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1 Onze missie en visie 
 
“We zeggen wat we doen, we zeggen soms hoe we het doen, maar we zeggen zelden 

waarom we doen wat we doen.” 

 

Waarom? 

Onze leerlingen zijn op sommige momenten heel bijzonder en op andere momenten heel 

gewoon. Ze hebben ideeën over wat ze later willen bereiken en hoe hun leven er uit zal 

gaan zien, net als elke leerling op elke school. Om hun doelen te bereiken, ondersteunen 

we hen. Niet alleen voor later, ook om nu met plezier naar school te gaan. Een mooie 

uitdaging, die we met plezier aan gaan.  

 

Missie  

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met psychische problemen. Wij dragen er toe bij dat 

zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te 

kunnen komen.  

Dit doen wij door goed onderwijs te combineren met de juiste ondersteuning. En met 

elkaar zorgen wij voor een positief pedagogisch- en leerklimaat.   

Onze ondersteunende activiteiten beperken zich niet tot onze scholen. Wij bieden binnen 

de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ook ondersteuning aan leerlingen en 

advies aan collega’s in het regulier onderwijs.  

Samen bereiden wij leerlingen voor op de toekomst, op een positieve deelname aan de 

maatschappij.  

 

Visie 

Goed onderwijs is voor iedere leerling belangrijk. Voor leerlingen met psychische 

problemen bieden wij méér dan alleen goed onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen in 

wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. En stimuleren ze om hun 

talenten en identiteit te ontwikkelen, voor nu en later. Dat kan met vallen en opstaan, 

want zo leren onze leerlingen om vertrouwen te krijgen in hun eigen kracht en 

vaardigheden.   

Elke leerling heeft een eigen perspectief en een eigen weg te gaan. Samen met de 

leerling en met ouders stellen wij de route vast. En samen maken wij de keuze met welke 

kennis en vaardigheden de rugzak van de leerling gevuld gaat worden. Wij evalueren 

regelmatig of wij nog steeds op de goede weg zijn. Om de beste kansen te bieden, 

werken wij nauw samen met onze leerlingen, de ouders, zorg, de gemeente, het 

bedrijfsleven en het (regulier) onderwijs.  

Wij hebben hart voor ons werk en voelen ons verbonden met onze collega’s. Wij leren van 

elkaar en werken samen, binnen en buiten de school. Vanuit onze gezamenlijke 

gedrevenheid bundelen wij onze krachten en blijven wij onze talenten ontwikkelen. Wij 

zijn deskundig en krijgen de ruimte en het vertrouwen om de goede dingen te kunnen 

doen. Plezier in het werk is voor ons onmisbaar.  
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Wij zien onszelf als onderdeel van een groter geheel. Van het onderwijs, van de zorg, van 

de maatschappij. Wij werken actief samen met partners en wisselen kennis uit. Wij 

kunnen en willen het niet alleen doen. Hierin zijn wij proactief en toegankelijk, zodat 

collega’s en leerlingen van andere scholen onze expertise en ondersteuning optimaal 

kunnen benutten.  

 

Leidende principes 

Ten aanzien van onze leerlingen en ouders 

Wij zoeken de verbinding, de ‘klik’ met de leerlingen, zodat zij met plezier naar school 

gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen.  

Elke leerling is uniek en krijgt de ruimte om de eigen talenten en identiteit te ontdekken 

en ontwikkelen. Wij denken in mogelijkheden, zowel binnen als buiten Yulius.  

Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan stellen wij samen met de ouders en de 

leerling vast wat de juiste ondersteuning is. Wij evalueren dit regelmatig.  

Wij werken vanuit vertrouwen in de leerling en de ouders. Wij hebben een onderzoekende 

houding en gaan de dialoog aan.  

Onze ondersteuning en ons onderwijs zijn van hoge kwaliteit en dragen bij aan de 

voorbereiding op een positieve deelname aan de maatschappij.  

 

Ten aanzien van onszelf 

Wij werken samen vanuit vertrouwen. Op inhoud en resultaat zijn wij kritisch naar elkaar, 

met als doel om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Feedback geven en vragen is 

vanzelfsprekend. 

Iedereen is uniek en krijgt de ruimte om zijn talenten te ontwikkelen. 

Wij bundelen onze krachten door verbinding te zoeken en kennis te delen. Wij zien leren 

en ontwikkelen als belangrijk onderdeel van ons werk. 

Onze ondersteunende systemen, procedures en werkafspraken zijn ondersteunend aan 

onze missie, visie en leidende principes. 

 

Ten aanzien van onze partners 

Wij zien onszelf als onderdeel van een groter geheel. Wij werken actief samen met 

partners en wisselen kennis uit. Hierin zijn wij proactief en toegankelijk. 
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2 Onderwijskundig beleid 
 
“Goed Onderwijs & goede ondersteuning voor onze leerlingen” 

 

Inleiding 

Yulius Onderwijs heeft scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs in Zuid-Holland Zuid 

en Rijnmond. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, bieden we hen 

goed onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben.  

Op al onze scholen werken deskundige en toegewijde medewerkers. Zij zoeken de 

verbinding, de ‘klik’ met leerlingen, zodat ze zich vertrouwd genoeg voelen om tot 

ontwikkeling te komen. Voor veel leerlingen is dit een grote stap, omdat ze negatieve 

ervaringen hebben opgedaan en het op hun vorige school ‘niet gered hebben’. Naast 

toewijding en geduld beschikken onze medewerkers over kennis en vaardigheden om 

leerlingen met psychische stoornissen weer tot ontwikkeling te laten komen.  

Op alle locaties werken orthopedagogen. Zij adviseren, coachen en ondersteunen de 

leerlingen en docenten. De orthopedagogen worden inhoudelijk begeleid door de leading 

professional van Onderwijs & Zorg (kinder- en jeugdpsychiater).  

 

Onze leerlingen 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die door (het vermoeden van) een psychische stoornis 

behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. De problematiek van de leerling 

kan op emotioneel gebied zijn, of juist vooral tot uiting komen in het gedrag, of er kan 

sprake zijn van een combinatie.  

Veel van onze leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis, ADHD, een angststoornis, 

een stemmingsstoornis of hechtingsproblematiek. Wij zoeken samen met de leerling en de 

ouders naar de vorm van ondersteuning die werkt.  

