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:::1 De Aloysius Stichting en
de sector

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die
het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal
(voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële
jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt,
adviseert en begeleidt de Aloysius Stichting leerlingen en onderwijsteams in
(regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden
passend onderwijs in Nederland. De Aloysius Stichting verzorgt het
onderwijs op 19 scholen, verdeeld over 50 locaties in 27 gemeenten. In totaal
wordt er aan circa 3500 leerlingen onderwijs gegeven. 
 
Ons onderwijs is ontwikkelings- en resultaatsgericht. Iedere leerling krijgt
op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een passend onderwijsaanbod.
We investeren in positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden
in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en
toekomstverwachtingen. Leren behoort inspirerend, uitdagend en eigentijds
te zijn! Het doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat
zij kunnen meedoen in onze samenleving.
We trekken samen op met ouders/voogden, (jeugdzorg-)instellingen en
andere samenwerkingspartners, opdat we een goed antwoord kunnen
bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Onze circa 1000
medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij
werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en
laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk.
 
Het onderwijs bij De Burcht valt onder het bevoegd gezag van de Aloysius
Stichting te Voorhout.
De actuele bezetting van het bestuur van de Aloysius Stichting staat op de
website van de stichting (www.aloysiusstichting.nl). Het bestuur bestuurt op
hoofdlijnen.
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Wij kennen drie sectoren: Sector Noord en Gesloten Onderwijs, sector West
en sector Zuid. De Burcht maakt deel uit van de sector Noord en Gesloten
Onderwijs.
 
Sectorkantoor Noord en Gesloten Onderwijs
Sectordirecteur de heer R. Prast

Contactgegevens:
Havinghastraat 17
1817 DA ALKMAAR
072 511 26 32
www.aloysiusnoord-gesloten.nl
sb.nh@aloysiusstichting.nl
 
De Burcht
Directeur mevrouw B. de Jong

Contactgegevens:
Rijksstraatweg 24
2171 AL SASSENHEIM
071 305 55 91
www.vso-deburcht.nl
burcht@aloysiusstichting.nl
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:::2 Waar we voor staan

2.1 Onze missie en visie
Binnen De Burcht werken we vanuit de onderwijsvisie van de Aloysius
Stichting. Op alle scholen binnnen de Aloysius Stichting wordt gewerkt aan
een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor de leerlingen, hun ouders
en onze partners.
 
"Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker
hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid."
 
Randvoorwaarden
Goed onderwijs vraagt allereerst om een positieve basishouding van onze
medewerkers. Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd in
voor onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan
wijzelf. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk,
doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden iedere
leerling de moeite waard.
 
Mensbeeld
Mensen zijn uniek, de moeite waard, hebben kwaliteiten en kunnen zich
ontwikkelen door met en van elkaar te leren.
 
Waar gaan we vanuit?
We gaan uit van ontwikkelingsmogelijkheden en talenten. Vanuit een
positief, ecologisch perspectief willen we leerlingen zichzelf laten
ontplooien, waardoor ze als uniek persoon optimaal kunnen deelnemen aan
onze samenleving.
 
Ieder kind een passende plek in de samenleving
Daar gaan we voor in gezamenlijkheid met ouders, verzorgers en
netwerkpartners.
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Leren
Dat moet inspirerend, uitdagend en eigentijds zijn. Gericht op de 21e eeuw.
 
Onze scholen
Onze scholen stellen zich bij alles wat ze doen de vraag: komt het ten goede
aan onze leerlingen? Niet alleen het ontwikkelingsperspectief van de
leerling staat centraal, ook dat van de medewerkers en de organisatie. Ons
onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn
ontwikkelingsperspectief een passend onderwijsaanbod. We investeren in
positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden rekening met
hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat
leren inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Doel is uiteindelijk dat
onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij volwaardig kunnen meedraaien
in onze samenleving.
We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg )instellingen en andere
samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de
onderwijsbehoeften van leerlingen. Om daarop goed aan te kunnen sluiten,
zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze circa 900
medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij
werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en
laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk.
 
De Burcht wil onderwijs bieden dat zo goed mogelijk aansluit op de
mogelijkheden en interesses van de leerling. Dit doet de school in
samenwerking met Teylingereind, zodat er één plan is voor onderwijs,
behandeling en begeleiding van de leerling.
 
De Burcht wil de leerling nieuwe kansen geven, ook als het even niet goed
is gegaan; een veilige school zijn, waarin de leerling zich zo goed mogelijk
kan ontwikkelen. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden tot
diplomering, het behalen van certificaten, arbeidsvaardigheden leren en
werk vinden middels een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat de leerling zich  voorbereidt op de maatschappij. Wij
besteden daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming en
burgerschapscompetenties.
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2.2 Koers van de Aloysius Stichting
Onze koers 'Samen betekenisvol leren' loopt van 2016-2020. In deze koers
staan onze visie, missie, kernwaarden, onderwijsvisie en plannen tot 2020.
Op basis van onze stichtingskoers maakten onze scholen hun
Schoolplannen voor 2016-2020.
 
Koers en ambitie
Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners
kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal)
onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht
betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen
nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat
onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze
netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking
onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.
 
Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze
leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een
levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van
ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of
vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius
halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook
buiten onze scholen.
 
Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons
onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede
persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel,
net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen
mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen
zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van
ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich
permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie
onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en
ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle
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toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een
betekenisvol leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en
‘meedoen’ in de samenleving. Dat geldt ook voor onze
ondersteuningsdiensten, van waaruit onze experts leerlingen, professionals,
teams en directeuren in het regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.
 
10x samen betekenisvol leren
Dat doen wij sámen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze
leerlingen zo de beste kansen te bieden op een betekenisvol bestaan.
 

Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend en integraal-
onderwijs(zorg)aanbod.
Iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn eigen-
ontwikkeling.
Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding,-
onderwijs, ondersteuning en zorg.
21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie zijn onderdeel van ons-
onderwijs.
Leerlingen leren met hoofd, hart en handen in een betekenisvolle-
leeromgeving.
Onze onderwijsprofessionals zijn hbo+ opgeleid, vervullen meerdere-
rollen en maken onze onderwijsvisie zichtbaar in praktijk.
Onze scholen/ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden-
professionele leergemeenschappen die talent optimaal inzetten.
Wij werken vraaggericht en integraal samen met onze netwerkpartners.-
Wij maken goede doorgaande leerlijnen en ontwikkelingsvoortgang-
zichtbaar in (digitale) portfolio’s.
Wij ontwikkelen nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen, ook voor nieuwe-
doelgroepen.
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2.3 Samenwerking met Teylingereind
Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting die plaats biedt aan
92 jongeren.
 
Het leven binnen Teylingereind wordt gekenmerkt door:

Een geintegreerd dagprogramma (zie 48 weken: 1.2.3., blz 10)-
Doelgerichte begeleiding (op basis van individuele perspectiefplannen)-
Intensieve samenwerking en communicatie (gebruikmakend van de-
landelijke methodiek YOUTURN)

 
De samenwerking tussen de school en de inrichting is zeer intensief.
Op allerlei niveau's zijn er contactmomenten tussen de school en de
inrichting.
Voorbeelden hiervan zijn: overdracht, mentor-mentor contacten,
trajectbesprekingen,gezamenlijke scholing en themamiddagen.
Ook in het management wordt in diverse overlegvormen intensief
samengewerkt waarbij de behandeling en het perspectief van de jongere
altijd centraal staat.
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2.3.1 Eén kind één plan
Justitiele Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind werkt sinds 2010 met de
basismethodiek YOUTURN. Ook het personeel van de Burcht is in deze
methodiek getraind en werkt vanuit dezelfde basisprincipes. Naast het feit
dat docenten samen met de groepsleiders de TOP'S! bijeenkomsten
verzorgen, is er ook vanuit de zorgstructuur aansluiting bij YOUTURN
gezocht. Opvoeding en behandeling zijn binnen YOUTURN mede
vormgegeven door de ontwikkelprofielen (zie JJI handleiding YOUTURN). In
deze profielen zijn ook schoolgerelateerde items opgenomen, zodat vanaf
het begin van de plaatsing er een inhoudelijke uitwisseling ontstaat over de
ontwikkeling van de jongeren op de groep en op school. Vanuit school is er
een inhoudelijke bijdrage aan de perspectiefplannen en op hun beurt
voeden de perspectiefplannen de ontwikkelingsperspectiefplannen
(OPP's) van school.
Alle jongeren van een groep worden (twee)wekelijks besproken in het
multidisciplinair overleg (MDO); hierbij zijn aanwezig: de
gedragswetenschapper, de trajectbegeleider en de zorgcoördinator of de
orthopedagoog vanuit onderwijs.
 
