A. INLEIDING
Voor u ligt het strategisch beleidsplan van
Stichting Aquila voor de periode 2018 – 2022.
In dit plan worden de belangrijkste collectieve
ambities voor de komende jaren weergegeven.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking
met extern adviseur Albert Boelen en met de
gezamenlijke management teams van de drie
scholen van stichting Aquila.
In de vorige planperiode is de samenwerking
tussen de scholen, ondanks dat er met verschillende doelgroepen wordt gewerkt, verder
uitgebouwd. Vanuit het motto “alleen ga je
sneller, samen kom je verder” zijn in de werkgroep op een constructieve manier en in een
goede dialoog de ambities voor de komende
jaren besproken en vastgelegd.

Het plan bestaat uit concrete doelen die jaarlijks prima te evalueren zijn. De doelstelling bij
aanvang van het proces was dan ook: kort en
krachtig weergeven wat we de komende jaren
gezamenlijk willen.

De Arend spreidt zijn vleugels!

Dit plan is ons vertrekpunt voor de komende
vier jaar om het onderwijs op de drie scholen mee te laten groeien in nieuwe ontwikkelingen en om de talenten van leerlingen en personeelsleden maximale kansen te geven voor
verdere groei. Mede vanuit onze christelijke
identiteit willen we ieder talent optimale ontplooiingskansen geven. De leerlingen die aan
onze (vaak langdurige) zorg zijn toevertrouwd
willen we zo goed mogelijk voorbereiden op
hun toekomst.
Oetze Wiersma
Voorzitter College van Bestuur
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B. Stichting Aquila
Stichting
Aquila
beheert
een
drietal
scholen, die specialistisch onderwijs bieden.

Boslust school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Johan Seckelschool voor speciaal basisonderwijs.

De Maat school voor praktijkonderwijs.

ATC
Daarnaast is een Arbeids Trainings Centrum
ingericht, waar leerlingen van de Maat en de
Boslust gebruik van maken.
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De scholen bieden in gezamenlijkheid specialistisch onderwijs voor die leerlingen, die (nog)
geen plek kunnen vinden in de reguliere vormen
van onderwijs. In de regio wil de stichting een
toonaangevende plek bieden voor deze speciale
doelgroep. De gezamenlijke inzet voor leerlingen
met hun eigen kwaliteiten/talenten, gericht op
het verkrijgen van een passende eigen plek in
de samenleving, bindt de scholen en hun medewerkers. Het strategisch plan voor de komende
vier jaren is een beknopt en overzichtelijk plan, dat
toegankelijk is voor interne medewerkers maar
ook voor externe belanghebbenden. Het is
richtinggevend, ambitieus en verbindend voor
allen, die binnen de stichting hun werkzaamheden uitvoeren.
Het plan omvat vanuit de collectieve ambitie
(missie en visie) onze antwoorden op de centrale vragen:
1. Wat is ons bestaansrecht, waar staan we voor,
wat is onze opdracht? (‘waarom’)
2. Waar gaan we voor binnen die gekozen op
dracht? (‘wat’)
3. Hoe gaan we dat dan doen via welke planinhouden? (‘hoe’)

Contactgegevens Stichting Aquila
Postbus 118, 7330 AC Ommen

De Schammelte 3,7731 BL Ommen

0529 455 050
bestuur@stichtingaquila.nl

www.stichtingaquila.nl

De zo geformuleerde gezamenlijke planinhouden, ingedeeld naar een aantal essentiële
thema’s waar we de komende tijd aan willen werken vormen de ‘kapstokken’ voor de
concretere plannen, die worden opgenomen in
de schoolplannen en jaarplannen van de drie
scholen.
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C. Motto
Onze leerlingen beschikken zonder uitzondering over eigen talenten en competenties. Samen
werken aan het uitbouwen van deze talenten in
de richting van een passende plek in de samenleving verbindt ons en geeft richting aan ons
werk. Alle leerlingen verdienen die passende
plek, door in gezamenlijkheid te werken aan het
stimuleren van groei in een veilige leeromgeving
willen we die plek ook werkelijk bereiken. Ons
motto daarbij is:
“JOUW TALENT IS ONZE GEZAMENLIJKE UITDAGING”

De scholen maken op basis van dit generieke
motto een eigen keuze voor een eigen motto, die
ze opnemen in hun schoolplan, schoolgids en
andere externe uitingen.

3

D. Missie

E. Visie

Ons bestaansrecht ontlenen we aan het werken
aan ons onderwijs vanuit de Christelijke identiteit, gebaseerd op de individuele mogelijkheden
en ondersteuningsbehoeften van elke leerling,
daarbij strevend naar een passend uitstroomperspectief voor elke leerling.

Om onze missie verder invulling te geven, formuleren we een antwoord op de ‘wat-vraag’ (wat
willen we bereiken, wat is onze toekomstdroom
en waar gaan we voor?) wat willen we voor al
onze leerlingen, maar ook voor al onze medewerkers betekenen:
Specialistisch onderwijs bieden voor in principe
alle leerlingen, die (nog) geen plek kunnen vinden op de meer reguliere vormen van onderwijs.
Professionele begeleiding en ondersteuning
verzorgen voor de leerlingen in de volle breedte.
Een veilig en stimulerend leerklimaat scheppen.
Maatwerk organiseren en speciale arrangementen voor leerlingen.
Ouders/verzorgers, leerlingen en school als
echte partners zien in het educatieve proces.
Een uitdagende, rijke en stimulerende leeromgeving inrichten.
‘Bruggen slaan’ tussen ons specialistische
onderwijs en de meer reguliere vormen van
onderwijs, in het belang van leerlingen.
Duurzaamheid bevorderen bij het organiseren
en inhoud geven van al onze onderwijsactiviteiten.
Leren van en met elkaar.
Ons onderscheiden voor wat betreft onze expertise, door een effectieve mix te maken van
Mensen (professionele medewerkers), Middelen (effectief, efﬁciënt en gericht op ondersteuningsbehoeften van leerlingen) en
Methoden (toegesneden op de talenten van
leerlingen).
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1. Onderwijs - A. Verbreding
Ons uitgangspunt van maximale toeganke-

