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1 Inleiding 

Het jaarplan van 2021-2022 is een uitwerking van ons Koersplan (schoolplan) 2020 t/m 2023. 

Uiteraard met veel ruimte voor recente ontwikkelingen en behoeften binnen het onderwijs. 

We brengen onze speerpunten in beeld met behulp van het SOL-model (Oosterhuis, 2010) en 

werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het regieteam aan het 

instrument Mevolution. Op die manier is inzichtelijk waarom we bepaalde keuzes maken en 

hoe we daar vorm en inhoud aan geven. Dit alles wordt dan ondersteund door multi mediale 

leerbewijzen.   

Dit schooljaar - en het volgende- zijn er extra middelen vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs ter beschikking gesteld. Vanuit de overheid is het programma gericht op 

persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. Signum steunt ons in de keuzes die we 

eerder gemaakt hebben en stimuleert om de gelden in te zetten op de gebieden waar we 

als school/kindcentrum al onze focus hebben. Daarnaast hebben we een analyse gemaakt 

door kinderen ten aanzien van welbevinden en betrokkenheid te scoren. Die analyse heeft 

naast de oorspronkelijke ambities richting gegeven aan de inzet van de NPO-gelden.  

De focus ligt op verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs door een boost te geven aan 

de leeromgeving. Concreet hebben we gekozen voor de volgende speerpunten, die 

verderop in het document worden toegelicht: 

• Mevolution 

• Unit 5 

• Assessment 

• Kindcentrum 

• Cultuur & Technologie 

• Talent Ontwikkel Praktijk 

•  

 

Elke omschrijving van een speerpunt wordt gevolgd door een samenvattend overzicht van 

randvoorwaarden, risico’s, aanpak etc.   

 

Op de laatste pagina van dit document is terug te vinden welke inzet van NPO-middelen we 

voorzien.   

 
De inhoud van dit document is in samenspraak met het regieteam tot stand gekomen. De 

volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen: 

- Analyse over de actuele staat 

- Bespreking in het team 

- Bespreking met het regieteam 

- Afstemming en instemming vanuit MR 

- Afstemming met stafafdelingen bestuurskantoor Signum 

 

 

 

  



 

3 

2 Analyse schoolscan 
De afgelopen maand hebben we welbevinden, betrokkenheid en competentie voor elk kind 

in beeld gebracht. We hebben per functieruimte gescoord en op die manier als unitteam 

analyses kunnen maken over de actuele staat van ontwikkeling.  

 

Dit heeft de volgende inzichten opgeleverd: 

Unit 2: 

Onder andere door kinderen te observeren in de verschillende functieruimtes van unit 2 

hebben we een weergave gekregen van de mate van het welbevinden, de betrokkenheid 

en competenties van de kinderen. We hebben de resultaten hiervan met elkaar besproken. 

De conclusie was voornamelijk dat de scores kunnen verschillen tussen de diverse 

functieruimtes en dat we een aantal kinderen in het vizier moeten houden rondom met 

name het welbevinden van de kinderen. We hadden hier al een duidelijk beeld van voordat 

we deze scores hebben genoteerd. Er kwamen dus geen grote verrassingen naar boven en 

we weten met elkaar waar de aandachtspunten liggen bij specifieke leerlingen en hoe we 

daarmee aan de slag kunnen gaan. 

 

Unit 3: 

Bij het scoren van het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen in unit 3 door de 

volwassenen per functieruimte, wordt inzichtelijk gemaakt wat we tijdens onze reguliere 

observaties ook hebben waargenomen. Er zijn gesprekken ontstaan met het unitteam over 

de eventuele verschillen in het welbevinden en de betrokkenheid en de relatie die dit heeft 

met de competenties die de verschillende kinderen laten zien in de ruimtes. We merken op 

dat er kinderen zijn die in alle functieruimtes een vergelijkbaar hoge mate van betrokkenheid, 

welbevinden en competentie laten zien. Er zijn geen kinderen die in iedere functieruimte 

laag scoren op deze graadmeters. Dat betekent dat er voor deze kinderen altijd wel een of 

meerdere functieruimte(s) is/zijn waar zij zich open en toegankelijk voor de omgeving 

opstellen en beschikken over een positief zelfbeeld. We nemen dit waar doordat zij energie 

uitstralen, spontaan en zichzelf zijn en ontspannen ogen. Wat ons daarbij opvalt is dat er een 

aantal kinderen zijn die bijvoorbeeld op het breinplein een lage mate van welbevinden, 

betrokkenheid en dus ook competentie scoren, maar daarbij hoog scoren in bijvoorbeeld 

het atelier of de buitenruimte, waarin zij gemotiveerd en geboeid zijn voor het aanbod en 

een nieuwsgierige en een onderzoekende houding tonen. Hierdoor ontstaat het gesprek 

over de factoren die meespelen en op welke wijze er in de andere functieruimtes nog meer 

kan worden aangesloten op de zone van naaste ontwikkeling van het kind. 

