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Voor u ligt het jaarverslag van STIP VSO 2021-2022.  

Een jaar dat in het teken stond van de zes ambities van ons schoolplan.  Een van de ambities “groots in kleinschaligheid” was aan het begin van 

het schooljaar direct merkbaar in het werken in kleine teams. Daarnaast is de coördinatie module uit het functiehandboek van de PCOU 

toegekend aan een aantal medewerkers die coördinatoren van de kleine teams zijn geworden. 

De effecten van corona waren ook dit jaar weer voelbaar in de vorm van uitval van personeel en leerlingen, klassen die thuis moesten blijven en 

steeds veranderende regelgeving gedurende het jaar. Er vond zelfs een lockdown plaats in december en Stip toonde zich veerkrachtig. Zowel 

leerlingen als personeel lieten zien weer te kunnen schakelen. 

 

 

Hartelijke groet namens de schoolleiding van Stip VSO, 

 

Willemijn Pott 
Juni 2022 
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KOERS 

 

In mei 2022 heeft het schoolplan 2021-2025 instemming gekregen vanuit de MR. Op basis van de missie van Stip “succesvol uitstromen in de 

maatschappij’ zijn zes ambities geformuleerd die de koers van Stip de komende jaren bepalen.  Het schoolplan is tot stand gekomen met het 

gehele schoolteam en de collega’s worden betrokken bij het realiseren van de ambities.  

 

ORGANISATIE 

 

Klachten 

In schooljaar 2021-2022 zijn er twee klachten vanuit ouders ingediend. Een klacht betrof een schoolplein verbod en de mogelijke opheffing 

daarvan. Deze klacht is in samenwerking met de vertrouwenspersoon van PCOU Willibrord afgehandeld. De andere klacht ging over de 

uitschrijving van een leerling. Hier is juridische betrokkenheid nodig geweest.  

Incidenten 

Het afgelopen jaar zijn er een aantal incidenten geweest. Deze incidenten hebben veelal te maken gehad met de interactie tussen leerlingen. Er 

was dan sprake van fysiek geweld en online pestgedrag. Er hebben geen formele schorsingen plaatsgevonden. Incidenten zijn door groepsleiding 

en onderwijsspecialisten opgelost. Daarnaast is er in één groep een interventie gedaan door het Rots en Watertraject aan te bieden. Wat is 

opgevallen is dat de incidenten voornamelijk plaatsvonden op de begane grond van de school. Dit zou te maken kunnen hebben met de leerling 

populatie van deze verdieping. Het gaat hier veelal om leerlingen die zelfstandig reizen, zelfredzaam zijn en hierdoor meer in aanraking komen 

met ‘de straat’.  Er zijn ook incidenten geweest die te maken hebben met de grote begeleidingsbehoefte van de leerling. Emotieregulatie en 

frustratie speelden hierin een rol.  Ook hier was goede samenwerking tussen groepsleiding en onderwijsspecialisten.  
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MENSEN 
 

Medewerkerstevredenheid onderzoek 
In mei 2022 heeft er een medewerkerstevredenheidsmeting plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgezet door Oberon.  

Een vergelijking met de afgelopen jaren laat het volgende zien: 

 

Er is een opdracht gegeven aan Oberon om een analyse te maken op de uitkomsten van het MTO.  Over het algemeen is er een daling in de 
scores waar te nemen. Middels de analyse willen we zicht krijgen op mogelijke verklaringen van deze dalende scores. 
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Formatie 
 

Functie FTE Aantal 
personen 

Leerkrachten 36 46 

Onderwijsondersteuners 29 39 

Onderwijsspecialisten 10,6 14 

Facilitair/ administratie 4,9 7 

Directie 3 3 

 Totaal: 83 FTE Totaal: 109 

Stagiaires 6 15 

 

Het  aantal ingezette FTE is hoger dan begroot, dit heeft te maken het hoge  ziekteverzuimcijfer, waarover later meer.