Onze inzet is dat leerlingen op onze scholen tot ontwikkeling kunnen komen. Soms ligt de 

nadruk op onderwijs, soms (tijdelijk) meer op zorg. De juiste balans tussen onderwijs & 

zorg wisselt per leerling en varieert in de tijd. Van ons vraagt dit flexibiliteit en een 

continuüm van onderwijs, ondersteuning en zorg. Waar het kan werken we samen met de 

jeugdzorg of Jeugd-GGZ, zodat onze leerlingen zorg en onderwijs kunnen combineren.  

 

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op algemeen bijzondere grondslag. Dit 

betekent dat leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende 

sociale, culturele en etnische achtergronden welkom zijn in ons onderwijs. Wij vinden het 

belangrijk om onze leerlingen om te leren gaan met de verschillen, samen te werken en 

rekening te houden met elkaar.  

 

Goed onderwijs 

Onze leidende principes vormen de kern van ons onderwijs. Goed onderwijs betekent voor 

ons dat deze principes zichtbaar zijn in ons dagelijks handelen en wij onze leerlingen 

goed voorbereiden op een positieve deelname aan de maatschappij.  
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Omdat elke leerling een eigen idee heeft over zijn toekomst en een eigen 

ondersteuningsbehoefte heeft, stellen wij samen met de leerling en de ouders het 

ontwikkelingsperspectief op. Hierin leggen we vast welke ‘route’ wij gaan volgen en 

welke ondersteuning de leerling hierbij krijgt. Wij evalueren dit regelmatig met de 

leerling en de ouders.  

 

Onze docenten passen de kennis over de ondersteuningsbehoeften ook toe bij het 

lesgeven. Het didactisch handelen wordt afgestemd op de leerdoelen en de leerbehoeften 

van de individuele leerling en de groep. De lessen zijn uitnodigend en activerend. Wij 

streven er naar dat alle leerlingen met plezier naar school komen. Waar nodig bieden wij 

individuele maatwerktrajecten, veelal met digitale ondersteuning. 

In ons onderwijs werken we voornamelijk met het Directe Activerend Instructie Model. 

Hiermee bieden wij een goede groepsinstructie met een vastomlijnde structuur. Veel 

interactie is van belang, zodat leerlingen de nieuwe kennis kunnen koppelen aan 

bestaande kennis. En we geven veel feedback, vooral gericht op het leerproces: “Hoe heb 

je het aangepakt? Waar liep je tegenaan? Welke oplossing heb je bedacht?” 

 

Ons onderwijs richt zich niet alleen op (cognitieve) leerresultaten, maar ook op sociale en 

maatschappelijke competenties. Aan het ontwikkelen van deze competenties besteden 

we veel aandacht, zowel op groepsniveau als individueel. We volgen de ontwikkeling van 

elke leerling op zowel de leerresultaten als de competenties.  

 

Elke VSO-school met VMBO of HAVO biedt examenmogelijkheden. Voor het examentraject 

werken we samen met het regulier onderwijs, vaak en bij voorkeur een school in de 

buurt. We volgen het programma van de school en nemen dezelfde toetsen af. Een 

diploma bij ons is dus een volwaardig diploma; onze leerlingen hebben dezelfde toetsen 

afgelegd als leerlingen op een reguliere school. 

Voor leerlingen die de arbeidsgerichte leerweg volgen, bieden we de mogelijkheid om 

certificaten te halen. Wij besteden veel aandacht aan het oefenen van 

arbeidsvaardigheden en laten leerlingen stap voor stap toewerken naar een baan. Eerst 

door te oefenen tijdens een interne stage, uiteindelijk door zo zelfstandig mogelijk buiten 

de school aan het werk te zijn. Hierbij werken we samen met het bedrijfsleven, het 

jongerenloket en de gemeente. 

 

Goede ondersteuning 

Op onze scholen werken we met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kort 

PBS). Het doel van PBS is om een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te creëren 

waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zodat ze zich optimaal 

kunnen ontwikkelen en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig 

aangepakt kunnen worden. We zien de school als een sociale gemeenschap, waarin 

leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam dezelfde taal spreken. In  

samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we  duidelijke afspraken 

hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt dat onze locatie transparant, duidelijk, 

betrouwbaar en veilig is voor iedereen. PBS is geen kant-en-klare methode, het is 
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maatwerk. Het is een manier van denken, waarbij de positieve insteek centraal staat. 

Deze insteekt draagt er toe bij dat er een veilig en positief schoolklimaat is.  

 

Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, bieden we individuele en 

groepstrainingen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen in sociale vaardigheden, in 

emotieregulatie en in agressiecontrole. 

Voor een deel van onze leerlingen is naast de ondersteuning die op school aangeboden 

wordt een meer specialistisch en intensiever aanbod nodig. Om dit te organiseren, werken 

we samen met de jeugdteams van de gemeente, de jeugdhulp en de Jeugd-GGZ. 

In ons schoolondersteuningsprofiel staat een uitgebreide toelichting op de vormen van 

ondersteuning die wij bieden.   

 

Positief klimaat 

Zoals hierboven staat beschreven hechten wij 

groot belang aan een positief pedagogisch 

klimaat. Een veilige school is van groot belang 

en zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het is 

een basisvoorwaarde om te kunnen leren en 

ontwikkelen. In ons beleidsplan ‘Een Veilige 

school’ staat uitgebreid beschreven wat wij 

doen om de veiligheid op onze scholen te 

waarborgen.  

Om pesten tegen te gaan, is op elke school 

een anti-pest-coördinator werkzaam. In het 

beleid ‘Een Veilige School' is het anti-pest 

beleid beschreven. Dit beleidsplan is te 

vinden op de website van Yulius Onderwijs. De sociale veiligheid wordt jaarlijks 

gemonitord met een gestandaardiseerd instrument dat een representatief en actueel 

beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen. 

 

Doorlopende leerlijn 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in hun leerproces zo min mogelijk overlap, 

breuken of gaten ervaren. Als leerlingen bij ons starten, zorgen wij voor een goede 

informatieoverdracht van de school van herkomst. Is van een leerling het onderwijsniveau 

niet duidelijk, bijvoorbeeld omdat een leerling thuis heeft gezeten, dan onderzoeken wij 

welk ontwikkelperspectief bij de leerling past. Op basis daarvan wordt vervolgens de 

uitstroombestemming bepaald. Wij houden daarbij rekening met de mogelijkheden en 

wensen van de leerling (en ouders). Op deze manier streven wij voor al onze leerlingen 

naar een doorgaande leerlijn.  

Aan de hand van de bepaalde uitstroombestemming wordt het lesstofaanbod op niveau 

afgestemd. Wij werken hierbij onder andere met PTA’s (examenprogramma’s), leerlijnen 

en methodes welke voldoen aan de kerndoelen. 

