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1. Inleiding  
 
Dit schoolplan is het resultaat van een bezinning op de doelen en ambities van de OSB voor de komende 
jaren. De evaluatie van de sterktes en zwaktes van de school heeft geleid tot een strategisch beleidsplan om 
samenhang te brengen in de planvorming voor de gehele school.  
Dit schoolplan bevat een actualisering van de missie, visie en ambities van de OSB voor de komende jaren. 
De afgelopen 40 jaar heeft de OSB zich een heel eigen plaats in het voortgezet onderwijs in Amsterdam, 
Zuidoost en in de regio verworven. Vol trots kijken we terug op 40 jaar vernieuwend onderwijs met aandacht 
voor ieder kind, voor zijn/haar talenten en mogelijkheden, voor zijn/haar achtergronden en interesses. We 
kunnen voort ‘bouwen op een sterk fundament’, de titel van het schoolplan 2007-2011. De OSB is een 
bloeiende schoolgemeenschap; aantrekkelijk voor leerlingen en ouders uit de buurt, de stad en de regio. Vol 
vertrouwen kijken we naar de toekomst, in de wetenschap dat we ons voordurend moeten blijven 
ontwikkelen en vernieuwen om aan de eisen van nu, van leerlingen en hun ouders, van het vervolgonderwijs 
en de maatschappij te voldoen.  
 
Dit schoolplan is een leidraad voor de komende jaren; een kompas waarmee we de richting uitzetten voor de 
onderwijskundige ontwikkelingen, doelen en resultaten die we de komende jaren willen realiseren. De eisen 
van inspectie en vervolgopleidingen veranderen, leerlingen veranderen, de maatschappij en hun toekomst 
perspectieven veranderen, terwijl de financiële middelen om aan al die eisen te voldoen teruglopen.  
Na jaren van groei heeft het gehele funderend onderwijs en dus ook de OSB te maken met teruglopende 
inkomsten, zowel de reguliere vergoeding van OCW als de subsidies van het rijk en de gemeentelijke 
overheden lopen terug. De komende jaren zal de OSB haar ambities in overeenstemming moeten brengen 
met de financiële kaders die nu gelden. In het schooljaar 2011-2012 is een strategische visie ontwikkeld 
waarin op basis van een sterkte-zwakte analyse een aantal aanscherpingen en veranderingen in het 
onderwijsinhoudelijk,organisatorisch en financieel beleid zijn geformuleerd. Met deze focus en keuzes is de 
basis gelegd voor het nieuwe schoolplan 2012-2016.  
 
Met dit schoolplan willen we een helder en bondig document bieden waarin voor iedereen duidelijk is wat de 
OSB wil, waarom, met wie en hoe. Tegelijkertijd weten we dat een school, leerlingen en hun ontwikkeling, 
een eigen dynamiek kennen en mede bepaald worden door  maatschappelijke ontwikkelingen en een 
omgeving, wat vraagt om een voortdurende aanpassing van en bezinning op het vastgestelde beleid en de 
gemaakte afspraken. Ook de omgeving en de concurrentie in het Amsterdamse onderwijs met haar focus op 
categoralisering en selectie, stelt de OSB voor de opgave haar eigen missie en visie te koppelen aan meer 
kwaliteit en hoge leerresultaten.  
Dit plan stippelt een koers uit voor de komende jaren, zonder de noodzakelijke flexibiliteit en creativiteit uit 
het oog te verliezen. 
 
De OSB heeft zich inmiddels bewezen als een sterke en hechte gemeenschap van docenten, medewerkers, 
leerlingen en hun ouders. De komende jaren vragen de nodige inspanningen van iedereen om de kwaliteit 
van het onderwijs te versterken en alle leerling de kans te bieden al hun talenten te ontwikkelen en met een 
passend diploma te verzilveren.  
Daarom is het motto: ‘Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, iedereen doet mee’. 
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2. Missie, visie en ambitie: laat talent groeien! 
 
Missie 
“De OSB is een uitdagende leergemeenschap waar alle leerlingen met verschillende talenten de ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen met aandacht voor elkaar, hun omgeving en hun toekomst” 
 
Visie  
De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en 
VMBO. De naam van de school is kenmerkend: Open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun 
verschillen. Het woord School wil uitdrukken dat alle schooltypen zijn opgegaan in één school. 
Gemeenschap staat voor de sfeer van gezamenlijkheid. Aan Bijlmer houden we vast omdat we trots zijn dat 
we hier onze bijdragen aan goed en innovatief onderwijs mogen leveren. In de naam van de school wordt 
zichtbaar wat onze opdracht inhoudt. 
 