 

 

 

 

 

In het schooljaar ‘2122 liggen de personele lasten rond de 80% van 

de totale begroting en vallen daarmee binnen de gestelde norm.    
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Verzuim 

 

 

 
Het verlagen van het verzuim is een belangrijk speerpunt voor STIP VSO. Ook dit schooljaar is hier aan gewerkt onder meer door een intensieve 

samenwerking met de HR adviseur en bedrijfsarts. De PCOU heeft te stellen gehad met een wisseling van bedrijfsarts en heeft daarmee verlies 

van continuïteit in opvolging van processen rondom verzuim.  

STIPVSO streeft naar een verzuimcijfer van onder de 5%. Afgelopen jaar kwamen we uit op 12,5%. De redenen liepen uiteen van medische tot 

psychosociale klachten. Langdurig verzuim werd hierdoor veroorzaakt. Door de juiste begeleiding van leidinggevende, bedrijfsarts en 

verzuimconsulent is er aandacht voor het ziekteproces met als doel om altijd te herstellen en eigen werkzaamheden op te kunnen pakken. Er is 

een individueel traject voor elke zieke werknemer. Wat we zien is dat door Covid-19 het ziekteverzuimcijfer hoog is gebleven en de acties op 

terugdringen verzuim wel effect hebben gehad op langdurig verzuim maar helaas niet op kort en middellang verzuim. Met het veranderende 

beleid rond Covid-19 verwachten we ook een kentering in het ziekteverzuim cijfer op STIPVSO. 

Het verzuimpercentage van juni 2021 stond op 12,49% en juni 2022 op 12,27 %. Dit is een te hoog gemiddelde ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde, Dat is 4,8 %. Gedurende de afgelopen twee jaar (door Corona) is het landelijk gemiddelde gestegen naar 6,5%. 
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Komen en gaan 

14 collega’s zijn dit schooljaar gestart op Stip.  En 14 collega’ zijn elders gaan werken of met pensioen. 

Drie collega’s hebben zich bezighouden met het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Gedurende het schooljaar is met de nieuwe 

collega’s, personeelsadministratie en ICT geëvalueerd hoe dit proces verliep en hieruit is een nieuw ‘on boarding programma’ ontstaan dat als 

belangrijkste speerpunt heeft dat er tijdens een periode van inwerken sprake is van wederkerigheid: geïnformeerd worden en zelf het initiatief 

tot informeren nemen. De inwerkperiode zal vanaf volgend schooljaar een jaar duren en elke maand vinden er verplichte bijeenkomsten plaats 

die in het teken van intervisie staan. Van en met elkaar leren is het belangrijkste doel in het gewend raken op Stip. 

  

Gesprekscyclus en teamfoto 

Met alle nieuwe medewerkers zijn beoordelingsgesprekken geweest. Met de huidige medewerkers is de cyclus waarderende gesprekken 
voorbereid en uitgevoerd. De gesprekscyclus is weer opgepakt na een hele periode van lockdowns. Zoals de oorspronkelijke waarderende cyclus 
is gestart worden momenteel de tweede gesprekken gevoerd. Dit is aan de hand  van kracht – en ontwikkelkaarten en de gesprekken zijn in 
duo’s samen met de leidinggevende. De teamfoto is niet afgenomen. 
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Professionalisering 

 
 

Bovenstaande afbeelding geeft weer wat er afgelopen jaar gedaan is aan professionaliseringsactiviteiten. Terug te lezen in het professionalisering 

plan 21-22. 
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Utrecht leert 

In het najaar van 2021 hebben we op Stip 15 studenten van de Marnix academie ontvangen om ze kennis te laten maken met het VSO. 
Daarnaast hebben we twee keer op de Marnix een workshop gegeven aan studenten in het kader van het vak “leerkracht” over het speciaal 
onderwijs. 
3 PABO studenten hebben dit schooljaar stage gelopen op Stip en we hebben 1 LIO stagiair in dienst genomen.  
Volgend schooljaar ontvangen we 1 PABO student 
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ONDERWIJS 