2.3.2 YOUTURN
Sinds 2010 werken alle JJI’s volgens dezelfde methodiek met de jongeren.
Deze basismethodiek heet YOUTURN. Ze is gebaseerd op een combinatie
van het sociaal competentiemodel en de Amerikaanse methodiek EQUIP.
Deze laatste methodiek is in 2014 doorontwikkeld tot de Nederlandse
variant TOPs!
 
YOUTURN draagt als methodiek en als onderdeel in de samenwerking met
ouders en ketenpartners bij aan een succesvolle terugkeer naar de
samenleving van de jongere.
 
De onderdelen van YOUTURN zijn:
● Trajectgericht werken in samenwerking met ketenpartners
● Inzet van gevalideerde screenings- en meetinstrumenten
● Competentiegericht werken
● Omgaan met boosheid
● Sociaalvaardig gedrag
● Moreel redeneren
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● Kennen van denkfouten en probleem gedragingen, TOP-gedachten en
TOP-gedrag
● Basisprofielen en persoonlijke ontwikkelprofielen
● TOPs!- en TIP-bijeenkomsten
● Ouderparticipatie
● Interculturalisatie
● Kennen van de gevolgen voor slachtoffers
● Intensieve samenwerking tussen mentor en jongere en tussen mentor en
ouders
● Positieve groepsbeïnvloeding voor een veiliger leefklimaat op de groep en
leerklimaat in de klas.
 
2.3.3 48 weken onderwijs, doorlopend en geïntegreerd
dagprogramma
Aanleiding en opdracht
In 2014 hebben de ministeries van V&J, VWS en OCW een commissie
verbetermogelijkheden
onderwijs in gesloten jeugdinstellingen ingesteld die een adviesrapport
heeft uitgebracht.
 
De Ministeries streven naar een integrale verbeteraanpak op basis van
de adviezen van deze commissie.
Het Ministerie van OCW heeft daaruit advies 6: ‘laat de school 52 weken per
jaar open’, gedeeltelijk overgenomen en besloten om 48 weken te
financieren.
Het ministerie van OCW heeft hiervoor extra financiering beschikbaar
gesteld.
 
 
Waar moet een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma
aan voldoen?
Er zijn verschillende manieren waarop een doorlopend en geïntegreerd (dag)
programma door instelling en school kan worden gerealiseerd.
Altijd gebaseerd op een gezamenlijke visie en vormgegeven door de mensen
en middelen waarover de instelling beschikt.
Er is bewust niet een bepaald model als normmodel voorgelegd.
Daarom zullen de realisaties vele vormen kennen.
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Welke resultaten willen we hiermee gezamenlijk bereiken?
Iedere jongere ontvangt een programma dat past bij zijn cognitieve
capaciteiten, zijn mogelijkheden en talenten. Door 48 weken onderwijs aan
te bieden, wordt er ook voor jongeren die kort in Teylingereind verblijven
inhoudelijk dagprogramma geboden. Tevens krijgen de langverblijvers de
mogelijkheid om te verdiepen of herhalen in aanloop naar de examens.
Er wordt een integraal aanbod ontwikkelt door De Burcht en Teylingereind
waarin medewerkers van beide instellingen een rol spelen. Het aanbod is
gericht op onder andere:

extra begeleiding in aanloop naar de examens-
keuzevakken als onderdeel van Entree-trajecten-
verdieping van lesstof door thema-bijeenkomsten-
interessante workshops-

 
 



 



3
 



20 ONDERWIJS

:::3 Onderwijs

3.1 Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod van de Burcht is afgestemd op de
uitstroombestemmingen.
Wat leerlingen op de Burcht leren, sluit aan bij instroomeisen van het
regulier voortgezet onderwijs, mbo of bij de wensen van werkgevers. Wij
hebben onze leerroutes afgestemd op het niveau dat een leerling nodig
heeft om succesvol door te stromen naar vervolgonderwijs, dagbesteding of
arbeid.
 
Leerlingen die zich voorbereiden op een baan, volgen de leerroute
arbeidstoeleiding. Het onderwijsprogramma is praktijkgericht waarbij de
focus ligt op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden.
 
Leerlingen die zich voorbereiden op terugkeer of uitstroom naar
vervolgonderwijs krijgen een passend aanbod. Om de continuïteit van het
onderwijs te garanderen, wordt zo mogelijk aangesloten bij het
lesprogramma van de stamschool.
 
 
 
 
3.1.1 Doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Vanuit het ministerie OCW wordt aangedrongen op het verbeteren van het
niveau van taal en rekenen bij leerlingen in zowel het reguliere als speciale
basis-, voorgezet- en beroepsonderwijs. In aansluiting hierop geeft de
Burcht extra aandacht aan de vakken Nederlands, Engels en
rekenen/wiskunde. De Burcht gaat er vanuit dat voldoende competentie op
het gebied van taal en rekenen een belangrijke bijdrage kan leveren aan een
positieve beïnvloeding van de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlijnen
taal en rekenen worden op de Burcht vakspecifiek gegeven. Voor elke
leerling waarvan het startniveau onbekend is, wordt aan het begin van het
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onderwijstraject binnen de Burcht het niveau bepaald d.m.v. van
niveautoetsen. Leerlingen op de Burcht kunnen daarnaast middels een
aantal IVIO examenrondes per schooljaar certificaten Nederlands, Engels
en rekenen/wiskunde behalen.
Naast de reguliere lessen in bovenstaande vakken staan er
examentrainingen en individuele lessen ingepland om maatwerk te kunnen
bieden aan leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben om het
streefniveau te halen.
 
3.1.2 Leerroutes en opleidingsaanbod
Leerroute gericht op Uitstroom vervolgonderwijs:
Trajectonderwijs is voor leerlingen die terugkeren naar de school van
herkomst of hun leertraject op een andere school kunnen voortzetten. Het
aanbod is gericht op het doorzetten van het bestaande schooltraject:
Toeleiden naar vervolgonderwijs (mbo 1,2 3, 4) met extra aandacht voor de
basisvakken Nederlands en rekenen en mogelijkheid tot behalen van
branchecertificaten zoals, VCA, Fitvak, BGP, lasdiploma en cursus LOI/NTI
 
Leeroute gericht op Uitstroom Arbeid:
Terugkeer naar werk
Arbeidstoeleiding
Mogelijkheid tot behalen van branchecertificaten zoals, VCA, Fitvak,
BGP, lasdiploma, hef- en reachtruck en Asbestverwijderaar. 
 
Opleidingsaanbod langverblijvers:
Entree-opleiding in de volgende richtingen: Assistent Bouwen Wonen en
Onderhoud; Assistent Dienstverlening en Zorg; Assistent Installatie- en
Constructietechniek
Staatsexamentraject op niveau vmbo basis-kader-tl en havo
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3.2 De ontwikkeling van het onderwijs in de
school
Binnen onze school werken we met een jaarplan. Hierin staan onze doelen
waar we in een jaar met elkaar aan werken en wat wij willen bereiken. Deze
doelen komen voort uit feedback op ons onderwijs en op ons handelen.
Verder zijn de koersdoelen van onze stichting leidend voor hoe we ons
verder willen ontwikkelen. Deze koersdoelen zijn, net als ons schoolplan,
voor 4 jaar leidend.
 
De speerpunten voor De Burcht uit het jaarplan 2019 zijn als volgt:
 

passend uitdagend integraal onderwijsaanbod bieden vanuit de-
ontwikkeling van het geïntegreerd dagprogramma met de
samenwerkingspartner
een betekenisvolle leeromgeving verder ontwikkelen met aandacht voor-
leren dmv hoofd, hart en handen
mede-eigenaarschap van leerlingen in hun ontwikkel- en leerproces-
het verder inrichten en vormgeven van doorgaande leerlijnen-
voortdurende ontwikkeling van een (onderwijs)team dat vraaggestuurd-
werkt en vorm geeft aan het ontwikkelen van een leer- en
leefgemeenschap

 
Voor het onderwijsteam wordt 4 maal per jaar een studiedag ingepland, elk
aan het eind van een periode van 12 weken.
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3.3 Behaalde resultaten jaarplan
 
Belangrijke resultaten die we in 2018 in gang hebben gezet en die in 2019
een stap verder komen, zijn:

Verder verdiepen en vormgeven van geïntegreerd dagprogramma met de-
samenwerkingspartner. We hebben daartoe een gemeenschappelijk
projectplan op werkprocesniveau waarin de ontwikkeling van de
leerling/jongere de kern vormt. 
We hebben als eerste een belangrijke stap gezet in een-
gemeenschappelijke intake. Daarin wordt sneller duidelijk welke
onderwijsinhoudelijke ondersteuning en welk onderwijsaanbod leerlingen
nodig hebben. Gezien de korte verblijfsduur van leerlingen (gemiddeld 57
dagen) is dat belangrijk om direct leerlingen een passend en goed aanbod
te kunnen bieden. 
We hebben breder aandacht voor praktijkgericht onderwijs door het-
verder uitbouwen van de opleiding Consumptieve Techniek en 
We bieden arbeids-werknemersvaardigheden aan door het verdiepen en-
ontwikkelen van de technische opleidingen. Dit zal oa in 2019 verder vorm
krijgen doordat we actief samen met de instelling een project gaan
uitvoeren waarin direct aandacht is voor arbeidstoeleiding. Daarnaast
ontwikkelen we een onderwijs-arbeidstrainingscentrum waarin we intern
concreet leerlingen in aanraking brengen met arbeid
We zetten in ons onderwijs meer in op LOB (loopbaanoriëntatie), op LB-
(burgerschapscompetentie-ontwikkeling): er is een leerlijn ontwikkeld die
concreet wordt aangeboden in het dagelijks onderwijsprogramma van
leerlingen
We zijn het mentoraat verder aan het ontwikkelen in de richting van-
coaching zodat leerlingen leren meer zicht te krijgen op wat zij kunnen en
hoe zij een stap verder kunnen komen in bv vervolgonderwijs of in de
keuze van een opleiding ook binnen de muren van de school. 
Ieder schooljaar kunnen leerlingen die lager verblijven succesvol afsluiten-
doordat zij een opleiding bij ons kunnen afsluiten. Dat kan zijn een
Entreeopleiding of een AVO-opleiding zijn of het zijn certificaten in de
richting van arbeidstoeleiding (zie diploma’s)
Het AVO krijgt dagelijks vorm doordat we actief aandacht hebben voor-
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taal-reken en vakgericht onderwijs
We geven concreet vorm aan doorgaande leerlijnen, leerlingen ervaren-
dat als positief (zie leerklimaatonderzoek), zowel in richting van het
onderwijs dat de leerling zal volgen als hij weer buiten de muren van de
school is als ook intern om het onderwijs zo dicht mogelijk bij de leerling
te brengen, we zoeken daarbij actief naar wat de individuele leerling
(aan)kan
Om bovenstaande te realiseren wordt er actief vorm gegeven aan training-
van het onderwijsteam in 21st Century Skills, in de methodiek van de
instelling, TOP’s en You Turn, om dat  gezamenlijke onderwijs te kunnen
vormgeven, training in skills mbt LOB en LB.
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3.4 Leerklimaatonderzoek
Vanuit het lectoraat Jeugd van de Hogeschool van Leiden wordt 2 keer per
jaar onderzoek gedaan naar het leef-, leer- en werkklimaat in onder andere
jeugdzorg-instellingen en verbonden scholen (residentiële jeugdzorg en
onderwijs). Ook De Burcht werkt mee met de leerklimaatonderzoeken en
gebruikt de uitkomst om eventueel bij te sturen waar dat nodig is. Het
leerklimaatonderzoek is in eerste instantie specifiek ontwikkeld om leraren
op scholen verbonden aan residentiële instelling en de leiding van de school
gerichte feedback en handvatten te geven op verschillende items die van
invloed zijn op de leerprestaties en het welbevinden van de leerlingen.
Daarvoor zijn vijf afzonderlijke leerklimaatschalen te onderscheiden. De
eerste schaal ‘Ondersteuning van de docent’ geeft inzicht in de perceptie
van de leerlingen op de mate van ondersteuning en stimulatie van de
docenten. De tweede en derde schaal bestaan uit percepties van gedrag in
de klas tussen leerlingen onderling; ‘Disruptief gedrag’ en
‘Groepsdynamiek’. De vierde schaal ‘Leeratmosfeer’ gaat over de
voorwaarden om te kunnen leren en concentreren op taken in de klas. Tot
slot gaat de vijfde schaal ‘Groei’ over de mate waarin de leerlingen ervaren
dat ze vooruit gaan op school en dat het volgens hen nut heeft dat ze naar
school gaan.
 
Een volledig overzicht van de resultaten van het leerklimaatonderzoek
(afgenomen in het najaar van 2017) staat op onze site
(www.vso-deburcht.nl).
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:::4 De zorg voor de
leerlingen

4.1 Intake
Zo spoedig mogelijk nadat de leerling op Teylingereind is gearriveerd, volgt
er een uitgebreid intakegesprek met een gedragswetenschapper van de
inrichting. Door middel van een verslag wordt de school op de hoogte
gebracht van de inhoud van dit gesprek.
De orthopedagoog of de zorgcoördinator voeren een verdiepend gesprek
met de leerling waarin alle schoolgerelateerde zaken besproken worden.
Op basis van de bovengenoemde informatie wordt het
startdocument ingevuld met alle gegevens die voor de school relevant zijn.
Het zorgteam neemt contact op met de school van herkomst om zodoende
te bepalen of de leerling na zijn vrijlating terug kan keren en op welk niveau
en met welke leerstof de leerling tijdens zijn verblijf verder kan.
Voor de leerlingen die voor hun plaatsing in de inrichting niet ingeschreven
staan op een school en/of zullen uitstromen naar arbeid, wordt contact
opgenomen met de reclassering.
Indien de informatie er niet of onvoldoende is, worden er niveautoetsen
en/of beroepskeuzetesten afgenomen.
 
 

4.2 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Voor elke leerling wordt er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
opgesteld. Hierin staat beschreven waar de leerling naartoe gaat
(uitstroom), welke resultaten we verwachten (leerrendement) en binnen
welke tijd (planning). Het OPP wordt geëvalueerd tijdens
leerlingbesprekingen en wordt besproken tijdens de
perspectiefplanbespreking. Het ontwikkelingsperspectief is leidend bij de
onderwijsdoelen en de lesplanning.
.
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4.3 Verantwoordelijkheden binnen de
leerlingenzorg
De visie op de leerlingbespreking bij De Burcht is er op gericht de voortgang
in de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, te monitoren en bij te
stellen. Om vanuit deze visie te kunnen werken is het noodzakelijk om met
alle, bij de leerling betrokken, docenten overleg te voeren. Het doel van de
leerlingbespreking is het uitwisselen van ervaringen en vaststellen van de
vorderingen ten opzichte van de gestelde doelen met betrekking tot het
ontwikkelingsperspectief (uitstroombestemming en
leerrendementsverwachting).
 
 
4.3.1 Schoolmentor / Studieloopbaan Begeleider
De schoolmentor of SLB-er (Studieloopbaan Begeleider) is het eerste
aanspreekpunt bij zaken rondom de leerling en/of klas. De jongeren die
werken aan hun voortgezet onderwijs traject hebben een metor. De mbo en
arbeidstoeleiding leerlingen hebben een SLB-er. De mentor of SLB-er
werkt in een kernteam en draagt zorg voor de informatie en afspraken met
en rondom een leerling. Hij / zij is de spil in het onderwijsaanbod. Hij draagt
zorgt voor het onderwijs aan de leerling. Bovendien schrijft hij de Onderwijs
Perspectief Plannen (OPP) voor zijn leerlingen De mentor zit de
klassenbespreking voor. De schoolmentor houdt structureel contact met de
mentor van de leefgroepen en vice versa over de ontwikkelingen /
vorderingen van de leerling. Tevens probeert de schoolmentor in
samenwerking met de groepsmentor de ouder(s) en/of verzorger(s) te
betrekken bij dit proces. De schoolmentor houdt wekelijks
studieloopbaan-gesprekken met zijn leerlingen. 
 
4.3.2 Commissie voor de Begeleiding (CvB)
De Commissie voor de Begeleiding komt wekelijks bijeen om nieuw
ingestroomde leerlingen te bespreken, leerlingen te plaatsen in een klas,
ontwikkelingsperspectiefplannen vast te stellen en te evalueren en om
zorgleerlingen te bespreken. De doelstelling is onder meer om alle
leerlingen gefundeerd te plaatsen in de klas, te controleren of er voldoende
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informatie bekend is over een leerling, het ontwikkelingsperspectiefplan en
daarmee tevens het uitstroomprofiel vast te stellen en docenten
handreikingen geven in de omgang met de zorgleerlingen. De CvB indiceert
vervolgonderzoek bij leerlingen wanneer er vragen zijn over het
(start)niveau van de leerlingen.
 
De CvB bestaat uit: directie, zorgcoördinator en orthopedagoog (tevens
voorzitter).
 
4.3.3 Bestendigingsmonitor leerlingen
De Burcht volgt de leerlingen die minimaal 3 maanden op onze school
hebben gezeten nog een half jaar nadat zij zijn uitgeschreven van De Burcht.
Na een jaar en twee jaar na het verlaten van onze school, wordt er nog een
volgmeting gedaan om te kijken waar de leerling terecht is gekomen. Dit
heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen.
Daarnaast wil de school weten of leerlingen goed op hun plek zitten en of
het advies dat is gegeven correct bleek. Om dit proces te vereenvoudigen
heeft de Aloysius Stichting een bestendigingsmonitor ontwikkeld.
 