De OSB is een inspirerende schoolgemeenschap, die open staat voor jongeren van twaalf tot achttien jaar 
met verschillende talenten, interesses en achtergronden. De school streeft naar een leerlingenpopulatie die 
wat samenstelling betreft een afspiegeling is van de huidige samenleving, waar heel verschillende leerlingen 
en medewerkers samen leven, leren en werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 
Ouders, als eerst verantwoordelijke opvoeders, zijn betrokken en delen deze visie. 
 
De OSB wil de leerlingen zo goed mogelijk voor bereiden op hun toekomst met een diploma dat past bij hun 
talenten en interesses. Onderdeel van deze opdracht is de leerlingen te helpen jonge volwassenen te 
worden die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven en voor hun omgeving. Het onderwijs 
omvat alle belangrijke levensaspecten en is gericht op een rijke ontwikkeling van de persoon.  
 
De OSB onderscheidt zich van andere scholen door een breed aanbod van vakken en een eigen werkwijze 
in pedagogiek en didactiek. Naast cognitieve ontwikkeling kent de school veel waarde toe aan de creatieve, 
sportieve en sociale ontwikkeling van iedere leerling op zijn/haar niveau. Aandacht voor individuele 
prestaties en ontwikkeling is gekoppeld aan samen leren en werken. Gedifferentieerd lesgeven; recht doen 
aan de eigen leerstijl en de eigen talenten van leerlingen is een kernkwaliteit van iedere docent.  
 
De OSB daagt leerlingen uit het beste uit henzelf te halen. Het hele schoolsysteem is hierop gericht: het 
brede aanbod van vakken, de heterogene klassen in de onderbouw, de diversiteit van de leerlingen, de 
focus op samen werken en samen leren, het eigen beoordeling- en rapportsysteem, de vele buitenschoolse 
activiteiten in lessen en na schooltijd. Ouders weten zich verzekerd van een grote betrokkenheid en 
deskundigheid van alle medewerkers bij een evenwichtige en optimale ontplooiing van hun zoon of dochter. 
Het is een school waar leren van en met elkaar in kleine eenheden (de deelscholen) een pedagogisch veilige 
omgeving creëert. De kleine teams waarborgen de gerichtheid op leerlingen en hun verschillende 
mogelijkheden. In een mooi en ruim gebouw bieden de open theorielokalen en de vele praktijkruimtes voor 
zorg, techniek, kunst, muziek en toneel, de sciences lokalen en het laboratorium, met de goed uitgeruste 
sportzalen alle kansen voor de vele talenten en interesses van de leerlingen. 
 
Ambitie  
Het is de ambitie van de school dat leerlingen zich ontwikkelen tot jonge volwassenen die hun plaats in de 
samenleving kunnen innemen, met een succesvolle schoolloopbaan en een diploma dat past bij hun talenten 
en hún ambities.  Als school ambiëren we een optimale doorstroom en opstroom waar mogelijk met 
eindexamens die zich kunnen meten met de landelijke cijfers.  
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3. Plaats en positionering: voortbouwen op een sterk fundament.  
 
Het schoolplan 2017 - 2011 had als titel ‘Bouwen op een sterk fundament’. Vanuit haar ontwikkelingsgerichte 
concept bieden we leerlingen een inspirerende werk- en leeromgeving.  
De school heeft zich ontwikkeld tot een hechte en inspirerende schoolgemeenschap van 1600 leerlingen en 
200 medewerkers in een mooi en goed geoutilleerd gebouw. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. De 
complexiteit waarin het onderwijs zich per definitie bevindt, het begeleiden van jonge mensen naar 
zelfstandigheid, volwassenheid en goed burgerschap, stelt hoge eisen aan een school voor voortgezet 
onderwijs. De OSB heeft een zelfstandige en stabiele plaats verworven in het onderwijs van Amsterdam, 
Zuidoost en omgeving als brede schoolgemeenschap voor vmbo, havo en vwo, voor leerlingen met 
verschillende achtergronden in sociaal, economisch en cultureel opzicht. 
 
