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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan (passend) Onderwijs & kwaliteit van Delta-onderwijs. In dit document 

vertellen we hoe we ons bij Delta-onderwijs dagelijks inzetten voor zo goed mogelijk onderwijs 

voor de kinderen op onze scholen. Hierin zijn ons strategisch beleidsplan ‘bevlogen onderwijs 

voor de wereld van morgen1’ en  het waarderingskader van de inspectie leidend. Dit beleidsplan 

is tot stand gekomen in nauw overleg tussen bestuur, Delta-support en de werkgroep (passend) 

Onderwijs & kwaliteit. Daarnaast hebben intern begeleiders en GMR meegelezen en diverse 

onderliggende beleidsdocumenten voorzien van feedback. In het plan zijn de uitgangspunten 

genoemd voor alle scholen van Delta-Onderwijs. Waar nodig zijn specifieke zaken voor SBO de 

Wissel en/of Praktijkonderwijs de Zwaaikom apart vermeld.  

 

Naast voorliggend beleidsplan zijn er nog diverse andere documenten nauw verbonden aan de 

organisatie van de kwaliteit binnen Delta-onderwijs: 

- Integraal personeelsbeleidsplan (IPB) 

- Code goed bestuur PO en VO 

- Trimesterrapportages 

- Financieel/ treasury jaarverslag 

- Ondersteuningsplan RSV Breda PO en VO 

- Klachtenregeling 

- Inspectie- en visitatierapportages 

- Inspectierapporten 

- Verslagen van bestuurlijke visitaties 

 

Naast deze documenten zijn er documenten die op Delta-niveau vastgesteld zijn en gebruikt 

worden op schoolniveau. Hierbij is de inhoud leidend maar hebben de scholen de mogelijkheid 

om schoolspecifieke zaken toe te voegen. Het gaat hierbij om de volgende documenten:   

- Schoolplan en jaarplannen 

- Resultaatanalyses, voor het basisonderwijs is een format vastgesteld, praktijkschool de 

Zwaaikom heeft haar eigen analyses en verantwoordt hierover in het bestuursgesprek 

- Toetskalender basisonderwijs of praktijkonderwijs 

- De schoolondersteuningsprofielen (SOP), vastgesteld format vanuit het samenwerkingsverband 

RSV 

- Ontwikkelingsperspectief (OPP), vastgesteld format vanuit het samenwerkingsverband RSV 

- Schoolveiligheidsplan voor basisonderwijs of de praktijkschool 

- Overstap- en adviesprocedures. 

▪ SKO-PO, BAO-VO, BAO-BAO, BAO-SBO, SBO-BAO2 

▪ Praktijkonderwijs PRO-PRO, PRO-VO, PRO-VSO, PO-PRO 

- Gebruik Vensters3 als geheel, specifiek de tevredenheidsmetingen en sociale veiligheid voor 

zowel basisonderwijs als de praktijkschool 

  

 
1 https://www.delta-onderwijs.nl/images/downloads/SBP_Delta_Onderwijs_V2.pdf  
2 Ko: Kinderopvang, PO: primair onderwijs, BAO: basisonderwijs, VO: voortgezet onderwijs, SBO:, Speciaal 
basisonderwijs,PRO: praktijkonderwijs, VSO: Voortgezet speciaal onderwijs  
3 https://mijn.vensters.nl/ 

https://www.delta-onderwijs.nl/images/downloads/SBP_Delta_Onderwijs_V2.pdf
https://mijn.vensters.nl/


November 2021 

3 
 

Context van de organisatie 
 

Delta-onderwijs is een onderwijsorganisatie met negentien scholen: zeventien scholen voor 

basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor praktijkonderwijs. 

Deze scholen bevinden zich allen in de gemeente Oosterhout. De scholen worden primair 

aangestuurd door eindverantwoordelijk schoolleiders die verantwoording afleggen aan het 

college van bestuur (CvB). Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad, Delta-onderwijs 

een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het CvB en de eindverantwoordelijk 

schoolleiders worden ondersteund door Delta-support. Het CvB legt verantwoording af aan de 

Raad van Toezicht.  

Binnen Delta-support zijn twee beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit werkzaam. Zij 

ondersteunen de scholen en het CvB in het (PDCA) waarmaken van de ambities die zijn 

beschreven in dit onderwijskwaliteitsplan. Daarbij is intensieve afstemming met 

beleidsadviseurs van de overige beleidsthema’s en het OOC. Het OOC is een onderdeel van de 

ondersteuningsstructuur binnen Delta-onderwijs, we lichten dit toe in hoofdstuk 4.  
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2. Visie op onderwijskwaliteit 
 

In ons strategisch beleidsplan beschrijven wij dat wij Delta-onderwijs zien als een waarde 

gedreven organisatie waarbinnen eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding centraal 

staan. Als professionele organisatie maken we gebruik van ieders kwaliteiten. Dit is zichtbaar in 

de vormgeving van ons onderwijs(kwaliteitsbeleid) voor kinderen, ouders, medewerkers en 

overige stakeholders. Vanuit een sterke kwaliteitscultuur leggen we transparant verantwoording 

af over de keuzes die we maken t.a.v. het realiseren van optimale ontwikkelkansen voor onze 

kinderen. Wij sluiten hierbij tevens aan bij de opdracht zoals deze geformuleerd is vanuit het 

samenwerkingsverband RSV Breda 4 

In het strategisch beleidsplan zijn onze kernambities als volgt beschreven: 

 

 

 

  

 
4 https://issuu.com/doubledog/docs/rvs_breda_brochure_digitaal_v2  

https://issuu.com/doubledog/docs/rvs_breda_brochure_digitaal_v2
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Bestuursambities 

 
Delta-Onderwijs biedt een breed palet aan schoolconcepten voor de kinderen in de gemeente 

Oosterhout. Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan hebben alle scholen hun 

schoolambities geformuleerd in hun schoolplannen. Naast de kernambities uit het strategisch 

beleidsplan heeft het CvB een tweetal ambities t.a.v. (passend) Onderwijs & kwaliteit 

vastgesteld,   

1. Versterken van de kwaliteitscultuur 

Delta-onderwijs werkt vanuit een professionele cultuur. We staan voor het werken vanuit een 

groeimindset en vinden reflectie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar 

belangrijk. Met elkaar realiseren we openheid en transparantie zodat we van en met elkaar 

kunnen leren. Om dit te stimuleren worden scholen ontzorgd bij hun kerntaken, onder andere 

door Delta-support.  

2. Realiseren van een dekkend netwerk (passend) onderwijs  

Delta-onderwijs heeft als ambitie om op enkele gebieden een extra stap te zetten in haar functie 

als onderwijsorganisatie en maatschappelijke partner. We doen dit middels diverse initiatieven 

op schoolniveau maar geven de komende jaren expliciet aandacht aan de volgende 

onderwerpen:  

- Onderwijs aan meerbegaafde kinderen bij onze scholen voor regulier basisonderwijs 

- Het faciliteren van meer inclusief onderwijs voor al onze scholen  

- Onderwijs aan kinderen met Nederlands als tweede taal op al onze scholen.  

- Versterken van uitwisseling Propaan voor de praktijkschool. Kinderen van groep 7 en 8 

met een uitstroom naar praktijkonderwijs kunnen al gebruik maken van de 

voorzieningen van de praktijkschool.  

- Het verstevigen van de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Oosterhout 

(SKO), stichting Delta-voorschool en het basisonderwijs. Hierbij willen wij intern actief 

samenwerken, maar ook gebruik maken van de expertise van onze partners. SKO is 

voor ons een sterke partner, we beogen een verdieping in deze samenwerking met als 

doel een gezamenlijk beleidsplan van SKO en Delta-onderwijs in 2024. 

 

Het realiseren van een goede kwaliteitscultuur en een dekkend netwerk (passend) onderwijs 

zijn de uitgangspunten binnen deze beleidsperiode. De wijze waarop we dit realiseren wordt 

jaarlijks uitgewerkt in een werkdocument (bijlage 1). Dit document wordt gemonitord door de 

beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit en CvB en wordt besproken en geëvalueerd 

met eindverantwoordelijk schoolleiders (EVSL) en andere belanghebbenden zoals de Raad van 

toezicht (RVT), (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en Inspectie van het 

onderwijs.  
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 Verantwoording 
 

Zoals te lezen is in ons strategisch beleidsplan 
(2020-2024) vinden wij het belangrijk om 
transparant te zijn over ons onderwijs. 
Uitgangspunt is hierbij het aangaan van het 
goede gesprek over de gestelde ambities, 
voortgang en behaalde resultaten. Als het gaat 
om wat ‘moet’ laten wij ons leiden door de kaders 
die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs. Daarnaast hebben wij in ons strategisch 
kader geformuleerd waar Delta-onderwijs voor staat en waar we van extra toegevoegde waarde 
zijn. We maken gebruik van diverse middelen om ons te verantwoorden over de beleidskeuzes 
en bijbehorende prestaties (zie volgende pagina). We gaan hierover op formele en informele 
wijze met elkaar in dialoog, waarna ontwikkelingen ingezet en verankerd kunnen worden.  