4.3.4 Kwaliteitszorg
Op onze school willen wij goed onderwijs geven. Wanneer we de kwaliteit
van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot
belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. 
 
Zo analyseren wij periodiek de doelgroep, volgen de leerresultaten van de
leerlingen en brengen de uitstroomgegevens in kaart. Regelmatig worden
er tevredenheidspeilingen en leerklimaatanalyses verricht onder leerling en
personeel, pedagogisch medewerkers en samenwerkingspartners. De
analyse van de bovenstaande gegevens levert informatie over de kwaliteit
van ons onderwijs en dient als uitgangspunt voor eventuele verbeteringen.
De resultatie worden met de klas besproken om samen te bepalen hoe we
voor een (nog) beter leerklimaat kunnen zogen zodat er een omgeving
ontstaat waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen. Een uitgebreide
rapportage van het leerklimaatonderzoek vindt u op www.vso-deburcht.nl 
 
Vanuit de Aloysius Stichting wordt de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt
door middel van interne en externe audits. 
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Natuurlijk is het keurmerk dat wij hebben gekregen na certificeren voor de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs welkom, maar het is niet ons doel.
'Kwaliteit' moet in de genen van onze organisatie zitten, zodat we ons
allemaal bewust zijn van de noodzaak om ons onderwijs steeds vreder te
verbeteren. Plan - Do - Check - Act dus, om daarna die verbetercyclus weer
te herhalen. 
 
De Aloysius Stichting is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de
Kwaliteitsnorm Speciaal onderwijs. Wij zijn gecertificeerd door Certiked.
 
4.3.5 Contact en overleg inrichting - ouders - school
Wij vinden het belangrijk dat de ouder(s) en/of verzorger(s) worden
betrokken bij het schooltraject van hun kind. Zij zijn één van de
belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle terugkeer naar de
smaenleving. Ouder(s) en/of verzorger(s) worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de Perspectiefplanbespreking van hun kind. Samen met de
inrcihting organiseren wij rondleidingen en ouderavonden. Ouders worden
ook uitgenodigd voor feestvieringen en diploma-uitreikingen.
 
4.3.6 Schoolondersteuningsplan
Dit Schoolondersteuningsprofiel biedt een samenvatting van de
ondersteuning die er geboden wordt en de ambities die de school heeft ten
aanzien van kwaliteitsverbetering. De volledige informatie ten aanzien van
ons onderwijs-en zorg aanbod staat beschreven in
het Schoolondersteuningsplan.
 
Leerlingaantal: 92
Klassengrootte: 7
Doelgroep:De Wet op Passend Onderwijs geeft aan dat het (voorgezet)
speciaal onderwijs bestemd is voor kinderen van wie vaststaat, dat zij
overwegend op een orthopedagogische en orthodidactische benadering
aangewezen zijn. De leerlingenpopulatie van de Burcht kenmerkt zich door:

een grote diversiteit aan leeftijden, culturele achtergrond, cognitief niveau-
en problematiek 
het merendeel van de jongeren is opgegroeid in een situatie waarin-
veiligheid en structuur ontbreken. 
er is vaak sprake van een (zeer) beperkte agressie regulatie,-
ontwikkeling- en gedragsproblematiek en (beginnende)



32 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

persoonlijkheidsstoornissen
er is meestal sprake van een beneden gemiddeld/laag intelligentieniveau-
Bij de geplaatste jongeren heeft er vaak al een langdurig-
hulpverleningstraject plaatsgevonden met onvoldoende resultaat. 
Zij zijn op last van justitie geplaatst-

 
De complexiteit van het bieden van passend onderwijs en zorg aan deze
jongeren kenmerkt zich in de volgende zaken:

Er is sprake van een grote diversiteit in schoolloopbaan met eventueel-
bijbehorend verzuim van jongeren, waardoor de beginsituatie per leerling
zeer uiteenlopend is.
Er is sprake van een zeer groot verloop van jongeren binnen de inrichting-
en school. 
De termijn van plaatsing op school varieert van een aantal dagen tot ruim-
drie jaar.
Met de komst van de 18+ jongeren die via het adolescentenstrafrecht-
geplaatst zijn, is er een nieuwe doelgroep binnen gekomen. Deze
doelgroep functioneert of op cognitief of op sociaal- emotioneel gebied
zwakker ten opzichte van leeftijdgenoten. Om aan deze jongeren
onderwijs te bieden, is een bredere oriëntatie noodzakelijk.

 
Kwaliteitsaspect Preventief en planmatig handelen

Tweemaal per jaar vindt er een doelgroepanalyse plaats op basis waarvan-
onderzocht wordt of het aanbod nog toereikend is
Tweemaal per jaar wordt er een meting gedaan om het niveau en de-
ontwikkeling van de aanwezige leerlingen in kaart te brengen. Dit wordt
vergeleken met de gestelde standaarden
Voor de mbo-leerlingen worden de standaarden aangehouden die-
vastgesteld zijn in de kwalificatiedossiers van de opleiding.
Ontwikkelingen, uitstroombestemming en niveau worden vastgesteld in-
het OPP. Dit wordt cyclisch geëvalueerd. 

 
Opleidingsaanbod en leerroutes
 
Gericht op Uitstroom vervolgonderwijs:

Trajectonderwijs voor leerlingen die terugkeren naar de school van-
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herkomst of hun leertraject op een andere school kunnen voortzetten. Het
aanbod is gericht op het doorzetten van het bestaande schooltraject
Toeleiden naar vervolgonderwijs (mbo 1,2 3, 4) met extra aandacht voor de-
basisvakken Nederlands en Rekenen en mogelijkheid tot behalen van
branchecertificaten zoals, VCA, Fitvac, BGP en lasdiploma
Cursus LOI/NTI-

 
Gericht op Uitstroom Arbeid:

Terugkeer naar werk-
Arbeidstoeleiding-
Mogelijkheid tot behalen van branchecertificaten zoals, VCA, Fitvac, BGP-
en lasdiploma

 
Voor langverblijvers bestaat de mogelijkheid:

een Entree-opleiding te doen in de volgende richtingen:-
Assistent Bouwen wonen en onderhoud; assistent Dienstverlening en-
Zorg; assistent Installatie- en constructietechniek
een staatsexamentraject te doen op niveau vmbo basis-kader-tl en havo-

 
Fysieke toegankelijkheid: de school biedt voorzieningen voor leerlingen met
een:
motorische beperking             x ja, lift aanwezig        ○ deels
visuele beperking                    ○ ja      x deels
auditieve beperking                 ○ ja      x deels
 
Medische handelingen
Er is altijd een BHV/er aanwezig 
Inpandig is een verpleegkundige aanwezig
 
Kwaliteitsaspect inrichting van de ondersteuningsstructuur
De zorgstructuur op de Burcht is erop gericht alle leerlingen onderwijs te
laten volgen binnen het bij de leerling passende onderwijstraject.
Leerlingen op de Burcht kenmerken zich zoals eerder genoemd door een
problematische verlopen ontwikkeling en/of onderwijsloopbaan. 
De leerkracht is de belangrijkste spil in het onderwijs. De leerkracht
signaleert en anticipeert binnen de groep. Om een zo breed mogelijk
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aanbod aan alle leerlingen te bieden, werkt de leerkracht binnen de klas
met een groepsplan. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden
benoemd in de vorm van doelen, die worden nagestreefd. De ondersteuning
en begeleiding die nodig zijn om de doelen te bereiken, worden beschreven
in een individueel plan van aanpak, een OPP (= ontwikkeling perspectief
plan).
 
Veel leerlingen op de Burcht zijn gebaat bij extra begeleiding bij het
participeren in ons onderwijs. Deze leerlingen kunnen in aanmerking
komen voor een onderwijs-zorgtraject. Een onderwijs-zorgtraject is altijd op
basis van een vastgestelde hulpvraag. De volgende trajecten zijn mogelijk; 

Remedial aanbod in de klas. M.b.t. (dreigende) leerachterstand wordt-
ondersteunende leerstof aangeboden in de eigen klassensetting. De
leerstof wordt geboden door de eigen docent. 
Deeltijd aanbod in combinatie met remedial aanbod. M.b.t.-
sociaal-emotioneel functioneren worden minder uren onderwijs in een
klassensetting aangeboden, in combinatie met een remedial aanbod. 
Deeltijd aanbod in combinatie met studiebegeleiding. M.b.t.-
sociaal-emotioneel functioneren worden minder uren onderwijs in een
klassensetting aangeboden, in combinatie met een extra aanbod leerstof
en studiebegeleiding 
Deeltijd aanbod. M.b.t. sociaal-emotioneel functioneren worden minder-
uren onderwijs in een klassensetting aangeboden 
Individueel aanbod M.b.t. sociaal-emotioneel functioneren wordt geen-
onderwijsaanbod in een klassensetting geboden. Het onderwijsaanbod is
qua uren en leerstof afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. Een
individueel aanbod is altijd deeltijd en zo mogelijk in combinatie met een
aanbod andere mogelijke dagbesteding in Teylingerein
Intensief aanbod in de vorm van examentraining. -

 
Onderwijs-zorgtrajecten worden altijd vastgesteld in de CvB.
Note: Vanwege de complexiteit van de doelgroep, alsmede de beperkingen
van de setting en de leeftijd van de leerlingen, is het soms niet mogelijk een
passend schooltraject aan te bieden. In samenwerking met Teylingereind
moet er gekeken worden naar een alternatief aanbod.
 