De school draagt de historie van het middenschool-concept. Tot het midden van de jaren negentig was het 
pedagogisch concept gericht op de brede persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op sociaal, cognitief, 
creatief, emotioneel en lichamelijk vlak maatgevend.  
Om de ontwikkelingskansen van leerlingen zo groot mogelijk te maken kent de school een tweejarige 
brugperiode, waarin de klassen heterogeen zijn samengesteld; d.w.z. dat leerlingen variërend van een Vmbo 
B tot en met een VWO advies samen een klas vormen. Gedifferentieerd lesgeven binnen een dergelijke klas 
is daarmee een van de belangrijkste didactische uitgangspunten en kwaliteit van het onderwijs op de OSB. 
Uitstel van keuze geeft aan de leerlingen optimale kansen om zich gedurende de eerste twee jaren te 
ontwikkelen en een verantwoorde keuze te maken voor de bovenbouw, waarin de eigen talenten en 
interesses tot hun recht komen. Deze visie is vastgelegd in een eigen werkwijze, waarin de dialoog, 
samenwerken en leren van elkaar gecombineerd worden met zelfwerkzaamheid en eigen initiatief.  Door in 
iedere les een zelfde structuur te hanteren van kring – werkfase - kring ontstaat voor leerlingen helderheid 
over de aanpak en wat van hem/haar wordt verwacht en krijgen leerlingen de kans op verschillende 
manieren, individueel en in de groep, methodisch en zelf onderzoekend, praktisch en analytisch te leren. De 
school is sterk gericht op kansen bieden en opstromen.  
 
Inmiddels komt in de samenleving de nadruk steeds meer te liggen op cognitieve kennis, diploma’s met 
nadruk op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Zowel leerlingen en ouders, als inspectie en 
samenleving stellen steeds hogere eisen aan onderwijs, de school, de mentor en de individuele vakdocent. 
De groeiende nadruk op kennisverwerving veroorzaakt steeds meer spanning tussen de eisen die gesteld 
worden aan die kennisverwerving en de oorspronkelijke pedagogisch didactische visie van onze school, de 
heterogene brugperiode en het bieden van optimale kansen voor de leerlingen uit Zuidoost. Ook de eisen 
aan de begeleiding van leerlingen groeit door het groeiend aantal leerling met specifieke zorgbehoefte. Het 
leidt tot een grote vraag om maatwerk voor iedere leerling met zijn/haar specifieke kwaliteiten en vragen. De 
afgelopen jaren heeft deze vraag zich toegespitst op meer maatwerk en meer differentiatie in het aanbod in 
de onderbouw. De vraag is hoe  we meer rekening kunnen houden met zowel de cognitief, als qua leerstijl 
en talenten zeer verschillende leerlingen, wanneer en waar kunnen ze optimaal van elkaar leren en waar is 
een meer gericht aanbod op de verschillende niveaus nodig en wenselijk? Hoe bevorderen we de 
doorstroomkansen optimaal en dagen we alle leerlingen uit op hun eigen niveau? De uitdaging voor de 
komende jaren geldt een aanbod op maat in de heterogene onderbouw, doorgaande leerlijnen d.w.z. een 
goede aansluiting in alle vakken en op alle niveaus van de onderbouw naar de bovenbouw en gerichte 
aandacht voor de voorbereiding van de leerlingen in de bovenbouw op hun examens. Meer dan ooit zal de 
school zich moeten richten op een goed evenwicht tussen de brede, cognitieve, sociaal emotionele, 
creatieve en sportieve ontwikkeling en de eisen die gesteld worden aan kennisverwerving en (de nieuwe 
hogere) exameneisen.  
 
Naast de onderwijskundige eisen, worden ook steeds meer eisen gesteld aan de leerlingbegeleiding en zorg 
en aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Pedagogisch gezien worden hoge eisen 
gesteld aan de begeleiding van jonge mensen om zich een eigen plek in de wereld te verwerven. 
Maatschappelijk gezien wordt aan de school gevraagd om jongeren in een uitdagende en veilige omgeving 
zich de sociale en emotionele vaardigheden eigen te laten maken om in een wereld van snelle 
veranderingen en steeds groter wordende diversiteit te kunnen functioneren en gelukkig te zijn. De OSB wil 
laten zien dat ze deze uitdaging aan kan en steeds weer aangaat vanuit een eigen visie op de ontwikkeling 
van jongeren en de rol van een school daarin.  
 
Zuidoost is een boeiende en ook een complexe omgeving, die van de school steeds opnieuw de nodige 
aandacht vraagt voor samenwerking en aanpassing aan de veranderende leerlingen en hun ouders, aan de 
buurtbewoners in de directe omgeving en de bedrijven, instellingen en verenigingen. De OSB is een 
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schoolgemeenschap met een sterke regionale functie. Ze combineert aandacht voor de directe omgeving  
van Zuidoost met die voor de  gehele stad en de wijdere omgeving  met gemeenten als Diemen, 
Duivendrecht en Weesp.  
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de samenwerking met scholen zowel van het voortgezet als het 
primair onderwijs in Zuidoost en omgeving. De contacten met het basisonderwijs zijn goed, zowel in Zuidoost 
en de aangrenzende buurten als ook in de omliggende gemeenten. Er is veel aandacht voor de warme 
overdracht. Deelschoolleiders koppelen in het eerste jaar terug hoe het met de leerlingen van een 
betreffende basisschool gaat op de OSB. Ook met de vo-scholen in Zuidoost en de regio is een regelmatig 
bestuurlijk overleg. 
 