 

Unit 4: 

Door het observeren en scoren van het welbevinden en de betrokkenheid van elk individu in unit 

4 hebben we genoteerd hoe de kinderen zich op deze punten voortbewegen in alle 

functieruimtes. Elk unit teamlid heeft de observatie gedaan en de scores ingevuld. Vervolgens 

hebben we de grootste verschillen en bijzonderheden besproken. In gesprek werd duidelijk dat 

we als unit team veel op één lijn zitten met onze observaties. We zien bij elk individu een hoge 

mate van betrokkenheid en een hoog welbevinden in één of meerdere functieruimtes. Waar de 

scores op welbevinden en betrokkenheid minder waren en of van elkaar verschilden voerden we 

het gesprek over relatie, competentie en autonomie. Ook merkten we op dat de scores positiever 

zijn op de momenten waar er een beroep gedaan wordt op de creativiteitsontwikkeling van de 

kinderen. Precies zoals in onze visie staat beschreven: 'Door kinderen uit te dagen en een 

prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit'. 
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Voor ons blijft dit een extra motivatie om ons aanbod goed voor te bereiden en zorg te dragen 

voor onze omgeving.  

Na de tweede lock-down begin 2021 hebben we ervaren dat de kinderen erg opgelucht weer 

naar school kwamen. De kinderen snakten naar persoonlijk contact onderling, met de 

volwassenen en naar de structuur die een schooldag met zich meebrengt. De kinderen 

verwoorden hoe thuis alles anders was en hoe zij worstelden met de omgang van online 

feedback en feedforward. Door het vele persoonlijke contact en de kennis over de thuissituaties 

hebben wij hen digitaal zoveel mogelijk bijgestaan. Dit is van enorme waarde geweest, bij het 

weer live opstarten van de scholen konden we om deze reden meteen aansluiten bij de 

ontwikkeling van de kinderen.  

In ons team blijven we het welbevinden en de betrokkenheid met elkaar bespreken, delen we 

kennis en ervaringen met elkaar en zetten we vanuit daar acties uit. Voor de meest optimale 

ontwikkeling van de kinderen blijven we de interventies met elkaar bespreken, evalueren en 

aanscherpen. 

 

 

Algemeen: 

Voor het hele kindcentrum geldt dat we met deze scan hebben kunnen bevestigen wat we 

ook eerder met elkaar hadden opgemerkt. We hebben onze focus vaak op het individuele 

kind gericht en dienen met deze scans nog meer te kijken naar de ontwikkeling die ons als 

geheel kindcentrum opvalt. Door de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar 

hebben we ervaren dat onze werkvloer een belangrijke structuur biedt aan vele kinderen en 

ook enorm gemist wordt zodra deze wegvalt in fysieke vorm. We hebben enorm voordeel 

gehad van de relatie die we hebben opgebouwd met alle gezinnen en hun omgeving. 

Daardoor waren de lijntjes kort en werden eventuele uitdagingen snel opgepakt.  

Kinderen hebben een grote behoefte om zich creatief te uiten. Het lag al in onze ambitie om 

hier komend jaar meer tijd, aandacht en geld in te investeren en dit gaan we dan ook met 

de ondersteuning van de NPO-gelden vormgeven. Daarnaast zijn er randvoorwaarden die 

het samen werken en samen leren belemmeren als het gaat over werkplekken, restaurant-

aankleding, apparatuur voor het muziekaanbod. Ook hier gaan we de NPO-gelden op in 

zetten.  

 

 

 

3  Jaarplan 2021-2022 
 

1) Mevolution 

 

Het in beeld brengen van de actuele ontwikkeling van kinderen is een blijvende uitdaging. 

Het portfolio van Mevolution, waar we in 2014 mee zijn begonnen te experimenteren, lijkt 

hiervoor een passend model te zijn. Het is bovendien een duidelijke manier om dit voor zowel 

kinderen en volwassenen, als de organisatie te kunnen doen. Signum heeft Mevolution 

‘geadopteerd’ om daarmee het bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers in te richten. 

Het afgelopen schooljaar hebben we op 3 SIGNUM scholen en op de 5 scholen van 

schoolbestuur SKOBOS in Oirschot pilots uitgevoerd met het huidige Mevolution-systeem. Doel 

was om te komen tot een ontwerp van Mevolution for Kids. Dat ontwerp is gelukt en door alle 

betrokkenen met veel enthousiasme goedgekeurd. Om ontwikkeling goed in beeld te krijgen 
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zijn er ook ontwikkellijnen met daarbij horende doelen toegevoegd op kennis en 

vaardigheden. We zoeken nog naar een manier om de groei van inzichten in beeld te 

brengen. 

Er is dus een nieuwe fase aangebroken binnen het project Mevolution for Kids, namelijk de 

fase van invoeren en verder doorontwikkelen. 