lijkheid voor alle groepen leerlingen, die op
reguliere vormen van onderwijs om welke
reden dan ook, (nog) niet een passende plek
kunnen vinden, maken we waar door ons intensief voor te bereiden op (nieuwe) diverse
ondersteuningsvragen van kinderen. Dit betekent het creëren van mogelijkheden voor
een bredere doelgroep, dan op dit moment het
geval is. Daarnaast werken we binnen deze verbreding aan het ‘slaan van bruggen’ tussen ons
specialistische onderwijs en de reguliere
vormen van onderwijs, tussen onderwijs
en zorg, maar ook tussen onze eigen drie
scholen binnen Aquila. Het gaat dan om het inrichten van een zo dekkend mogelijk netwerk van
voorzieningen (binnen én buiten het onderwijs)
in de regio met zo thuisnabij/kindnabij mogelijke oplossingen. Dit betekent voor onze planvorming:

A. Organiseren van een aantal professionali
seringsactiviteiten voor onze medewerkers,
waardoor er meerdere nieuwe doelgroepen toegang krijgen op onze scholen.
Tijd
Eind 2018 – eind 2019: voorbereiding,
doorontwikkeling en borging van de doelgroep
leerlingen met ernstige gedragsproblematiek
(via o.m. aanwijzing ‘kartrekkers’).
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Eind 2019 – eind 2020: idem voor volgende
doelgroep: voorbereiding, doorontwikkeling,
borging. Ook zijn er dan afspraken gemaakt
met de betrokken samenwerkingsverbanden
over de instroom van deze groepen leerlingen
(leerlingen met gedragsproblematiek, onderwijszorggroep, langdurig thuiszitters en mogelijk andere groepen).
2020/2021: de toegang is geborgd.
B. Toegankelijkheid voor leerlingen is bevorderd
door de instroommogelijkheden te ﬂexibiliseren.
Tijd
Eind 2018 – zomer 2019: voorbereiding,
doorontwikkeling mogelijkheden; anticiperen
op nieuwe ontwikkelingen: overleg met zorginstellingen, samenwerkingsverbanden.
Eind 2019: afspraken met samenwerkingsverbanden over instroommogelijkheden en zijn er mogelijkheden gevormd voor
combinatie onderwijs-zorg, voorschools aanbod. Per 2020/2021: nieuwe criteria/procedures zijn operationeel.

C. Een aantal nieuwe uitdagingen hebben geleid tot nieuw onderwijsaanbod binnen
onze scholen. Er is diplomagericht onderwijs in
samenwerking met regulier VO mogelijk – Er zijn
scholingsmogelijkheden in samenwerking met
bedrijven gerealiseerd – Er is sprake van ‘onderwijs op andere locaties’ in samenwerking met
zorginstellingen.
Tijd
Zomer 2019: realisering diplomagericht
onderwijsaanbod in onderzoeksfase, alsmede
realiseren symbiose in SBO.
Zomer 2020: een aantal nieuwe scholingsmogelijkheden i.s.m. bedrijven worden ontwikkeld op basis van nader onderzoek.
Zomer 2021: onderwijs op andere locatie
is nader uitgewerkt voor Aquila, bestaande
initiatieven zijn uitgebouwd.
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1. Onderwijs - A. Verbreding
D. Er is aanwijsbaar resultaat geboekt in de
samenwerking tussen de drie scholen van
Aquila, voor wat betreft een aantal speciale
gezamenlijke onderwijstrajecten voor leerlingen.
Tijd
Zomer 2019: er is een praktijkstroom ontwikkeld voor SBO-leerlingen i.s.m. PrO.
Zomer 2019: er is een ‘schakeltraject’ georganiseerd voor VSO/PrO-leerlingen.
2019/2020: er is jaarlijks overleg georganiseerd tussen de drie Commissies voor
de Begeleiding (CvB), om op stichtingsniveau
de nodige ‘dwarsverbanden’ aan te kunnen
brengen, waardoor er meer mogelijkheden ‘in
de breedte’ ontstaan voor leerlingen.

E. Er is sprake van intensieve afstemming met
ouders, schoolvertegenwoordigers (PO/VO/
MBO/SO/VSO), gemeenten, zorginstellingen
en bedrijven over verbredingswensen en verbredingsmogelijkheden voor leerlingen.
Tijd
Januari 2019: er is actief contact met genoemde partijen (in diverse gremia en op
diverse niveaus) (gezamenlijk of per partner),
om de nodige informatie te verkrijgen over verbredingswensen en verbredingsmogelijkheden
in het belang van onze leerlingen.