 

Instroom 
 

 
 
2020-2021         2021-2022 

 
 

Bovenstaande grafieken laten zien dat veruit de meeste instroom vanuit het SO plaatsvindt. Dit aantal is afgelopen schooljaar nog iets groter dan 
het jaar ervoor.  
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De verdeling van leerlingen op Stip over de verschillende leerjaren, ziet er op dit moment als volgt uit: 
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De instroomleerlingen van Stip (43) in schooljaar 21-22, kwamen vanuit de volgende scholen: 
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De instroomleerlingen kwamen uit de volgende gemeenten: 
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In- en uitstroom 
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Ontwikkelperspectief bij instroom:          

 
        

 
 
 
 
 
 

 
 

TLV’s 2021-2022: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jaar Dagbesteding Arbeid 

18-19 37 33 

19-20 30 35 

20-21 42 5 

21-22 26 17 
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Doorstroom - opbrengsten
Boven 110 %  De groep werkt gemiddeld boven de 

streefplanning     

Tussen 90 en 110 
%    

De groep werkt gemiddeld op de streefplanning  

Onder 90 %  De groep werkt gemiddeld onder de streefplanning  
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OT:   

De groepen werken gemiddeld boven de streefplanning op alle vakgebieden.  

Hierbij werden een aantal positieve dingen genoemd, namelijk het investeren in de relatie met de leerlingen en het werken op projectbasis 

waarin de AVO vakken geïntegreerd zijn.  

AVT:   

De groepen werken gemiddeld boven de streefplanning voor Mondelinge taal en rekenen. Opvallend is dat bij Schriftelijke taal, Leren 

functioneren in sociale situaties en Voorbereiding op arbeid en dagbesteding er wat vaker onder de streefplanning gescoord wordt. De grote 

verschillen in ontwikkelingsniveau van de leerlingen zijn hierbij, in negatieve zin, van invloed op de percentages. In het AVT zitten leerlingen die 

uitstromen naar dagbesteding en naar arbeid, in een aantal groepen zitten beide. 

TT: 

De helft van de TT groepen zit gemiddeld onder de streefplanning voor alle vakgebieden. In het TT zitten leerlingen die uitstromen naar 

dagbesteding en naar arbeid, in een aantal groepen zitten beide. Opvallend is dat er veel leerlingen in het TT zitten die qua ontwikkeling op de 

didactische vakken aan hun plafond lijken te zitten. Het onderhouden van de huidige kennis wordt als onvoldoende ontwikkeling weergegeven 

op de streefplanning. 

OZA A: 

Het grootste deel van de groepen van OZA A werken gemiddeld onder de streefplanning en een klein deel werkt boven de streefplanning. Een 

verklaring voor het werken onder de streefplanning is het lage niveau van 3 van de OZA A groepen. Tevens is er sprake van veel verschillende 

niveaus binnen de groepen. Ook kan de vele wisselingen in groepsleiding en zorgmedewerkers als negatieve invloed bestempeld worden. Een 

positief aspect aan de hoge scores van VAD in de streefplanning is mogelijk het thematische werken vanuit de praktijk. 

OZA B: 

Het grootste deel van de groepen van OZA B zitten boven de streefplanning. Opvallend is dat bij Schriftelijke taal, Leren functioneren in sociale 

situaties en Voorbereiding op arbeid en dagbesteding er wat vaker onder de streefplanning gescoord wordt. Er zijn een aantal dingen die hierbij, 

in negatieve zin, van invloed kunnen zijn, zoals leerlingen die niet op school aanwezig zijn en de grote ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen. Als positieve bijdrage aan de streefplanning wordt genoemd de strakke organisatie en de geboden structuur in de OZA B groepen. 
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Uitstroom en bestendiging 
 

 

Veruit d 

 

 

47 leerlingen stromen uit. Veruit de meeste leerlingen stromen uit naar 

een dagbestedingsplek.  Zoals te zien, gaat het hier om zo’n 64 procent.  