Daarnaast is er sinds twee jaar gewerkt met Mevolution bij het in beeld brengen van de 

ontwikkeling van de professional en wordt er op enkele kindcentra cyclisch gewerkt rondom 

de thema’s van de jaarplannen met behulp van het instrument. Signum wil ook komend jaar 

aan de slag met Mevolution, wat nu de naam “lerend vermogen van Signum versterken” 

heeft gekregen. Afgelopen twee jaar was Karin van Zutphen programmamanager van dit 

project, aankomend jaar wordt deze rol door een andere schoolleider binnen het bestuur 

opgepakt. Daardoor ontstaat er meer ruimte om de focus te leggen op de ontwikkeling in 

onze school. Wittering.nl functioneert in dit proces als living lab en gaat op alle drie de lagen 

aan de slag. 

Doelen: 

Het SOL-model als uitgangspunt nemen om ontwikkeling in beeld te brengen en ons lerend 

vermogen te versterken. De omgeving van mevolution is volledig ingericht (kind, professional, 

organisatie) en ondersteunt de ontwikkelprocessen, het zicht hebben op de inhoud en in 

beeld krijgen hoe de feedback-loops hun werk doen.  

 

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

Mevolution is volledig ingericht en wordt ingezet voor alle processen die te maken hebben 

met ontwikkeling en kwaliteit. Het team ervaart gebruiksvriendelijkheid, administratieve last-

vermindering en enthousiasme om met dit instrument te werken.  

Uitdaging: 

Het instrument is nooit helemaal “af”. We blijven aangesloten bij de projectgroep en gaan 

mee in de ontwikkelingen en verbeteringen die er nog aan kunnen komen. Dit vraagt om 

een wendbare werkwijze en goede afstemming.  

Afbakening: 

We richten ons dit jaar met name op de ontwikkelingen binnen Wittering.nl. Uiteraard is onze 

samenwerking binnen Signum van groot belang.  
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Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit speerpunt binnen het regieteam en tijdens 

de studiedagen dient het als uitgangspunt bij de voorbereidingen van de leeromgeving. 

Daarnaast zal het ook in de ontwikkelgesprekken met het team ingezet worden en de 

monitorgesprekken met de andere kindcentra.  

Onze deelname aan de projectgroep gaat ook elke vier weken een dagdeel in beslag 

nemen. 

Geld: 

Uren: valt binnen de taken 

Devices: via NPO 

Kwaliteit:  

Het lerend vermogen van alle betrokkenen moet worden vergroot. Daarnaast moet het 

instrument een aantal onderdelen van onze huidige rapportage gaan vervangen.  

Aanpak: 

We nemen deel aan de projectgroep en daarnaast zetten we het instrument op alle 

mogelijke momenten in. De logboeken worden gevuld met de doelen vanuit inzicht, kennis, 

vaardigheden en attituden en het team kan daar het aanbod aan toevoegen. Op die 

manier worden alle processen van Wittering.nl in beeld gebracht. 

 

 

Risico’s: 

Teamleden die er nog onvoldoende mee uit de voeten kunnen en door de hoeveelheid aan 

verhalen is het van belang om goed af te stemmen en te structureren. Onmogelijkheden 

vanwege de AVG, toestemming van ouders en kinderen. 

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals, ouders en Signum 

Projectteam:  

Marianne en Karin (stuurgroep), regieteam (regie), Judith en Sadhna (early adopters), team 

Afhankelijkheden: 

Kosten en levering van devices, kosten van instrument, ontwikkeling van projectgroep 
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Randvoorwaarden: 

Goede wifi en devices, Wat is de essentie van leren? Hoe breng ik processen en kwaliteit in 

beeld?  

NPO: 

Aanschaf devices  5.000 Deelgebied D 

Ontwikkeling van de 

executieve functies 

 

  



  



2) Unit 5 

 

In augustus 2020 is een zevental kinderen gestart in de basisschoolleeftijd in Unit 5 op Campus  

Aan De Lanen. Gedurende het schooljaar hebben we van de dinsdag een vaste dag 

gemaakt waarop Unit 5 op Wittering.nl haar basiskamp heeft. Hierdoor hebben meerdere 

kinderen vanuit Unit 4 kennis kunnen maken met de vorm en inhoud van Unit 5. Helaas heeft 

dat tot nu toe nog niet geleid tot het overvliegen naar Unit 5 en hebben alle schoolverlaters 

van Wittering.nl andere scholen gekozen. Aan het uitvliegen naar Unit 5 moeten we 

aankomend jaar veel tijd en energie besteden, aangezien het een voorwaarde is om deze 

innovatie voort te zetten.  

 

De implementatie van het nieuwe onderwijs én onderwijsontwikkeling m.b.t. het VO-deel van 

het curriculum zullen het gros van de aandacht vragen. Maar ook in de andere 

deelprojecten is er nog veel te doen.  