 
Aan wie leggen wij verantwoording af? 
 
Wij leggen zowel verticaal als horizontaal verantwoording af, vanuit de drie bijbehorende 
functies: rekenschap afleggen, leren en verbeteren en draagvlak creëren.  
 

 Intern Extern 

Verticale 
verantwoording 
‘Rekenschap afleggen’ 
 

Raad van toezicht 
CvB 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 

Inspectie van onderwijs 
Overheid (gemeente) 

Horizontale 
verantwoording 
‘Leren en verbeteren, 
draagvlak creëren en 
actief het gesprek 
aangaan ten behoeve 
van cyclische 
kwaliteitsverbetering. 

Medewerkers  
(G)MR 
Leerlingen 

Ouders 
Voorscholen 
Kinderopvang 
Voortgezet onderwijs 
Opleidingsscholen 
Samenwerkingsverbanden 
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Hoe leggen wij verantwoording af? 

 

Inhoud Middel Verticale 
verantwoording 

Horizontale 
verantwoording 

1. Strategisch beleid 
op stichtingsniveau 

 

Strategisch beleidsplan (1x in de vier 
jaar) 
 
Jaarlijkse evaluatie op voortgang 
ambities in bestuursverslag 
onderwijskwaliteit 

RVT 
GMR 

Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 
Medewerkers 

2. Strategische koers 
op schoolniveau 

Schoolplan (1x in de 4 jaar) 
 
Schooljaarplan 
 
Jaarlijkse evaluatie schooljaarplan, 
leidt tot nieuw jaarplan 

CvB 
MR 

Medewerkers 
schoolniveau 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders (EVSL) 

3. Financieel beleid Begroting, financieel jaarverslag op 
bestuursniveau 

RVT 
GMR 
Overheid 
 

Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 

4. Onderwijsresultaten 
op stichtingsniveau 

Bestuursverslag onderwijskwaliteit 
 
 

RVT 
GMR 
Overheid 

Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 
 

5. Onderwijsresultaten 
op schoolniveau 

Resultaatanalyses 
 
Gespreksverslag bestuursgesprek 

CvB 
MR 

Overheid 
Medewerkers 
schoolniveau 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 

6. Tevredenheid 
kinderen, ouders, 
personeel 
 
Stagebedrijven en 
externe partners 
voor de 
praktijkschool 

Metingen Vensters 
Schoolspecifieke materialen 
 
 
ProZo! lijsten 

CvB 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 
MR 

Overheid 
Medewerkers 
schoolniveau 
Ouders 
Leerlingen 

7. Sociale veiligheid Meting vensters/ProZo! (PRO), 
analyse in resultaatanalyse op 
schoolniveau 

CvB 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 
MR 

Overheid 
Medewerkers 
schoolniveau 
Ouders 

8. Monitoring instroom 
uitstroom 

Overzicht uitstroom VO, als onderdeel 
van resultaatanalyse (PO) 
 
Overzicht instroom in gespreksverslag 
bestuursbezoek 
 
Uitstroommonitor (PRO) 

CvB 
Eindverantwoordelijk 
schoolleiders 
MR 

Medewerkers 
schoolniveau 
Samenwerkingspartners 
KO/VO/PRO 
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3. Hoe realiseren wij onze onderwijskwaliteit 
 

Een goede kwaliteitscultuur wordt gekenmerkt door systematisch en cyclisch werken aan 
cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Om dit goed vorm te geven werken 
onze scholen cyclisch, waarbij gebruik gemaakt wordt van een van onderstaande modellen. 
Zowel het strategisch beleidsplan en de schoolplannen zijn op deze wijze vormgegeven. 
Scholen gebruiken het cyclisch werken als basis voor het handelen.  
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Planning en control cyclus 
 

Als afgeleide van de ontwikkelcyclus is op zowel bestuurs- als schoolniveau een planning en 

control cyclus vastgesteld. Centraal staat het strategisch beleidsplan, de hierin geformuleerde 

ambities zijn op schoolniveau vertaald in de schoolplannen. De voortgang van deze ambities, 

de behaalde resultaten en schoolontwikkelingen worden tweemaal per jaar door CvB en 

scholen met elkaar besproken en gemonitord (bestuursgesprekken). Daarnaast bekijken wij op 

meerdere manieren of wij de dingen goed doen en wat we hier zelf van vinden. We laten ons 

hier bijvoorbeeld op bevragen door anderen middels interne en externe visitaties. Delta-

onderwijs kent een eigen interne visitatiecommissie die tweejaarlijks monitort of de 

bestuursambities worden waargemaakt (zie hoofdstuk 4). Naast de vierjaarlijkse 

inspectiebezoeken op bestuursniveau nemen we deel aan de externe visitatie vanuit de PO-

raad en organiseren we eens in de vier jaar een externe visitatie op bestuurs- en schoolniveau. 

Resultaten en bevindingen van de visitaties worden besproken met de betrokkenen en dienen 

als input voor verdere doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit.  

 

In de planning ziet dit er als volgt uit: 
* Er komt een nieuwe werkwijze rondom de visitatiecommissie. De implementatie hiervan 
spreiden we, zodat deze cyclus mogelijk 5 jaar duurt.  

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Bestuursbezoek alle scholen: resultaten Najaar Najaar Najaar Najaar 

Bestuursbezoek alle scholen: Voortgang Voorjaar Voorjaar Voorjaar Voorjaar 

Interne visitatie (visitatiecommissie) (Scholen 1 t/m 
9) 

x  x  

Interne visitatie (visitatiecommissie) (Scholen 10 
t/m 19) 

 x  x 

Externe visitatie op bestuursambities x    

Inspectiebezoek   x  

Bestuurlijke visitatie (PO Raad)  x   
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Kwaliteitskalender 
 

De voorgaande planning en controlcyclus wordt praktisch vertaald in de vorm van de 

kwaliteitskalender. Op deze kalender staan terugkerende thema’s, maar deze is ook bedoeld 

als werkdocument. De kwaliteitskalender wordt jaarlijks op bestuursniveau vastgesteld door 

Delta-support op de beleidsterreinen: onderwijskwaliteit, IPB, financiën, ICT/facilitair. Deze 

kwaliteitskalenders dienen vervolgens als handreiking voor de schoolleiders, intern begeleiders 

en mogelijk andere belanghebbenden om de kwaliteitscyclus op schoolniveau te specificeren.  
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4. Middelen om kwaliteit te monitoren 
 

We zijn ervan overtuigd dat ontwikkelingen starten met het goed in beeld hebben van de 

kwaliteit van je eigen organisatie. Onderstaand wordt weergegeven welke middelen wij inzetten 

om te kijken naar onze onderwijskwaliteit op bestuursniveau. Scholen zijn daarnaast vrij om 

eigen manieren toe te voegen. 

Bestuursgesprekken & bestuursrapportage 
 

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven voert het CvB minimaal twee keer per jaar een formeel 

gesprek met de directie en intern begeleiders over de schoolontwikkelingen. Het CvB en de 

scholen worden hierbij ondersteund door de adviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit. In het 

najaar wordt een reflectieve dialoog gevoerd waarbij de nadruk ligt op het bespreken van de 

behaalde resultaten, gerealiseerde plannen en nieuwe ontwikkelingen. In het voorjaar wordt de 

voortgang besproken, maar is nadrukkelijk ruimte voor invulling van de onderwerpen door de 

scholen zelf.  

Ondersteunend aan de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een gesprekskader (bijlage 2 en 

3), wat met name in het najaar specifiek wordt besproken. De benodigde data worden waar 

mogelijk vooraf ingevuld en aangeleverd door de adviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit en 

aangevuld door de scholen.  

Resultaatanalyse op school- en bestuursniveau 
 
Twee keer per jaar worden er op schoolniveau kwaliteitsanalyses gemaakt, gericht op de 

behaalde resultaten. Delta-onderwijs heeft voor de basisscholen een format beschikbaar 

gesteld waarin aangegeven is waar de scholen verplicht op dienen te reflecteren. Zij kunnen 

gebruik maken van het aangeleverde format maar zijn ook vrij om een schoolspecifiek format te 

gebruiken waar de verplichte onderdelen in zijn opgenomen.  Praktijkschool de Zwaaikom en 

SBO de Wissel beschikken over eigen analyse modellen, deze worden in de huidige 

beleidsperiode verder doorontwikkeld in afstemming met de beleidsadviseurs (passend) 

Onderwijs & kwaliteit.  

Aan het eind van elk schooljaar worden de analyses verzameld door de adviseurs (passend) 

Onderwijs & kwaliteit zodat deze besproken kunnen worden in de bestuursgesprekken (najaar). 