Opvallend is dat de uitstroom naar het MBO (entree opleiding) groeit. 

We willen goed monitoren hoe de bestendiging hier verloopt. 
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Sinds schooljaar 2021-2022 werken wij niet meer in de afdelingen 
paars, oranje en Groen. We maken nu het onderscheid (en zullen dat 
komende jaren blijven maken) tussen arbeid, dagbesteding en OZA.  
 
 

 
De volgende tabel laat de bestendiging van schooljaar 2020-2021 zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het totaal percentage plaatsbestendigde leerlingen is 91. Het aantal waarop dit 

percentage is gebaseerd is 67. 6 leerlingen zijn in schooljaar 2020-2021 niet bestendigd. 

Het laagste percentage is zichtbaar binnen OZA. Het gaat hier om zowel perspectief 

dagbesteding als (beschutte) arbeid. 

 
17-18   
Aantal 
uitgestroomde 
leerlingen   

Aantal 
bestendigde 
leerlingen 
na 2 jaar  

18-19   
Aantal 
uitgestroomde 
leerlingen   

Aantal 
bestendigde 
leerlingen 
na 1 jaar  

Paars   27   20   21   18   

     

Oranje   24   24   28   27   

Groen   10   6   24   20   
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Sociale veiligheid 

Q-school 

 

Wanneer we de uitkomsten van de in mei 2022 uitgezette Q-school afzetten tegen de rapportages van schooljaar 2020-2021 valt op dat daar ook 

het onderwerp pestgedrag negatief afwijkt van de benchmark. Er wordt gedacht dat de uitkomst op deze rubriek ook te maken kan hebben met 

de aard van onze doelgroep en de moeite die ze hebben om sociale signalen adequaat te interpreteren. Om deze uitkomsten nader te 

onderzoeken en om na te gaan of het opvallender is in bepaalde trajecten, zal per traject in een aparte rapportage worden ingezoomd op het 

onderdeel pestgedrag. Mogelijk kunnen bepaalde uitkomsten ook gekoppeld worden aan specifieke klassenomstandigheden. 

 

Sociale veiligheid (q-school) 2018-2019 

(221 respondenten) 

2020-2021 

(220 respondenten) 

2021-2022 
(220 respondenten) 

 Range: 1-4 Range: 1-4 Range: 1-4 

Schoolklimaat  3.5  3.6 3.5 

Onderwijsleerproces 3.6 3.7 3.6 

Sociale veiligheid 3.0 3.1 3.2 

Totaal: 3.4 3.5 3.5 

 

Net als twee jaar geleden laten de resultaten zien dat de leerlingen van STIP VSO zich over het algemeen veilig voelen op school. T.o.v. twee jaar 

geleden scoren we zelfs 0.1 hoger, op zowel 'schoolklimaat', 'onderwijsleerproces', als 'sociale veiligheid'. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn 

de kleinere groepen door de coronamaatregelen.  

Ook vergeleken met de benchmark (= gemiddelde VSO-ZML NL) zijn over het algemeen geen significante afwijkingen gevonden t.a.v. sociale 

veiligheid. Alleen op item-niveau zijn twee items positiever uitgevallen en één negatiever: "Vind je het leuk op school?" (+0.3), "Vertelt de 
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mentor duidelijk dat je iets goed hebt gedaan?" (+0.3) en "Ik word gepest door andere leerlingen op school" (-0.3, wat betekent dat leerlingen 

zich juist meer gepest voelen dan het gemiddelde).  

Een mogelijke verklaring voor de laatstgenoemde score is: als relatief grote ZML-school hebben we een meer gemixte doelgroep met complexere 

problematiek, met als gevolg dat er daadwerkelijk meer sprake is van pesten en/of dat sneller zo ervaren wordt door onze leerlingen (bijv. door 

moeite met het interpreteren van sociale informatie).   