 

Voor een uitgebreide toelichting op de ambities van het schooljaar 2021-2022 verwijzen we 

naar het projectplan Unit 5.  

 

Doelen: 

Unit 5 naadloos aan laten sluiten op de onderwijsprocessen van de units daarvoor. Dit 

betekent zowel de praktische zaken op orde hebben (systemen, inschrijvingen, 

overvliegmomenten) als de inhoud goed afstemmen met alle participanten (curriculum, 

rapportages, pedagogische aanpak).  

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

Minimaal 8 kinderen vliegen komend jaar uit naar Unit 5. Het curriculum voor Unit 5 sluit aan 

bij de voorafgaande units en er zijn werkende principes ontdekt in de werkwijze van het 

projectplan.  

Uitdaging: 

De grootste uitdaging is het zo goed mogelijk combineren van de PO en de VO principes, 

mogelijkheden, mensen, pedagogiek, uitganspunten. De urgente uitdaging is het vinden van 

uitvliegers vanuit Wittering.nl naar deze unit.  

Afbakening: 

Campus aan De Lanen is onze enige PO-partner.   

Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit speerpunt binnen het regieteam. 

Daarnaast nemen verschillende collega’s deel aan de ontwikkelgroep, de stuurgroep en de 

uitvoerende groep.   

https://digidact-my.sharepoint.com/personal/ceijkemans_digidactmail_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0c0126eefaae843c586442bf3137121d2&authkey=ASewmjwIao2AdYKm3Bdl32A&e=ChmOzf


10 

Geld: 

Uren: valt binnen de taken  

Michelle: via NPO 

Guus: 0,2 bij CaDL 

Overige budgetten lopen vanuit het projectplan en worden op bestuursniveau opgepakt.  

Kwaliteit:  

Het VO-aanbod in deze regio moet worden verrijkt en kinderen moeten meer 

ononderbroken kunnen ontwikkelen minimaal tot en met de onderbouw van het VO.  

Aanpak: 

Zie projectplan 

Risico’s: 

Onvoldoende deelname vanuit de kinderen. 

Vaste patronen waar collega’s van VO en PO mee te maken hebben.  

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals, ouders en Signum en Rodenborch 

Projectteam:  

Karin (stuurgroep), Marianne , Marieke, Guus, Michelle (ontwikkelgroep), team 

Afhankelijkheden: 

De inzet en inspanningen van het bestuur, het VO en de MR.  

Randvoorwaarden: 

Enthousiasme, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.  

NPO: 

Michelle 0,2 extra inzet 8100 euro Deelgebied B 

Effectievere inzet van 

onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te 

spijkeren. 

 

  



  



3) Assessment 

 

Hoe brengen we ontwikkeling van kinderen in beeld? Hoe zien we dat onze aanpak effect 

heeft? Hoe toets je de inzet en de ontwikkeling? Hoe brengen we het effect van ons 

onderwijs in beeld?  

 

Het formatief toetsen kent zijn opmars, iets dat voor Wittering,nl gebruikelijk is. Afgelopen jaar 

hebben we de CITO-toetsen vervangen voor toetsen van BOOM. Deze actie is het gevolg 

van een onderzoek dat we gedaan hebben naar de verschillende toetsen en hun werkwijze. 

BOOM sluit het beste aan bij onze behoeften om op een effectieve manier het effecet van 

ons onderwijs individueel en dynamisch te toetsen. Een eerste aanzet is gemaakt, maar er is 

nog onvoldoende praktijkervaring met de toets, het digitale systeem en de gegevens. Daar 

gaan we mee aan de slag.  

 

Daarnaast blijft de vraag open of we op alleen met toetsing data willen verzamelen. De 

verwachting is dat het SOL-model met Mevolution onze kwaliteit het beste in beeld kan gaan 

brengen. Wat is daar dan voor nodig en hoe maken we dat leesbaar voor alle stakeholders?  

 

Vanuit de verschillende units is er de behoeften om met name ons onderwijs en onze aanpak 

op de domeinen lezen en spelling aan de orde te stellen. Verkennen met elkaar welke 

didactiek het meeste effect heeft en op welke wijze we vanuit de handelingsprincipes 

passend bij het Kernconcept vorm en inhoud kunnen geven aan het aanbod.  

Onze rol als leeractivator en de leeromgeving met haar materialen nemen we daarbij onder 

de loep. Vervolgens kijken we vanuit dit speerpunt hoe we de ontwikkeling van de kinderen 

op deze domeinen het beste in beeld kunnen brengen voor kinderen, ouders en onszelf.  

 

Doelen: 

De BOOM-toetsen worden dynamisch ingezet en verwerkt. We hebben een beeld bij de 

inhoud en het rendement van deze nieuwe methodiek. Het onderzoek op het gebied van 

leesplezier en leesbevordering is afgerond en we gaan aan de slag met de aanbevelingen. 

