijzondere plek in binnen het onderwijs,
ook ten opzichte van andere scholen voor speciaal onderwijs.
Door de zeer specifieke doelgroep heeft De Waterlelie een zeer
groot voedingsgebied en dus contact met veel samenwerkings
verbanden. Bovendien is de ambulante begeleiding anders
georganiseerd dan in andere vormen van speciaal onderwijs.
De Waterlelie is ervan overtuigd dat het specialistische onderwijs- en
ondersteuningsaanbod moet blijven bestaan. Dit vraagt om bezinning,
een pro-actieve houding, verbinding, strategische keuzes en open
staan voor andere onderwijs- en organisatievormen.
24

We gaan werken aan een passend en toekomstbestendig onderwijs
concept en passende arrangementen die aansluiten bij recente
breininzichten, de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en
de vragen vanuit het veld. We willen onze expertise op peil h
 ouden
en zorgen dat we bekend zijn in de regio en daarbuiten als hét
expertisecentrum voor leerlingen met epilepsie of een neurologische
aandoening.
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Door systematisch en cyclisch te werken aan hoge kwaliteit en
blijvende ontwikkeling van ons aanbod en het o
 nderwijsleerproces,
willen we voor alle leerlingen de meest optimale uitstroom
bestemming bereiken.

25

We zijn niet
alleen speciaal
maar ook
bijzonder.
TERUG NAAR INHOUD

BELEID

De 4D cyclus is de
centrale denk- en
werkwijze binnen
De Waterlelie op alle
niveaus: Data, Duiden,
Doelen en Doen.

Duiden
Data

Doelen
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De 4D cyclus is de centrale denk- en werkwijze binnen
De Waterlelie op alle niveaus: Data, Duiden, Doelen en Doen.
Op basis van Data, onderzoeken (Duiden) we waar we goed in zijn
en wat we verder kunnen ontwikkelen. Dat leidt tot keuzes,
prioriteiten en Doelen. Vervolgens plannen we acties, die we
uitvoeren en Doen om de doelen te realiseren.
Het schoolplan is op basis van de 4D cyclus tot stand gekomen en
geschreven. Met de 4D cyclus als basis willen we voortbouwen op
de principes van opbrengstgericht werken (OGW), om zo de interne
kwaliteit en opbrengsten van de school te monitoren en verbeteren.

Doen

TERUG NAAR INHOUD

Ambitie
De Waterlelie is hét expertisecentrum voor onderwijs aan
leerlingen met epilepsie.
We bieden onze leerlingen, in krachtige en goede samenwerking
met (onderwijs)partners in de regio, onderwijs en ondersteuning
van hoge kwaliteit.
Andere scholen en professionals benutten de specifieke expertise
van De Waterlelie.

Actie
28

We voeren de ingezette focus (koerswijziging) van ‘werkveld
OASE’ uit: OASE gaat zich met name richten op de
verbinding van onderzoek en praktijk. ‘Werkveld OASE’ voert
tenminste twee praktijkonderzoeken uit naar de afstemming
van onderwijs op de onderwijsbehoefte van onze doelgroep.
We delen de onderzoeksresultaten met partners in de regio.

BELEID

Beleid: Ambities en doelen 2016-2020

Ambitie
De Waterlelie biedt, als het de meest passende plek voor een
leerling blijkt, ook onderwijs aan leerlingen met een neurologi
sche aandoening, een lichamelijke beperking en/of zeer moeilijk
lerende kinderen.

Actie
In overleg en afstemming met andere scholen
en s amenwerkingsverbanden verkennen we vragen, kansen
en mogelijkheden om een passend aanbod te bieden aan
een bredere doelgroep.
Onze doelgroep volgt in toenemende mate thuis nabij
onderwijs. De Waterlelie heeft in 2020 een t oekomstgericht
schoolconcept ontwikkeld voor onze doelgroep,
onafhankelijk van onderwijsplaats.

29
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Onze interne en externe communicatie is effectief
en doeltreffend en wordt gewaardeerd.