Op bestuursniveau wordt inzichtelijk gemaakt of de geambieerde resultaten zijn behaald. 

Daarnaast kunnen eventuele risico’s tijdig worden gesignaleerd en kan ondersteuning geboden 

worden om deze te voorkomen (zie hoofdstuk 5).  

De opvallendheden worden tevens op stichtingsniveau opgenomen in het bestuursverslag, 

besproken in de directieoverleggen en bij de Raad van Toezicht. Dit met als doel om vanuit een 

open dialoog met elkaar te kijken hoe er van elkaar geleerd kan worden en zo gezamenlijk het 

onderwijs blijvend te versterken.  
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Parnasyss 
 
De basisscholen van onze stichting gaan in het schooljaar 2021-2022 overstappen naar het 

leerlingadministratie- en volgsysteem Parnassys 5. Dit systeem is leidend om resultaten helder 

in beeld te brengen op bestuurs-, school-, groeps- en leerlingniveau. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van Ultimview, als een van de onderdelen in Parnassys. De medewerkers van Delta-

onderwijs worden geschoold in dit systeem, de afspraken hieromtrent worden vastgelegd en 

toegevoegd als bijlage bij dit plan (schooljaar 2021-2022 en verder).  

Presentis 
 
Praktijkschool de Zwaaikom maakt voor de leerlingadministratie en het plannen van het 

onderwijs en de begeleiding gebruik van het systeem Presentis6. Het systeem wordt ingezet om 

onderwijsinhoudelijke zaken te monitoren, zoals stagemodules, gespreksverslagen en 

toetsresultaten. Daarnaast biedt het systeem administratieve ondersteuning om roosters te 

maken en aanwezigheid te monitoren.  

Interne visitatie 
 
Delta-onderwijs beschikt over een interne visitatiecommissie. Deze is opgericht omdat we 

geloven in het versterken van ons onderwijs van binnenuit en het gebruik maken van elkaars 

expertise. Alle scholen van Delta-Onderwijs worden minimaal om het jaar bezocht door onze 

eigen medewerkers (zie ook hoofdstuk 3, planning en controlcyclus). Zij bevragen de scholen 

op de bestuursambitie en een eventuele eigen onderzoeksvraag, aansluitend bij de strategische 

kaders. De concrete werkwijze wordt in schooljaar 2021-2022 verder uitgewerkt, in bijlage 5 zijn 

de uitgangspunten terug te vinden.  

Kwaliteitskader als middel voor zelfevaluatie 
 
Om een goed beeld te krijgen van onze onderwijskwaliteit op basis van de indicatoren van de 

inspectie, hebben wij een ondersteunend middel voor zelfevaluatie ingericht. In dit overzicht zijn 

de indicatoren voor de basiskwaliteit en de ambities uit het strategisch beleidsplan opgenomen. 

Voor scholen is er ruimte om hierin eigen ambities toe te voegen. Het kwaliteitskader wordt 

minimaal eens per twee jaar ingevuld, als onderdeel van de interne visitatie.  De 

Eindverantwoordelijk schoolleiders kunnen middels de ‘stoplichtmethodiek’7 inzichtelijk maken 

waar ontwikkelingen op orde zijn of waar nog aandachtspunten liggen.  

 
5 https://www.parnassys.nl/ 
6 https://www.presentis.nl/ 
7 Stoplichtmethodiek: Rood (3) betekent dat er nadrukkelijk aandacht nodig is voor deze indicator, geel (2) betekent 
dat de indicator nog niet voldoende op orde is maar dat dit geen direct risico vormt. Groen (1) houdt in dat de 
indicator op orde is.  
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Externe visitaties 
 
Wij werken tevens met externe visitaties: 

- Op bestuursniveau in de vorm van interbestuurlijke visitaties vanuit de PO-raad 

- Stichtingbrede externe visitaties met betrekking tot de bestuursambities 

- De inspectiebezoeken vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

- Daarnaast is het mogelijk dat scholen zelf externe visitaties toevoegen, op basis van 

hun eigen ontwikkelvragen.  

Bij deze bezoeken worden per onderwerp de juiste personen betrokken, maar is bij bezoeken 

door de onderwijsinspectie in ieder geval het CvB deels aanwezig. Scholen voorzien daarnaast 

de inspectie van de verplichte documentatie in het online inspectiedossier: het schoolspecifieke 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) en schoolplan (één keer in de vier jaar) en de schoolgids 

(jaarlijks). Op bestuursniveau wordt zorggedragen voor de plannen op het gebied van 

schoolveiligheid en personeelsbeleid. Scholen hebben in hun schoolplannen een verwijzing 

aangebracht naar deze twee laatstgenoemde documenten.  

 

Tevredenheidsmetingen 
 
Tevredenheidsmetingen zijn eveneens een onderdeel van onze manier om kwaliteit te meten. 

We maken hierbij gebruik van de tevredensheidmetingen vanuit ‘Vensters’ (basisonderwijs), 

ProZO! (praktijkonderwijs) en op personeelsgebied van de Quickscan Arbomeester. Er is op 

bestuursniveau een cyclus vastgesteld wanneer deze metingen worden uitgevoerd. Zoals 

eerder al te lezen was worden de uitslagen van deze metingen door de scholen zelf 

geëvalueerd en besproken in de gesprekken met het bestuur. Wanneer onder de 

bestuursambities wordt gescoord worden interventies opgenomen in de jaarplannen van de 

scholen. Wanneer nodig wordt er bestuursbreed geïntervenieerd.  

In onderstaande tabel is de opzet terug te vinden. Bij de leerlingtevredenheidsmeting  hebben 

we tevens de sociale veiligheid opgenomen. Deze wordt gelijktijdig in Vensters (basisonderwijs) 

of ProZo! (praktijkschool) afgenomen. We nemen de oudertevredenheid om het jaar af, de 

andere metingen zijn jaarlijks.  

Bij Praktijkschool de Zwaaikom wordt tevens de tevredenheid bij externe partners en 

stagebegeleiding gemeten.  

Onderstaande ambities zijn richtinggevend voor het gesprek, zij zetten aan tot dialoog.  

 

Jaren Medewerkers-
tevredenheid 

Leerling-
tevredenheid 

Sociale 
veiligheid 
leerlingen 

Ouder-
tevredenheid 

Stage-
begeleiding 

Externe 
partners 

Bestuursambitie 
basisonderwijs 
(10 puntsschaal) 

7.5 (vensters) 8 8 7,5 x x 

Bestuursambities 
praktijkonderwijs  
(4 puntsschaal) 

3 3 3,5 3 3 3 

2022 Quickscan 
arbomeester 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

x Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

2023 Vensters Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

2024 Quickscan 
arbomeester 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

X Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

2025 Vensters Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 

Vensters 
ProZo! 
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Voor de toelichting op de RI&E en de medewerkerstevredenheid verwijzen wij naar het 

‘integrale personeelsbeleidsplan van Delta’.  

 

Werken vanuit een sterke ondersteuningsstructuur  
 
De scholen hebben op schoolniveau vastgelegd op welke wijze zij de ondersteuningsstructuur 

hebben vastgelegd. Dit is eveneens te vinden in de schoolondersteuningsprofielen (SOP, zie 

voor toelichting de SOP van de scholen zelf). Daarnaast beschikt Delta-onderwijs binnen Delta-

support over het onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Het OOC bestaat uit 

orthopedagogen, psychologen en een psychodiagnostisch medewerker. Zij ondersteunen de 

scholen bij de vragen op zorggebied. Het doel is om gezamenlijk te kijken naar hoe de school 

en leerkracht ondersteund kan worden bij het realiseren van passend onderwijs vanuit de 

leerlingvraag. Dit steeds in relatie tot de schoolbrede ontwikkelingen. De medewerker van het 

OOC (de OOC-er) onderzoekt samen met de leerkracht, intern begeleider en waar nodig met 

ouders wat de leerling, school en eventueel ouders nodig hebben en zet dit om in een 

trajectonderzoek. Het uitvoeren van een kindgericht onderzoek kan hier een onderdeel van zijn.  

De OOC-er is een vast onderdeel van de ondersteuningsstructuur op de scholen. Op 

stichtingsniveau werken we hierbij vanuit de ondersteuningsstappen zoals vormgegeven in 

bijlage 4.  

Elke school is verbonden aan een OOC-er, die minimaal 2x per maand op de scholen aanwezig 

is voor gesprekken, observaties of andere ondersteuningsvragen op het gebied van zorg.   

Naast onze interne ondersteuningsstructuur maakt Delta-onderwijs gebruik van de expertise 

vanuit het samenwerkingsverband (RSV Breda). Daarnaast kan eveneens van de expertise van 

de COT-ers gebruik gemaakt worden vanaf ondersteuningsniveau 4 (zie bijlage 4). Dit is met 

name wanneer een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet worden 

aangevraagd. Dit wordt altijd gedaan in samenspraak met school, OOC en de COT-ers, deze 

laatstgenoemde zijn in dienst van RSV Breda.  