 

Op de scholen worden de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren 

heen verdeeld. Wij geven de leerlingen voldoende tijd om zich het aanbod zich eigen te 

Rapport Inspectie van het Onderwijs n.a.v. 

Vierjaarlijks Onderzoek 2018: “We zien dat het 

bestuur groot belang hecht aan de veiligheid in de 

scholen. (…) De sturing op veiligheid is onmiskenbaar 

en, zoals blijkt uit onder oordelen op de scholen, ook 

effectief. Op alle vijf onderzochte scholen is er 

sprake van voldoende veiligheid; op drie daarvan is de 

veiligheid goed. Dat is een sterk resultaat, zeker bij 

leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar en gezien 

de problematiek waarvoor zij het onderwijs bij Yulius 

volgen.” 
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maken. Met andere woorden wij bieden de leerstof aan in een logische fasering/opbouw, 

opklimmend in niveaus op een wijze die past bij de leeftijd en het niveau van de leerling. 

De inhoud van het onderwijs richt zich naast het verzorgen van de schoolse vakken ook op 

de sociaal emotionele ontwikkeling en op het bevorderen van actief burgerschap en 

sociale integratie. Het volledige didactisch aanbod per school is te vinden in de 

schoolgids. 

 

Ontwikkelingsperspectief en leerlingvolgsysteem 

Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectiefplan. Deze bevat de te verwachten 

uitstroombestemming (uitstroomprofiel) en een onderbouwing. De onderbouwing bestaat 

uit de samenhangende argumenten die relevant zijn voor het onderwijs en die daarmee 

de keuze onderbouwen voor de uitstroombestemming. Rekening houdend met de 

mogelijkheden van de leerling in relatie  tot de voor de uitstroombestemming vereiste 

kennis en vaardigheden. Yulius onderwijs conformeert zich aan de landelijke norm die 

aangeeft dat 75% van de gestelde uitstroombestemmingen worden gehaald.  

 

Driemaal per jaar toetsen wij de voortgang van de leerling en leggen dit vast in het 

leerlingvolgsysteem. Samen met de ouders en de leerling benutten we de gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem om te evalueren hoe het gaat. Aan de hand van deze evaluatie maken 

we, indien gewenst, opnieuw afspraken over wat nodig is om de uitstroombestemming te 

bereiken. Dit kan soms betekenen dat doelstellingen naar boven of beneden worden 

bijgesteld. De docenten gebruiken de informatie uit het ontwikkelingsperspectiefplan om 

het onderwijs dagelijks en op langere termijn af te stemmen op het niveau en de 

ontwikkeling van de leerling om hiaten of voorsprongen te signaleren en om te bepalen 

welke leerling welke steun, begeleiding of externe zorg nodig heeft.  

 

Actief burgerschap 

Onze scholen staan open voor leerlingen met verschillende achtergronden. In de klas 

leggen we de verschillende achtergronden op diverse manieren uit aan onze leerlingen. 

Wij zijn ook duidelijk over wat onze gedragsverwachtingen: iedereen gedraagt zich 

respectvol ten aanzien van elkaar. Door (meer) wederzijds begrip van elkaars achtergrond 

en door duidelijke gedragsverwachtingen, proberen wij actief burgerschap en sociale 

cohesie te stimuleren.  

Binnen alle scholen van Yulius Onderwijs worden de vakken Maatschappijleer en  

Loopbaanoriëntatie gegeven.  

 

Nederlandse taal 

Op al onze scholen is Nederlands de voertaal. Wij hechten er waarde aan dat iedereen 

elkaar kan begrijpen en verstaan, dit ook in het kader van veiligheid. Daar waar leerlingen 

geen Nederlands kunnen  spreken doen wij er alles aan om onze leerling zo snel mogelijk  

de Nederlandse taal eigen te maken. 
 

Onderwijstijd 

Om aan de wettelijke verplichte onderwijstijd te voldoen zorgt Yulius Onderwijs ervoor 

dat er voldoende tijd is geprogrammeerd en de tijd zodanig is verdeeld over de vakken 
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dat leerlingen in staat zijn het onderwijsprogramma tot zich te nemen. Door de wijze 

waarop de leerlijnen zijn opgebouwd  wordt gezorgd dat de verdeling van de 

onderwijstijd past bij de uitstroomprofielen van de school. Om lesuitval of verzuim tegen 

te gaan werkt Yulius Onderwijs volgens de werkwijze beschreven in het protocol 

onderschrijding onderwijstijd. Hiermee kunnen de scholen de leerlingen actief monitoren 

welke, door uiteenlopende redenen, niet meer aan de te behalen onderwijstijd kunnen 

voldoen. Dit de werkwijze heeft tot doel de leerlingen een dermate passend onderwijs- & 

zorgaanbod aanbieden zodat de ontwikkeling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied 

wordt gecontinueerd.  

 

Overig  

In de schoolgidsen van de onderwijslocaties staat beschreven welke eigen ambities de 

school heeft ten aanzien van het onderwijsprogramma, het pedagogisch-didactisch 

klimaat en het schoolklimaat en ten aanzien van de eigen ambities op het gebied van de 

veiligheid. Hierin staat ook beschreven hoe elke school invulling geeft aan de schooltijden 

en welke onderwijstijd de school hanteert.  
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3 Personeelsbeleid 
 
“De juiste mensen op de juiste plek.” 

 

Wij, de medewerkers van Yulius Onderwijs, zijn het belangrijkste kapitaal. Wij bieden 

goed onderwijs en de juiste ondersteuning. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Zowel hun cognitieve ontwikkeling, als de ontwikkeling van sociale 

en maatschappelijke competenties. Dit vraagt deskundigheid, toewijding, passie en 

plezier in het werk.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Om ervoor te zorgen dat wij goed zijn toegerust om ons werk te doen, voorziet Yulius 

Onderwijs in een programma voor deskundigheidsbevordering. Iedere medewerker neemt 

hieraan deel en wordt o.a. geschoold in psychopathologie, Positive Behaviour Support 

(PBS) en persoonlijke effectiviteit. De scholing kent verschillende vormen: individueel, 

groepsgewijs, face-to-face en e-learning. Een deel van de scholing wordt verzorgd door de 

Yulius Academie. 

 

Talentontwikkeling 

Naast dit programma, biedt Yulius Onderwijs in het kader van talentontwikkeling 

individuele scholingsmogelijkheden. Onderwijsassistenten kunnen bij ons hun 

lesbevoegdheid halen en er zijn bijvoorbeeld opleidingsplaatsen voor schoolpsychologen. 