De hulp van onze leescoordinator wordt daarbij ingezet. We hebben onze 

spellingsmethodiek onder de loep gelegd en geoptimaliseerd.  

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

Werkende inzet van BOOM. Nieuwe spellingsmethodiek. Aanpassingen op het gebied van 

leesplezier en rijke teksten.  

Uitdaging: 

Het concept en de werkwijze van Wittering.nl lenen zich ook uitstekend voor het “afschaffen” 

van gangbare meetinstrumenten. Moeten we daarin nog een stap verder durven zetten? 

Wat helpt kinderen het meest? Hoe kan Mevolution hierin voorzien?  

Afbakening: 

We richten ons dit jaar als het gaat over vaardigheden, kennis, inzicht en attitudes met name 

op communicatie.  
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Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit speerpunt binnen het regieteam en tijdens 

de studiedagen gaan we aandacht besteden aan achtergrondinformatie en theoretische 

onderbouwingen. In Unit 3 en Unit 4 komt het elke maand tijdens de evaluatie aan bod en 

wordt de gebruikers gevraagd naar hun ervaringen met BOOM, de leesbevordering en de 

wijze waarop spelling handen en voeten krijgt.  

Geld: 

Uren: valt binnen de taken 

Methode Janson: via NPO 

Spellingkast Unit 4: via NPO 

Kwaliteit:  

Het dynamisch toetsen met BOOM sluit nog beter aan bij onze uitgangspunten. We nemen 

daarin de inzichten en opgedane kennis van Karen Heij mee en blijven kritisch naar de 

meerwaarde.  

Aanpak: 

We starten met theoretisch en praktisch onderzoek op de verschillende aspecten van dit 

speerpunt. De uitkomsten bespreken we in het regieteam en na de verkenningsfase gaan we 

over tot actie.  

Risico’s: 

Boekjes van BOOM en onze systematiek zijn nog wat kwetsbaar. Goede structuur vinden 

hierin is van belang. Het lenen van boeken gebeurt nu te weinig, de bieb ligt toch wat 

ongunstig of minder in het zicht voor ons allemaal.  

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals, ouders  

Projectteam:  

Regieteam 

Laura Ketelaars: onderzoek 

Han: leescoördinator 

Judith, Hilde en Laura: leesgroep 

Afhankelijkheden: 

Verloop van het onderzoek 

Mogelijkheden van de leescoördinator 

Randvoorwaarden: 

Voldoende toetsmateriaal van BOOM, rijke teksten en boeken.  
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NPO: 

Aanschaf spellingkast  700 euro Deelgebied F 

Faciliteiten en 

randvoorwaarden 

 

Spellingmethode Janson 115 euro Deelgebied B 

Effectievere inzet van 

onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te 

spijkeren 

 

  



  



4) Kindcentrum 

 

Voor Wittering.nl is een Kindcentrum een ontwikkelomgeving waarin ieder kind meedoet, 

meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken en waarin ouders, kinderen en 

medewerkers samen optrekken (Pact voor Kindcentra).  

Sinds 2020 is Wittering.nl een voorziening voor kinderen van 0 tot 15 jaar, waar zij gedurende 

de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Er een vloeiende overgang tussen 

onderwijs en kinderopvang en er wordt gewerkt vanuit één team met één pedagogische 

visie. In ’s-Hertogenbosch staat het concept ‘Kindcentrum 0-13’ al jaren op de agenda van 

kinderopvang, primair onderwijs en gemeente. Aan de basis ligt een intentieverklaring die 

door alle schoolbesturen en acht organisaties voor kinderopvang in 2010 is ondertekend. De 

gezamenlijke ambitie is: talenten van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en 

educatieve doorgaande lijn. Kinderopvang, schoolbesturen en gemeente volgen vanaf de 

start de ontwikkeling van de kindcentra. Daartoe is in 2012 de Stadsfoto ontworpen: een 

monitor die de samenwerking binnen de kindcentra in beeld brengt. Er vindt een analyse 

plaats op twaalf inhoudsdomeinen waarbij vijf fasen van ontwikkeling worden onderscheiden 

(Compasnul13).  

Het komende schooljaar willen we de omgeving van unit 1 (o-4 jaar) beter aan laten sluiten 

bij de bedoeling en visie van Wittering.nl. Er staat al langere tijd een verbouwing op de 

planning en het is belangrijk dat daar stappen in gezet gaan worden. Daarnaast is er een 

nieuwe regisseur opvang aangenomen waarmee we als regieteam een onderzoek kunnen 

doen naar de mogelijkheden, uitdagingen en actuele ontwikkeling van de opvanggroepen.   

Doelen: 

De Witteringvisie tot uiting laten komen in alle units en de bso. Onderzoek doen naar 

onderdelen die onvoldoende op elkaar aansluiten om vervolgens verbeteringen te 

ontwerpen als één team.  