Binnen Teylingereind wordt er gewerkt met de basismethodiek YOUTURN.
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Hierin draait alles om aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Onderwijs
sluit aan bij deze methodiek door alle docenten te trainen. Als onderdeel
van de sociale vaardigheidstraining worden er Tops- en
themabijeenkomsten gehouden door docenten in samenwerking met
pedagogisch medewerkers.
 
De Burcht werkt nauw samen met Teylingereind in de begeleiding en
behandeling van jongeren. Het doel is 1 kind, 1 plan. Er wordt door de
verschillende disciplines een perspectief (plan) opgesteld en besproken met
ouders en leerling. 
Wanneer er signalen vanuit onderwijs naar voren komen dat een jongere
extra zorg nodig heeft, kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van
Teylingereind.
 
Kwaliteitsaspect Kwaliteit
Het didactisch handelen van (ten minste driekwart van) het team wordt
getypeerd door:
- differentiatie in zowel: x instructie     x verwerking   x leertijd
- instructie aan meerdere niveaus
- de ontwikkeling van de leerling volgend (in klassenbespreking en OPP)
 
Het pedagogisch handelen van (ten minste driekwart van) het team wordt
getypeerd door:
- positieve bekrachtiging
- vakinhoudelijk- en vakoverstijgend gedrag
- consequent en duidelijk handelen
Leertijd
○ geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de
ambities te halen
x om leerstofdoelen te halen organiseren teamleden meer leertijd bovenop
de basisleertijd
Leerstofdoelen
○ leerstofdoelen worden gepland in groepsplannen
○ leerstofdoelen staan verwerkt in weekplanners die voor leerlingen
inzichtelijk gemaakt zijn
 
 
Kwaliteitsverbetering
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Het komend jaar richten wij onze aandacht op de volgende verbeterpunten:
verbeteren van didactisch en pedagogisch handelen middels-
Pedagogische Tact en 4D-model.
Optimaliseren groepsplannen -
Verbeteren rapportagestructuur-
Uitbreiden stagemogelijkheden om tot een breder- en passender aanbod-
voor de doelgroep te komen.

De interventies op de onderwijskenmerken zullen in samenhang met elkaar
worden aangepakt.

Uitstroomprofiel

 Arbeid  Vervolgonderwijs   

  mbo 1
en
mbo 2

Pro vmbo bb / kl
/ tl
onderbouw

vmbo kgt 3- 4
staatsexamens

Leren leren 5 6 en 7 5 6 7

Nederlands
en Rekenen

1F (own)
2F

Own 1F Own 2F 2F

 
 

4.4 Zorgaanbod
De zorgstructuur op de Burcht is erop gericht alle leerlingen onderwijs te
laten volgen binnen het bij de leerling passende onderwijstraject.
Leerlingen op de Burcht kenmerken zich zoals eerder genoemd door een
problematische verlopen ontwikkeling en/of onderwijsloopbaan. Veel
leerlingen op de Burcht zijn gebaat bij extra begeleiding bij het participeren
in ons onderwijs. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een
onderwijszorgtraject. Een onderwijs zorgtraject is altijd op basis van een
vastgestelde hulpvraag door de Commissie voor de Begeleiding (CvB).
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4.5 Administratief beleid rondom
leerlingenzorg
 
4.5.1 Inschrijving en Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Leerlingen in een residentiële instelling kunnen direct worden ingeschreven
bij de (v)so-school waar de instelling mee samenwerkt. Er hoeft dan ook
niet eerst een TLV te worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Als de leerling bij de plaatsing in de instelling al een TLV heeft, moet de
(v)so-school de leerling inschrijven met de TLV . Het onderwijs voor een
jongere in een JJI of GJI wordt betaald door het Rijk en niet door een
samenwerkingsverband. Wanneer het verblijf in de instelling eindigt, heeft
de school geen zorgplicht. Dat betekent dat de jongere meteen wordt
uitgeschreven.
 
Direct contact zoeken met school van herkomst of samenwerkingsverband
Omdat de jongere direct wordt uitgeschreven, is het van belang dat al bij de
plaatsing in een JJI of GJI de school, verbonden aan de residentiële
instelling, direct contact zoekt met de school van herkomst of met het
samenwerkingsverband waar de jongere woont. Zo kan worden voorkomen
dat er een gat ontstaat tussen de uitschrijving uit een JJI of GJI en de
inschrijving op een nieuwe school.
 
Woonplaats uitgangspunt
Als na de plaatsing in geslotenheid inschrijving in het voortgezet speciaal
onderwijs (vso) nodig is, moet dit traject zo snel mogelijk worden gestart. De
ouders melden hun kind aan bij de vso-school van hun voorkeur. Omdat het
rijk de vso-plaatsing in de instelling betaalt, is er geen verwijzende school.
Dat betekent dat de woonplaats van de jongere, op basis van de aanmelding
door de ouders uitgangspunt is voor de bepaling wie de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet afgeven en de vso-plaatsing zal gaan
financieren.
 
Al geldige TLV bij JJI en GJI ?
Heeft de jongere al een geldige TLV , dan hoeft er geen nieuweTLV  worden
aangevraagd. Het samenwerkingsverband dat de oorspronkelijkev TLV heeft
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afgegeven is verantwoordelijk voor de bekostiging van deze leerling.
 
Zie voor meer informatie:
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsver
klaringen/toelaatbaarheidsverklaring-voor-jongeren-in-een-jji-gji/
 
4.5.2 Dossierbeleid
 
Wij maken gebruik van een digitaal archief.
De school houdt zich aan de richtlijnen van de Aloysius Stichting met
betrekking tot het bewaren en omgaan met digitale dossiers. Dit houdt in
dat veilige bewaring van leerling-gegevens voorop staat.
De jongere (18+) wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te
ondertekenen voor het uitwisselen van gegevens met andere
onderwijsinstellingen. Wanneer de jongere jonger is dan 18 jaar, wordt
er ook een toestemmingsverklaring naar ouders/verzorgers gestuurd. 
 
Een of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school
mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen
terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij
gescheiden ouders vragen wij de toestemming/handtekening van beide
ouders. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één
ouder voldoende.
 
Het deel uit maken van de gesloten setting binnen Teylingereind maakt dat
wij geen gebruik maken van  beeldmateriaal of een digitale beeldbank
waarop leerlingen in beeld komen.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
 
4.5.3 Sociale veiligheid
Sociale veiligheid op onze school
Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom
bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf
kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede

https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen/toelaatbaarheidsverklaring-voor-jongeren-in-een-jji-gji/
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen/toelaatbaarheidsverklaring-voor-jongeren-in-een-jji-gji/
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(onderwijs)zorg.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan
pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als
er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.
Coördinator sociale veiligheid
Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek
met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker –
met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale
veiligheid van onze school. Rob van Tricht luistert naar uw verhaal, helpt
met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp.
Vragen? Mail: rob.vantricht@aloysiusstichting.nl
 
Download de folder
In de folder sociale veiligheid leest u alles over:
de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie
Klik hier om de folder te downloaden (PDF).
Hier-uw-PDF.-Sociale-veiligheid-op-onze-school-downloaden
Klik hier om de klachtenregeling te downloaden (PDF)
Klachtenprocedure
 
 

4.6 Veiligheid
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan de leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
 
Foto’s en filmpjes
In onze setting wordt nauwelijks / geen gebruik gemaakt van foto- en
filmopnames. Indien aan de orde zou filmopname voor verbetering van
lesgeven gemaakt kunnen worden. In dat geval wordt bij leerlingen ouder
dan 16 jaar aan de leerling zelf toestemming gevraagd en bij leerlingen
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onder de 16 jaar aan de ouder(s) en/of verzorger(s). Voor externe en
PR-doeleinden wordt altijd toestemming gevraagd.
 
Eén of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouder(s) en/of verzorger(s)) over de privacy. De wet
gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van
één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook
gebonden aan die mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/ handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende. Meer informatie,
ook over de nieuwe Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) vindt
u op de website www.aloysiusstichting.nl
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:::5 De organisatie van het
onderwijs

5.1 De sector gesloten onderwijs
De Aloysius stichting is een landelijk opererende stichting die
gespecialiseerd is in het SBO en VSO.
Via deze link opent u de website.
De Aloysius stichting is onderverdeeld in drie sectoren: Noord & Gesloten,
West en Zuid.
De Burcht valt onder de sector Noord & Gesloten. De algemeen directeur is
Hans Kelderman en sectordirecteur is Remco Prast. Locatiedirecteur is
Britta de Jong.
 