Collega’s die hun 1e of 2egraads bevoegdheid willen halen, worden hiertoe gestimuleerd.  

De komende jaren ligt er voor ons, net als voor alle andere scholen, een uitdaging om 

voldoende medewerkers te hebben. Voor elke klas willen wij een goede leraar, voor elke 

school willen wij goede ondersteuning.  

 

Weving & selectie 

Wij realiseren ons dat het een lastige opdracht is om, terwijl er steeds minder leraren 

zijn, de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te behouden. Om dit toch te 

realiseren, investeren wij in goede werving en selectie. Wij maken onszelf meer 

zichtbaar, delen onze successen en gaan nog actiever op zoek naar nieuwe collega’s. Wij 

onderzoeken ook de mogelijkheden om meer zij-instromers voor het (voortgezet) speciaal 

onderwijs te enthousiasmeren. Nieuwe collega’s worden goed ingewerkt en begeleid, 

zodat zij met zelfvertrouwen en voldoende deskundigheid aan de slag kunnen. 

 

Onderwijskundig leiderschap 

Om onze scholen zo goed mogelijk te laten functioneren, vragen wij stevig 

onderwijskundig leiderschap. Schooldirecteuren die onze leidende principes naar de 

dagelijkse praktijk weten te vertalen, op samenwerking gericht zijn en het beste uit de 

leerlingen en de teams weten te halen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een 

evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, vergelijkbaar met de verdeling 
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tussen mannen en vrouwen in heel Yulius Onderwijs (zie ook het jaarverslag Yulius 

Onderwijs).  

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij met elkaar een leerklimaat op de scholen 

creëren waarbinnen leerlingen uitgenodigd worden tot ontwikkeling te komen. Zij doen 

dat met elkaar, vanuit de PBS-methodiek. Deze methodiek staat verder uitgewerkt in het 

beleidsplan een Veilige School. De leraren stemmen hun didactisch handelen af op de 

behoefte van de groepen en individuele leerlingen. Hierbij wordt de balans gezocht 

tussen de goede ondersteuning en didactisch aantrekkelijke lessen. Hoe dit op de scholen 

invulling krijgt is te vinden in de schoolgids de onderwijslocatie. 

 

Tot slot 

Tot slot zijn er regelmatig aanpassingen en aanvullingen in ons personeelsbeleid. De 

medezeggenschapsraad heeft hierbij een belangrijke rol, soms in de vorm van advies en 

soms in de vorm van instemming. In de medezeggenschapsraad hebben ouders en 

medewerkers zitting. Leerlingen hebben geen invloed op het personeelsbeleid.  

Yulius Onderwijs hecht groot belang aan ouder- en leerling participatie. Hoe dit op de 

scholen invulling krijgt is te vinden in de schoolgids de onderwijslocatie.  
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4 Stelsel van kwaliteitszorg 
 
“In de klas en op school. Daar gebeurt het.” 

 

Kwaliteit als speerpunt  

Kwaliteit betekent voor ons dat we onze missie, visie en leidende principes in het 

dagelijks handelen in de klas en op school terug zien. In ’t kort: leerlingen die met plezier 

bij ons naar school gaan en die hun (leer-) doelen met onze ondersteuning weten te 

realiseren.  

 

Aandacht voor kwaliteitszorg  

We sturen op kwaliteit en streven naar voortdurende verbetering. Om onze kwaliteit te 

blijven verbeteren, is het allereerst van belang dat wij zelf open staan voor feedback en 

onze prestaties willen blijven verbeteren. Hierbij werken we vanuit vertrouwen: wij delen 

kennis, leren van wat goed en niet goed gaat en wij ondersteunen elkaar in de 

kwaliteitsverbetering. Onze eigen waarnemingen en bevindingen vormen de basis van 

onze sturing op kwaliteit. Dit vullen we aan met gegevens, die we systematisch 

verzamelen en analyseren. Voorbeelden hiervan zijn onze interne audits, 

tevredenheidsonderzoeken, analyses van de leeropbrengsten en observaties in de klas.  

Samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs hebben we interne audits ontwikkeld. 

Medewerkers van Horizon en Yulius voeren audits op elkaars scholen uit. Door de frisse 

blik van buitenaf houden we onszelf scherp. Komen er verbeterpunten voort uit de audits, 

analyses of op basis van onze eigen waarnemingen, dan wordt dit op de scholen planmatig 

aangepakt. Ook voeren we jaarlijks een directiebeoordeling uit. 

Als extra ondersteuning nodig is, dan wordt dit geboden door de kwaliteitsadviseur, de 

bovenschools directeur of collega’s van andere scholen. 

 

Continue verbetering 

Ons eigen kwaliteitssysteem willen wij ook blijven verbeteren. De komende jaren zetten 

we de stap naar strategisch kwaliteitsmanagement. Niet alleen ‘meten = weten’, maar 

het strategisch inzetten van onze activiteiten op het gebied van kwaliteit. 
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Figuur 1: fases binnen kwaliteitszorg1 

 

Planning & control cyclus 

Jaarlijks wordt op bovenschools niveau een jaarplan opgesteld aan de hand van de doelen 

in het meerjaren strategisch beleidsplan 2018 – 2021. Dit bovenschools jaarplan wordt 

vertaald in een jaarplan op schoolniveau. De directeur Onderwijs ontvangt elke twee 

maanden een perioderapportage over de ontwikkelingen van de scholen van Yulius 

Onderwijs. Met behulp van deze perioderapportages werkt Yulius Onderwijs systematisch 

aan het daadwerkelijk bereiken van de doelstellingen en het zoveel mogelijk beperken 

van risico’s. Daarnaast vindt jaarlijks binnen de Yulius Onderwijs een verdiepingsanalyse 

plaats, de zogenaamde ‘managementreview’. 

 

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 

Tot slot voldoet Yulius Onderwijs aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Dit wordt 

jaarlijks opnieuw getoetst.  

 

 

  

 
1 Bron: Beekveld en Terpstra: strategisch kwaliteitsmanagement  
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5 Onze organisatie 
 
Binnen Yulius Onderwijs hebben onze leidende principes een belangrijke plek. Zij geven 

richting aan ons dagelijks handelen. Per school worden de leidende principes vertaald 

naar de klas, de ondersteuning, de samenwerking met ouders en de samenwerking met 

partners. Hierbij leren wij van elkaars werkwijze en is er tegelijkertijd ruimte voor 

verschillen.  