TERUG NAAR INHOUD

ORGANISATIE
SCHOOLPLAN 2016-2020
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Organisatie
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ORGANISATIE

Organisatie
De Waterlelie is financieel gezond en wil dat blijven. Dit vraagt
om een systematische risico-analyse en het stellen van de juiste
prioriteiten.

Organisatie: Ambities en doelen 2016-2020
Ambitie
Onze bedrijfsvoering is erop gericht om ervoor te zorgen dat we
goed onderwijs kunnen verzorgen in een prettige leer- en werk
omgeving.

Actie
32

In 2020 is er een zichtbare koppeling tussen kwaliteits
beleid, kwaliteitssysteem, strategische doelen en toewijzing
financiële middelen.
We maken een meerjarenbegroting met een heldere risico
analyse en een vastgestelde reserve om risico’s (bijvoorbeeld
bezuinigingen of overheidsmaatregelen) op te vangen.
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We evalueren iedere twee jaar de meerjaren onderhouds
plannen een waar nodig passen we deze aan.

Onze bedrijfsvoering
is erop gericht om
ervoor te zorgen dat
we goed onderwijs
kunnen verzorgen in
een prettige leeren werkomgeving.

33
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PRIMAIR PROCES

Primair proces

TERUG NAAR INHOUD

De Waterlelie wil een stimulerende onderwijsomgeving creëren
waarin actieve, ondernemende en lerende leerlingen kunnen
presteren en ontwikkelen. Wij zien de leerling als een volwaardig
partner in het onderwijsleerproces. Iedere leerling kan leren,
ongeacht cognitieve mogelijkheden of beperkingen. We werken
vanuit hoge verwachtingen en de drie basisbehoeften relatie,
competentie en autonomie.
De leerlingen hebben zeer uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We willen iedere leerling tot zijn recht laten komen,
in een veilige omgeving. We stemmen instructie, leertijd, aanbod,
orthopedagogisch handelen en de leeromgeving aan op de verschillen tussen de leerlingen en bieden waar nodig (para)medische zorg.

SCHOOLPLAN 2016-2020
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De Waterlelie biedt onderwijs aan gericht op het behalen van de
door de overheid vastgestelde leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), ook werken we met periodeplannen.
De vakoverstijgende leergebieden hebben een belangrijke plek in
ons aanbod: ons onderwijs is gericht op meer dan alleen kennisoverdracht. Als de leerlingen volwassen zijn, hebben ze complexe sociale
en cognitieve vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan zelfregulering en samenwerken. Alle leergebiedspecifieke lessen, zoals taal en
rekenen, h
 ebben daarom tevens een doel voor sociaal-emotionele
ontwikkeling of ‘leren leren’.

PRIMAIR PROCES

Primair proces

Verder willen we werken vanuit de meest recente b
 reininzichten;
juist met onze specifieke doelgroep is het van belang dat ons
onderwijs goed aansluit op hoe het brein werkt.
37

Iedere leerling kan
leren, ongeacht
cognitieve mogelijkheden
of beperkingen.
TERUG NAAR INHOUD

PRIMAIR PROCES

Met ons onderwijs willen we het beste uit
de leerlingen halen. We bieden onderwijs
op maat, dat aansluit bij de talenten van
leerlingen en waardoor ze vaardigheden
leren die nodig zijn in de 21e eeuw.
38
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Het onderwijs op De Waterlelie is ingericht in vijf leerroutes en richt
zich op de uitstroom naar vervolgonderwijs, arbeid, arbeidsmatige
dagbesteding of ervaringsgerichte dagbesteding. We registreren
leerresultaten en gebruiken dit om trends te ontdekken en te ontdekken hoe we de kwaliteit van ons onderwijs en aanbod kunnen
verbeteren.

We willen werken aan de verbetering van gezondheid en veiligheid
van de leerlingen. Daarbij willen we voldoen aan de wettelijke eisen
en de wet sociale veiligheid.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de doorgaande leerlijn
in het onderwijsaanbod. Dat willen we in de komende jaren b
 lijven
doen: met ons onderwijs willen we het beste uit de leerlingen h
 alen.
We bieden onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten
van leerlingen en waardoor ze vaardigheden leren die nodig zijn
in de 21e eeuw. Een slimme inzet van ICT ondersteunt ons hierbij.