De OSB werkt nauw samen met andere schoolgemeenschappen in Amsterdam om het aanbod van 
vernieuwend onderwijs in brede schoolgemeenschappen voor de stad en de regio te versterken. Met andere 
scholen zoals bijv. het Barleus werken we samen aan specifieke projecten als debating clubs. 
Daarnaast participeert de OSB in verschillende stedelijke overleggen en samenwerkingsverbanden, zoals 
het OSVO, overleg van de schoolbesturen in Amsterdam en het Samenwerkingsverband voor Passend 
onderwijs.  
 
Ook met instellingen en bedrijven in de omgeving wordt samengewerkt om leerlingen een goede en 
verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding te laten maken. Maatschappelijke en beroepsgerichte stages 
bij instellingen en bedrijven in Zuidoost en omgeving ondersteunen leerlingen hierbij. Bijzondere vermelding 
verdient de samenwerking met het AMC. Docenten van de OSB en medewerkers/onderzoekers en 
hoogleraren van het AMC en HvA werken samen in onderwijs en onderzoek en begeleiden leerlingen bij hun 
profielwerkstukken en modules in de havo-vwo op het sciences-gebied van natuur en gezondheid.  
 
Onder druk van de toenemende categoralisering van het voortgezet onderwijs op vooral het vwo niveau 
(Amsterdam kent inmiddels 5 gymnasia en 1 atheneum) staat een evenwichtige verdeling van de leerlingen 
op de brede schoolgemeenschappen onder druk. Ook in Zuidoost zien we de afgelopen jaren een 
toenemende trek van havo en vwo leerlingen naar de stad, met name naar de scholen in Centrum en Zuid. 
Samen met de andere vo-scholen en met het basisonderwijs wordt gewerkt aan het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de vo-scholen in Zuidoost en het versterken van een doorgaande leerlijn van basis 
naar voortgezet onderwijs. De OSB richt haar aandacht met name op het vergroten van de instroom havo en 
vwo. Als brede schoolgemeenschap is een evenwichtige instroom van leerlingen van alle niveaus 
noodzakelijk. Ook vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is de groei van de havo-vwo afdeling van belang.  
 
Deze opgaven moeten worden vervuld in een tijd waarin de financiële middelen terug lopen. Het vraagt om 
een onderwijskundig en strategisch beleid met een scherpe focus op de kernwaarden en kernkwaliteiten van 
de OSB, meer dan ooit gekoppeld aan heldere keuzes en gerichte inzet van de middelen.  
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4. Kernwaarden en kernkwaliteiten en de nieuwe eisen 
 

1. Ieder kind wordt gezien en voelt zich thuis op school  
De OSB is een pedagogische school, waar leerlingen zich veilig voelen door de kleinschaligheid van 
de deelschool en de klas, de aandacht van de mentor en de aandacht voor elkaar.  

2. Ieder kind haalt het beste uit zichzelf: leerprestaties doen er toe.  
De lessen zijn uitdagend voor de verschillende niveaus en leerstijlen van elk kind: ieder kind haalt 
een passend diploma.  

3. Hoofd-Hart-Handen: ontwikkeling van álle talenten van onze leerlingen  
De OSB heeft een breed aanbod waarin leerlingen al hun talenten op cognitief, creatief, sportief en 
sociaal gebied kunnen ontwikkelen. 

4. De eigen OSB werkwijze: leren door samen werken en samen leren  
De eigen werkwijze, (begin)kring – werkfase - (eind)kring, daagt leerlingen individueel en samen uit 
om mee te doen, tot zelfreflectie en om een onderzoekende houding te ontwikkelen. 

5. Toegankelijk voor iedereen: open sfeer met waardering en respect voor diversiteit op alle gebied 
De OSB biedt alle niveaus van het reguliere onderwijs (van Vmbo tot Vwo), waarbij de organisatie 
en samenstelling van de klassen de ontwikkelingskansen van leerlingen optimaal ondersteunt en 
uitdaagt 