 

Organisatie   

Yulius Onderwijs is een dochterstichting van Yulius, een organisatie voor geestelijke 

gezondheidszorg en (voortgezet) speciaal onderwijs. Yulius Onderwijs biedt (voortgezet) 

speciaal onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met (het vermoeden van) een 

psychische stoornis. Yulius Onderwijs en Yulius GGZ werken nauw samen, zodat onze 

leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit maakt Yulius Onderwijs bijzonder 

geschikt voor leerlingen die baat hebben bij een intensief zorg-onderwijs traject in een 

pedagogisch-therapeutische leeromgeving.  

 

Identiteit 

Yulius is een onderwijsinstelling op algemeen bijzondere grondslag: leerlingen met 

verschillende levensovertuigingen en sociale, culturele en etnische achtergronden zijn bij 

ons welkom. Wij leren onze leerlingen omgaan met deze verschillen, samenwerken en 

rekening houden met elkaar. 

 

Ontstaansgeschiedenis 

Stichting Yulius is opgericht op 6 juli 2009, na een fusie tussen Stichting RMPI en Stichting 

De Grote Rivieren. Yulius Onderwijs is een dochterstichting van Yulius. 

 

De structuur van Yulius 

Yulius hanteert het Raad van Toezichtmodel als besturingsmodel. Een eenhoofdige Raad 

van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De Raad van Toezicht ziet 

toe op het gevoerde beleid. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-

Raad uit 2017 is onze leidraad.  

 

De organisatiestructuur van Yulius bestaat uit 13 kleinere organisatie-eenheden; de 

aandachtsgebieden. Deze 13 aandachtsgebieden vallen onder Wijkgerichte zorg, Kinder- 

en jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en (voortgezet) speciaal Onderwijs. De 

divisie Onderwijs heeft twee aandachtsgebieden, namelijk Onderwijs en Onderwijs & 

Zorg. Het organogram van Yulius ziet er als volgt uit: 

 

De structuur van Yulius Onderwijs 

Verantwoordelijk voor de aansturing van Yulius Onderwijs als geheel is de directie 

Onderwijs. De directie is lid van het managementteam van Yulius. De directeur Yulius 

Onderwijs heeft de dagelijkse leiding over Yulius Onderwijs en is verantwoordelijk voor de 
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algemene gang van zaken, de beleidsvorming en de beleidsuitvoering binnen Yulius 

Onderwijs. De directeur Onderwijs wordt op het aandachtsgebied Onderwijs & Zorg 

inhoudelijk ondersteund door de leading professional. 

De organisatiestructuur van Yulius Onderwijs is gebaseerd op het principe van integraal 

management, waarbij de bovenschools directeuren met een grote mate van 

zelfstandigheid integraal verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de gang van zaken 

op de scholen een en ander binnen centraal vastgestelde beleidskaders. De dagelijkse 

aansturing van de scholen is in handen van een schooldirecteur.  

 

Hieronder staat de organisatiestructuur van Yulius Onderwijs weergegeven in een 

organogram. 

 

 
Figuur 2: organogram Yulius Onderwijs 
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Scholen 

Yulius Onderwijs heeft in totaal 14 scholen onder het bevoegd gezag van Yulius Onderwijs 

in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Hier volgen 1429 leerlingen 

onderwijs (telling 1 februari 2018). Op acht locaties wordt uitsluitend onderwijs gegeven 

aan leerlingen die van een samenwerkingsverband passend onderwijs een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben gekregen voor het speciaal onderwijs. Zij 

hebben vanwege psychische problemen tijdelijk of structureel moeite om regulier 

onderwijs te volgen. Op de overige locaties zitten ook of uitsluitend leerlingen die naast 

het speciaal onderwijs een vorm van (dag)behandeling ontvangen. Welke ondersteuning 

Yulius Onderwijs op welke locatie biedt, leest u in ons schoolondersteuningsprofiel 

(www.yulius.nl/onderwijs). In onderstaande tabel staan de scholen die onder Yulius 

Onderwijs vallen. 

 

Scholen BRIN Afdeling 

De Wilgen 01UC-00 SO, residentieel en extern 

MFC 01UC-01 VSO, residentieel 

De Fjord 01UC-05 VSO, residentieel 

De Gaard 01UC-06 VSO, extern 

Drechtster College  01UC-08 VSO, extern 

’t Tij 01UC-09 VSO, residentieel en extern 

De Atlas 01UC-12 SO, residentieel en extern 

Ilex College 01UC-15 VSO, extern 

Heer Bokel College  01UC-16 VSO, extern 

Lingewaal College 01UC-19 VSO, extern 

Discovery College  01UC-21 VSO, residentieel en extern 

Middelland College 01UC-23 VSO, extern 

Reijerwaard College 01UC-24 VSO, extern 

Lombardia nog niet 

bekend 

SO, extern 

Tabel 1: scholen Yulius Onderwijs 

 

Indeling in clusters 

De scholen van Yulius onderwijs zijn verdeeld onder drie bovenschools directeuren welke 

direct leiding geven aan de directeur van de school. De scholen zijn voornamelijk 

geclusterd vanuit geografisch oogpunt. De bovenschools directeur geeft leiding aan de 

schooldirecteuren binnen het cluster. Door de verdeling van de scholen onder de 

bovenschools directeuren kunnen wij goed inspelen op de lokale en regionale situatie. De 

combinatie van gemeentebeleid en het beleid van een samenwerkingsverband maakt dat 

elke school met andere omgevingsinvloeden te maken kan hebben. De bovenschools 

directeuren kennen hun scholen en de bijbehorende gemeenten en 

samenwerkingsverbanden goed en spelen samen met de schooldirecteuren pro actief in op 

ontwikkelingen. 

 

  

http://www.yulius.nl/onderwijs
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Stafdiensten 

De scholen worden ondersteund door de stafdiensten, zoals de controller, de 

onderwijskundige staf, de adviseurs van Personeel & Organisatie, de medewerkers van de 

backoffice en de communicatieadviseur. Zij dragen bij aan het realiseren van onze missie, 

visie en strategische programmalijnen. 

 

Financieel gezond 

Een financieel gezonde bedrijfsvoering is een voorwaarde om onderwijs en ondersteuning 

van hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden. Hiertoe werken we met een jaarlijkse 

begrotings- en rapportagecyclus.  

 

Medezeggenschap 

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft Yulius Onderwijs een 

medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van 

iedereen die met Yulius Onderwijs te maken heeft: medewerkers, ouders/verzorgers en 

leerlingen. De MR is een medezeggenschapsorgaan met advies- en instemmingsrecht over 

bovenschoolse zaken. De MR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van 

gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. De medezeggenschapsraad wordt 

ondersteund door een ambtelijk secretaris.   