Monitor sociale veiligheid EMB-leerlingen 

Het totaal aantal leerlingen op STIP VSO is in huidig schooljaar 249. Bij 234 leerlingen hiervan kan de Q-school worden afgenomen. Voor 15 

leerlingen, waarbij een afname van de Q-school als niet haalbaar of onbetrouwbaar wordt ingeschat, is een EMB vragenlijst afgenomen. In totaal 

hebben 19 informanten een vragenlijst ingevuld voor deze leerlingen.  

De gemiddelde score van deze EMB-leerlingen is 4.59 (waarbij 5.00 de hoogst te behalen score was). De grensscore die gehandhaafd wordt is 

een score van 3.5. Dit betekent dat de sociale veiligheid als ruim voldoende is beoordeeld. De huidige score is gelijk aan de score van vorig 

schooljaar 

De resultaten worden vergeleken met die van vorig schooljaar:  

Sociale veiligheid EMB 2019-2020 

(37 respondenten) 

2020-2021 

(35 respondenten) 

2021-2022 
(19 respondenten) 

 

 Range: 1-5 Range: 1-5 Range 1-5 

Gemiddelde score: 4.45 4.59 4.59 

 

De gemiddelde score laat zien dat de sociale veiligheid van deze groep als ruim voldoende is beoordeeld door betrokkenen. Ook deze score is 

hoger dan vorig schooljaar (+0.14). Ook uit de individuele vragenlijsten en oudergesprekken zijn geen zorgen of bijzonderheden naar voren 

gekomen. Wel gaven enkele ouders aan dat ze het moeilijk vonden om in te schatten hoe veilig hun kinderen zich op school voelen. Mogelijk is dit 

een reden waarom niet alle ouders de vragenlijst hadden ingevuld.  
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Connecting 

Connecting is een werkwijze waarbij ervan wordt uitgegaan dat een leerling met zijn of haar gedrag iets wil communiceren. Om dat gedrag te 

kunnen lezen en begrijpen en de juiste begeleiding te bieden wordt er getraind vanuit een humaan perspectief. Wat hierbij centraal staat is het 

leren herkennen en definiëren van agressie, bewustwording van jezelf en je persoonlijke reactie op agressie, en het leren omgaan met agressie. 

Hierbij worden ook verschillende (fysieke) begeleidingstechnieken aangeleerd. Het uiteindelijke doel hiervan is de sociale veiligheid op school te 

vergroten, voor zowel leerling als personeel. De aandachtsfunctionarissen hebben hun training afgerond met een certificaat om zo het eigen 

personeel te kunnen trainen.  

Conclusie  

De uitkomsten van de rubriek sociale veiligheid binnen de Q-school zijn opvallend voor wat betreft het onderdeel pestgedrag. Wanneer we 
kijken naar mogelijke verklaringen komt al snel naar voren dat er momenteel binnen Stip geen anti-pestcoördinator actief is. Qua methodes zet 
Stip Beste Burgers en de No Blame methode in. De vraag is of dit adequaat wordt ingezet door alle collega's en of ze erachter staan. Het advies is 
om de methodes weer onder de aandacht te brengen en de kennis hierover op te frissen. Mochten deze methodes toch niet voldoen aan de 
wensen/behoeften van de groepsleiding of ervaren zij moeilijkheden bij het inzette hiervan, dan kan in gezamenlijkheid gekeken worden wat er 
dan wel voor nodig is om aan te sluiten bij de behoeften en of het eventueel kan worden aangevuld. Verder is het advies om het pestprotocol 
weer te updaten indien nodig en ook dat weer onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld in een teamvergadering worden opgepakt. 
Dit zijn taken die de antipestcoördinator op zich kan nemen. 