Zomer 2021: er is op basis van onderzoek op
een aantal plaatsen in de regio een speciale
satellietgroep/integratiegroep geformeerd op
een basisschool van SBO/SO-kinderen.
2021: er is onderzoek gedaan en een pilot gestart voor de vorming van een satellietgroep in
een dorp binnen het SWV.
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1. Onderwijs - B. Ontschotting
Bij ontschotting doorbreken we bestaande
‘schotten/afgrenzingen’, om meer kansen te
scheppen voor leerlingen in de volle breedte
van de ontwikkelingsmogelijkheden. Er kan dan
maximaal gebruik gemaakt worden van alle
mogelijkheden van de afzonderlijke onderwijssoorten binnen (samenwerking tussen onze
scholen) en buiten onze stichting (met andere
scholen, maar ook met zorginstellingen en
bedrijven). Het gaat daarbij veelal om ‘maatwerktrajecten’, waarbij expertise van meerdere
‘kanten’ van belang is. Bij al deze activiteiten
werken we vanuit het belang van de leerling en
vanuit de talenten van leerlingen bij het werken
aan ‘passende trajecten’, waarbij we expertise
en inhouden vanuit alle beschikbare onderwijssoorten inzetten. Hierbij speelt ook het belang
een rol van de proﬁlering van de bestaande
onderwijssoorten: wat hebben ze allemaal te
bieden, wat kunnen ze betekenen ? Met name
de beeldvorming in de regio: bij ouders, bij
andere scholen, bij gemeenten, is daarin heel
belangrijk. Dit betekent voor onze planvorming:
A. De inzet en het gebruik van het Arbeidstrainingscentrum en andere mogelijkheden
voor praktijkervaringen worden geïntensiveerd
voor VSO en PrO, alsmede mogelijkheden voor
sociaal-emotionele ondersteuning van leerlingen.
Tijd
Zomer 2019: gebruik ATC door VSO-leerlingen
is met 10 % toegenomen.
Zomer 2019: deelname van VSO-leerlingen in
certiﬁcaatgerichte trajecten op PrO is met 10 %
toegenomen.
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Zomer 2020: ingestelde ‘schakelklas’ VSO/
PrO wordt ondersteund door VSO- en PrOmedewerkers in teamverband.

C. Er is een Reboundvoorzieningen georganiseerd voor speciale groepen jongeren binnen
Aquila.

Zomer 2021: er zijn afspraken gemaakt met
omliggende Gemeenten (Participatiewet)
over scholingstrajecten van ‘minder redzame
jongeren’ door het team van Aquila, waarbij
ook het ATC een belangrijke rol speelt.

Tijd
Zomer 2019: een Reboundvoorzieningen is
operationeel en wordt door Aquila gefaciliteerd,
in afstemming met de betrokken samenwerkingsverbanden.

Zomer 2021: meerdere thuiszittende jongeren
uit de regio Ommen hebben een (deeltijd-)plek
gevonden op het VSO/PrO van Aquila, waarbij
praktijkbegeleiding én sociaal-emotionele begeleiding een belangrijke rol spelen.

D. De symbiose-trajecten wordt geïntensiveerd
in samenwerking met reguliere scholen, evenals
de ‘structuurgroepen’ en ‘integratiegroepen’.

B. Er is sprake van een functionele samenwerking tussen VSO-PrO-Entree-VO met passende arrangementen voor jongeren.

Tijd
Zomer 2019: de symbiose-trajecten zijn dusdanig geïntensiveerd, dat er uitgaande van het
‘break-even-point v.w.b. exploitatie, maximaal
is ingezet, in zowel SO/ SBO als in VSO/VO.

Tijd
Zomer 2019: een effectieve werkgroep VSO/
PrO/MBO/VO levert een handzaam eindrapport aan de besturen.

Zomer 2020: het aantal leerlingen in ‘structuurgroepen’ en ‘integratiegroepen’ is substantieel verhoogd, vanuit de daarvoor beschikbare mogelijkheden.

Zomer 2020: er zijn een drietal speciale arrangementen voor ‘minder-redzame-jongeren’.
operationeel, georganiseerd door VSO/PrO/
MBO/VO-docenten.

Zomer 2021: Een pilot voor nieuwe ‘integratiegroepen’ is gestart, samen met het
regulier onderwijs.

Zomer 2021: VSO/PrO/MBO/VO werken voor
een speciﬁeke groep leerlingen samen, door
een gezamenlijke intake (= afstemming ‘aan
de voorkant’) en commissie voor de begeleiding in te richten.
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1. Onderwijs - B. Ontschotting
E. Samenwerking met het voorliggende kinderwerk/peuterwerk is geïntensiveerd en heeft
geleid tot structurele afspraken.

F. Afstemming, samenwerking met voormalige
cluster 4 voorzieningen in het speciaal onderwijs
is geïntensiveerd.

Tijd
Zomer 2019: er zijn afspraken gemaakt met
betrokken organisaties van kinder(centra)
werk over de begeleiding/ondersteuning van
jonge risicokinderen, die mogelijk door zouden
stromen naar Aquila-scholen.

Tijd
Zomer 2019: er liggen nadere afspraken met
cluster 4 scholen, alsmede zorginstellingen
vanuit de jeugdhulp over onderwijsondersteuningsmogelijkheden bij Aquila-scholen.

2019/2020: bij overleg over kinderwerk/
peuterwerk en ook bij VVE, zal Aquila als onderwijspartner een essentiële speler/partner zijn.
Zomer 2020: er is een gestructureerd aanbod voor jonge risicokinderen opgezet en
operationeel, geleid door medewerkers vanuit
het kinderwerk, samen met medewerkers van
Aquila. De betrokken gemeenten, alsmede de
betrokken samenwerkingsverbanden werken
hier constructief aan mee.