TERUG NAAR INHOUD

Ambitie
We creëren een op leren gerichte cultuur waarin v oortdurende
evaluatie en ontwikkeling van het aanbod, leerproces en
professionaliseringsdoelen leiden tot optimale ontwikkeling
van alle leerlingen.

Actie
Op school-, groeps- en leerlingniveau werken we zichtbaar
planmatig, doelgericht en cyclisch (4D).

40

Door het evalueren van onze resultaten (o.a. op basis van
OPP en schoolstandaarden) stellen we vast dat ons aanbod
effect heeft op de opbrengsten. We stellen streefwaarden
vast en bereiken deze.
We herzien de inrichting van het leeraanbod en het leer
proces in de verschillende leerroutes vanuit de onderwijs
behoeften van de populatie en de individuele leerling.

SCHOOLPLAN 2016-2020

We stellen professionaliseringdoelen vast vanuit
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We evalueren het orthopedagogisch klimaat en de op leren
gerichte schoolcultuur, waarbij aandacht voor de inbreng
van de leerling en zijn ouders/verzorgers.

We analyseren de geregistreerde incidenten (DUIDEN),
op basis waarvan we doelen en acties ontwikkelen om
het leer- en ontwikkelklimaat te verbeteren.

PRIMAIR PROCES

Primair proces: Ambities en doelen 2016-2020

Ambitie
In alle leergebieden zijn doorgaande leer- en ontwikkelings
lijnen per leerroute beschreven die aansluiten bij de uitstroom
bestemming van de leerlingen. We plannen en realiseren
eigentijds onderwijs vanuit deze leer- en ontwikkelingslijnen.
Daarbij zetten we ICT slim in: het ondersteunt ons bij het
bereiken van doelen en het bieden van een eigentijds aanbod.

Actie
Op specifieke onderdelen werken we aan betere doorlopende
leerlijnen. Bijvoorbeeld sociaal emotionele ontwikkeling
en leren werken, lezen, rekenen en thematisch onderwijs.

41

Integreren van recente inzichten op het gebied van brein en
leren in ons aanbod. Bijvoorbeeld de relatie tussen bewegen
en leren.
Aanpassen van het onderwijsaanbod, zodat leerlingen
vaardigheden aanleren die nodig zijn voor certificering
en de toekomstige uitstroombestemming.

We implementeren een nieuw leerlingvolgsysteem (LVS).

TERUG NAAR INHOUD

PRIMAIR PROCES

Het beleid stage- en arbeidstoeleiding actualiseren. De uit
voering hiervan zorgt er voor dat leerlingen goed toegerust
zijn voor stage en arbeid.
Middels implementatie van E-portfolio in leerroute B en C
krijgen deze leerlingen meer inzicht in en regie over hun
stagemogelijkheden en leervorderingen.
Vernieuwen ICT-beleidsplan en acties uit dit plan uitvoeren.

Ambitie

42

Door (middels deelcertificaten) het vignet ‘De Gezonde School’
te behalen, werken we aantoonbaar aan gezondheid en veiligheid
van leerlingen en medewerkers. Een aantal dingen doen we al,
een aantal dingen gaan we verbeteren of nieuw ontwikkelen.

43

Actie
Een leerlijn ‘Seksuele en relationele vorming’ implementeren
en borgen.
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Het veiligheidshandboek is en blijft up to date.
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MEDEWERKERS
SCHOOLPLAN 2016-2020
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Medewerkers
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MEDEWERKERS

Medewerkers
Het bevoegd gezag van De Waterlelie is een goed werkgever,
die actief investeert in de professionaliteit van medewerkers
en in een veilige leer- en werkomgeving. In een gedifferentieerd
professionaliseringsplan staan doelen voor het team en individuele
medewerkers.