 
Deze waarden en kernkwaliteiten zijn gekoppeld aan een geheel eigen werkwijze, een eigen aanbod en een 
eigen organisatie en inrichting van de school. De OSB is een pedagogisch sterke school met veel aandacht 
voor enerzijds gemeenschapszin en anderzijds individuele aandacht en begeleiding. De kleinschalige 
organisatie van de school - deelscholen waarin een klein team verantwoordelijk is voor een beperkt aantal 
klassen met een eigen plek in de school - maakt dat iedereen binnen de deelschool, docent en leerling, 
ouder en mentor, medewerker en leiding elkaar kent en zich gezien weet. De klas met de mentor is het 
uitgangspunt, waarin individuele en sociale ontwikkeling vorm krijgt. De kring gaat uit van de 
gelijkwaardigheid van alle leerlingen, de dialoog en de gezamenlijke instructie en begeleiding, de werkfase in 
kleine groepen laat leerlingen samenwerken en samen onderzoeken en de eindkring organiseert de 
noodzakelijke feedback op het individuele en gezamenlijke leerproces. Het eigen aanbod onderscheidt zich 
van andere scholen door een breed aanbod van creatieve, sportieve en sociale vakken naast de bekende 
(verplichte) vakken als talen, sciences en zaakvakken. Dit brede aanbod is ook aanwezig in een rijk en 
gevarieerd activiteitenprogramma naschool. Het OSB-breed programma biedt elk kind de kans om een sport 
te beoefenen, op toneel, muziek, beeldende vorming, dans ed. te ontwikkelen of te leren koken, debatteren 
of het sterrenstelsel te leren kennen. Recent is daar het leerorkest OSB-Zuidoost bijgekomen.  
 
De toenemende centrale eisen aan de onderwijsresultaten van de scholen, de nadruk op door- en opstroom 
en eindexamenresultaten, stellen nieuwe eisen aan de uitwerking van onze kernwaarden en kernkwaliteiten. 
Dit heeft geleid tot een extra focus op de vakinhoudelijke ontwikkelingen: de doorgaande leerlijnen van de 
vakken en dus de aansluiting van de onderbouw op de bovenbouw, de lespraktijk, het gebruik van taal, 
taalverwerving ed. in elk vak (taalgericht vakonderwijs), het programma van toetsen en afsluitingen en van 
resultaatgericht begeleiden en beoordelen. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanpassing van het tweede 
leerjaar door het onderwijs meer op maat en uitdagend voor alle niveaus en leerstijlen te organiseren: 
heterogeen waar mogelijk en op niveau waar nodig. Het afgelopen jaar is een nieuw rapportensysteem 
ontwikkeld en uitgeprobeerd in verschillende klassen, gericht op het beter kunnen begeleiden en beoordelen 
van iedere leerling. Het nieuwe rapport-systeem wordt in 2012-2013 in de gehele school geïmplementeerd. 
Voorwaarde voor en uitgangspunt van al het werk dat op en door de school wordt gedaan zijn de 
medewerkers: de docenten, het ondersteunend personeel en de schoolleiding en directie. Het werken aan 
de eigen kwaliteit van de les, de begeleiding, vakkennis, examenvoorbereiding en (klas en school) 
organisatie en logistiek vormen de basis van alle ontwikkeling. De OSB mag zich verheugen in een 
betrokken en deskundig team met een grote bereidheid tot een voortdurende scholing van de eigen 
professionaliteit.  
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5. Onderwijskwaliteit: uitdagend onderwijs voor alle leerlingen met betere leeropbrengsten 
 
De bovenstaande kernwaarden en kwaliteiten gecombineerd met de nieuwe eisen aan resultaten en 
leeropbrengsten bepalen de richting van het schoolbeleid voor de komende jaren en zijn vertaald in een 
onderwijsinhoudelijk meerjarenbeleid. Binnen het algemene doel, ‘verhoging van de kwaliteit’, zijn de 
volgende doelen en acties leidend voor het schoolbeleid van de komende jaren.  
 
Doelen:  

1. Verbetering van de leeropbrengsten: iedere leerling een passend diploma 

a. vermindering afstroom 

b. opstroom waar mogelijk  

c. verhoging eindexamenresultaten (d.w.z. hogere slagingspercentages en hogere gemiddelde 
eindexamencijfers en verlaging discrepantie)   

2. Vergroting instroom havo-vwo: evenwichtige verdeling van de instroom over de niveaus 
3. Uitdaging in de les: versterking van de werkwijze van de OSB 
4. Goede taalbeheersing en rekenvaardigheden 
5. Sterke docenten en medewerkers: aandacht voor scholing en samenwerken 

 
Deze doelen vragen om een onderwijsinhoudelijke en -strategische uitwerking op deelschool- en 
afdelingsniveau, op het niveau van de vakgroepen gericht op het versterken en verhogen van de kwaliteit 
van de docent en dus van de les. Daarin kunnen we voortbouwen op een grote ervaring en een grote 
betrokkenheid van alle medewerkers: 

 De aandacht voor het samen leren, scholen en werken aan de kwaliteit van het onderwijs in de 
deelscholen, de vakgroep en de leerjaar- en de klassenteams. De komende jaren zal nog meer 
worden ingezet op gebruik maken van de eigen expertise van de eigen docenten in de teams en 
vakgroepen als basis voor het scholen en ontwikkelen van onszelf via een gestructureerd 
programma per vakgroep.  