 

5.2 Het team
Docententeam
André - Senior Leerkrachtondersteuner / Mentor instroomgroep
Jos - Docent AVO / Mentor observatiegroep
Bart - Docent LO
Marcel - Leerwerkmeester Techniek
Alex -     Leerwerkmeester Techniek
Daniëlle - Docent Creatieve Vakken
Eszter - Docent / Mentor instroomgroep, Rekenen en Taal
Fatima - Leerkrachtondersteuner Rekenvaardig, AVO en Engels
Soumaya - Leerkrachtondersteuner AVO
Fouad - Projectleider Muziek
Gregory - Leerkrachtondersteuner / Mentor / Maatschappijleer, LOB, AVO
Hajar - Leerkrachtondersteuner LOB, Nederlands
Issam - Leerkrachtondersteuner / Mentor / Rekenvaardigheid, LOB, 
Examenvakken/ MR lid
Latife - Docent AVO / Mentor
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Maikel - Docent LOB en observatie
Mario - Docent LO
Nathalie - Leerkrachtondersteuner Dienstverlening/ Verzorging  
Rob P - Leerwerkmeester Techniek
Rogier - Docent LO
Ronald - Docent AVO / Mentor
Wendy - Docent Consumptieve Techniek / Mentor/ MR lid
Martijn - Leerwerkmeester Consumptieve Techniek
Wim - Leerwerkmeester Techniek
 
Onderwijs Ondersteunend Personeel / management
Britta - Locatiedirecteur
Rob - Coördinator/Arbocoördinator/veiligheidscoördinator
Eszter - Zorgcoördinator
Nicole - Orthopedagoog/ Aandachtsfunctionaris Radicalisering
 
Hennie - Administratief medewerkster
Nancy - Administratief medewerkster
Lynsey - Administratief medewerkster
 
Sander . projectbasis 48 52 weken en opbouw werkplaatsen tot 1 jan.2020
 
André - ICT coördinator/ Roosteraar / voorzitter MR
 
Wil - Conciêrge
 
Binnen het team is een eigen MR. In die MR is geen oudergeleding, gezien
de gesloten setting van de school 
 
 

5.3 Scholing van personeel
 
Bij de start van schooljaar 2018-2019 wordt er een scholingsplan gemaakt
voor het personeel en gekeken waar de behoeften liggen met betrekking tot
individuele- en teamscholing. Vanuit de samenwerking met Forensisch
Centrum Teylingereind wordt het gehele team van De Burcht getraind in de
methodiek van de JJI.



DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 45

 
Twee docenten doen de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding.
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5.4 Schoolregels leerlingen de Burcht
De Burcht is de school binnen Forencisch Centrum Teylingereind.
 
Op school willen we graag op een positieve, respectvolle manier met elkaar
omgaan. Daarom zijn er een aantal spelregels opgesteld: 

we gaan op een respectvolle manier met elkaar om,-
daarom spreken we Nederlands, zodat iedereen elkaar begrijpt-
lenen we geen spullen uit-
en gaan we netjes om met de materialen van school-
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen naar school komt, kijken we-
bij de start van de dag wat je wel kunt doen, wanneer je een blessure of
verwonding hebt
als je uit de les wordt gestuurd, blijf je op kamer en vul je een ZEF (Zelf-
Evaluatie Formulier) in. De docent of coördinator komt na de lessen langs
voor een gesprek

 
Kledingvoorschriften:

Vanwege veiligheidsvoorschriften draag je bij de praktijklessen  Metaal,-
Hout, Verzorging, Consumptief en de Werkzaal  een lange broek en
gesloten schoenen
Je neemt zelf sportkleding, een handdoek en slippers mee en doucht na-
afloop van de les
Hoofddeksels, zonnebrillen, jassen en djellaba’s blijven op de groep-
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5.5 Lesrooster
Iedere leerling volgt alle vakken volgens zijn rooster.
Een eventuele afwijking hiervan is alleen mogelijk in overleg met de
schoolmentor en CvB.
Iedere ochtend wordt het schoolrooster verstrekt aan de
groepen. Wijzigingen ten aanzien van het vaste rooster worden hierin
verwerkt. Groepsleiding brengt jongeren op de hoogte van eventuele
wijzigingen.
 

Maandag Blok 1: 9.00 - 10.15
Blok 2: 10.15 - 11.30
Blok 3: 13.10 - 14.25
Blok 4: 14.25 - 15.40

Dinsdag Blok 1: 9.00 - 10.15
Blok 2: 10.15 - 11.30
Blok 3: 13.10 - 14.25
Blok 4: 14.25 - 15.40

Woensdag Blok 1: 9.00 - 10.15
Blok 2: 10.15 - 11.30
Blok 3: 13.10 - 14.25
Blok 4: 14.25 - 15.40

Donderdag Blok 1: 9.00 - 10.15
Blok 2: 10.15 - 11.30
Blok 3: 13.10 - 14.25
Blok 4: 14.00 - 15.40

Vrijdag Blok 1: 9.00 - 10.15
Blok 2: 10.15 - 11.30
Blok 3: 13.10 - 14.25
Blok 4: 14.25 - 15.40

 
 
De Burcht houdt de vakantieplanning aan van regio Midden en Noord. In de
vastgestelde vakanties voor docenten wordt er in samenwerking met Young
in Prison een inhoudelijk ontwikkelingsgericht programma georganiseerd.
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5.6 Verwijdering uit de les en schorsing van
school
Verwijdering uit de les
Wie uit de klas is verwijderd, gaat naar zijn kamer en mag in het
dagdeel waarin dit is gebeurd niet meer deelnemen aan de lessen. Op zijn
kamer krijgt de leerling een zelfevaluatieformulier uitgereikt. Hierop
noteert de leerling wat er gebeurd is, hoe het probleem kan worden
opgelost, en hoe deze situatie een volgende keer kan worden
voorkomen. De verwijderde leerling blijft op zijn kamer tot er overleg is
geweest tussen de betrokken leraar/schoolmentor en/of de
(locatie)coördinator.
De leraar en de mentor gaan in gesprek met de betrokken leerling en een
passende interventie wordt, in overleg met Teylingereind, bepaald door de
Burcht.
 
Er vindt altijd een herstelgesprek plaats met de leerling. Naar aanleiding
daarvan wordt bepaald onder welke voorwaarden de leerling weer naar
school kan.
 
Schorsing
Vanaf 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (v)so-scholen de
mogelijkheid om leerlingen te schorsen. Van scholen wordt verwacht dat zij
in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen.
 
De school, in het bijzonder de leerkracht, dient in geval van schorsing te
zorgen voor voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling. Dat
betekent bijvoorbeeld dat er huiswerk wordt meegegeven en dat dit ook
wordt beoordeeld en besproken met de leerling. De school zorgt er ook voor
dat de contacten met de leerling en de ouders in de schorsingsperiode naar
behoren worden onderhouden.
 
De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat
betekent dat zij de volgende punten controleert:
1.Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen?
2.Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van
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redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)?
De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een
leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.
Volgens de nieuwe regels zijn scholen verplicht om schorsingen van langer
dan één dag bij de inspectie te melden.
 
In principe verzuimen de leerlingen niet, behalve wanneer zij externe
afspraken hebben zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de rechtbank of een
afspraak met een advocaat. De school zelf heeft de afspraak met
Forensisch Centrum Teylingereind dat leerlingen volgens rooster lessen
volgen.
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5.7 Resultaten schooljaar 2017/2018
 
Behaalde diploma's/certificaten
 
Entree/ MBO 1: 6 leerlingen
 
Staatsexamens: 
volledig VMBO tl: 1 leerling
7 deelcertificaten VMBO tl aan 2 leerlingen
 
vakdiploma's:
Heftruck/ reachtruck diploma: 3 leerlingen.
 
VCA basis: 1 leelring
VCA vol: 1 leerling
 
 
Examens en diplomeringen bij De Burcht
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5.8 Aantallen, leeftijd, in- en uitstroom en
verblijfsduur
In het schooljaar 2017 / 2018 stonden er bij De Burcht 429 leerlingen
ingeschreven.  Van dit aantal zijn 381 leerlingen ingestroomd in dat
schooljaar. 
 

