
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• ontvangen studenten 
passende ondersteuning 
die zoveel als mogelijk 
plaatsvindt in de klas waarbij 
1e en 2e lijns begeleiding op 
elkaar is afgestemd

In 2022; 

• kunnen alle studenten 
zich optimaal ontwikkelen 
en hebben ze allemaal 
succeservaringen door 
passend pedagogisch en 
didactisch handelen van de 
docent

• ervaren studenten de school 
(inclusief de praktijk) als 
een positieve en veilige 
werk/leergemeenschap van 
studenten en medewerkers

Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen
In 2020 is de 1e en 2e lijns begeleiding, waaronder het Studie & 
Loopbaancentrum (SLC), afgestemd en opnieuw gepositioneerd. 

• Alle onderwijsteams werken met supportteams
• Centrum voor Studentontwikkeling is operationeel
• Toolbox Passend Onderwijzen ontwikkeld voor managers 

Taalbeleid en anderstaligen 
In 2022 zijn er remediërende programma’s beschikbaar voor studenten met 
taalachterstanden of ernstige rekenproblemen.  

• Beleid Passend Taalonderwijzen ontwikkeld
• Innovatieprogramma’s bij de Tech Campus en Cluster Vitaliteit op 

implementatie taalbeleid gestart

Positief leerklimaat en positieve sfeer  
Verwacht effect: Er is een positief leerklimaat in de klas en in onze 
gebouwen; In onze gebouwen is de positieve sfeer merkbaar doordat 
studenten en medewerkers elkaar kennen, respectvol met elkaar 
omgaan en elkaar op een positieve manier benaderen.  

• Uit de Job blijkt dat studenten zich gemiddeld genomen veilig 
voelen

• Uit de Job blijkt dat studenten licht positief zijn over de sfeer op 
school 

Groeiende bekwaamheid docenten in passend onderwijzen 
Verwacht effect: onze docenten zijn groeiend bekwaam om met een 
diverse doelgroep om te gaan in de klassituatie en daarbuiten.

• Supportteams hebben een ontwikkeltraject gevolgd
• Verschillende onderwijsteams zijn getraind in coachende 

vaardigheden
• ROC Academie heeft leerlijnen ontwikkeld op de strategische 

pijlers (waaronder Passend Onderwijzen) 

VSV
• Percentage VSV-ers is voor entree, niveau 4 en VAVO gedaald 

Percentage VSV-ers voor niveau 2 en 3 gestegen

Wij doen er alles aan om 
ervoor te zorgen dat iedere 
student zich optimaal kan 
ontwikkelen.

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten
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