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022

Zomer 2020: Aquila beschikt over de mogelijkheden, om kinderen/jongeren met gedragsproblematieken een passend aanbod te
bieden.
Zomer 2021: het aanbod voor gedrag problematische jongeren is in samenwerking met cluster 4 én zorginstellingen geoptimaliseerd: er zijn
mogelijkheden voor een nieuwe (‘zwaardere’)
doelgroep.
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2. Zorg
Bij de invulling van ons gespecialiseerde onderwijs, maken we maximaal gebruik van voorhanden
zijnde zorginstellingen (al dan niet geﬁnancierd door Gemeenten, Rijk, Verzekeraars). Ons
uitgangspunt is daarbij: ‘we kunnen het niet alleen’. Na invoering van de jongste transities is
het ‘speelveld’ voor samenwerking/afstemming
gewijzigd (transitie Jeugd, verdwijnen van de
AWBZ, invoering Participatiewet en invoering
Passend Onderwijs). We zoeken op basis van
onze mogelijkheden nieuwe verbindingen, om de
onderwijskansen voor leerlingen zo groot mogelijk te maken/houden. Naast de ‘onderwijsondersteuning’ maken we daarbij graag gebruik van
‘toegevoegde zorg, om de schoolplek mogelijk
te maken’. Uitgangspunt is daarbij: één kind-één
plan, gecoördineerd aanbod, naar één loket voor
ondersteuning, in het belang van leerlingen en
ouders. We ondersteunen ouders zo veel mogelijk bij het vinden van de juiste zorg, die het leren
van hun kind mogelijk kan maken en kan bevorderen (inzet PGB’s, inzet zorg-in-natura, gebruik
maken van zorgwetten, overleg met Gemeenten)
en we streven er naar dat de benodigde zorg steeds
zo veel mogelijk in relatie met het onderwijs
kan plaatsvinden b.v. intake en behandeling op
school, inpassing zorg tijdens de lessen etc.
Dit betekent voor onze planvorming:
A. Gemeenten (ﬁnanciers van de zorg) en andere
partners zoveel mogelijk effectief benaderen (in
reguliere contacten als b.v. OOGO, gemeentelijk
overleg etc.), zodat ons onderwijs een goede plek
krijgt bij inkoop/inzet van zorg en ouders daarin
goed worden geïnformeerd. We realiseren ons,
dat we op dit punt geen ‘regierol’ hebben, maar
zijn wel belanghebbende namens ouders en leerlingen.
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Reguliere kanalen daarvoor zijn o.m. OOGO,
Samenwerkingsverbanden, RMC-regio’s, bestuurlijke overleggen, Arbeidsmarktregio, overleggen
met Gemeenten.
Tijd
Zomer 2019: betrokken gemeenten zijn goed
op de hoogte van ons aanbod qua ondersteuning en onderwijs en ook van onze zorgbehoeften ‘van buiten’.
Zomer 2019: de contacten zijn verder ontwikkeld en gemeenten zijn bereid om intergemeentelijk afspraken te maken met onze stichting over te leveren zorg aan leerlingen op onze
scholen. Het gaat daarbij om zoveel mogelijk
helderheid en eenduidigheid in de te leveren
zorg. (b.v. beperking van het aantal aanbieders).
Zomer 2020: er is bevorderd, dat zorgverleners, die betrokken zijn bij onze scholen, hun
intake, (een deel van de) behandeling zo veel
mogelijk op of in nauwe relatie met de scholen
van Aquila organiseren.
Zomer 2021: in onze reguliere contacten hebben we bevorderd, dat er intergemeentelijk
zoveel mogelijk gedacht en gewerkt wordt
vanuit één loket (voor jeugdhulp en jeugd-GGZ),
waar onze ouders mee te maken hebben als
ze extra zorg nodig hebben, om de schoolplek
mogelijk te maken.

2021-2022: we hebben inzet gepleegd via
onze reguliere contacten, dat er ook op het
terrein van de ziektekostenverzekeraars en
coördinerende zorgkantoren meer eenduidigheid is in de richting van het bieden van zorg
voor leerlingen op onze scholen. Het gaat dan
om voorzieningen vanuit de IKZ (Intensieve
Kind Zorg), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) via
het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de
wijkverpleging.
B. Intensieve relatie met zorginstellingen onderhouden om kinderen meer ontwikkelkansen te
geven.
Tijd
Zomer 2020: we hebben sluitende afspraken
gemaakt met zorginstellingen als: kinderdagcentra, VG-instellingen (Verstandelijk Gehandicapten), MKD’s (Medisch Kinder Dagverblijf), jeugdhulpinstellingen, zorgboerderijen,
behandelcentra, om betrokken kinderen
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden vanuit onze scholen als dat maar enigszins (ook
deeltijd) mogelijk is.
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3. Externe relaties
We ontwikkelen ons, gezien onze centrale positie als scholen binnen het traject van passend
onderwijs en de overige transities, als een ‘spin
in het web’ met alle partners, die zich op de een
of andere manier bezighouden met het welzijn
van onze leerlingen. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden, jeugdhulpregio’s, arbeidsmarktregio’s, RMC-regio’s (Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt), gemeenten, zorginstellingen,
zorgkantoren, zorgverzekeraars, waar onze
ouders ook mee te maken hebben. Het gaat
daarbij vooral om de organisatie van de samenwerkingsrelaties (Aquila als partner) en om
ﬁnanciering van diverse trajecten.
In het kader van ‘zo regulier mogelijk’, is onze
relatie met de omliggende reguliere scholen in
zowel PO als VO en MBO essentieel. Bij al deze
contacten willen we als Aquila een regiefunctie
bekleden ten dienste van onze leerlingen.
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Dit betekent voor onze planvorming:
A. Op stichtingsniveau én op schoolniveau
leveren we een sterke inzet op een aantal externe relaties: gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, zorgindicatie-organisaties in het belang van onze leerlingen.
Tijd
Zomer 2019: via onze bestuurder is gezorgd
voor een ‘stevige’ inbreng in de betrokken
samenwerkingsverbanden, bij betrokken gemeenten en zorginstellingen, waarbij samen
met andere partners in het gespecialiseerde
onderwijs voorstellen worden gedaan, standpunten worden ingenomen, contacten worden
gelegd en ‘bruggen worden geslagen’.
Zomer 2019: onze directies zijn actief in commissies, werkgroepen van de betrokken samenwerkingsverbanden, mogelijk bij gemeenten
en/of zorginstellingen en brengen hun expertise in vanuit het gespecialiseerde onderwijs.