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

Een omgeving van unit 1 tot en met 5 die herkenbaar is en aansluit bij de visie van 

Wittering.nl. Werken vanuit de gedachten dat we één organisatie zijn aan de voorkant die 

aan de achterkant door twee instanties gevoed wordt.  

Uitdaging: 

We zijn formeel afhankelijk van de ondersteuning en ruimte van de beide organisaties Ons 

Kindbureau (OKB) en SIGNUM. Het regieteam gaat een nieuwe samenwerking aan met ons 

nieuwe teamlid: de regisseur van unit 1.  
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Afbakening: 

We richten ons dit jaar met name op de ontwikkelingen van unit 1 en daar waar mogelijk op 

de bso.  

Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit speerpunt binnen het regieteam en tijdens 

de studiedagen dient het als uitgangspunt bij de voorbereidingen van de leeromgeving van 

de kinderen. Daarnaast zal er met regelmaat afstemming zijn met de directeur van Ons OKB.  

Geld: 

Uren: valt binnen de taken. 

Verbouwing: afgestemd met bestuur en gemeente. 

Kwaliteit:  

De uitstraling, het gedachtengoed, en de pedagogische aanpak moeten op alle 

verschillende plekken binnen Wittering.nl herkenbaar zijn en aansluiten bij de kernwaarden. 

De feedback cultuur waarbij we elkaar direct aanspreken is zichtbaar aanwezig en wordt 

actief ingezet.  

Aanpak: 

We nemen als regisseurs gezamenlijk deel aan het regieteamoverleg. Daarnaast zijn de 

studiedagen voor alle professionals van het kindcentrum toegankelijk en interessant. Door de 

inzet van verschillende studenten en studiemomenten is er veel aandacht voor de 

onderzoekende cultuur. Hilde (begeleider unit 2) zal ook komend jaar een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van unit 1.  

Risico’s: 

Teamleden die nog onvoldoende bekend zijn met het concept van Wittering.nl. De 

verschillende cao’s die opvang en onderwijs kennen.  

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals, ouders, studenten, Signum en OKB 

Projectteam:  

Helène en Karin (stuurgroep), regieteam (regie), team unit 1 en bso 

Afhankelijkheden: 

Investeringen rondom de verbouwing, inwerktijd van nieuwe regisseur, wendbaarheid van 

het hele team.  
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Randvoorwaarden: 

Verbouwing en materialen voor de ruimtes. Mogelijkheden om deel te nemen aan 

gezamenlijke studiedagen.  

NPO: geen bijzonderheden. Kosten gedeelte van verbouwing voor Signum meegenomen in 

begroting 2021.  

 

 

  



  



5) Cultuur & Technologie 

 

De manier van leren verschilt per kind. En we weten dat kinderen beter leren als zij vanuit 

handelen, ervaringen en ontdekkingen opdoen en hiermee eigen gestalten opbouwen. 

Vervolgens kan dit met taal van henzelf en anderen ondersteund worden. Door informatie 

van anderen kan het Gestalt worden uitgebreid of verrijkt. Op deze manier bouwen kinderen 

inzichten op om eerst alledaagse zaken te begrijpen en later complexe fenomenen. 

Uiteindelijk zijn kinderen daardoor beter in staat om relaties en verbanden te leggen en te 

begrijpen waarom zaken werken zoals wij ze in ons leven tegenkomen.  

Technologie: Wittering.nl heeft veel aandacht voor technologie en ICT (Kernconcepten 

science, .Complaza, Eurekaplein, Bouwruimtes). We willen dit verder onder de loep nemen 

en kijken hoe we hier een nog betere opbouw van het aanbod in kunnen creëren en hoe we 

deze kennis en mogelijkheden ook meer tot uiting kunnen laten komen in het team. We zijn 

aangesloten bij het project Digitalisering van Signum en hebben al enkele workshops in dit 

licht kunnen volgen, waarin we met meerdere collega’s van Signum hebben kunnen 

verkennen hoe de beginsituatie is ten aanzien van digitalisering binnen de scholen.  

Cultuur: Er is op Wittering.nl veel aandacht voor dans & drama en voor de creatieve 

ontwikkeling in het atelier, waar ook kunstgeschiedenis een prominente plek heeft. We willen 

graag een boost krijgen rondom literatuur, leesplezier, teksten schrijven (Kernconcept 

Communicatie) en aan muziek (zang, composities, instrumenten, notenschrift). Komend jaar 

willen we ons richten op het versterken van de kennis en kunde van de professionals 

toegespitst op deze onderdelen. Dit doen we met hulp van de lees coördinator van de 

bibliotheek en met het project Meer muziek in de klas.  

We willen ons in de wijk ook profileren op dit thema. Zeker door de komst van Campus aan 

De Lanen (een kindcentrum waar we nauw mee samenwerken en die gestoeld is op 

dezelfde uitgansgpunten) is het goed om keuzes te maken op het terrein van profilering.   