Leeftijd

Leeftijd Aantal

13 3

14 17

15 27

16 70
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17 98

18 86

19 66

20 27

21 17

22 13

23 4

24 1
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Verblijfsduur

Verblijfsduur Aantal

Minder dan 1 maand 159

1 - 3 maanden 178

3 - 6 maanden 60

6-12 maanden 20

12 - 24 maanden 7

Langer dan 24 maanden 5

 
 

5.9 Uitstroom
Het onderwijs van De Burcht sluit aan op de herkomst en de diversiteit van
de trajecten die onze leerlingen buiten hebben. De grootste groep
leerlingen stroomt na hun verblijf uit naar het mbo niveau 1 en 2 (66
leerlingen), een ander groot deel stroomt uit naar een reguliere
arbeidsplaats (64 leerlingen) en weer een deel stroomt uit naar het vso (63
leerlingen). Daarnaast zijn er uitstroombestemmingen richting
vmbo, dagbesteding en praktijkonderwijs. In het schooljaar 2017/2018 zijn in
totaal 415 leerlingen uitgestroomd naar één van deze bestemmingen.
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:::6 Overige informatie

6.1 Ouderbijdrage/bijdrage onderwijskosten
Ouders hoeven geen ouderbijdrage te betalen voor de extra kosten die de
school voor allerlei zaken maakt.
 
 

6.2 Schoolverzekering voor leerlingen
De school heeft voor alle leerlingen en medewerkers een collectieve
aansprakelijkheid en ongevallen verzekering afgesloten. De verzekering
geldt voor verblijf in school en activiteiten van school.
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies
van kleding en eigendommen.
 
 

6.3 Klachtenregeling
Wanneer leerlingen klachten hebben over het onderwijs of over de
medewerkers van de Burcht kunnen zij terecht bij de veiligheidscoördinator
van de Burcht. Deze zal de klacht aanhoren en indien nodig verwijzen naar
de juiste persoon of instantie. Mocht de klacht niet mondeling op te lossen
zijn, kan de leerling gebruik maken van het klachtenformulier dat
verkrijgbaar is bij groepsleiding of, via hun mentor, bij de administratie van
de school. Bij de ingang van de school hangt een brievenbus waar de klacht
in gedeponeerd kan worden. Via Teylingereind komt de klacht bij de directie
van de Burcht en de Burcht neemt de klacht in behandeling.
 
Mocht de klacht intern niet naar tevredenheid worden afgehandeld kan
gebruik gemaakt worden van onderstaande klachtenprocedure van de
Aloysius Stichting. Dit is de stichting waartoe de Burcht behoort. 
 
6.3.1 Klachtenregeling Aloysiusstichting
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Klachtrecht
 
De Kwaliteitswet (1 augustus 1998) verplicht scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs om maatregelen te treffen voor de behandeling van
klachten. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling
ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die
hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede
gang van zaken op school.
 
Doel klachtenregeling
 
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd,
waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het
belang van de school (een veilig schoolklimaat).
 
Aard van de klachten
 
Klachten kunnen door zowel medewerkers, ouders en leerlingen worden
ingediend en kunnen gaan over:
 
- gedrag
- omgang
- beslissingen
van bijvoorbeeld de directeur van een school of een leerkracht (of andere
personen die werkzaam zijn op een school). Voor wat de aard van de
klachten betreft wordt ook verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 1, onder d.
 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school
zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
 
Voorts horen klachten waarvoor een aparte regeling en
proceduremogelijkheid bij een bepaalde commissie bestaat, langs die lijn te
worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de
Geschillencommissie Passend onderwijs of de Landelijke
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, niet via deze
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klachtenregeling worden ingediend.
 
Klachtencommissie
 
Sinds 1 januari 2016 zijn alle scholen van de Aloysius Stichting aangesloten
bij één landelijke klachtencommissie (LKC onderwijsgeschillen).
 
De uitgebreide procedures van de klachtencommissie LKC zijn terug te
vinden op de website van Onderwijsgeschillen
(https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-o
nderwijs-lkc)
 
1. Begripsbepalingen
_________________________________________________________________
___________
Artikel 1:
 
In deze regeling wordt verstaan onder:
 
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 5;
c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een
minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de
directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die
anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft
ingediend;
d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van
gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
e. coördinator sociale veiligheid: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een
minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de
directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die
anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht
is ingediend;
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h.  mediation: conflictoplossing met behulp van een onafhankelijke neutrale
persoon:
de mediator.
 
2. Interne behandeling van de klachten
_________________________________________________________________
____
 
Artikel 2: De coördinator sociale veiligheid
1. Er is op iedere school één coördinator sociale veiligheid.
2. De locatiedirecteur wijst een medewerker, na onderling overleg, aan voor
de taak van coördinator sociale veiligheid. Er is een taakomschrijving.
3. De coördinator sociale veiligheid voert zijn/haar taken uit onder
verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur.
4. De coördinator sociale veiligheid is het eerste aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid,
anti-pesten, en de meldcode kindermishandeling:

Bij klachten van algemene aard is hij/zij het aanspreekpunt voor ouders-
en leerlingen en verwijst door naar juiste instanties en informeert over het
klachtrecht.
Bij klachten van seksuele aard/intimidatie of andere ongewenste-

omgangsvormen verwijst hij/zij naar de externe vertrouwenspersoon van
Aloysius, het College van Bestuur of de landelijke klachtencommissie.
6. De coördinator sociale veiligheid registreert alle meldingen/klachten.
7. De coördinator sociale veiligheid wordt als zodanig vermeld in de
schoolgids en op de website van de school/dienst met bijbehorende
contactgegevens.
 
Artikel 3: De vertrouwenspersoon
1. De Aloysius Stichting beschikt over twee externe vertrouwenspersonen
die functioneren als aanspreekpunt bij klachten.
2. Het college van bestuur benoemt en ontslaat de vertrouwenspersoon.
3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet zelf maar schakelt,
indien partijen hiertoe bereid zijn, een neutrale derde in.
4. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het
indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere
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procedure en verleent indien gewenst bijstand bij het doen van aangifte bij
politie of justitie.
5. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover
noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang
en nazorg.
6. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete
klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen aan het college van
bestuur.
7. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door
het bevoegd gezag cq college van bestuur te nemen besluiten.
8. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot
geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze
plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft
beëindigd.
9. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het college van bestuur
schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden.
 
 
Artikel 4: Het College van Bestuur (CvB)
1. De klager kan een schriftelijke klacht indienen bij het College van Bestuur.
2. Op de ingediende schriftelijke klacht wordt de datum van ontvangst
aangetekend.
3. De klacht bevat ten minste:

de naam en het adres van de klager;-
de dagtekening;-
een omschrijving van de klacht-

4. Het College van Bestuur kan de klager verwijzen naar de
vertrouwenspersoon, of de landelijke klachtencommissie.
5. Het College van Bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien hij van
mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.
Het College van Bestuur meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de
klager aan de klachtencommissie.
6. Het College van Bestuur kan een voorlopige voorziening treffen.
7. Indien de klacht door het College van Bestuur ongegrond wordt verklaard
kan het College van Bestuur op verzoek van en in overleg met de
aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig na advies van
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de klachtencommissie.
8. Het College van Bestuur zal een ontvangstbevestiging sturen en binnen
twee weken schriftelijk aan de klager laten weten of hij de klacht zelf
afhandelt danwel de klager verwijst.
 
3. Externe behandeling van klachten
_________________________________________________________________
_________
 
Artikel 5: de Landelijke klachtencommissie (LKC)
1. Er is een landelijke klachtencommissie (onderwijsgeschillen) voor alle
scholen van de Aloysius Stichting die de klacht onderzoekt en het
schoolbestuur danwel het College van bestuur hierover adviseert.
2. De klachtencommissie geeft advies over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. aanbevelingen over het nemen van maatregelen.
3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle
direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de
behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn
verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid
vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de
klachtencommissie heeft beëindigd.
4. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden
ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.
5. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde.
6. In het reglement van de klachtencommissie is de werkwijze van de
klachtencommissie uitgebreid beschreven.
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-on
derwijs-lkc/reglement
 
Artikel 6: Inhoud van de klacht
1. De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht
 
Artikel 7: indiening klacht
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1. De klacht kan schriftelijk worden ingediend middels een brief, per e-mail
of via een klachtformulier.
2. De secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager.
3. Dit kan leiden tot:
a. Interne klachtbehandeling (doorverwijzing naar het schoolbestuur of
CvB).
b. Mediation.
c. Formele klachtbehandeling via procedure bij de landelijke
klachtencommissie.
 
Ad b) : Mediation

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid: mediation kan alleen-
starten als beide partijen willen meedoen.
Mediaton kan worden ingezet als er een klacht is ingediend of er als er-
nog geen klacht is ingediend om te komen tot een oplossing van het
conflict.
Mediation kan worden ingezet om een formele procedure te voorkomen.-
Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen-
klager en de andere partij.