B. Als Aquila hebben we intensief contact met
de ons omringende scholen voor regulier onderwijs, waarbij we vooral verbindingen zoeken.
Tijd
Zomer 2019: het aantal leerlingen van
Aquila-scholen, dat in één of ander samenwerkings- en/of afstemmingstraject met
reguliere scholen zit, is met 10 % verhoogd.
Zomer 2020: Aquila heeft minimaal vijfmaal
activiteiten ondernomen op/met reguliere
scholen, gericht op expertise-overdracht vanuit
het gespecialiseerde onderwijs.
Zomer 2021: er is sprake van een wederzijdse
‘uitwisselingssystematiek’ van medewerkers
van de Aquila-scholen en scholen voor regulier
onderwijs in de vorm van ‘ervaringsplaatsen’,
waarbij medewerkers korte tijd ervaring op
doen.
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4. Kwaliteit
In alle plan-items van Aquila klinkt de inzet op
innovatie door. Het handhaven en verder uitbouwen van onze kwaliteit staat daarbij voorop.
We werken daarbij aan onze kwaliteitssystemen en breiden die ook uit. In het kader van het
nieuwe Toezichtkader van de Onderwijsinspectie intensiveren we de verantwoording naar onszelf, naar bestuur en toezichthouders, maar ook
naar onze externe omgeving. We bereiden ons
daarnaast voor op wettelijke wijzigingen zoals:
bekostiging, ‘ontvlechting’, ‘onderwijs op andere
locaties’, ‘deeltijdonderwijs’, curriculumontwikkeling en toetsing. Ook belangrijke ontwikkelingen als: inzet op ‘maatwerk’, inzet van onze
Overheid op regionalisering, ondertekening van
het Verdrag van de Rechten van Mensen met
een Beperking en gevolgen daarvan voor het
traject van ‘inclusie’, curriculumontwikkelingen
in het kader van ‘Curriculum.nu’, meer aandacht
voor gepersonaliseerde vormen van onderwijs,
alsmede de ontwikkelingen in het kader van
de krimp van het aantal leerlingen en het probleem van de beschikbaarheid van voldoende
personeel, zullen vragen om meer inzet op onze
kwaliteit, innovatieve kracht en onze mogelijkheden om ‘om te gaan met veranderingen’. We
gaan daarbij uit van een ‘4-jarige cyclus’, waarbij
we én interne én externe evaluaties willen laten
plaatsvinden.

Dit betekent voor onze planvorming:
A. We herzien en herijken de door ons gehanteerde kwaliteitssystemen.
Tijd
Winter 2018/2019: voorbereiding door
gezamenlijke scholen in het kader van nieuw
inspectietoezicht.
Zomer 2019: organiseren van een externe
audit op onze drie scholen.
Winter 2019/2020: analyse van de audit en
bijstelling planvorming.
Winter 2019/2020: herzieningsoperatie nu gehanteerde kwaliteitssystemen (WMK, gebruik
Vaardigheidsmeter) gereed. Start met interne
auditoren-scholing.

B. We positioneren ons inzake nieuwe wetgeving(en) en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Tijd
2018/2019: we hebben een standpunt ingenomen en beleid gevormd inzake de ontwikkelingen rond ‘ontvlechting’ en voorbereiding op
een nieuwe Wet op het Funderend Onderwijs.
2019/2020: we hebben een standpunt ingenomen en beleid gevormd inzake positionering
SBO en PrO binnen de ontwikkelingen van passend onderwijs. (andere ﬁnanciering, andere
positie in relatie tot samenwerkingsverbanden,
andere positie inzake samenwerking met
andere onderwijssoorten).

Zomer 2020: training en opleiding interne
visitatiecommissie.
Zomer 2021: afname interne visitatie door
eigen auditoren onder extern voorzitterschap.
Winter 2021 / 2022: analyse interne visitatie
en bijstelling planvorming.
Vervolg: cyclus herhaalt zich met externe audit
en interne visitatie.
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5. ICT
Het gebruik van ICT-middelen in het onderwijsproces en ook de scholing van onze leerlingen en medewerkers op dit terrein, in relatie tot
de toenemende digitalisering van allerlei onderwijsmethoden vraagt om een actieve positionering van ons als Aquila-scholen. Centraal staan
daarbij de vragen van de leerlingen op de individuele scholen. Op bestuursniveau wordt dit gestimuleerd. Ook het gebruik van ICT in de onderwijsorganisatie en het ICT-onderwijs daarin,
is van belang; daarbij is visie, inzet en regie noodzakelijk. Leerlingen en ook medewerkers hebben vragen op dit terrein en Aquila
wil dit proces graag ondersteunen via het ontwikkelen van een beperkt aantal gezamenlijke uitgangspunten en criteria (‘raamwerk’) en het
stimuleren van ICT-plannen op de scholen
daarbinnen.

Dit betekent voor onze planvorming:
A. Een intensieve oriëntatie vanuit de centrale
uitgangspunten en het verder ontwikkelen van
school-ICT-plannen op: inhouden ‘raamwerk’, inventariseren ondersteuningsbehoefte, scholing,
regievoering en behoefte aan hardware.
Tijd
2018/2019: elementen voor een stichting
breed ‘raamwerk’ zijn gereed met criteria voor
de verdere invulling van school-ICT-plannen.
2019: scholen hebben in hun ICT-plannen
elementen opgenomen voor o.m. maatwerk,
mobiliteit, ontschotting, verbreding, duurzaamheid, samen leren, externe oriëntatie,
inzet leerlingvolgsysteem, alsmede een behoefte inventarisatie rond ‘de digitale gereedschapskist’.
2020: alle medewerkers zijn geschoold op het
terrein van mediawijsheid, waarbij ook de curriculuminhouden voor leerlingen herijkt zijn.
2021: qua facilitering is de ‘digitale gereedschapskist’ op basis van het gezamenlijke
‘raamwerk’ en de daarbij behorende schoolICT-plannen, naar behoren gevuld. (inhouden
en faciliteiten).