Het OOC is daarnaast, samen met de beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit, 

betrokken bij de werkeenheden. In Oosterhout zijn twee werkeenheden actief, Noord en Zuid. 

De scholen in de gemeente zijn verdeeld in deze werkeenheden en werken samen aan diverse 

opdrachten rondom passend onderwijs en zorg. Deze werkeenheden bestaan uit medewerkers 

O&K, OOC-medewerkers en eindverantwoordelijk schoolleiders, IB-ers van de scholen in 

Oosterhout. Elke werkeenheid werkt vanuit de opdracht passend onderwijs. Een specifieke 

opdracht binnen deze werkeenheden betreft de verwijzingen (bijv. BAO-BAO, BAO-SBO of 

PRO-VSO). Wanneer er sprake is van een verwijzing komt een afvaardiging van de 

werkeenheden bijeen, samen met de OOC-ers en beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & 

kwaliteit. Dit om gezamenlijk te kijken naar de beste plaatsingsmogelijkheden voor de leerling. 

Deze commissie geeft een gezamenlijk advies aan de EVSL. De verwijsprocedure wordt 

concreet gemaakt in schooljaar 2021-2022 en geëvalueerd in juni 2024. 

Naast de betrokkenheid bij de scholen en werkeenheden werkt het OOC vanuit een 

bestuursopdracht, dit met als doel om de werkeenheden te ontzorgen. Deze wordt vormgegeven 

in schooljaar 2021-2022. Het OOC legt jaarlijks verantwoording af aan het CvB en EVSL over 

haar inzetbaarheid en resultaten vanuit de bestuursopdracht. Daarnaast is er structureel overleg 

met de beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit om afstemming en onderwijskwaliteit 

samen te borgen.  
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Koppeling met overige beleidsterreinen 
 
Naast dit onderwijskwaliteitsplan zijn er op bestuursniveau meer beleidsterreinen actief. Op 

kwaliteitsgebied verwijzen wij expliciet naar het bestuursveiligheidsplan. In dit plan wordt een 

overzicht gegeven van documentatie die verplicht en/of ondersteunend is om het 

veiligheidsbeleid op bestuur- en school vorm te geven. Denk hierbij aan de klachtenregeling, 

anti-pestbeleid en de meldcode kindermishandeling.  

Verder verwijzen wij naar de volgende beleidsplannen: 

- ICT, AVG en privacy 

- Integraal personeelsbeleid, eveneens gekoppeld aan begeleiding van stagiaires (IPB) 

- Financiën 

- Huisvesting en facilitair 

Bovenstaande zaken worden staan ook structureel op de agenda van bestuur- en 

eindverantwoordelijk schoolleiders. Hierover wordt gesproken in het 

schoolleidersoverleg en middels individuele schoolgesprekken  

Daarnaast zijn er op bestuursniveau enkele projectgroepen ingericht op basis van de 

beleidsthema’s uit het strategisch beleidsplan. Elke projectgroep heeft hun eigen plan van 

aanpak en eventuele beleidsdocumenten. Het gaat hierbij om de projectgroepen: 

- Communicatie & besluitvorming 

- Kwaliteit en onderwijs 

- Leren van en met elkaar, waaronder Meer- en hoogbegaafdheid en de Delta-academy 

- Nederlands voor Anderstalige Zij-instromers (NAZ) 

- Meer inclusief onderwijs, een plek tussen het SBO en BAO 

- Delta Voorschool: Samenwerking SKO, voorschool en basisonderwijs 

- Daarnaast lopen er nog enkele praktische projectgroepen zoals samenwerking 

primair- en voortgezet onderwijs (POVO) 

  



November 2021 

16 
 

5. Risicomanagement  
 

Het CvB vindt het van belang dat het preventief kan sturen op eventuele risico’s en heeft zoals 

aangegeven diverse middelen ingericht om risico’s in kaart te brengen en waar mogelijk te 

ondervangen. Denk hierbij aan de kwaliteitsanalyses, formele en informele gesprekken en de 

interne en externe visitaties. In gesprekken met CvB en scholen brengen wij samen mogelijke 

risico’s in kaart. Dit bijvoorbeeld wanneer resultaten onder de gestelde normen komen. Middels 

onderstaande matrix bepalen we de impact en de mogelijke kans op het risico. Vervolgens 

wordt gekeken naar de getoonde escalatieladder waarna gepaste interventies worden ingezet.  

Risicomatrix 

K
a
n
s
 Groot 2 3 4 

Middel 1 2 3 
Klein 0 1 2 

 Minimaal Gemiddeld Maximaal 
Impact 

Voorbeeld:  

-  Wanneer een risico een minimale impact heeft op de organisatie en de kans klein is 

  dat het risico ontstaat is er een risico van ‘0’. Dit betekent dat er geen actie opgezet 

  hoeft te worden. 

-  Wanneer er een gemiddelde impact is en de kans middelmatig is dat er een risico 

  ontstaat, dienen wel interventies ingezet te worden (2). Deze worden opgenomen in 

  de jaar- of projectplannen.  

-  Wanneer het risico een maximale impact heeft en er een middelmatige (3) of grote 

  kans (4) is dat deze ontstaat wordt er een acute interventie ingezet. Deze wordt actief 

  gemonitord door school en bestuur.  

Escalatieladder 

Jaar Situatie Interventie 

Jaar 1 Er is sprake van een risico, dit is 
besproken in een gesprek met CvB en 
directie 

De school voert zelf een interventie uit en 
rapporteert hierover aan het bestuur. 

Jaar 2 In het tweede jaar is het risico er nog 
steeds en is onvoldoende progressie 
gemaakt. Dit wordt besproken in 
gesprek met CvB en directie.  

CvB en scholen maken samen een plan 
van aanpak. De medewerker O&K is 
actief betrokken bij dit plan van aanpak en 
monitort samen met de school de 
voortgang. 

Jaar 3 Het risico is er nog steeds en de 
gewenste resultaten zijn niet behaald. 
Dit wordt besproken door CvB en 
directie.  

Het CvB neemt de regie over en bepaalt 
de interventies, waarbij afstemming is met 
de school.  
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6. Scholing 
 

Voor Delta-onderwijs is medewerkersontwikkeling een van de belangrijkste handvatten om de 
onderwijskwaliteit te ontwikkelen, te stimuleren en te borgen. Zie hiervoor tevens het IPB van 
Delta-onderwijs.  
De beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & kwaliteit geven mede richting aan het invullen van 
de scholing van de medewerkers vanuit de bestuursontwikkelingen. Scholingen worden 
gefaciliteerd middels de Delta-Academy, in het kader van leren en met elkaar.  
Het leren van en met elkaar is één van de drie kernambities van Delta-onderwijs. 
Uitgangspunten hiervoor zijn: 
 
-  Aansluiting bij de strategische kaders van Delta-onderwijs 

-  Elkaar ontmoeten 

-  Kennis delen 

-  Elkaar inspireren 

-  Gebruik maken van elkaars kwaliteiten en expertises 

-  Verbinding met de omgeving 

-  Samen ons onderwijs ontwikkelen 

Het project leren van en met elkaar zal van start gaan in januari 2022. 
We zorgen daarbij voor aanbod dat aansluit op de behoeftes van de scholen en zorgen tevens 
voor een digitaal aanbod. Het project wordt mede bekostigd uit de NPO-middelen. We verwijzen 
voor de concrete schoolprogramma. 
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1 Bestuursambities  

(Deze plannen worden geconcretiseerd in september 2022) 
 

1. Kwaliteitscultuur 

Verkennen: Samenhang met beleid  

Welke kwaliteitswaarden willen we voeden?  
Borgen en versterken van kwaliteit 

- We zijn transparant in onze beleidskeuzes, communiceren hier open over met elkaar en leggen 
hier verantwoording over af 

Leren van en met elkaar 
- We nodigen uit tot reflectie en onderzoekend denken en handelen 
- We nemen verantwoordelijkheid voor integrale, gezamenlijke ontwikkeling 
- We stimuleren onderling leren 
- We maken optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten 
- We wisselen expertises uit 
- We versterken onze aantrekkingskracht als werkgever 

 
Bij welke indicatoren vanuit wettelijke kaders sluiten deze bestuursambitie aan?  

- KA2: Kwaliteitscultuur 
- KA3: Verantwoording en dialoog 

Verkennen: Welke ambities stellen wij? 2021-2022 

- De Eindverantwoordelijk schoolleiders ontvangen scholing op het gebied van kwaliteitscultuur, zij 
weten hoe ze op bestuur- en schoolniveau een goede kwaliteitscultuur kunnen realiseren.  