 

Wanneer we de uitkomsten afzetten tegen de rapportages van schooljaar 2020-2021 valt op dat daar ook het onderwerp pestgedrag negatief 
afwijkt van de benchmark. Er wordt gedacht dat de uitkomst op deze rubriek ook te maken kan hebben met de aard van onze doelgroep en de 
moeite die ze hebben om sociale signalen adequaat te interpreteren. Om deze uitkomsten nader te onderzoeken en om na te gaan of het 
opvallender is in bepaalde trajecten, zal per traject in een aparte rapportage worden ingezoomd op het onderdeel pestgedrag. Mogelijk kunnen 
bepaalde uitkomsten ook gekoppeld worden aan specifieke klassenomstandigheden. 
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Sociale maatschappelijke competenties 
Op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties zijn geen kwantitatieve data aan te leveren huidig schooljaar. SCOL, Cito SEO ZML 

en de VHL zijn dit schooljaar facultatief geweest. Dit schooljaar zijn dus met name kwalitatieve analyses gedaan op individueel leerlingniveau, 

waar nodig aangevuld met een facultatief instrument. Het keuzes maken over- en ontwikkelen van een schoolbreed pedagogisch programma is 

echter volop in bedrijf geweest. Het besluit is dat er beredeneerd wordt ingezet wat er al is. Het gebruik van Doen In wordt uitgebreid 

onderzocht en gaat wellicht ingezet worden. En Stip wordt een pilot school voor de nieuwe versie van Beste Burgers. Als dit allemaal definitief is, 

volgen er nog keuzes over een nieuw format voor het pedagogisch groepsplan en de dagelijkse routines (met bijhorende VHL). Bovenstaande 

beleid zal meer vormgeven aan het in kaart brengen en ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties. 

 

 

  



 

JAARVERSLAG 2021-2022  8-7-2022      26 
  

PARTNERS 
 

Oudertevredenheid onderzoek  
 

Oberon heeft naast een medewerkerstevredenheidsmeting ook een ouder tevredenheidsmeting afgenomen. Deze laat het volgende beeld zien: 

 

 

We zien over het algemeen een grote tevredenheid onder de respondenten. Kanttekening hierbij is dat het aantal ouders dat de meting heeft 

ingevuld een stuk lager ligt dan bij voorgaande afnames. 

 

 

 

 
 



 

JAARVERSLAG 2021-2022  8-7-2022      27 
  

Stakeholders tevredenheid onderzoek 

De vragenlijst is begin juni verzonden naar 33 ketenpartners en is ingevuld door 10 van de partners (30%). 

Op basis van deze tevredenheidsmeting concluderen wij dat de samenwerkingspartners tevreden zijn over de samenwerking met Stip VSO.  Wat 

nog aandacht behoeft is het elkaar aanspreken op werk en samenwerken, als school open staan voor feedback en nieuwe ideeën en het duidelijk 

maken van de verwachtingen en resultaten. 
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Samenwerking met de MR 

Er is dit schooljaar ingezet op versteviging van de samenwerking tussen MT en MR. Tijdens de laatste MR vergadering is gezamenlijk geëvalueerd. 

Hieruit komt het volgende naar voren: 
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NPO gelden 

Dit schooljaar is ingezet op een aantal zaken: 

• Onderwijsassistent om praktijkvakken in kleinere groepen te geven 

• Onderwijsassistent voor taal- en leesbevordering 

• Aanschaf van digitale licenties 

• Teambudgetten 

• Uitbreiding aantal devices (Laptops en Ipads) 

• Extra uitjes voor de leerlingen (onder andere Efteling, Walibi, Oud Valkeveen) 

• Kunst en cultuur budget (onder andere Stip Zomerfestival) 

 

De besteding van de NPO gelden van dit schooljaar is middels een form geëvalueerd.  Gevraagd is naar de effecten op de leerlingen. Hieruit komt 

het volgende naar voren: 
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BIJLAGE 1 Evaluatie jaarplan  
 

 

1) Het vierjarig schoolplan heeft instemming van de MR. 

2) AVG: Alle doelen zijn behaald. 