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022
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6. Personeel
In personele zin worden we met name geconfronteerd met het probleem van de beschikbaarheid van medewerkers. Als Stichting bereiden
we ons maximaal voor op deze situatie, door te
blijven streven naar bekwaam en geschoold personeel, dat niet alleen naar ons toe komt, maar
ook bij ons blijft. Dit vraagt van ons: goed werkgeverschap, uitdagend en stimulerend werk,
goede begeleiding, mogelijkheden voor professionalisering en goede arbeidsvoorwaarden.
We hebben daarbij aandacht voor een goede
wervings- en selectieprocedure, voor maatregelen om de zogenaamde ‘stille reserve’ (talenten
in onze directe omgeving, die nu nog niet in het
onderwijs werkzaam zijn) al dan niet samen met
anderen in de regio, aan te boren en een voldoende potentieel aan ons te binden, om te kunnen voorzien in personele behoeften. Daarbij
blijven we eisen stellen aan medewerkers, om
onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Onze
zorgen over de ontwikkelingen van ‘de markt’,
waarbij de behoefte aan ‘talenten’, het bereiken
van deze ‘talenten’ en het behouden van deze
‘talenten’ essentieel is, kleuren daarbij onze
plannen en maken dat het onderwerp intensieve
aandacht behoeft. Dit betekent voor onze planvorming:

met uitdagende werkkring, goede relatie met
zorg, groeimogelijkheden en mobiliteit in
de breedte, mogelijkheden voor een snelle
vaste aanstelling, respectvolle werkomgeving,
gedifferentieerd team medewerkers, variatie in
werkzaamheden, we stellen hoge eisen en zijn
ambitieus, specialistische doorgroeimogelijkheden voor speciﬁeke doelgroepen, goede relatie met opleidingswereld etc.

D. We hebben een optimaal professionaliseringsaanbod voor onze medewerkers.

Tijd
Zomer 2019: nieuw werving- en selectiebeleid is gereed en wordt gebruikt in alle externe
uitingen.

Zomer 2019: er liggen sluitende afspraken
met opleidingsinstituten over stages, scholing,
workshops.

A. We ontwikkelen een vernieuwd werving- en
selectiebeleid voor Aquila en maken gebruik van
items als: gezonde leefomgeving, ruimte voor
leren/professionaliseren, brede groep leerlingen

Tijd
2019-2020: het nieuwe begeleidings- en
ondersteuningssysteem is operationeel.
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B. We werken met een ‘talent-medewerkers-pool’
(al dan niet samen met partners in de regio).
Tijd
Zomer 2019: onze pool is optimaal gevuld met
aspirant medewerkers en we hebben een programma ontwikkeld, om deze pool ook blijvend
aan ons te binden.
C. We hebben een optimaal begeleidings- en
ondersteuningssysteem voor nieuwe medewerkers.

Tijd
2018-2019: het huidige scholingsbeleidsplan
is geëvalueerd en bijgesteld.
Voorjaar 2019: het nieuwe scholingsplan is
operationeel, inclusief begroting.

Zomer 2020 e.v.: het scholingsbeleidsplan
wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
E. We hebben interne maatregelen genomen
inzake ontwikkelingen rond ‘krimp’, mogelijk in
samenhang met regionale partners.
Tijd
Zomer 2019: aan de hand van de jongste prognosecijfers hebben we sociaal beleid ontwikkeld inzake mogelijke ‘krimp’ en hebben dat
afgestemd met regionale partners.

Zomer 2020 e.v.: het systeem wordt jaarlijks
herzien en herijkt.

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022

7. Middelen
Bij een ambitieus en op innovatie gerichte organisatie horen ook faciliteiten/middelen om
deze ambities waar te maken. We kijken daarom
kritisch naar de inzet van onze middelen, maar
doen dat steeds vanuit het belang van leerlingen
en hun onderwijstrajecten.
Dit betekent voor onze planvorming:
A. We werken met een jaarlijks gezamenlijk
ontwikkelde beleidsrijke begroting.
Tijd:
2018/2019 e.v.: jaarlijkse besprekingen over
de invulling van de beleidsrijke begroting in
vastgestelde stappen.

B. We werken met een meerjarig plan voor het
actueel houden van het onderhoud van ons gebouw, onze leermiddelen en verdere faciliteiten.
Tijd:
2018/2019 e.v.: we bepalen aan de hand van
de meerjarige onderhoudsplanning (ook voor
leermiddelen en andere materialen), hoe er in
de begroting rekening mee wordt gehouden.
C. We houden in onze meerjarige planvorming
rekening met onderwijskundige ontwikkelingen
als b.v. ‘onderwijs op andere locaties’, inrich
ten van schakelgroepen, inrichten van ‘satellietvoorzieningen’/’integratiegroepen’, uitwisselingen
van expertise, professionalisering en mobiliteit
personeel en stemmen dit af op de nieuwe
bekostigingssystematiek voor onze onderwijstypen.

D. We zorgen voor een sluitende verantwoordingssystematiek in de besteding van onze middelen naar bestuur/toezichthouder, inspectie,
maar ook naar medezeggenschap en samenwerkingsverbanden
Tijd:
Voorjaar 2019 e.v.: via de systematiek van
jaarrekeningen, controle, managementletters
zorgen we voor een goede verantwoording
naar betrokken partijen, conform de daarvoor
vereiste systematiek. We doen dit jaarlijks.

Tijd:
2018/2019 e.v.: onderwijskundige ontwikkelingen en wensen zijn de insteek voor de
begrotingsbesprekingen voor een volgend jaar.