 De eigen coaches voor de nieuwe docenten. De OSB heeft een team van goed opgeleide en 
gecertificeerde coaches om nieuwe docenten te ondersteunen bij het zich eigen maken van de 
werkwijze van de school, de leerlingen (en met name de heterogene klassen en het gedifferentieerd 
lesgeven), het mentoraat en de leerlingbegeleiding. 

 De verdere ontwikkeling van leergemeenschappen rond thema’s die van belang zijn voor onze 
werkwijze: het gedifferentieerd lesgeven, het vaktaalonderwijs en de doorgaande leerlijnen, het 
resultaatgericht beoordelen en begeleiden. Het onderzoek van de onderzoeksdocenten (binnen de 
Academische opleidingsschool, de AcOA), en de samenwerking met andere scholen in vak- en 
thematische projecten en netwerken, worden ingezet in de werkgroepen en leergemeenschappen op 
de schoolbrede thema’s. 

 De vele (extra) activiteiten tijdens en na de les om leerlingen op verschillende manieren aan te 
spreken en hun eigen inbreng, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te 
versterken: zoals het naschools aanbod in OSB-breed, de activiteitendagen, werk- en 
onderzoeksweken, maatschappelijke en beroepsgerichte stages, de loopbaanoriëntatie.  

 
Opdrachten 
Voor de komende jaren zijn bovenstaande doelen uitgewerkt in een aantal specifieke opdrachten om de 
kwaliteit van het onderwijs op de OSB te versterken en het aanbod af te stemmen op de eisen die op dit 
moment aan het voorgezet onderwijs worden gesteld met de financiële kaders voor de komende jaren. De 
opdrachten zijn nauw met elkaar verbonden en hebben gezamenlijk ten doel de kernwaarden, kwaliteiten en 
doelen te realiseren.  
 
Opdracht 1: Aanbod op maat: uitdagend onderwijsaanbod in de onderbouw voor alle leerlingen vanuit het 
principe: heterogeen waar mogelijk en homogeen waar nodig. 

a. Herziening van de organisatie en inrichting van het onderwijs in de onderbouw met een 
gericht aanbod op niveau in het tweede leerjaar incl. een herziening van de lestabel 

b. Versterken van de OSB-werkwijze, met extra aandacht voor  het differentiëren naar 
leerstijlen, ‘hoofd-hart-handen’, en de verschillende niveaus 

c. Versterken eigen verantwoordelijkheid van leerling voor hun eigen leerproces en aandacht 
voor de onderzoekende houding van leerlingen 

 
Opdracht 2: Resultaatgericht begeleiden en beoordelen, invoering nieuwe rapporten en 
doorstroomrichtlijnen.  
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a. Invoering nieuwe rapporten: begeleiden + beoordelen + rapporteren 
b. Focus op feedback aan leerlingen over hun leerresultaten en ontwikkeling met als doel 

kennis over en reflectie op het eigen leerproces  
c. Aandacht voor goede doorstroombegeleiding en advies: iedere leerling op de juiste plek 

door te  investeren in de kwaliteit van klassenteams en doorstroomrichtlijnen 
 

Opdracht 3: Versterken van het vak: vakontwikkeling en vakinnovatie 

a. Aansluiting onderbouw-bovenbouw: doorgaande leerlijnen 

b. Versterking kwaliteit van de les: zelfwerkzaamheid en onderzoekend leren 

c. Verbeteren van de kwaliteit van toetsen en opdrachten, het programma van toetsing en 
afsluiting (ook gekoppeld aan opdracht 2).  

d. Werken aan een goed evenwicht in de pedagogiek en vakdidactiek, ofwel in de brede 
begeleiding van leerlingen en de inhoudelijke vakontwikkeling en kennis en eisen waar 
leerlingen aan moeten voldoen, door het vergroten van hun zelfstandigheid, de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces:  

 
Opdracht 4: Vergroten van de taalvaardigheid van leerling  

a. Het versterken van de leesvaardigheid van leerlingen in de onderbouw en het 3
e
 jaar 

havo/vwo, o.a. door inzet van dia-taal en remediërende programma’s.  

b. Het werken aan taalgericht vakonderwijs in alle vakgroepen door scholing van alle docenten 
en het uitwerken van TVO-lessen.  

c. Verbeteren van de presentatie en schrijfvaardigheid van de leerlingen, met name meer 
aandacht voor werkstukken in havo en vwo  

 
Opdracht 5: Vergroten van de rekenvaardigheid van leerlingen 

a. Opnemen van rekenlessen in het lesprogramma van de onderbouw en bovenbouw en het 
invoeren van rekentoetsen en waar nodig invoering van extra (remediërende) rekenlessen.   

b. Het gebruiken van de noodzakelijke rekenvaardigheden in andere lessen (zoals wiskunde, 
economie, aardrijkskunde) ter versterking van de noodzakelijke rekenvaardigheden om de 
rekentoetsen succesvol te kunnen afronden. 