 
Ad c): Formele klachtenprocedure.
De klacht wordt afgehandeld in drie stappen:

Voorbereidend onderzoek.-
De behandeling ter zitting.-
Vaststelling advies.-

 
Artikel 8: Vaststelling advies en beslissing
1. De LKC stelt binnen 4 weken na de sluiting van de hoorzitting advies (geen
bindende uitspraak) het vast. Het schoolbestuur (danwel aan het College
van bestuur), de klager en aangeklaagde ontvangen een kopie van het
advies.
2. In het advies staat of de klacht gegrond danwel ongegrond is en kan
aanbevelingen bevatten over te nemen maatregelen.
3. Het schoolbestuur of College van Bestuur neemt binnen 4 weken na
ontvangst van het advies de uiteindelijke beslissing en zal de
Klachtencommissie en de klager meedelen of het advies al dan niet wordt
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opgevolgd.
 
4. Slotbepalingen
 
Artikel 9: Vertrouwelijkheid en geheimhouding
1. Alle betrokken partijen gaan vertrouwelijk om met het onderzoek,
informatie en stukken.
2. Van betrokkenen wordt strikte geheimhouding gevraagd inzake de
klachtbehandeling.
 
Artikel 10: Openbaarheid
1. Deze regeling is zichtbaar op het intranet (Zo Werken Wij).
2. Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de
schoolgids/schoolwebsite. Namen en telefoonnummers van de
klachtencommissie(s), van de vertrouwenspersoon en van de coördinator
sociale veiligheid worden in de schoolgids vermeld. Ook is deze informatie
in een folder over sociale veiligheid opgenomen.
3. Het College van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van
deze regeling.
 
Artikel 11: Overige bepalingen
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van
Bestuur.
2.De toelichting maakt deel uit van de regeling.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'klachtenregeling Aloysius
Stichting'.
 
Artikelsgewijze toelichting
_________________________________________________________________
___________
Artikel 1 onder c
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het
tijdsverloop tussen de feiten waarover wordt geklaagd en het indienen van
de klacht groter is, wordt het voor de klachtencommissie en het bevoegd
gezag moeilijker om tot een oordeel te komen. Bovendien is in artikel 7,
tweede lid bepaald dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of
beslissing moet worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders
bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele
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intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
 
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan
gedacht worden aan bijvoorbeeld stagiairs en leraren in opleiding.
 
Artikel 1 onder d
Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen.
Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:
 

begeleiding en andere onderwijskundige zaken-
communicatie-
schorsing en verwijdering-
pesten-
ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie-
discriminatie-
groepsindeling en bevordering-

 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte
aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit
gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of
seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een
minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de
leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan
zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
 
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van
ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene
wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel
heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening
op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere
terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast.
Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.
 
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en
beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van
beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of



OVERIGE INFORMATIE 67

lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel
uitmaakt van de schoolgemeenschap.
 
Artikel 3
Het verdient aanbeveling per bestuur een onafhankelijke
vertrouwenspersoon te benoemen en per school een (interne) coördinator
sociale veiligheid.
De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de
participanten hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en
verwijzing. Het bevoegd gezag houdt bij de benoeming van de
vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de school. De
vertrouwenspersoon is
toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij
het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. De
vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te
leiden. Overwogen kan worden te kiezen voor twee vertrouwenspersonen:
één vrouw en één man. Bij sommige aangelegenheden kan het
drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij een persoon van het andere
geslacht.
 
Artikel 3, tweede lid
De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taak uitsluitend
verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon
kan uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar taak niet worden benadeeld.
 
Artikel 3, derde lid
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht
heeft de problemen met de aangeklaagde of met de directeur van de
betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die
weg worden gekozen.
 
De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de
ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de
klachtencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel
aangifte te doen bij politie/justitie.
 
Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat
of het indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot
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slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is
weggenomen.
 
Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het
indienen van een klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag
en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of
justitie.
 
Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van
de klager, de ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in
kennis gesteld, tenzij naar het oordeel van de vertrouwenspersoon het
belang van de minderjarige zich daartegen verzet.
 
Artikel 3, zevende lid
De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de
klachtencommissie, het bevoegd gezag en politie/justitie.
 
Artikel 5, eerste lid
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het College van bestuur of bij de
klachtencommissie indient. Niet altijd zal de klacht bij de
klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van
de klager sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat
de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen
bij de klachtencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet. Anderzijds dient
ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het
gedrang komt doordat de klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In
gecompliceerde situaties of als het bevoegd gezag ingrijpende maatregelen
overweegt, is het gewenst eerst advies van de klachtencommissie te vragen.
Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht, verdient
het aanbeveling eerst advies te vragen aan de klachtencommissie.
Daardoor wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt
vermeden de indruk te wekken dat de klacht 'binnenskamers' wordt
afgedaan.
 
Artikel 5, zesde lid
Het College van Bestuur kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen.
Hierbij valt te denken aan het schorsen van onderwijspersoneel, het
schorsen van leerlingen of het bepalen dat de aangeklaagde geen contact
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mag hebben met de klager. Het College van Bestuur moet dan tevens
bepalen tot wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is
dit tot het moment dat het college van bestuur heeft beslist over de klacht.
 
Artikel 8
Indien in de uiteindelijke beslissing van het schoolbestuur of CvB een
rechtspositionele maatregel is begrepen, moeten de geldende bepalingen
ter zake van hoor en wederhoor en de overige bepalingen die hierop van
toepassing zijn uit de cao in acht worden genomen.
 
Schoolbesturen worden verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur als het vermoeden bestaat dat een personeelslid
zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige
leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een
redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het College van
Bestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie. Wanneer er
sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van
het strafproces af te wachten, alvorens door het college van bestuur
maatregelen jegens de aangeklaagde worden genomen. De Aloysius
Stichting heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.
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6.4 Vertrouwenspersoon voor medewerkers
Er zijn op de Burcht en Teylingereind twee vertrouwenspersonen die samen
voor beide organisaties als vertrouwenspersoon fungeren: Sander en een
docent. Op het moment van schrijven is de vertrouwenspersoon vanuit de
Burcht vacant. Bij hen kunnen klachten van personeel worden geuit. Zij
zullen zorgdragen voor een juiste afhandeling volgens de geldende
richtlijnen.
Mocht de medewerker of leerling ontevreden zijn met de contacten van de
interne vertouwenspersoon of er geen bevredigende oplossing worden
gevonden kan hij voor school gerelateerde zaken worden doorverwezen
naar de onafhankelijke vetrtrouwenspersonen van de Aloysius Stichting. 
Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn:
Chris Woerden (06 - 22 723 603)
Wim Pietersma (06 - 51 040 539)
Beiden ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.
 
 
 

6.5 Vertrouwensinspecteur ongewenste
seksuele intimiteiten en geweld
Voor vragen, klachten of meldingen kunt u zich allereerst wenden tot de
veiligheidscoordinator van de Burcht, Rob van Tricht. Komt u er samen niet
uit kunt u zich alsnog wenden tot het landelijk meldpunt. Deze info vindt u
hieronder.
 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch
of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
(lokaal tarief).
 
Landelijke Klachtencommissie Besturenraad
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Info@klachtencommissie.org
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6.6 Schoolbegeleidingsdienst
De Burcht maakt geen gebruik van een schoolbegeleidingsdienst.
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:::7 Colofon

De Burcht is een school voor VSO-ZMOK binnen de gesloten justitiële
jeugdinrichting Teylingereind.
Adres
Bezoekadres:    Rijksstraatweg 24, 2171 AL Sassenheim
Postadres:         Postbus 193, 2170 AD Sassenheim
E-mail:               info@vso-deburcht.nl, 
Telefoon:           071 - 305 55 91
Fax:                   071 - 305 55 90
 
Schoolbestuur  Aloysius Stichting
Postadres:               Postbus 98, 2215 ZH Voorhout
Telefoon:                 0252 - 43 40 00
Internet:                   www.aloysiusstichting.nl
Tel. sectorbureau:   0544 - 39 43 20
 
Algemeen directeur Aloysius stichting: drs. H. Kelderman
Sectordirecteur Justitiescholen Aloysius Stichting: de hr. Remco Prast
locatiedirecteur: Britta de Jong
Vertrouwenspersoon Aloysius stichting:
Chris Woerden (06 - 22 723 603). 
Ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.
Vertrouwenspersonen binnen Teylingereind en de Burcht:
Sander en vacature.
vertrouwenspersoon@teylingereind.nl of telefoon: 071-3050603 (intern 603). 
 
OnderwijsInspectie:
De heer P. van de Pol
Inspectie van Onderwijs, Postbus 431, 2100 AK Heemstede
 
Vertrouwensinspecteur ongewenste seksuele intimiteiten en geweld
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig

mailto:info@vso-deburcht.nl
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psychisch
of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11
(lokaal tarief).
Algemene vragen over onderwijs
Postbus 51: telefoonnummer 0800 - 8051 (gratis)



 



 