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022
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H. Jaarplanning samengevat 2018-2019
A. Onderwijs
Voorbereiding, doorontwikkeling, borging doelgroep ‘gedragsproblematieken’.
Voorbereiding, doorontwikkeling mogelijkheden, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen:
onderwijszorg, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen.
Realisering diploma-gericht onderwijs in onderzoeksfase plus symbiose SBO.
Praktijkstroom ontwikkeld voor SBO-leerlingen
i.s.m. PrO.
‘Schakeltraject’ georganiseerd voor VSO/PRO
leerlingen.
Actief contact met diverse partijen om ons
heen, om verbredingswensen te vernemen.
Gebruik ATC door VSO-leerlingen is gestegen.
Deelname VSO-leerlingen in certiﬁcaatgerichte
trajecten is gestegen i.s.m. PrO.
Werkgroep VSO/PrO/MBO/VO levert eindrapport.
Reboundvoorziening is operationeel, door Aquila gefaciliteerd.
Symbiosetrajecten zijn geïntensiveerd met
inachtneming van ‘break-even-point’ v.w.b.
exploitatie en ingezet in SO/SBO en VSO/VO.
Afspraken gemaakt met kinderwerk/peuterwerk over risicokinderen.
Afspraken gemaakt met voormalige cluster 4
voorzieningen, zorginstellingen, jeugdhulp over
aanbod Aquila.

C. Externe relaties
Inbreng in samenwerkingsverbanden, bij
gemeenten en andere partners is ‘verstevigd’.
Directies zijn actief in commissies, werkgroepen van de betrokken verbanden.
Aantal leerlingen van Aquila-scholen, dat in
één of ander samenwerkings- of afstemmingstraject met regulier onderwijs zit, is verhoogd.
Minimaal vijf activiteiten zijn ondernomen
op/met reguliere scholen, gericht op expertise-overdracht.
D. Kwaliteit
Voorbereiding door gezamenlijke scholen op
nieuw inspectie-toezicht.
Organiseren van externe audit op de drie scholen.
Standpunt en beleid inzake ‘ontvlechting’ en
‘Nieuwe wet op Funderend Onderwijs’ is gevormd.
E. ICT
Elementen voor stichting breed ‘raamwerk ICT’
zijn gereed.
Scholen hebben in hun ICT-plannen speciﬁeke
elementen opgenomen voor o.m. maatwerk,
mobiliteit, ontschotting, verbreding, duurzaamheid, samen leren, externe oriëntatie, inzet
leerlingvolgsysteem en behoefte aan ‘digitale
gereedschapskist’.

F. Personeel
Nieuw werving- en selectiebeleid is gereed.
Talentmedewerkerspool is gevuld, plus programma om de pool blijvend te binden.
Huidige scholingsbeleidsplan is geëvalueerd
en bijgesteld.
Nieuw scholingsplan is operationeel, inclusief
begroting.
Aan de hand van de nieuwste prognosecijfers
is sociaal beleid ontwikkeld inzake ‘krimp’ en
is e.e.a. afgestemd met de regionale partners.
G. Middelen
Jaarlijkse besprekingen over de invulling van
de beleidsrijke begroting.
Meerjarige onderhoudsplanning afstemmen
op de begroting en andersom.
Onderwijskundige ontwikkelingen en wensen
als ingang voor begrotingsbesprekingen.
Via jaarrekening, controle, managementletter,
zorgen voor goede verantwoording naar betrokken partijen.

B. Zorg
Gemeenten geïnformeerd over ons aanbod.
Bevorderd, dat gemeenten bereid zijn om intergemeentelijk afspraken te maken over
leveren van zorg aan onze leerlingen (eenduidigheid van te leveren zorg).

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022
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H. Jaarplanning samengevat 2019-2020
A. Onderwijs
Voorbereiden, door ontwikkelen, borging nieuw
aanbod voor nieuwe doelgroep(en).
Afspraken gemaakt met samenwerkingsverbanden over instroom van deze doelgroep(en).
Nastrevenswaardige nieuwe doelgroepen: onderwijs-zorg-leerlingen, langdurige thuiszitters.
Aantal nieuwe scholingsmogelijkheden i.s.m.
bedrijven ontwikkeld n.a.v. onderzoek.
Jaarlijks overleg georganiseerd tussen de drie
CvB’s over ‘dwarsverbanden’.
Ingestelde ‘schakelklas’ VSO/PrO wordt ondersteund door VSO- en PrO-medewerkers in teamverband.
Drietal speciale arrangementen georganiseerd
voor ‘minder-redzame-jongeren’.
Aantal leerlingen in ‘structuurgroepen’ en ‘integratiegroepen’ is substantieel verhoogd.
Aquila is essentiële partner bij overleg met
kinder- en peuterwerk en VVE.
Er is een gestructureerd aanbod voor jonge
risicokinderen opgezet.
Aquila heeft mogelijkheden over kinderen/
jongeren met gedragsproblematieken een passend aanbod te bieden.

C. Externe relaties
Voortgaande inzet van expertise op reguliere
scholen.
Voorbereidingen gepleegd voor ‘uitwisselingssystematiek’ van medewerkers.
D. Kwaliteit
Analyse van de gepleegde externe audit gepleegd en bijstelling planvorming.
Herzieningsoperatie huidige kwaliteitssystemen heeft plaatsgevonden (WMK, Vaardigheidsmeter).
Start auditorenscholing intern.
Training/opleiding interne auditoren operationeel.
Standpunt en beleid gevormd inzake positie
SBO en PrO binnen passend onderwijs, dan wel
opvolger van ‘passend onderwijs’.
E. ICT
Alle medewerkers zijn geschoold inzake
mediawijsheid, waarbij ook de curriculuminhouden op de scholen voor ICT-onderwijs zijn
herijkt.
Uitgangspunten centrale Aquila-raamwerk ICT
zijn geïmplementeerd in de school-ICT-plannen.

F. Personeel
Nieuw begeleidings- en ondersteuningssysteem voor medewerkers is operationeel.
Systeem wordt jaarlijks herzien en herijkt.
Sluitende afspraken gemaakt met opleidingsinstituten over stages, scholing, workshops e.d.
Scholingsbeleidsplan wordt jaarlijks herzien en
herijkt.
G. Middelen
Jaarlijkse besprekingen over beleidsrijke begroting.
Jaarlijkse verwerking meederjarig onderhoudsplan in de begroting.
Onderwijskundige ontwikkelingen en wensen
als ingang voor de begrotingsbesprekingen.
Via jaarrekening, controle, management-letter
zorgen voor goede verantwoording naar alle
partijen.