Doelen:  

De kennis en kunde van de professionals op het gebied van technologie en cultuur 

versterken. De kinderen laten profiteren van een uitdagende leeromgeving en nieuwe 

inzichten opdoen en gestalten opbouwen.  

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

Deelname en output vanuit het project digitalisering en het kunnen beschikken over een 

muziekomgeving (Muziekplaza) waarin alle facetten van muziek geoefend en beoefend 

kunnen worden.  
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Uitdaging: 

De afstemming met de aanbieders (Huis073) en daar dan weer de vertaling van richting het 

hele team, zodat we er zelf mee uit de voeten kunnen. We hebben op dit moment niet een 

specialist muziek, meerdere collega’s voelen zich verbonden met dit thema.   

Afbakening: 

De sky is the limit.   

Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit speerpunt binnen het regieteam en tijdens 

de studiedagen dient het als uitgangspunt bij de voorbereidingen van het aanbod. 

Daarnaast zal het ook in de ontwikkelgesprekken met het team ingezet worden en de 

monitorgesprekken met de andere kindcentra van het bestuur  

Enkele collega’s nemen actief deel aan het project Digitalisering en aan het project Meer 

muziek in de klas. Daarnaast staat er nog een workshop creatief schrijven voor de 

professionals op het programma.  

Geld: 

Uren: valt binnen de taken 

Specialist atelier: Tess Schevers, 0.8fte 40.320 euro: via NPO 

Materialen atelier: 5.000: via NPO 

Inrichting Muziekplaza (Buro Wien & JNV): 50.000: via NPO 

Kwaliteit:  

Kinderen moeten zich creatief kunnen uiten en ontwikkelen. Daarnaast is het van belang dat 

zij geprikkeld worden door de technologie van deze tijd.  

Aanpak: 

We nemen deel aan de projectgroep Digitalisering  van Signum en Meer muziek in de klas. 

Daarnaast prikkelen we kinderen en professionals door materialen en een omgeving waarin 

nieuwe inzichten en belevingen opgedaan kunnen worden. Van elke unit sluit één collega 

aan bij de projectgroep.  

Risico’s: 

Offertes die hoger uit gaan vallen, het niet hebben van een specialist op het gebied van 

muziek.  

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals en ouders 
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Projectteam:  

Technologie: Guus, Marianne, Sadhna en Karin 

Cultuur: Michelle, Tess, Marianne, Judith, Hilde, Laura en Mutinta   

Afhankelijkheden: 

Kosten en levering van materialen en inrichting  

Randvoorwaarden: 

Nieuwsgierigheid bij iedereen. Goede samenwerking met aanbieders en leveranciers.  

NPO: 

Aanschaf materiaal   

Inzet specialist Atelier 

Inrichting muziekplaza 

5.000 

40.320 

50.000 

Deelgebied c 

Sociaal-emotionele en 

fysieke ontwikkeling van 

leerlingen (Cultuur) 

 

  



  



6) TOP programma 

 

Samen met Signum willen we vorm en inhoud geven aan een programma dat we Talent 

Ontwikkel Plaats (TOP) noemen. De behoefte om met dit programma aan de slag te gaan 

heeft alles te maken met het beter op kunnen leiden van nieuwe onderwijsprofessionals 

passend bij de visie en werkwijzen van de school/het kindcentrum.  

De complexiteit van het onderwijs neemt toe als gevolg van steeds snellere (technologische) 

ontwikkelingen in de maatschappij, groeiende kansenongelijkheid in de samenleving en de 

roep om meer inclusie in het onderwijs (Ros, Lieskamp, & Heldens, 2017). Dit levert complexe 

en uitdagende innovatievraagstukken op voor kindcentra, scholen en jeugdhulp. Deze 

vraagstukken hebben niet alleen betrekking op de leer- of ontwikkelomgeving van kinderen, 

maar gaan ook over (nieuwe) beroepsrollen en beroepsbeelden voor de betrokken 

professionals.  

Het werken aan deze vraagstukken levert nieuwe samenwerkingsverbanden op, waarin 

professionals over de grenzen van hun eigen vakgebied heen met elkaar samenwerken om 

tot oplossingen te komen. In zulke samenwerkingsverbanden komen verschillende 

perspectieven op de ontwikkeling en het leren van kinderen samen op één plek. En zulke 

samenwerkingsverbanden stellen nieuwe eisen aan de vaardigheden van aanstaande én 

ervaren professionals. Zo zijn er vaardigheden nodig om te kunnen werken aan complexe 

vraagstukken en vaardigheden om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te 

kunnen samenwerken (Head & Alford, 2015). Het ontwikkelen van deze professionele 

vaardigheden vraagt om een authentieke leeromgeving waar interprofessioneel 

samengewerkt kan worden aan echte vraagstukken vanuit de praktijk (Dochy & Segers, 

2018). In zo’n leeromgeving werken en leren aanstaande en ervaren professionals vanuit 

verschillende disciplines intensief samen. In een hybride leeromgeving komen delen van de 

contexten van opleiding en werk zodanig samen dat er een nieuwe praktijk ontstaat, met 

kenmerken van zowel de opleidings- als de beroepspraktijk.  