3) Crisismanagement en incidenten: er heeft geen scholing plaatsgevonden. 

4) Communicatie en PR: plan informatie delen is geïmplementeerd.  Er is een start gemaakt met Sticky Chapters. 
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1) Er hebben geen ontmoetingen plaatsgevonden met de wijkagent. 

2)  De collectieve financiering m.b.t. specialistische jeugdhulp heeft helaas nog niet tot de vereenvoudigde manier van werken geleid. De 
financiële verantwoording bij zowel de zorgpartner als de gedelegeerde verstrekkers van specialistische jeugdhulp (KOOS en 
Spoor030) heeft gezorgd voor vertraging in de uitvoering van de collectieve inzet van financiering. 

3) Social schools als communicatiemiddel wordt breed ingezet en gelezen door ouders. Inloopmomenten hebben niet plaatsgevonden. 
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1. We zijn groots in kleinschaligheid 
• Scholing/ coaching team coördinatoren 
• Teamuitjes 
• NPO teambudgetten 
• Plan teamkamers 

 
2. We werken vanuit Connecting 
• Een groep medewerkers (12) heeft training afgerond 
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3. We werken aan digitale geletterdheid 
• Aantal devices uitgebreid 
• Licenties aangeschaft en in gebruik genomen 
• OOSO lokaal breder inzetbaar voor andere onderwijsteams 
• Professionalisering technologie en ICT in het onderwijs 
• Green screens 
• Leskisten projectgroep digitale geletterdheid 

 
• Gynzy licenties voor elke leerling, passend bij hun ontwikkeling. 

Gynzy wordt door 114 leerlingen structureel gebruikt. Er zijn in totaal 149 leerlingen die wel eens inloggen.  

We hebben een training gedaan in het schooljaar 20-21. Daarna is dit niet meer gebeurd.  

 

• Meer digitale middelen per groep aanschaffen 

Vanuit de NPO gelden zijn voor elke klas 2 Ipads aangeschaft. Daarnaast is er ook voor elke klas een extra laptop aangeschaft. Door 

leveringsproblemen worden deze pas in het nieuwe schooljaar uitgedeeld.  

• Sticky chapters leert de leerlingen vloggen 

Sticky Chapters is ondertussen bezig met diverse filmpjes binnen Stip. Er is een “over ons” filmpje gemaakt en ze hebben gefilmd tijdens het 

zomerfeest.  

Daarnaast is er een groepje gevormd binnen Stip waarmee gekeken wordt wat we in beeld willen brengen. Er is nagedacht over de 6 ambities en 

daarbij is de visie op Stip verwoord. Sticky Chapters gaat hier weer mee verder om in het nieuwe schooljaar de 6 ambitiefilmpjes te maken.  

Daarnaast zal voor het vloggen dan ook een plan uitgewerkt gaan worden zodat dit kan gaan starten. 

 

• Team ontwikkeling vindt plaats in digitale vaardigheden 
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We zijn afgelopen jaar allemaal vaardiger geworden in het gebruik van teams, telefoon/laptops en digiborden. Daarnaast zijn er lessen gegeven 

op gebied van gebruik van digitale middelen waarbij docenten ook geleerd hebben hoe deze in te zetten.  

De wens voor komend jaar is dat dit nog meer uitgebreid wordt en dat we als team verder groeien in het gebruik van digitale middelen. 

• VR brillen worden ingezet 

Met een groepje zijn we op onderzoek gegaan naar VR en wat we hier mee zouden willen.  

We hebben diverse aanbieders gesproken, spullen uitgetest en naar een beurs geweest. Eigenlijk kwamen we tot dezelfde conclusie, VR brillen 

zijn op dit moment voor onze school geen aanvulling. Wat wij er mee zouden willen is gewoon niet op de markt.  