- De eindverantwoordelijk schoolleiders en overige directieleden hebben jaarlijks minimaal 4x 
intervisie waarin onderling leren wordt gestimuleerd. 

- Er heeft 2x per jaar een gesprek plaatsgevonden tussen eindverantwoordelijk schoolleider en CvB 
waarin in een open dialoog gesproken wordt over gemaakte beleidskeuzes en behaalde 
resultaten. 

- De interne visitatiecommissie van Delta-Onderwijs wordt opnieuw ingericht. Hierbij staat naast 
kwaliteit op didactiek met name vertrouwen, veiligheid en waardering centraal.  

- In bestaande overleggen wordt transparantie en het delen van ervaringen en kennis gestimuleerd. 
Hierbij is waardering, vertrouwen en uitgaan van ieders unieke expertise van belang.  

- Scholen werken gezamenlijk aan dezelfde ontwikkelthema’s, dit vanuit de aandachtspunten zoals 
geformuleerd in het schoolprogramma.  

- We werken vanuit een gezamenlijke basis en eenduidigheid aan beleidsplannen en procedures.  
- Leerkrachten vinden elkaar, waar kunnen ze elkaar vinden en wat kunnen ze van elkaar leren. Er 

is een platform waar leerkrachten elkaar ontwikkelen (zie voorbeeld voorschool?) 
- Het middel Mevolution wordt als pilot ingezet om kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur meer met 

elkaar te verbinden.  

Verkennen: Hoe monitoren we onze ambities? 

-  

Verkennen: Risico-analyse 

 

Verkennen: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? / Betrokkenen 

 

Plannen en realiseren: Wat is hiervoor nodig?  

Acties schooljaar Verantwoordelijke/betrokkenen 

  

Oogsten en borgen: Evaluatie op ambities 
Waarom is de ambitie wel/niet behaald? Wat waren hiervoor bepalende factoren? 
Op basis van deze stap worden nieuwe acties opgezet (vervolg bepalen) 
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1. Realiseren van een dekkend netwerk  (passend) onderwijs 

Verkennen: Samenhang met beleid  

Welke kwaliteitswaarde willen we voeden?  
Leren van en met elkaar  

- We realiseren een brede doorgaande ontwikkelingslijn van 0 – 18 jaar 
- We zetten scholing en deskundigheidsbevordering in 
- We stimuleren onderling leren 
- We maken optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten 
- We wisselen expertises uit en stimuleren vernieuwingsinitiatieven 
- We werken actief samen met opleidingen en maatschappelijke partners 
- We realiseren een permanente en open dialoog met onze stakeholders 

 
Bij welke indicatoren vanuit wettelijke kaders sluiten deze bestuursambitie aan?  

- OP1 Aanbod 
- OP 6 Samenwerking 
- KA2 Kwaliteitscultuur 

Verkennen: Welke ambities stellen wij? 

- Gezamenlijke strategische koers SKO en Delta-onderwijs 2024 
- We bevragen elke trajectverantwoordelijke op de ambities 
- We sluiten aan bij de opdracht zoals geformuleerd door het samenwerkingsverband RSV Breda 
-  

Risico-analyse 

 

Verkennen: Hoe monitoren we onze ambities? 

 

Verkennen: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? 

 

Plannen en realiseren: Wat is hiervoor nodig?  

Acties schooljaar Verantwoordelijke/betrokkenen 

  

Oogsten en borgen: Evaluatie op ambities 
Waarom is de ambitie wel/niet behaald? Wat waren hiervoor bepalende factoren? 
Op basis van deze stap worden nieuwe acties opgezet (vervolg bepalen) 
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Bijlage 2 Gespreksformat bestuursbezoeken (speciaal) basisonderwijs 

 

Datum bestuursbezoek: 

Aanwezigen:  

Onderliggende documentatie: 

-     

-   

Openstaande acties vanuit het vorige bezoek: 

-  

Leerlinginformatie  

(wordt aangeleverd, op te halen uit Vensters) 

Teldatum 1 okt 2021 2022 2023 2024 2025 

Leerling prognose      

 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Kleuterversnellers    

Kleuterverlengers    

Zittenblijvers    

Overstapers BAO-BAO    

Overstappers BAO – SO    

Overstappers SO- BAO    

Meldingen veilig thuis    

Thuiszitters    

Aantal arrangementen    

3 jaar inzichtelijk maken t.a.v. trend 

Tevredenheid 

(Wordt aangeleverd) 

Cijfers vanuit de tevredenheidsonderzoeken 

 Bestuursambitie Percentage 
ingevulde 
onderzoeken 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-2023 

Leerlingtevredenheid 8     

Sociale veiligheid 
leerlingen 

8     

Oudertevredenheid 
(om het jaar) 

7,5   x  

Medewerkertevredenheid 7,5     

 

Opbrengsten 

Hierbij verwijzen we naar de analyses van de scholen. Opvallendheden worden genoteerd.  

Uitstroom vervolgonderwijs (wordt aangeleverd) 

Eindtoets:  

Aantal leerlingen ontheffingen van de eindtoets:  



November 2021 

21 
 

Zijn ambities m.b.t. de referentieniveaus behaald?  

 

Tussenopbrengsten, zijn er risico’s ten aanzien van de tussenopbrengsten? 

Liggen groep 6 en 7 op koers voor het behalen van de referentieniveaus? 

Wat zien we in de groepen in algemeenheid, gezien de behaalde CITO resultaten? 

Kwaliteitszorg 

Terugkoppeling en borging punten interne en/of externe visitaties: 

(Wordt aangeleverd waar mogelijk) 

-  

Eventuele opmerkingen t.a.v. kwaliteitsdocumentatie: 

-   Schoolgids (verplicht op inspectieportal) 

-   Schoolplan (verplicht op inspectieportal) 

-   Schoolondersteuningsplan (verplicht op inspectieportal) 

-   Vensters 

Voortgang schoolambities 

 

Voortgang bestuursambities: 

- Kwaliteitscultuur 

- Dekkend aanbod 

Overige gesprekspunten 

 

Afgesproken acties 
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Bijlage 3 Gespreksformat bestuursbezoeken Praktijkschool de Zwaaikom 

 
Datum bestuursbezoek: 

Aanwezigen:  

Onderliggende documentatie: 

-     

-   

Openstaande acties vanuit het vorige bezoek: 

-  

Leerlinginformatie  

(wordt aangeleverd, op te halen uit Vensters) 

Teldatum 1 okt 2021 2022 2023 2024 2025 

Leerling prognose      

 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Overstappers PRO-PRO    

Overstappers PRO-VO    

Overstappers PRO-VSO    

Meldingen veilig thuis    

Thuiszitters    

Aantal arrangementen    

3 jaar inzichtelijk maken t.a.v. trend 

Tevredenheid 

 

Cijfers vanuit de tevredenheidsonderzoeken 

 Bestuursambitie Percentage 
ingevulde 
onderzoeken 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-2023 

Leerlingtevredenheid 3     

Sociale veiligheid 
leerlingen 

3,5     

Oudertevredenheid 
(om het jaar) 

3   x  

Medewerkertevredenheid 3     

Stagebegeleiding 3     

Externe partners 3     

 

Opbrengsten 

Hierbij verwijzen we naar de analyses van de scholen. Opvallendheden worden genoteerd.  
 

Meetmiddel Conclusies 

Midden/eindtoetsingen CITO  

Streefniveau 1F einde loopbaan  

Uitstroom werk vanaf leerjaar 3 (ambitie 90%)  
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Kwaliteitszorg 

Terugkoppeling en borging punten interne en/of externe visitaties: 

(Wordt aangeleverd waar mogelijk) 

-  

Eventuele opmerkingen t.a.v. kwaliteitsdocumentatie: 

-   Schoolgids (verplicht op inspectieportal) 

-   Schoolplan (verplicht op inspectieportal) 

-   Schoolondersteuningsplan (verplicht op inspectieportal) 

-   Vensters 

Voortgang schoolambities 

 

Voortgang bestuursambities: 

-   Kwaliteitscultuur 

-   Dekkend aanbod 

Overige gesprekspunten 

 

Afgesproken acties   
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Bijlage 4 ondersteuningsniveaus  
 
 Concept, deze worden verder vormgegeven in schooljaar 2021-2022.  

Zorgniveau  Inhoud Betrokkenen 

1 Basisaanbod.  
De zorg vindt plaats binnen de klas, de leerkracht 
organiseert deze zorg binnen de bestaande 
klassenstructuur 

- Leerkracht 
- IB-er vanuit 

groepsbesprekingen 
- Ouders bij de reguliere 

rapportgesprekken 

2 De zorg vindt plaats binnen de klas, extra 
ondersteuning in de klas vanuit de mogelijkheden 
in de basisondersteuning op schoolniveau. 