Een hybride leeromgeving biedt veel kansen om met verschillende professionals samen te 

werken aan complexe vraagstukken, waarbij zowel aanstaande als ervaren professionals en 

opleiders een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het vraagstuk, maar hierdoor 

ook met en van elkaar kunnen leren (Ros, Heldens, & Swennenhuis, 2021). 

 

 

 

Doelen: 

Experimenteren binnen Wittering.nl als oefenplaats met een hybride leeromgeving om 

interprofessioneel samen te werken aan complexe vraagstukken. Het draagt bij aan het leren 

werken (routines van het vak) van aanstaande professionals en het werkend leren van alle 

professionals (samen aan innovatie vraagstukken werken). Door op die manier als school 
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lerend te zijn, kunnen we kinderen een interessante en uitdagende leeromgeving blijven 

bieden en beter afstemmen op de behoeften en wendbare leefomgeving van de kinderen. 

Achtergrond: 

Zie inleiding 

Resultaat: 

• Resultaat 2021-2022: Na het eerste jaar hebben we dilemma’s herkend, vraagstukken 

opgepakt, het programma verder geëxpliciteerd en geconcretiseerd. We hebben 

ervaringen opgedaan met studenten uit verschillende opleidingscontexten. We 

hebben systematisch onderzocht wat werkende principes zijn bij verschillende 

stakeholders. We hebben een structuur opgericht waar we voor de langere termijn 

met stakeholders kunnen werken aan de doorontwikkeling van het concept. We 

hebben zicht op wat er nodig is om tot een schaalbaar en inspirerend concept te 

komen.  

We hebben ervaringen opgedaan met het onderzoeksmatig werken, waarbij het 

  instrument “leeromgeving onderzoekscultuur” ondersteunend is.  

• Resultaat 2023 en verder: Het gedachtengoed van dit programma verduurzamen & 

doorontwikkelen en daarmee ook andere werkplekken enthousiasmeren (kennis & 

ervaringdeling).  

 

Uitdaging: 

We werken samen met vele verschillende opleidingen. Dit vraagt om een wendbare 

werkwijze en goede afstemming.  

Afbakening: 

We richten ons dit jaar met name op het experimenteren binnen de context van Wittering.nl. 

In een later stadium zullen ook andere opleidingsscholen met dit concept aan de slag 

kunnen.  

Tijd: 

Elke 6 weken bespreken we de voortgang van dit programma met de projectgroep. Het 

gaat dan over de inhoudelijke aanscherping van de concepten, het uitwerken van rollen en 

het formuleren van de werkende principes.  

Elke 10 weken bespreken we met een gedeelte van de projectgroep de praktische zaken 

die we met elkaar tegenkomen en waar antwoorden op gevonden dienen te worden. De 

input van de studenten en de professionals van Wittering.nl worden vooraf geïnventariseerd 

tijdens het regieteamoverleg.  

Geld: 

Uren: 0,3 FTE inzet regisseurs 29.940 euro via NPO 

Kwaliteit:  
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• Het lerend vermogen van alle betrokkenen wordt vergroot.  

• Het gedachtengoed van dit programma verduurzamen & doorontwikkelen en 

daarmee ook andere werkplekken enthousiasmeren (kennis & ervaringdeling). 

Aanpak: 

We starten dit jaar met 16 studenten van 7 opleidingen. We nemen hen in een 

startbijeenkomst mee in het gedachtengoed van Wittering.nl en van het programma TOP. Zij 

zullen vanaf dan volledig als teamlid opgenomen worden binnen het team. In alle opzichten 

zijn zij onderdeel van de community met alle verantwoordelijkheden en mogelijkheden.  

Risico’s: 

Geen risico’s, experimenteren is het uitgangspunt.  

Belanghebbenden: 

Kinderen, professionals, studenten en opleidingen 

Projectteam:  

Adriaan Mellema (KIO Signum) 

Corrie Priems (FHKE) 

Henderijn Heldens (lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap) 

Wilger Tijssen (KW1C) 

Lonneke (KW1C) 

Karin van Zutphen (Wittering.nl) 

Marieke van de Ven (Wittering.nl) 

Lorijn Corvers (FHKE) 

Joost van Berkel (FHKE)  

Afhankelijkheden: 

Wendbaarheid van de professionals van Wittering.nl, de studenten en de verschillende 

opleidingen.  

Randvoorwaarden: 

De besturen van de verschillende opleidingen/werkplek dienen achter dit initiatief te staan.   

NPO: 

Inzet uren 29.940 Deelgebied E 

Extra inzet van personeel en 

ondersteuning. 

 



 