 
Opdracht 6: Intersectoraal aanbod in het VMBO voor basis en kader 

a. Het invoeren van een tweetal intersectorale programma’s, om de keuze van leerlingen voor 
een latere beroepsopleiding en beroep te optimaliseren en daarin de vier sectoren 
administratie en economie, zorg en welzijn, innovatieve techniek en ict te laten 
samenwerken om beter te kunnen inspelen op de vragen van de (toekomstige) 
arbeidsmarkt.  

 
Opdracht 7: Versterking van de leerlingbegeleiding en zorg:  

a. Versterking mentoraat,  leerlingbegeleiding en zorg (o.a. extra aandacht voor begeleiding 
van afstromers, zittenblijvers en zakkers) 

b. Vergroten van de kennis van docenten van probleemgedrag voor een adequate 
ondersteuning en begeleiding en waar nodig doorverwijzing. 

c. verminderen verzuim en te laat komen (invoering nieuw systeem van registratie, melding 
aan ouders en inhalen verloren lestijd)  

 
Opdracht 8: Verbeteren van de bedrijfsvoering: efficiëntere inzet van tijd en geld  

Hieronder vallen alle acties die moeten worden uitgewerkt: op gebied van personeelsbeleid, 
zoals taakbeleid, functiemix en gesprekscyclus; de inzet van onderwijsondersteuning; inzet van 
ICT en lesmiddelen; het onderwijsaanbod, de inzet van management en schoolleiding; het 
naschoolse aanbod; de facilitaire ondersteuning; etc. etc. nodig voor het uitvoeren van het 
onderwijs. De adviescommissie ‘naar een betaalbare ambitie’ brengt adviezen uit om met minder 
financiën toch de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. 

 
 
De bovenstaande gezamenlijke schoolbrede doelen en acties zijn de focus voor de verschillende niveaus 
waarop in de school gewerkt wordt.  
In de deelschoolteams en de afdelingen worden de ambities en doelen  uitgewerkt.  
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De vakgroepen zijn de basis voor de vakinhoudelijke doelen, de doorgaande leerlijnen, de versterking van 
de taal en rekenvaardigheden van de leerlingen, de programma’s van toetsen en afsluiting, de werkwijzen 
die passen bij onze uitgangspunten en visie. Beide, zowel de deelscholen als de vakgroepen, werken aan 
het verbeteren van de leeropbrengsten met aandacht voor de OSB-werkwijze, het optimaliseren van het 
leerrendement in de les met extra aandacht voor de werkfase en de eigen verantwoordelijkheid van de 
leerling. De basis voor het realiseren van deze doelstelling ligt in de professionaliteit van de docent, in de 
samenwerking, o.a. door intervisie, collegiale consultatie en scholing,  binnen het vak en leergebied, maar 
ook vak doorbrekend.   
 
De deelscholen zijn de plaats waar docenten, deelschoolleiding en ondersteunend personeel samen werken 
aan een integrale visie op het onderwijs, het vormgeven van de les, de klas, de samenwerking tussen 
leerlingen, leerlingen en docenten, leerlingen, docenten en ouders. Ook de komende jaren zullen deze 
ontwikkelingen worden ondersteund door de samenwerking binnen de Academische opleidingsschool, waar 
het opleiden van nieuwe docenten, gekoppeld aan het doen van onderzoek in en door de school, een 
krachtig programma bieden om onze doelen te realiseren en de kwaliteit van ons onderwijs te versterken.  
 
Alle deelscholen gaan in 2012-2013 werken met de nieuwe rapporten. Hieraan gekoppeld zijn nieuwe 
doorstroom richtlijnen geformuleerd die in de verschillende vakken, per leerjaar en opleiding en dus per 
afdeling, moeten worden uitgewerkt. Zowel de rapporten als de richtlijnen voor overgang en doorstroom 
zullen goed moeten worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. De afstemming met de 
vakgroepen is daarbij essentieel.  
 
De vakontwikkeling zal in eerste instantie vanuit vakgroepen per afdeling worden voortgezet. Hierbij geldt dat 
de afstemming met de deelscholen en afdelingen noodzakelijk is om een goed evenwicht in de 
pedagogische aandacht en vakdidactische begeleiding te realiseren, rekening houdend met de doorgaande 
leerlijnen en versterking van de OSB-werkwijze.   
 