 

Ouderbijdragen en sponsoring 

Jaarlijks vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten die niet door de 

overheid worden vergoed, zoals de schoolreis en sportdagen. De oudergeleiding van de 

medezeggenschapsraad beheert de ouderbijdrage. Daarnaast kan het voorkomen dat 

bedrijven of particuliere Yulius Onderwijs willen sponsoren. In de gedragscode met 

betrekking tot sponsoring en donaties zijn de kaders vastgesteld voor het aanvaarden van 

giften.  
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6 Onze partners 
 
Wij zien onszelf als onderdeel van groter geheel. Partners zijn voor ons onmisbaar om 

onze missie, visie en leidende principes te kunnen verwezenlijken. 

 

Ouders en verzorgers 

Voor ons zijn ouders en verzorgers belangrijke partners. Zij kennen hun kind het best. 

Samen met hen zoeken we naar een vorm van onderwijs en ondersteuning die werkt. Wij 

evalueren regelmatig hoe het gaat met de leerling op school. 

Voor ons is het ook belangrijk om door de ouders en verzorgers op de hoogte gehouden te 

worden, mochten er belangrijke gebeurtenissen zijn. Of als er zorgen zijn, problemen 

ontstaan of er behoefte is aan meer afstemming. Hiertoe investeren wij in de relatie met 

de ouders en verzorgers, zodat zij ons kennen en tijdig weten te vinden.  

 

Samenwerkingsverbanden 

Yulius Onderwijs heeft leerlingen uit ruim 30 gemeenten. De meeste leerlingen wonen in 

het gebied van de 11 samenwerkingsverbanden waar wij deel van uitmaken.  

Elke samenwerkingsverband heeft een eigen gebied en bestaat uit scholen voor regulier 

en (voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen hebben met elkaar de opdracht om voor 

een dekkend aanbod te zorgen. Dit betekent dat er voor elke leerling een passende 

onderwijsplek moet zijn. Wij dragen hieraan bij door voor voldoende beschikbare 

onderwijsplekken op onze scholen te zorgen. Daarnaast bieden wij expertise en 

deskundigheidsbevordering aan het regulier onderwijs. Het regulier onderwijs ondersteunt 

ons door het partnerschap bij de examentrajecten en door samen met ons 

maatwerktrajecten voor leerlingen invulling te geven.  

Het totale aanbod van ondersteuning binnen een samenwerkingsverband staat beschreven 

in het ondersteuningsplan van elk samenwerkingsverband. 

 

Yulius Onderwijs werkt samen met andere schoolbesturen in 11 samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs, te weten: 

Nummer Naam  

PO 28-04 Hoekse Waard 

PO 28-05 RiBA 

PO 28-06 PPO Rotterdam  

PO 28-09 Drechtsteden 

PO 28-10 Dordrecht 

VO 28-04 Dordrecht 

VO 28-10 Koers-VO, Rotterdam 

VO 28-11 NWN 

VO 28-12 VPR 

VO 28-13 Noordelijke Drechtsteden 

VO 28-14 PasVOrm (Gorinchem e.o.) 

Tabel 2: samenwerkingsverbanden 
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Zorgpartners 

Voor een deel van onze leerlingen is een GGZ-behandeling of een jeugdzorginterventie 

noodzakelijk om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen. Yulius Onderwijs biedt zelf 

geen zorg, maar werkt wel samen met zorgpartners om zorg beschikbaar te maken. 

Omdat elke gemeente de jeugdzorg op een eigen manier in heeft gevuld, verschilt de 

beschikbaarheid van zorg per school. In de schoolgids van de betreffende school staat 

beschreven welke zorg op of rond de school beschikbaar is. 

 

Bedrijfsleven 

Een goede samenwerking met het bedrijfsleven vinden wij noodzakelijk om voor onze 

leerlingen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op scholen met de arbeidsgerichte 

leerweg werken stage-coördinatoren, die actief op zoek zijn naar bedrijven om mee 

samen te werken. Niet alleen voor stageplekken, maar ook als baan. Samen met onze 

leerlingen zoeken we de best passende stage- en arbeidsplek, zodat de kans op een 

positieve toekomst zo groot mogelijk is.  

 

Overige partners 

Gemeenten, de Inspectie van het Onderwijs en brancheorganisaties als LECSO behoren 

ook tot onze partners. Met gemeenten is er bijvoorbeeld veelvuldig contact over 

huisvestingvraagstukken en de ontwikkeling van onderwijs & zorgarrangementen. 

 

Belangrijke ketenpartners zijn: 

 Horizon (speciaal onderwijs voor leerlingen met complexe gedragsproblemen of 

gedragsstoornissen) 

 BOOR (speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke 

handicap, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen) 

 SPON (onderwijs en begeleiding voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsvraag) 

 Lucertis (kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en jongeren met psychische en 

psychiatrische stoornissen) 

 Pameijer (ondersteuning van kwetsbare mensen met psychosociale, psychiatrische 

problemen of een verstandelijke beperking)  

 Jeugd- en wijkteams (onderdeel gemeente) 

 Jeugdbescherming (onderdeel van Jeugdzorg) 

 Jeugdreclassering (onderdeel reclassering) 

 MEE (ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de 

samenleving) 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (preventieve jeugdgezondheidszorg) 
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Bijlage 1: Algemene schoolgegevens 
 
 

Algemene gegevens 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Yulius Onderwijs 

Adres  Dennenhout 1 

Postcode 2994 GC 

Plaats Barendrecht 

Telefoonnummer 088-4056401 

BRIN-nummer 01UC 

Nummer Kamer van Koophandel 24292566 

E-mailadres directie.onderwijs@yulius.nl  

Website www.onderwijs.yulius.nl  

Naam rechtspersoon Stichting Yulius 

Adres  Burgemeester de Raadtsingel 93c 

Postcode 3311 JG  

Plaats Dordrecht 

Telefoonnummer 088-40 50 600 

Tabel 3: algemene gegevens 

 
 
 
 
 
  

mailto:directie.onderwijs@yulius.nl
http://www.onderwijs.yulius.nl/
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De kennis binnen onze organisatie benutten wij optimaal. Wij  leren van elkaar en blijven onszelf 

voortdurend ontwikkelen. Door elkaar beter te kennen en ervaringen te delen, versterken wij onze 

verbinding met elkaar.  