B. Zorg
Er is bevorderd, dat zorgverleners die betrokken
zijn bij onze scholen ook mogelijkheden hebben ontwikkeld om intake en behandeling
(deels) op de scholen te organiseren.
Sluitende afspraken zijn gemaakt met zorginstellingen (kinderdagcentra, vg-instellingen,
MKD’s, jeugdhulpinstellingen, zorgboerderijen,
behandelcentra, om leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden vanuit onze scholen.

17

Strategisch beleidsplan Stichting Aquila 2018-2022

H. Jaarplanning samengevat 2020-2021
A. Onderwijs
Toegang voor nieuwe doelgroepen is geborgd
bij Aquila.
Nieuwe criteria, procedures voor toelating zijn
operationeel (ook met samenwerkingsverbanden).
Onderwijs op andere locaties is nader uitgewerkt voor Aquila.
Er is op basis van onderzoek op een aantal
plaatsen in de regio sprake van een ‘satellietgroep of integratiegroep’.
Afspraken zijn gemaakt met omliggende gemeenten oer scholingstrajecten voor
‘minder-redzame-jongeren’ in het kader van de
Participatiewet (rol ATC).
Meerdere thuiszittende jongeren hebben een
plek gekregen bij Aquila.
VSO/PrO/MBO/VO werken voor een speciﬁeke
leerlingengroep samen, via gezamenlijke intake (afstemming aan de voorkant).
Pilot voor nieuwe ‘integratiegroepen’ is gestart
i.s.m. reguliere scholen.
Aanbod voor gedrag problematische jongeren
is i.s.m. cluster 4 instellingen geoptimaliseerd.

C. Externe relaties
Voortgaande actieve inzet van directies en
bestuur in besturen, commissies, werkgroepen
van de betrokken samenwerkingsverbanden.
Bestuurder zorgt voor ‘stevige’ inbreng in allerlei betrokken verbanden.
Er is een wederzijdse ‘uitwisselingssystematiek’ opgezet voor medewerkers van Aquila
en reguliere scholen.
D. Kwaliteit
Afname interne visitatie door eigen auditoren
onder extern voorzitterschap.
E. ICT
Qua facilitering is de ‘digitale gereed
schapskist’ op basis van het gezamenlijke
‘raamwerk’ en de daar bijbehorende schoolICT-plannen naar behoren gevuld.
Evaluatie van centrale ‘raamwerk ICT’ door alle
betrokkenen.

F. Personeel
Evaluatie scholingsbeleidsplan stichting breed.
Evaluatie ‘talent-medewerkers-pool’ en mogelijke activiteiten voor verbetering aanbrengen.
G. Middelen
Jaarlijkse bespreking over beleidsrijke begroting.
Meerjarige onderhoudsplanning inpassen in
begroting.
Onderwijskundige ontwikkelingen en wensen
leidend voor begroting.
Via jaarrekening, controle, management-letter
zorgen voor goede verantwoording naar betrokken partijen.

B. Zorg
In reguliere contacten is bevorderd, dat er intergemeentelijk zoveel als mogelijk gewerkt
wordt met één loket voor jeugdhulp en jeugd-GGZ.
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H. Jaarplanning samengevat 2021-2022
A. Onderwijs
Oriëntatie op onderwijs en doelgroepen voor
geheel Aquila.
Maatregelen op basis van pilot satellietgroepen
gepleegd.
Onderwijs op andere locaties is gerealiseerd
binnen wettelijke mogelijkheden.
Meerdere thuiszittende jongeren vonden een
plek bij Aquila.
Oriëntatie op nieuwe inhouden nieuw op te
stellen strategisch plan gestart.
B. Zorg
Inzet is gepleegd via reguliere contacten op
terrein van zorgverzekeraars en zorgkantoren
voor zo eenduidig mogelijk aanbod van zorg
voor onze leerlingen.
Afspraken met zorgverleners zijn geëvalueerd
en zo nodig aangepast.
Oriëntatie op nieuwe inhouden op terrein van
zorg voor nieuwe strategisch plan gestart.
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C. Externe relaties
Uitwisselingssystematiek rond regulier en
speciaal is geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Positie van Aquila op terrein van passend
onderwijs is opnieuw vastgesteld en mogelijk
nieuwe beleidsinhouden op dit terrein worden
meegenomen in nieuwe strategische plan.
D. Kwaliteit
Analyse gepleegd van resultaten van interne
audit en bijstelling planvorming.
Voorbereiding op nieuwe externe audit gepleegd.
Kwaliteitscyclus geëvalueerd en resultaten
worden opgenomen in nieuwe strategisch plan.
E. ICT
Op basis van bijgesteld ‘raamwerk ICT’ op
Aquila-niveau worden nieuwe school-ICT-plannen opgesteld.
Nieuwe inzet op ICT-terrein wordt opgenomen
in de voorbereidingen voor een nieuw strategisch plan.

F. Personeel
Evaluatie gepleegd van werving- en selectiebeleid, begeleidings- en ondersteuningssysteem voor nieuwe medewerkers, resultaten
‘talent-medewerkerspool’, scholingsbeleidsplan,
beleid rond ‘krimp’.
Nieuwe beleidsopvattingen rond personeel
worden meegenomen bij opstelling nieuwe
strategische plan.
G. Middelen
Evaluatie rond opstellen begroting in beleidsrijke sfeer, rol van meerjarige onderhoudsplanning, inzet en rol onderwijskundige ontwikkelingen en wensen bij opstellen begroting en
omgaan met verantwoording.
Inbrengen nieuwe beleidsnoties rond begroten en verantwoorden bij opstellen van
nieuw strategisch plan.
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