- Leerkracht 
IB-er, groeps- en 
leerlingbespreking 

- Ouders worden 
expliciet meegenomen 
in de extra 
ondersteuning 

3 De zorgt vindt plaats binnen de klas. Daarnaast 
vindt extra ondersteuning plaats buiten de groep, 
door ondersteuners in de school.   
 
In maandelijkse korte overleggen tussen IB-er en 
OOC-er worden zorgsignalen besproken. Waar 
nodig wordt op leerlingniveau een aparte afspraak 
gemaakt.  

- Leerkracht 
- IB-er 
- OOC-er 
- Ouders 

4 Er is extra externe ondersteuning nodig voor de 
leerling, buiten de zorg die op school wordt 
geboden.  

- Leerkracht 
- IB-er 
- OOC-er 
- Ouders 
- Directie 
- Externe ondersteuners 

(zoals bijv. COT, 
logopedie, 
fysiotherapie etc.) 

5 Er is sprake van externe ondersteuning in een 
eigen leerlijn, die vormgegeven wordt in een OPP. 
 
Voor deze leerlingen is er minimaal 4x per jaar een 
groot overleg.  
De OOC-er is 1x per jaar bij dit overleg betrokken, 
naast de andere noodzakelijke gesprekspartners.  

- Leerkracht 
- IB-er 
- OOC-er 
- Ouders 
- Externe ondersteuners 

(zoals bijv. COT, 
logopedie, 
fysiotherapie etc.) 
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Bijlage 5 Uitgangspunten interne visitatiecommissie 
   

Het doel van de visitatiecommissie is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het 
leren van en met elkaar te stimuleren. Expliciet sluit het uitvoeren van de visitaties aan bij de 
volgende punten van het strategisch beleidsplan:  

•  Stimuleren van een groei-mindset  

•  Aansluiten bij zowel product als procesontwikkeling  

•  Met elkaar de juiste dingen doen en onze ervaringen en inzichten in lijn brengen van 
  de   
    gezamenlijke visie.   

•  Periodiek en consistent reflecteren  

•  Nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen ontwikkeling  

•  Realiseren van een onderzoekende houding  

•  Elkaar op een positief kritische manier voeden.   

•  Aangaan van een permanente, open dialoog.   
 
We vinden het belangrijk dat een interne visitatie erop gericht is om de scholen een beeld te 
geven, waarna zij zelf de uitkomsten interpreteren en dit omzetten naar 
ontwikkelmogelijkheden. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de 
uitvoering van een interne audit. We hebben juni 2021 onze visie op de interne 
visitatiecommissie herijkt, deze zal in het najaar van 2021 verder worden geconcretiseerd en als 
bijlage opgenomen worden in dit beleidsplan. 

 

   Visie inrichting visitatiecommissie  

Opdracht  Bestuursopdracht én schoolvraag  

Indicatoren  1 vaste indicator vanuit bestuursambitie à Kwaliteitscultuur  
1 schoolvraag. Deze sluit aan bij het strategisch beleidsplan 

Visitatievorm  Waarderend visiteren, gecombineerd met vooraf vastgestelde kaders op 
de bestuursambitie. De schoolvraag wordt afgestemd met de school maar heeft 
met name een waarderend karakter.  De schoolvraag kan voortkomen vanuit een 
hulpvraag of vanuit een prestatie waar de school trots op is.  

Kijkkader  Vast kader voor bestuursvraag (gekoppeld aan speerpunten uit het strategisch 
beleidsplan) én kijkkader van de school. We kijken met een open blik en vanuit 
vertrouwen.  
   
Vooraf is door de scholen de zelfevaluatie ingevuld.  

Deelnemers  Voorschool, PO, SBO, praktijkschool 

Dagopzet  Gekoppeld aan bestuursvraag. Kan bestaan uit groepsbezoeken, gesprekken met 
ouders/kinderen/leerkrachten, documentanalyse.  
   
Uitgangspunt is de visitatie op 1 dag uit te voeren, met daarnaast voorbereiding en 
nawerk voor de visitatiecommissie. Gericht op steekproef.  
Waar nodig kan de visitatie worden ingekort of uitgebreid.  
   
Bij lesbezoeken kan er gekozen worden voor een korte terugkoppeling (tip en top) 
aan de leerkracht. Er is geen sprake van een uitgebreide terugkoppeling aan de 
leerkrachten.  
Onderdeel van de visitatie is altijd een gesprek met het team over het onderdeel 
van de visitatie. Terugkoppeling van de onderzoekspunten volgt aan directie/MT.   

Voorbereiding  
visitatiecommissie  

De visitatiecommissie neemt in ieder geval de schoolgids, het schoolplan 
en de zelfevaluatie door.  
   
Kartrekker van de visitatie bespreekt visitatie voor met directie van de school en 
met de visitatiecommissie.  
Visitatiecommissie komt kort bij elkaar om schoolvraag te bespreken en specifieke 
documenten door te nemen, gekoppeld aan dagopzet. De eindverantwoordelijk 
schoolleider is ook bij dit gesprek aanwezig.   

Voorbereiding 
school  

Zelfevaluatie invullen  
Bestuursvraag bekijken  
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Schoolvraag bespreken met team  
Schoolvraag koppelen aan eigen strategische keuzes  

Nawerk  Op de dag van de visitatie zelf/ op een later moment is er ruimte om 
aantekeningen door te nemen m.b.t. het visitatieverslag. De beleidsmedewerker 
O&K maakt het verslag. De visitatiecommissie geeft feedback op het verslag.   
   
Het visitatieverslag heeft een basisstuk vanuit de bestuursvraag, daarna volgt 
een schoolspecifiek punt.  

Samenstelling 
interne 
visitatiecommissie  

We werken met een vaste groep van visitatieleden, deze worden in de basis over 
twee jaar verdeeld over twee groepen (A+B). Deze groepen worden aangestuurd 
door de medewerkers O&K. De basisgroep kan worden aangevuld met een 
flexibel lid, mocht de schoolvraag hierom vragen. We spreken hierbij in eerste 
instantie de interne expertise van Delta-onderwijsmedewerkers aan, wanneer 
noodzakelijk kan extern aangevuld worden.   
  
De school heeft aan het begin van het jaar een globaal beeld van de vraag zodat 
een indeling gemaakt kan worden.  
  
Er worden per schooljaar negen scholen van PO bezocht. De scholen worden in 
de basis minimaal bezocht door vier visitatieleden, bij grote scholen kunnen dit er 
meer zijn.   
Per school wordt bekeken welke leden deelnemen. Leden hebben minimaal twee 
visitaties per jaar, zij bezoeken niet de eigen school.  
  

Een van de twee beleidsmedewerkers Onderwijs & kwaliteit stuurt 
visitatiecommissie in geheel aan (planning etc.)  

Groep A (5 scholen)  Groep B (4 scholen)  

Adviseur (passend) Onderwijs & 
kwaliteit 

Adviseur (passend) Onderwijs & 
kwaliteit 

Leidinggevende (eindverantwoordelijk 
schoolleider/locatiedirecteur)  

Leidinggevende (eindverantwoordelijk 
schoolleider/locatiedirecteur)  

OOC lid  OOC lid  

Leerkracht/ Intern begeleider Leerkracht/ Intern begeleider 

Leerkracht/ medewerker voorschool Leerkracht/ medewerker voorschool 

Leerkracht  Leerkracht  

Flexibel i.d.n.  Flexibel i.d.n.  

  

Tijdsbesteding 
visitatieleden  

Uitgangspunt is een mix tussen staf, leidinggevende, OOC, intern begeleiders en 
leerkrachten. Hierbij spelen diverse factoren een rol:  
- Laagdrempeligheid  
- Expertise, brede blik  
- Beschikbaarheid van personeel (ambulant i.c.m. vervangen van leerkrachten)  

Borging  Visitatie wordt besproken in directieberaad, de eindverantwoordelijk schoolleider 
van de gevisiteerde school geeft zelf een terugkoppeling aan de collega-EVSL  
Visitatieresultaat en borging wordt opgenomen in bestuursbezoek.  
   
Bij elke nieuwe visitatie wordt tevens kort teruggekeken naar opbrengsten 
vorige visitatie.  
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Bijlage 6 Schoolprogramma Delta-onderwijs 
 

Aanleiding: 
Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om de opgelopen achterstanden vanwege 
Corona aan te pakken (NPO-gelden).  Het CvB is verantwoordelijk voor de doelmatige 
besteding van deze gelden. Alle scholen hebben een plan gemaakt voor schooljaar 2021-2022 
waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de NPO-gelden op schoolniveau worden ingezet. Dat is 
gebeurd volgens onderstaand format. Na advies van twee leden van de projectgroep 
onderwijskwaliteit en een financiële check door de beleidsadviseur financiën, geeft het college 
van CvB akkoord op het plan. Vervolgens wordt het plan ter instemming voorgelegd aan de MR 
van de school. 
 