 

Dit kan door vakgroepen samen te stellen, door met collega’s ervaringen en kennis uit te wisselen of 

bijvoorbeeld door intervisie. Hoe wij dit invulling gaan geven wordt nog uitgewerkt. Dat wij hier 

prioriteit aan geven, staat vast. Niet als incidentele actie, maar als vaste werkwijze, zodat wij het 

delen van kennis borgen in onze organisatie.   

 

Wij versterken onze samenwerking met de ouders en werken vanuit vertrouwen. Wij gaan de 

dialoog aan, om samen met ouders en leerlingen te bepalen welke doelen de leerling wil bereiken 

en wat de passende ondersteuning is. Regelmatig evalueren wij samen met de ouders en de leerling 

of wij nog op de goede weg zijn.  

 

Wij versterken onze samenwerking met het regulier en speciaal onderwijs, zorgaanbieders, 

gemeenten en het bedrijfsleven. Door goede samenwerking hebben onze leerlingen meer kansen om 

hun doelen te realiseren en zich optimaal te ontwikkelen.  

 

 

Programmalijn 1:  

Samenwerken & verbinden 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

Wij hebben het delen van kennis, ervaring en materialen voor alle 

collega’s in onze organisatie geborgd. Dit gebeurt planmatig, met 

expliciete aandacht voor de verbinding tussen collega's en 

optimale ondersteuning van ICT.   

 

 x   

Wij werken goed samen met ouders en wisselen kennis en ervaring 

uit. Ouders zijn goed geïnformeerd en ervaren betrokkenheid bij 

onze scholen en het leerproces van hun kind. In dialoog met 

ouders en leerlingen stellen wij de persoonlijke doelen en 

ondersteuning vast en evalueren wij de voortgang. 

 

 x   

Wij werken samen met het regulier onderwijs om leerlingen de 

mogelijkheid te bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen. 

Iedere school heeft een partnerschap met het regulier onderwijs.  

Elke VSO-school heeft de examineringsmogelijkheden nabij 

georganiseerd. 

 

  x  

Samen met onze partners realiseren  wij  een goede aansluiting op 

het vervolgonderwijs en een doorgaande lijn binnen het 

uitstroomprofiel arbeid. Hiertoe  heeft iedere school  een 

partnerschap met één of meerdere bedrijven en / of het 

vervolgonderwijs en werken wij samen met het UWV.  

   x 

 

 Programmalijn 1 
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Wij, de medewerkers van Yulius Onderwijs, zijn het belangrijkste kapitaal. Wij inspireren leerlingen 

en dragen bij aan hun ontwikkeling. Wij bieden goed onderwijs en de juiste ondersteuning. Dit 

vraagt deskundigheid, toewijding, passie en plezier in het werk.   

 

De komende jaren ontwikkelen wij onze deskundigheidsbevordering tot hoog niveau. Waar mogelijk 

maken wij dit ook beschikbaar voor het regulier onderwijs. Wij investeren in talentontwikkeling en 

in opleidingsmogelijkheden. Enerzijds om het beste uit onszelf  te halen, anderzijds om onze 

onderlinge verbinding te versterken.  

 

Daarnaast investeren wij de komende jaren in onze werving en selectie. Vanwege de groei van het 

aantal leerlingen hebben wij regelmatig nieuwe collega’s nodig. Enthousiaste collega’s, die goed 

onderwijs weten te combineren met de juiste ondersteuning en plezier. De juiste mensen op de 

juiste plek. Nieuwe collega’s worden goed ingewerkt en begeleid, zodat zij met zelfvertrouwen en 

voldoende deskundigheid aan de slag kunnen. 

 

Om onze scholen zo goed mogelijk te laten functioneren, vragen wij stevig onderwijskundig 

leiderschap. Schooldirecteuren die onze leidende principes naar de dagelijkse praktijk weten te 

vertalen, op samenwerking gericht zijn en het beste uit de leerlingen en de teams weten te halen. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten wij hiertoe met de nieuwe structuur, waarin onze toekomstige 

schooldirecteuren een sleutelpositie innemen.  

 

 

Programmalijn 2: 

Medewerkers: de juiste mensen op de juiste plek 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

Wij hebben  bekwame en bevoegde medewerkers. 

 

   x 

Wij werven voldoende nieuwe medewerkers, zodat alle 

vacatures tijdig vervuld zijn. Hiertoe geven wij 

planmatig invulling aan onze strategische 

arbeidsmarktcommunicatie en faciliteren wij 

opleidingsplekken. 

 

 x   

Wij selecteren de juiste mensen voor de juiste plek. 

Hiertoe werken wij met een gecentraliseerd werving- 

en selectieproces en bieden wij mogelijkheden voor 

interne mobiliteit.  

 

 x   

Wij behouden onze goede collega’s.  Hiertoe geven wij 

planmatig uitvoering aan onze visie op opleiding en 

talentontwikkeling en aan collegiale consultatie.  

Collega’s die starten met een nieuwe functie  bieden 

wij een goed inwerk- en begeleidingstraject.  

 

  x  

 Programmalijn 2 
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Onze management- en organisatiestructuur sluit aan op 

de missie, visie en leidende principes en draagt bij aan 

het realiseren van de strategische programmalijnen. 

Dit vertalen wij in een geactualiseerd functiehuis. 

 

   x 
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Wij ervaren dat leerlingen met psychische problemen vaak pas bij ons aangemeld worden als zij 

vastgelopen zijn in het regulier onderwijs. Er zijn eerder al diverse interventies ingezet die niet tot 

het gewenste resultaat hebben geleid. Dit vergroot het risico dat problemen van leerlingen 

complexer en chronischer zijn geworden en de motivatie om naar school te gaan is afgenomen. Om 

leerlingen tijdig de juiste ondersteuning te kunnen bieden, versterken wij onze samenwerking met 

het regulier onderwijs. Waar mogelijk blijft de leerling in het regulier onderwijs, waar nodig komt 

de leerling naar één van de Yulius-scholen.   

 

Op onze scholen stemmen wij het didactisch handelen af op de leerdoelen en de leerbehoeften van 

de individuele leerling en de groep. Ons onderwijsprogramma sluit aan op de behoeften en 

mogelijkheden van onze leerlingen en draagt bij aan het met plezier naar school gaan. Wij bundelen 

onze kennis en ideeën en ontwikkelen met elkaar een gedeelde visie op ons onderwijsprogramma en 

het didactisch handelen.   

 

Daarnaast bieden wij waar nodig aanvullende ondersteuning. Wat nodig is, stellen wij samen met de 

ouders en de leerling vast en evalueren wij regelmatig. De ondersteuning op onze scholen is geen 

standaardaanpak, want de standaard-leerling bestaat niet.  Steeds is er die ene bijzondere leerling 

of die ene bijzondere situatie, waarin gezocht moet worden wat nodig is. Ouders zijn hierbij onze 

partner, samen met hen en met de leerling zoeken wij naar de vorm van onderwijs en 

ondersteuning die werkt.  