SCHOOLPLAN 2016-2020
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We verwachten van medewerkers dat ze doelgericht en planmatig
werken aan hun eigen ontwikkeling. Vanuit het teamplan formuleert
iedere medewerker een persoonlijk leerplan met de bijbehorende
scholings- en begeleidingsbehoefte. Gesprekken met medewerkers
over hun functioneren voeren we onder andere naar aanleiding
van observaties met kijkwijzers. De medewerkers houden de eigen
ontwikkeling bij in het persoonlijk portfolio en het management
houdt de ontwikkeling van iedere medewerker bij in het bekwaamheidsdossier van de medewerker.
Een aantal uitgangspunten die we belangrijk vinden in ontwikkeling
van en omgang met medewerkers:
• De kern van communicatie is interactie. Het effect van communicatie (interactie) is zichtbaar in de mate van betrokkenheid van
het team op het onderwijsproces en de organisatie. De Waterlelie
wil de communicatie en daarmee samenhangende processen de
komende jaren verbeteren.
• Onderzoeksmatig werken en denken is een sleutelfactor in
schoolontwikkeling en leerresultaten van leerlingen.
• Medewerkers hebben professionele ruimte; de medewerker
wordt mede-eigenaar van het ontwerp en de uitvoering van
beleid. Het MT zet kaders uit, medewerkers bepalen in wisselwerking met elkaar de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

47

We verwachten van
medewerkers dat ze
doelgericht en
planmatig werken
aan hun eigen
ontwikkeling.
TERUG NAAR INHOUD
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De Waterlelie is een lerende organisatie. Medewerkers werken
doelgericht en planmatig aan de ontwikkeling van hun competenties. Deze ontwikkeling is verbonden aan de visie en doelen
van de organisatie. Professionaliseringsactiviteiten voor het team
richten zich op het vergroten van de kwaliteit en veiligheid.

Professionele medewerkers maken hét verschil voor het leerproces
van de leerling. Daarom stimuleren wij dat alle medewerkers
hun deskundigheid op het gebied van leren en onderwijzen b
 lijven
ontwikkelen. Ook vinden we het van belang dat medewerkers
ruimte nemen en krijgen om bij te dragen aan onze hoge k waliteit.
Eén van de manieren om dat te bereiken is het ‘expertteam’. In het
schooljaar 2015-2016 zijn we hiermee gestart; werkgroepen met
medewerkers richten zich vanuit hun expertise of interesse op
ontwikkeling van kennis, onderwijsaanbod of expertise. Vanuit de
beschikbare data (4D) formuleren zij doelen en/of activiteiten voor
een specifiek onderwerp. Er is bijvoorbeeld een expertteam op
het gebied van gedrag; het is van belang dat medewerkers adequaat
kunnen reageren op internaliserend en externaliserend gedrag.
We willen de expertteams een vast onderdeel maken van
de ontwikkeling van ons aanbod, beleid en onze expertise.
Het ziekteverzuim op De Waterlelie is, in vergelijking met
het landelijk gemiddelde, hoog. Dit heeft een aantal verklaarbare
redenen, zoals de toegenomen gemiddelde leeftijd van mede
werkers. Ook blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek
dat de werkdruk-beleving hoog is. We willen een werkomgeving
en werkomstandigheden creëren, die bijdragen aan de afname van
het ziekteverzuim.

Medewerkers: Ambities en doelen 2016-2020

MEDEWERKERS

•

Ambitie
De Waterlelie is in 2020 een organisatie waarin professionals
gezamenlijk leren en werken aan de kwaliteit van onderwijs
binnen de organisatie.

Actie
Op De Waterlelie is een gedifferentieerd professionalise
rings- en scholingsbeleid. Binnen de kaders van vastgestelde
competentieprofielen houden we rekening met verschillen
tussen medewerkers.
We werken met het programma Sterk Speciaal,
als middel om alle medewerkers op basis van een vaste
besluitvormings- en organisatiestructuur te betrekken
bij beleidsplanning, besluitvorming en realisatie.
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Op De Waterlelie zijn de uitvoerders van beleid ook
de makers van beleid. Het systeem van expertteams werkt.
We ronden thema’s af, borgen wat ontwikkeld is en bieden
ruimte voor nieuwe ontwikkelthema’s.