Verdeling van de middelen op school- en stichtingsniveau 
Alle scholen ontvangen in schooljaar 2021-2022 minimaal 700 euro per leerling. Daarnaast 
ontvangt een aantal scholen extra bekostiging vanwege de gewichtenregeling van het CBS. In 
schooljaar 2022-2023 ontvangen de scholen minimaal 500 euro per leerlingen, exclusief de 
mogelijk gewichtentoeslag. Alle middelen moeten binnen 2,5 jaar zijn besteed.  
 
Bij de besteding van de middelen is het wenselijk de samenwerking te zoeken tussen scholen, 
zodat niet ‘ieder voor zich’ het wiel moet uitvinden. De beleidsadviseurs (passend) Onderwijs & 
kwaliteit hebben de scholen hierin ondersteund en met elkaar in contact gebracht wanneer dat 
tot synergie kan leiden. Tevens heeft het CvB contacten gelegd met diverse externe 
stakeholders in de gemeente Oosterhout, zoals MOOVE, Theek5 om scholen te ondersteunen 
in de samenwerking met externe experts. 
 
Op basis van de behoeftes van scholen kwam naar voren dat het efficiënter en effectiever zou 
zijn een deel van de interventies op stichtingsniveau te organiseren. Dit betreft met name een 
gezamenlijk professionaliseringsaanbod en versterking van de vormgeving van het passend 
onderwijs. Dit is in lijn met het strategisch beleid van Delta-onderwijs, waarin ‘leren van en met 
elkaar’ een kernambitie is. Het CvB en de directeurenraad gaan daarom 10% van de middelen 
(exclusief de extra gewichtentoeslag) besteden om voor alle scholen gemeenschappelijk het 
strategisch project ‘leren van en met elkaar’ een extra impuls te geven. Op 14 juni 2021 heeft 
de GMR hiervoor instemming verleend. Het CvB heeft met de GMR afgesproken dat de 
doelmatige en rechtmatige verantwoording van deze middelen, net zoals de scholen dat doen, 
uitgewerkt wordt in het daartoe binnen Delta-onderwijs gebruikte format. Hierin wordt expliciet 
verwezen naar het keuzemenu van de overheid. 

 
Bestuurlijk kader 
Zowel de scholen als het CvB hebben onderstaande uitgangspunten gehanteerd bij het invullen 
van het format. 

• We zorgen ervoor dat de interventie past binnen de menukaart die door de overheid 
beschikbaar is gesteld (zie menukaart NPO-gelden overzicht) 

• We beschrijven kort de relatie van de gekozen interventies tot het strategisch beleidsplan en 
onderwijskwaliteitsplan 

• We zorgen ervoor dat het duurzame interventies betreft 

• De interventies mogen niet leiden tot structurele verplichtingen na 2 jaar 

• We beschrijven wanneer het doel is bereikt, en wat we verwachten het de stichting (en vooral 
de kinderen!) gaat opleveren. 

  



 
 

Opbrengsten en relatie naar 
menu-kaart 

Interventie (duurzaamheid 
beschrijven) 

Relatie naar het strategisch 
beleidsplan 

Wat verwacht je dat het gaat 
opleveren? 
Wanneer is je doel bereikt? 

Kosten 

Tijdens de eerste 
schoolbezoeken merken we dat 
onze medewerkers nog 
onvoldoende op de hoogte zijn 
van het onderwijs-
resultatenmodel en het werken 
met referentieniveaus. De 
inspectie kijkt in het nieuwe 
waarderingskader expliciet naar 
de resultaten op basis van de 
referentieniveaus.  
 
Relatie naar menukaart 
F. professionalisering; zoals 
coaching of gerichte trainingen 
 

Digitaal scholingsaanbod van 
E-wise.  
 
Binnen Delta-onderwijs hebben 
diverse scholen overwogen het 
digitaal scholingsprogramma van 
E-wise aan te schaffen. D 
 
Per januari 2022 geven we alle 
medewerkers binnen Delta-
onderwijs de mogelijkheid zich 
‘op maat’ te professionaliseren 
binnen een digitaal leerplatform: 
E-wise. Hiermee benutten we ons 
schaalvoordeel. 
 
Iedere cursus van E-wise duurt 
gemiddeld 2 uur en kan op elk 
gewenste moment digitaal 
worden gevolgd.  
 
De scholing van E-wise sluit aan 
op het 
onderwijskwaliteitsbeleidsplan 
waarin staat beschreven dat 
scholing een belangrijk middel is 
om de onderwijskwaliteit te 
ontwikkelen, te stimuleren en te 
borgen. Daarmee wordt de 
kwaliteit versterkt.  
Van iedere leerkracht wordt 
verwacht dat ze in het schooljaar 
2021-2022 in ieder geval de 

Kernambitie: Leren van en met 
elkaar  
Speerpunt 7 we nemen 
verantwoordelijkheid voor integrale 
gezamenlijke ontwikkeling 

- Door scholing en 
deskundigheidsbevordering 
te faciliteren en te borgen.  

De verwachting is dat middels 
de verplichte cursus de 
basiskennis rondom de 
referentieniveaus bij alle 
medewerkers aanwezig is.  
 
Het doel is bereikt als 90% van 
alle medewerkers de verplichte 
cursus heeft bekeken.  
 
Daarnaast verwachten we dat 
veel leerkrachten gebruik zullen 
maken van het digitale 
scholingsaanbod op eigen 
interesse. Het doel is bereikt 
als de 
medewerkerstevredenheid over 
de toegevoegde waarde van dit 
instrument in 2023  >7,5 is. 
 
 
 

€ 90.000 
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cursus “het referentiekader taal 
en rekenen in de praktijk” gaan 
volgen om de basiskennis 
rondom de referentieniveaus 
eigen te maken. Dit hoeft 
daarmee niet op iedere school 
afzonderlijk te worden 
georganiseerd/bekostigd. 
 
Daarnaast kan elke medewerker 
naar eigen keuze en naar eigen 
inzicht zelf cursussen volgen. 
Omdat leerkrachten kunnen 
kiezen, gaan we uit van 
intrinsieke motivatie bij deze 
laagdrempelige vorm van 
scholing. Scholen kunnen gebruik 
maken van het digitale 
scholingsaanbod van E-wise 
binnen hun eigen 
scholingsprogramma. 
 
Binnen E-wise is er apart aanbod 
voor leerkrachten, voor directies 
en IB’ers, daarmee geeft E-wise 
een dekkend en gedifferentieerd 
aanbod, waarmee je inzet op 
professionalisering van de 
medewerkers.  

In het beleidsplan Onderwijs & 
kwaliteit staat het versterken van 
een dekkend netwerk 
omschreven als 
bestuursambitie. Vanuit de 
inspectie is het een voorwaarde 
om als CvB ambities te stellen.  
 
Relatie naar menukaart 

Versterken dekkend netwerk 
 
De komende onderdelen binnen 
het versterken van het dekkend 
netwerk komen in het schooljaar 
2021-2022 nadrukkelijk aan bod:  
 
Het verstevigen van de werkwijze 
van de Werkeenheid. De 
werkeenheden (2 binnen 

Kernambitie: Leren van en met 
elkaar  
 
Speerpunt 9  we zijn in verbinding 
met onze partners: 

- Door actief samen te werken 
met maatschappelijke 
partners 

- Door het voeren van een 
permanente open dialoog 

We willen middels deze 
interventies de effectiviteit van 
de werkeenheden versterken 
en er daarmee voor zorgen dat 
onnodige verwijzingen naar het 
SBO/SO worden voorkomen en 
terugverwijzing van SBO/SO 
naar BAO wordt gestimuleerd. 
Daarmee willen we er in 
Oosterhout voor zorgen dat alle 

€ 20.000 
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F. Schoolontwikkeling en 
verbetercultuur 

Oosterhout) hebben de opdracht 
gekregen vanuit het RSV om de 
verwijzingen naar het S(B)O 
terug te dringen. Wanneer de 
werkwijze hieromtrent stevig 
wordt weggezet en er nauwkeurig 
wordt gekeken aan welke 
zorgbehoeftes we kunnen 
voldoen binnen ons primair 
onderwijs kunnen we voor elk 
kind een passend plek bieden. 
Hierbij moeten we kritisch kijken 
naar ons onderwijsaanbod en 
hoe we hieraan vormgeven. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Onderwijs aan NT2 
leerlingen 

- Onderwijs aan leerlingen 
met dyslexie 

We gaan de werkeenheden 
hiertoe laten 
ondersteunen/begeleiden door 
experts van de CED-groep. 
 