Daarnaast lag er vanuit de NPO gelden een opdracht om te kijken naar een innovatie-lab, waarbij we onze leerlingen ook kunnen uitdagen zich te 

ontwikkelen met het gebruik van digitale middelen. Hierin hebben we heel veel ideeën, maar nog geen concrete plannen. Er wordt met deze 

groep een bezoek gepland aan een VSO school in Rotterdam waar we eens willen gaan kijken hoe zij dit aangevlogen hebben.  

 

 
4. We werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
• Fietsmeesters 
• Visitatie OKI 
• Ontwikkelen pedagogisch programma 
• Onderzoeken van Doen In 

 
5. We werken aan verschillende innovatieve projecten 
• Subsidie U900 
• Zomerfestival leerlingen 
• Gezonde school: watertappunt, jong leren eten, moestuin, kennismaken d.m.v. aanbod fruit en groente voor alle leerlingen in de aula 
• Aula gebruik van alle leerlingen, TV, meubilair 
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6. We werken samen met partners in de wijk en de stad Utrecht 
• Intensivering samenwerking Renqli 
• Samenwerken aan Begeleide Externe Stage (BES) bij Utrechtse werkbedrijven (UW) 
• U900; Tanswijk, MBO Utrecht, Revalidatiecentrum, Eilandstede, Food for Good 
• Partners hebben aandeel geleverd tijdens expertisepleinen 
• Medewerkers van STIP hebben in groepjes 31 uitstroomplekken bezocht  
• Verstevigen samenwerking met de  MR, vanuit visitatie 2020-2021 
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Conclusie 
 

Dit schooljaar hebben we mooie stappen gezet op Stip. Veel doelen die we in ons jaarplan gesteld hadden, zijn behaald. Mede door het 

realistisch formuleren van onze doelen en de hoeveelheid te beperken.  We hebben afscheid genomen van de werkgroepenstructuur en vanuit 

teamopdrachten zijn er activiteiten, passend bij doelen uit ons jaarplan, gerealiseerd. Daardoor werd het eigenaarschap van de teamleden 

vergroot. De coördinatoren hebben een grote rol gehad in de verbinding tussen de teamopdracht en het jaarplan.  

Opvallend dit schooljaar was de grote hoeveelheid medewerkers die zich hebben geprofessionaliseerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

groeiende lerende school. Daarnaast heeft de PCOU Willibrord Academie het aanbod vergroot waardoor medewerkers van Stip een breed scala 

aan mogelijkheden hadden om te professionaliseren. Hier wordt dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt. 

De afgelopen jaren heeft Covid ervoor gezorgd dat Stip vooral naar binnen gericht was. De wereld was immers op slot. Afgelopen jaar hebben we 

gemerkt dat we weer mee gaan doen in de omgeving van de school. Er is een partnerschap gestart met Renqli, er wordt nagedacht over 

collectieve financiering met de specialistische jeugdhulp. Ook in de wijk is Stip steeds meer zichtbaar. Een mooi voorbeeld hiervan is onze 

organisatie van U900, in park Transwijk. 

Er ontstaat een groeiend besef binnen de school dat wanneer wij onze missie “succesvol uitstromen in de maatschappij’ echt waar willen maken, 

we mogelijk andere dingen in ons onderwijs moeten doen. De visitatie vanuit Onderwijs, kwaliteit en innovatie gaf ons hierin mooie handvatten. 

Ook het bezoeken van uitstroomplekken gaf ons inzichten in wat er nodig is voor onze leerlingen. Het creëren van leerlijnen waaruit toepasbare, 

heldere doelen naar voren komen speelt hier een grote rol in. Het gaat hier om beredeneerd, praktijkgericht aanbod waarin mogelijk taal en 

rekenen geïntegreerd worden. Het onderzoek naar een ander leerlingvolgsysteem (Doen in) past hier bij. 

Punt van aandacht en zorg, is het vinden van personeel passend bij onze doelgroep. Ook Stip heeft last van het lerarentekort. Naast werving en 

aansluiten bij HR, is het ook van belang om na te denken over het anders organiseren van onderwijs.  

 