 

Het didactisch handelen, de ondersteuning en de interventies die wij bieden, passen binnen de 

‘paraplu’ van Positive Behavior Support (PBS). De komende jaren versterken wij het werken vanuit 

PBS en is  op al onze scholen sprake van een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat.  

In samenwerking met het onderwijsveld en werkgevers ondersteunen we leerlingen bij de 

overgangsmomenten. Dit kan gaan om de overstap naar het regulier onderwijs, vervolgonderwijs of 

een baan. Het kan ook gaan om de overstap van één van onze SO-scholen naar een VSO-school.  Wij 

zien nog te vaak leerlingen die veel moeite hebben met de overstap  en willen er graag aan 

bijdragen dat de overgangen succesvol zijn.  

 

 

Programmalijn 3:  

Ondersteuning van leerlingen: tijdig en goed 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

Wij bieden leerlingen de juiste ondersteuning. Hiertoe 

geven wij planmatig uitvoering aan onze visie op 

ondersteuning en stemmen wij af met onze 

zorgpartners.  

 

  x  

Wij stemmen ons didactisch handelen af op de 

leerdoelen en leerbehoeften van de individuele leerling 

en de groep. Hiertoe geven wij planmatig uitvoering 

aan onze visie op ons onderwijsprogramma en het 

didactisch handelen. 

 

   x 

 Programmalijn 3 
Ondersteuning van leerlingen: tijdig en goed  



Meerjarenbeleidsplan Yulius Onderwijs 2018-2022, versie 1.0 
 

Wij stellen onze expertise beschikbaar aan de 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in de vorm van 

deskundigheidsbevordering.  

 

  x  

Wij stellen leerlingen in staat om 21-eeuwse 

vaardigheden te ontwikkelen. Hiertoe verrijken wij 

leersituaties en ontwikkelen wij nieuwe of aangepaste 

leerarrangementen.  

 

  x  
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Onze inzet is dat leerlingen op onze scholen tot ontwikkeling kunnen komen. Soms ligt de nadruk op 

onderwijs, soms (tijdelijk) meer op zorg. De juiste balans tussen onderwijs & zorg wisselt per 

leerling en varieert in de tijd. Van ons vraagt dit flexibiliteit en een continuüm van onderwijs, 

ondersteuning en zorg. Hiertoe intensiveren wij de komende jaren onze samenwerking met 

jeugdzorg en de jeugd-GGZ, met als doel om zorg voor al onze leerlingen beschikbaar te hebben.  

 

 

Programmalijn 4:  

Onderwijs & Zorg: de juiste balans 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

Voor al onze leerlingen is jeugdzorg en geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) beschikbaar.   

 

 x   

Samen met onze zorgpartners stellen wij de 

ontwikkeling van de leerling centraal in de balans 

tussen onderwijs en zorg. Hiertoe richten wij onze 

processen in en maken wij (samen-)werkafspraken. 

 

  x  

  

 Programmalijn 4 
Onderwijs & zorg: de juiste balans  
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De komende jaren zetten wij in op betere huisvesting. Huisvesting die bijdraagt aan het realiseren 

van onze missie en visie, dat wordt het uitgangspunt. Wij willen scholen om trots op te zijn.  

 

 

Programmalijn 5:  

Huisvesting: scholen om trots op te zijn 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

Alle onze schoolgebouwen voldoen aan de behoeften 

van onze leerlingen en medewerkers en bieden de 

mogelijkheid om onze strategische programmalijnen te 

realiseren. Hiertoe geven wij planmatig uitvoering aan 

ons meerjaren-huisvestingsplan en meerjaren-

onderhoudsplan.  

 

   x 

 

  

 Programmalijn 5 
Huisvesting: scholen om trots op te zijn  
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Een efficiënte, doelmatige en financieel gezonde bedrijfsvoering is voor ons een randvoorwaarde 

om onze strategische programmalijnen te kunnen realiseren. Wij worden in ons werk optimaal 

gefaciliteerd, zodat wij onze  aandacht op de goede dingen kunnen richten.  

 

Wij verankeren het continu verbeteren van onze kwaliteit in ons strategisch kwaliteitsmanagement.  

ICT krijgt als randvoorwaarde extra aandacht. Uitgangspunt is dat wij optimaal gebruik maken van 

ICT binnen ons onderwijs en in de bedrijfsvoering.  

 

Daarbij dienen wij de komende jaren vanzelfsprekend ook te voldoen aan de (nieuwe) wetgeving. 

Dit betekent dat al onze schoolpleinen vanaf 2020 rookvrij moeten zijn. Dit geldt voor de 

leerlingen, collega’s en bezoekers, zonder aparte rookzones of andere uitzonderingen. 

 

 

Programmalijn 6: 

Randvoorwaarden 

Dec. 

2018 

Dec. 

2019 

Dec. 

2020 

Dec. 

2021 

In 2020 zijn al onze scholen rookvrij (amendement 

Tabakswet 2016). 

 

 x   

Wij worden goed gefaciliteerd in ons werk. Dat 

betekent o.a. dat alle leermiddelen op tijd beschikbaar 

zijn en nieuwe collega’s  direct starten met een goed 

werkend account.  

 

 x   

Wij werken continu aan het verder vergroten van de 

kwaliteit van ons onderwijs, door te werken vanuit de 8 

principes van strategisch kwaliteitsmanagement. 

 

  x  

Onze sturingsinformatie is zo veel mogelijk real time, 

overzichtelijk en op verschillende niveaus beschikbaar. 

 

  x  

Elke school heeft 1 geïntegreerd (verbeter-/jaar-)plan, 

niet meer en niet minder.  

 

 x   

Wij maken gebruik van beschikbare subsidies, door op 

een structurele wijze tijdig aanvragen en 

verantwoordingen in te dienen. 

 

 x   

Onze ICT faciliteert ons in het realiseren van onze 

strategische programmalijnen. Dit betekent o.a. dat 

digitale onderwijsmogelijkheden optimaal benut 

kunnen worden, zowel door de leerling als door 

onszelf. 

 

  x  

 

 Programmalijn 6 
Randvoorwaarden  



   

   
 

Bijlage 3: Schoolgidsen 
 

 

De schoolgidsen staan op: 

https://onderwijs.yulius.nl/downloads  

https://onderwijs.yulius.nl/downloads