Een ander onderdeel waar in 
wordt geïnvesteerd is de 
Samenwerking SKO-Delta- Delta-
voorschool- Delta- onderwijs. 
Hiertoe is een projectgroep 
ingericht die onderzoekt op welke 
terreinen de verdere 
samenwerking tussen de 
stichtingen kan leiden tot een nog 
beter functionerende 
doorlopende ontwikkellijn voor 
kinderen en op welke wijze door 
samenwerking in de 
bedrijfsvoering efficiënte kan 
worden bereikt, waardoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speerpunt 9: we zijn in verbinding 
met onze partners: 

- Door actief samen te werken 
met maatschappelijke 
partners 

- Door het voeren van een 
permanente open dialoog. 

 
 

kinderen op een voor hun zo 
passend mogelijke plek 
onderwijs volgen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 2022 zijn kansen t.a.v. 
versterking van de 
samenwerking t.b.v. nog betere 
ontwikkelmogelijkheden van 
onze kinderen in kaart gebracht 
en omgezet in een actief plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 15.000  
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uiteindelijk meer middelen 
beschikbaar komen voor het 
primaire proces (de kinderen). 

Uit de gesprekken met de 
schoolleiders is gebleken dat zij 
behoefte hebben aan het delen 
van kennis en inzichten met 
elkaar en zij zichzelf op 
onderwijskundig en persoonlijk 
vlak willen blijven ontwikkelen.  
 
Relatie naar menukaart 
F. Schoolontwikkeling en 
verbetercultuur 

Leiderschapstraject EVSL 
 
Uit onderzoek blijkt dat de 
schoolleider een cruciale rol heeft 
in realiseren van een 
ontwikkelingsgerichte 
kwaliteitscultuur in de school.  
In 2022 bieden we onze EVSL de 
mogelijkheid om deel te nemen 
aan een ontwikkeltraject gericht 
op persoonlijk en 
onderwijskundig leiderschap. Dit 
traject bestaat uit een 
gezamenlijk en individueel 
(coaching) deel.  

-  

Kernambitie: ruimte om te groeien 
Speerpunt 6 we maken leren en 
werken betekenisvol 

- Door het onderwijs 
toekomstgericht te maken 

- Door uit te nodige tot 
reflectie en onderzoekend 
handelen en denken 

Kernambitie: Leren van en met 
elkaar  
Speerpunt 7 we nemen 
verantwoordelijkheid voor integrale 
gezamenlijke ontwikkeling 

- Door scholing en 
deskundigheidsbevordering 
te faciliteren en te borgen. 

- Door onderling leren te 
stimuleren 

- Door optimaal gebruik te 
maken van elkaars 
kwaliteiten 

De EVSL van Delta-onderwijs 
zijn (nog meer) gericht op het 
onderwijskundig leiderschap. 
 
Door nog meer focus op dit 
onderwijskundig leiderschap 
wordt de impact van de 
schoolleiders op het verhogen 
van de opbrengsten versterkt. 

€ 35.000 

Middels gesprekken op de 
scholen van Delta-onderwijs zijn 
we tot de conclusie gekomen dat 
we te weinig van elkaar weten. 
We willen elkaars kwaliteiten 
beter gaan benutten.  
 
Relatie naar menukaart 
F. professionalisering; zoals 
coaching of gerichte trainingen 
en  
Schoolontwikkeling en 
verbetercultuur 

Het vormgeven van een Delta-
academy: 
 

- Elkaar ontmoeten 
- Kennis delen 
- Elkaar inspireren 
- Gebruik maken van 

elkaars kwaliteiten en 
expertises.  

- Samen ons onderwijs 
ontwikkelen. 

 
Een interventie die inzet op de 
professionalisering van onze 
medewerkers.  

Kernambitie: Leren van en met 
elkaar  
Speerpunt 7 we nemen 
verantwoordelijkheid voor integrale 
gezamenlijke ontwikkeling 

- Door scholing en 
deskundigheidsbevordering 
te faciliteren en te borgen. 

- Door onderling leren te 
stimuleren 

- Door optimaal gebruik te 
maken van elkaars 
kwaliteiten 

Binnen Delta-onderwijs wordt 
de scholing binnen de Delta-
academy gevormd aan de hand 
van de behoeftes van onze 
medewerkers.  
Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende vormen van 
aanbod met allemaal een eigen 
doel 

- Workshop (kennis 
delen) 

- Intervisie (elkaar 
ontmoeten en kennis 
delen) 

€ 60000 
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- Ontwikkelteams 
(samen op expertise 
het onderwijs 
ontwikkelen) 

In januari 2022 gaat de Delta-
academy van start. Het doel is 
bereikt als we middels de 
Delta-academy elkaar 
ontmoeten en samen gericht 
het gesprek gaan voeren over 
goed onderwijs.  

In het beleidsplan Onderwijs & 
kwaliteit staat het versterken van 
een dekkend netwerk 
omschreven als 
bestuursambitie. Vanuit de 
inspectie is het een voorwaarde 
om als CvB ambities te stellen.  
 
Inzet is het versterken van de 
kwaliteitscultuur, waardoor we 
ook samen het gesprek aan 
kunnen gaan over goed 
onderwijs en wat dit precies 
inhoudt. 
 
Relatie naar menukaart 
F. Schoolontwikkeling en 
verbetercultuur 
 

Versterken kwaliteitscultuur 
 
Vanuit Edux wordt een 
professional ingezet om de 
kwaliteit te monitoren. Onder 
andere wordt hiervoor het 
volgende ontwikkeld 

- Een zelfevaluatie waarbij 
het waarderingskader 
van de inspectie en de 
kaders uit het strategisch 
beleidsplan leidend zijn.  

- Format resultaatanalyse, 
een formulier waarin de 
basis rondom het 
analyseren van 
opbrengsten wordt 
weergegeven  

 
 
Op basis van de inbreng wat de 
scholen binnen Delta-onderwijs 
met een bijzonder innovatief 
onderwijsconcept schaffen we op 
bestuursniveau het programma 
Mevolution aan. Hiermee wordt 
de cyclisch werkwijze in beeld 
gebracht in combinatie met het 

Kernambitie: Borgen en versterken 
van kwaliteit 
 
Speelpunt 2 we meten en verbeteren 
opbrengsten: 

- Door zicht te hebben op 
ontwikkeling en focus op 
continu verbeteren.  

 
Speerpunt 7 we nemen 
verantwoordelijkheid voor integrale 
gezamenlijke ontwikkeling 

- Door onderling leren te 
stimuleren 

- Door optimaal gebruik te 
maken van elkaars 
kwaliteiten 

Het doel is bereikt als de 
middelen door de scholen 
worden ingezet om de 
onderwijskwaliteit planmatig te 
versterken.  

€ 10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€10000 
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meer uitwisselen de 
schoolontwikkelingsfase van 
onze scholen. 
 
Daarnaast zullen we 
schoolleiders worden 
ondersteund en gecoacht bij het 
versterken van de 
onderwijskwaliteit.  
 
Door te zorgen voor middelen die 
helpen bij het in beeld brengen 
van de onderwijskwaliteit op een 
school wordt een goede basis 
gelegd en is dit altijd op orde.  

 

Binnen Delta-onderwijs maken 
we gebruik van een interne 
visitatiecommissie. De wens 
bestond al een tijd om de 
invulling van de 
visitatiecommissie te 
veranderen. Op dit moment 
wordt het kwaliteitsbeleid 
vormgegeven. De aangepaste 
wijze van de visitatiecommissie 
nemen we hierin mee.  

Visitatie-commissie 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 
wordt de visitatiecommissie in 
vorm aangepast. De 
visitatiecommissie gaat kijken 
naar de bestuursambities 
(kwaliteitscultuur) en naar een 
eigen schoolvraag, gerelateerd 
aan de ambities uit het 
strategisch beleidsplan. Hiermee 
wordt de school meer eigenaar 
van het visitatieproces en zal er 
niet op elke school hetzelfde 
gekeken worden.  
 
Om deze omslag te kunnen 
maken is scholing noodzakelijk. 
Naast de scholing is het van 
belang dat er samen met de 
commissie “coaching on the job” 
plaatsvindt om de nieuwe 

Expliciet sluit het uitvoeren van de 
visitaties aan bij de volgende punten 
van het strategisch beleidsplan:  

• Stimuleren van een groei-
mindset  

• Aansluiten bij zowel product 
als procesontwikkeling  

• Met elkaar de juiste dingen 
doen en onze ervaringen en 
inzichten in lijn te brengen van 
de   
   gezamenlijke visie.   

• Periodiek en consistent 
reflecteren  

• Nemen van 
verantwoordelijkheid voor 
onze eigen ontwikkeling  

• Realiseren van een 
onderzoekende houding  

• Elkaar op een positief 
kritische manier voeden.   

Er wordt gekeken naar de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Door kritisch te kijken naar het 
eigen onderwijs en hier het 
goede gesprek te voeren vindt 
er uiteindelijk 
kwaliteitsverbetering plaats.  

€10.000 
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werkwijze op een goede manier 
te kunnen uitvoeren.  

• Aangaan van een 
permanente, open dialoog.   

 

 