TERUG NAAR INHOUD

Ambitie

De orthodidactische en orthopedagogische vaardigheden van
onze klassenteams zijn toereikend om tegemoet te komen aan
de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Op De Waterlelie werken professionele medewerkers. Een aantal
resultaten en verwachtingen die bij deze ambitie horen:

Actie
Een expertteam TEACH gaat aan de slag met een onderzoek
naar en borging van TEACH technieken. Met deze methode
kunnen we het orthodidactisch handelen van leerkrachten
versterken.

MEDEWERKERS

Ambitie

Alle leerkrachten zijn in augustus 2016 basisbekwaam
en 70% van de leerkrachten is in 2020 vakbekwaam (leraren
register).
Medewerkers weten wat werkt bij leerlingen met epilepsie;
Medewerkers beschikken over een onderzoekende houding;

Ambitie
Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde.

Medewerkers hebben kennis van recente breininzichten
en vertalen deze in handelingsadviezen en zichtbaar gedrag;
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Medewerkers professionaliseren zich door collegiaal leren;

Actie
Werken aan goed vervangingsbeleid, waardoor andere taken
en verantwoordelijkheden niet in het gedrang komen;

Medewerkers werken pro-actief mee aan expertise-ontwik
keling en maken deze overdraagbaar.

Zorgen voor een effectieve en efficiënte overlegstructuur.

Medewerkers beschikken over vaardigheden, middelen
en materialen om adequaat om te gaan met leerlingen met
moeilijk verstaanbaar gedrag.

Een vitaliteitstraject starten.

SCHOOLPLAN 2016-2020

Krachtig sturen op verzuim vanuit management en ARBO.
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PARTNERS
SCHOOLPLAN 2016-2020
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Partners
TERUG NAAR INHOUD

Ouders
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van een kind. Ouders zijn en blijven eindverantwoordelijk voor de
opvoeding, de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
Ook al zitten de deuren van de school uit veiligheidsoverwegingen
op slot, figuurlijk willen we een school zijn met open deuren voor
ouders. Vanuit ‘educatief partnerschap’ wil De Waterlelie gezamenlijk en in onderling vertrouwen werken aan de optimale ontwikkeling
van ieder kind. We willen ouders actief betrekken bij het ontwikkelen
van koers en beleid van De Waterlelie. Uit ontmoeting, gesprekken

en tevredenheidsonderzoeken moet blijken dat ouders zeer tevreden
zijn over ons aanbod.

PARTNERS

Partners

SEIN
De Waterlelie valt onder het bevoegd gezag van SEIN.
Andere bedrijfsonderdelen van SEIN hebben aanbod en bieden
activiteiten aan waar ouders en hun kinderen van kunnen profiteren.
Reeds bestaande activiteiten zijn bijvoorbeeld de observatiefunctie
en het dagactiviteitenaanbod binnen de school.
We willen de samenwerking met andere bedrijfsonderdelen intensiveren en uitbreiden en daarbij de organisatorische en financiële
consequenties goed in beeld brengen.

Samenwerkingsverbanden en overige partners

SCHOOLPLAN 2016-2020
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Vanuit ‘educatief
partnerschap’ wil
De Waterlelie gezamenlijk
en in onderling
vertrouwen werken aan
de optimale ontwikkeling
van ieder kind.

De Waterlelie verzorgt onderwijs aan leerlingen vanuit 26 samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. We willen
de onderwijscarrière van leerlingen zo optimaal mogelijk laten
verlopen en ons aanbod aan laten sluiten bij ambities en ontwikkelingen in de regio en het onderwijsveld. Daarom sluiten bestuur,
directie en medewerkers aan bij overleggen en netwerken met of
georganiseerd door schoolbesturen, gemeenten, jeugdzorg, LECSO
en samenwerkingsverbanden. Zo blijven we op de hoogte van en
betrokken bij actuele ontwikkelingen.

TERUG NAAR INHOUD

Ambitie
In 2020 voelen ouders/verzorgers van onze leerlingen zich
educatief partners.

Actie
We betrekken ouders op diverse manieren bij ontwikkeling
van koers en beleid.
Managementteam, medewerkers en ouders stellen samen
doelen op hoe ouders als educatief partner betrokken
kunnen zijn bij de ontwikkeling van hun kind en bij de
school. We werken samen aan het bereiken van deze doelen.

PARTNERS

Partners: Ambities en doelen 2016-2020

Ambitie
De Waterlelie is bekend als hét expertisecentrum voor onderwijs
aan kinderen met epilepsie en werkt in actieve verbinding
met scholen in de regio en betrokken samenwerkingsverbanden
aan een passend aanbod voor leerlingen met een ondersteunings
behoefte.

Actie
We zijn actief in overleg met andere besturen en scholen
voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
We laten partners tevredenheidsonderzoeken invullen.
Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt, dat partners
de kwaliteit van ons aanbod goed vinden.

56

57

SCHOOLPLAN 2016-2020

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders zeer
tevreden zijn over de kwaliteit van ons aanbod.

In 2020 voelen
ouders/verzorgers van
onze leerlingen zich
educatief partners.
TERUG NAAR INHOUD

PARTNERS

Ambitie
In samenwerking met SEIN ontwikkelen en implementeren we
een multi-disciplinaire aanpak; we willen de kracht van zorg en
onderwijs aan elkaar verbinden en op elkaar afstemmen, zodat
het kind er optimaal van profiteert.

Actie
Medewerkers van SEIN en De Waterlelie gaan met elkaar
in gesprek over de visie op handelen, met als doel dat de
leerling profiteert van een wijze van handelen binnen zorg
en onderwijs die elkaar aanvult en op elkaar aansluit.
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Om te voorkomen dat leerlingen met moeilijk verstaanbaar
gedrag uitstromen naar zorg en ervoor te zorgen dat ze zo
goed mogelijk voorbereid zijn op een passende uitstroom
bestemming, ontwikkelen we een onderwijszorgarrangement.
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Voor de arrangementen waarin SEIN en De Waterlelie
samenwerken, zorgen we voor een financiële en p
 ersonele
onderbouwing, zodat we ons aan ouders en andere
belanghebbenden kunnen verantwoorden over de inzet
van medewerkers en middelen.
We hebben de samenwerking binnen het onderwijs
zorgarrangement DAC-WL geoptimaliseerd door te werken
met een doorgaande lijn competentie gericht werken en
preventief handelen bij en omgaan met moeilijk verstaan
baar gedrag.
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REFLECTIE

Reflectie
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De Waterlelie streeft naar een professionele cultuur waar
medewerkers zich eigenaar voelen van hun ontwikkeling en
taakuitvoering, waar medewerkers bijdragen aan de kwaliteit van
De Waterlelie en waarin cyclisch werken aan kwaliteit(sverbete
ring) in alle lagen van de organisatie vanzelfsprekend is.

REFLECTIE

Reflectie

Ambitie
De ambitie is geslaagd als in 2020 80% van de medewerkers
aangeeft dat het communicatieplan en de nieuwe communicatie
structuur bijdragen aan effectiviteit, veiligheid, vertrouwen
en kwaliteit.

Actie
Reflectie: Ambities en doelen 2016-2020

Communicatieplan ontwikkelen.

Ambitie

Consequenties communicatieplan (o.a. nieuwe
communicatiestructuur) is bekend bij alle betrokkenen.

Reflecteren op het eigen functioneren en dat van de ander is
voor iedere medewerker en leerling op De Waterlelie vanzelf
sprekend.

We evalueren de overlegvormen en leggen de resultaten/
uitkomsten vast.
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Actie
De school beschikt over en gebruikt een kwaliteits
managementsysteem met interne en externe audits.

SCHOOLPLAN 2016-2020

De school is gecertificeerd vanuit de Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs.
Communicatie en overleg vindt planmatig en doelgericht
plaats, in een passende communicatiestructuur. Uitvoering
van het plan draagt bij aan een effectievere professionele
communicatie in een sfeer van wederzijdse veiligheid en
vertrouwen. Ook draagt de nieuwe communicatiestructuur
bij aan de persoonlijke effectiviteit en vitaliteit van
de medewerkers.
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Contact
De Waterlelie
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius
023-548 33 33
info@dewaterlelie.net
www.dewaterlelie.net

Colofon

SCHOOLPLAN 2016-2020
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