De leerlingbegeleiding in mentoraat, de klas en de extra zorg krijgen vorm per leerjaar en deelschool, 
rekening houdend met de afdelingen. Immers ook hier moeten in de onderbouw, vmbo en havo/vwo de 
samenhang voor de leerling zichtbaar worden.  
In de havo/vwo gaat extra aandacht uit naar het derde leerjaar om de voorbereiding op de doorstroom naar 
havo of vwo te optimaliseren.  
 
Het verminderen van het verzuim en het terugdringen van te laat komen is een opdracht voor alle 
deelscholen: in 2012-2013 wordt geëxperimenteerd met de invoering van een nieuw automatisch 
meldingssysteem aan ouders. Wanneer deze nieuwe systematiek het verzuim en te laat komen 
daadwerkelijk vermindert, zal deze nog in het lopende schooljaar schoolbreed worden geïmplementeerd.  
 
 
Speerpunten voor de afdelingen (en de deelscholen):  
De bovenstaande speerpunten impliceren specifieke aandacht en verantwoordelijkheden per afdeling. De 
schoolleiding staat borg voor een goede afstemming tussen de verschillende opdrachten en de afstemming 
van de acties en uitwerkingen binnen de afdelingen en deelscholen en met de vakgroepen. 
  
1. De Onderbouw 
Uitwerking en invoering van de voorstellen van de projectgroep Aanbod op Maat: het maken van een 
lestabel voor de onderbouw waarin meer rekening gehouden wordt met de verschillende niveaus, gericht op 
een betere aansluiting op de specifieke eisen van de vervolgopleidingen in de bovenbouw. Uitgangspunt 
voor de inrichting en organisatie van het aanbod is: heterogeen waar mogelijk en homogeen waar nodig. Met 
als opbrengst: verbeterde aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw blijkend uit minder afstroom, 
doorstroom op het landelijk gemiddelde en opstroom waar mogelijk.  
 
In het schooljaar 2012-2013 wordt een nieuwe lestabel uitgewerkt naar een gericht aanbod voor de 
onderscheiden niveaus: beroepsgericht (vmbo-basis en kader), vmbo tl (inclusief de gemengde t/h adviezen) 
en havo-vwo, In 2013-2014 wordt begonnen met de implementatie. In de schooljaren 2013-2014-2015-2016 
zullen de nieuwe lestabel en inrichting van de onderbouw  worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.  
 
In het kwaliteitsbeleid zal deze vernieuwing gevolgd  en gemeten worden in het perspectief van het 
verbeteren van de doorstroom rendementen en uiteindelijk de eindexamenresultaten.  
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2. Vmbo 
Verbetering van de voorbereiding van de basis- en kaderleerlingen op de beroepsopleidingen met de 
invoering van twee intersectorale programma’s.  
Versterking van de kwaliteit van de theoretische leerweg, door versterking van de doorgaande leerlijnen in 
TL gericht op minder afstroom, hogere eindexamenresultaten en goede aansluiting naar havo, voor 
leerlingen die het kunnen en willen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de doorstroming en 
examenresultaten in het de theoretische leerweg op minimaal het landelijk gemiddelde en het optimaliseren 
van de doorstroomkansen van leerlingen met een vmbo-tl diploma naar de havo. De verbeteringen in de TL 
opleiding worden gemeten aan de gestelde doelen:  verbeteren van de doorstroom rendementen en 
uiteindelijk  de eindexamenresultaten  
 
Belangrijk aandachtspunt is het koppelen van de eigen kernwaarden en kernkwaliteiten en de doelen aan de 
ontwikkelingen in de mbo-opleidingen. Hiertoe zal de samenwerking met de mbo-instellingen en de 
maatschappelijke instellingen en bedrijven in Amsterdam en omgeving worden versterkt.  
 
In het schooljaar 2012-2013 zullen de nieuwe intersectorale programma’s worden ontwikkeld op basis van 
de huidige programma’s van de sectorale leerwegen. In 2013-2014 wordt begonnen met de implementatie 
gekoppeld aan een goede evaluatie en waar nodig aanpassing.    
 
In het kwaliteitsbeleid zal de vernieuwing van het aanbod in basis en kader worden getoetst op de 
succesvolle brede ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen en de aansluiting op de vervolgopleidingen 
en kansen op de arbeidsmarkt.  
 
3. Havo-vwo  
In de havo-vwo ligt de focus de komende jaren op het derde leerjaar, optimalisering van de begeleiding van 
leerlingen in het mentoraat met aandacht voor uitdaging en differentiatie in het derde leerjaar als voor 
bereiding op een succesvol vervolg in de 4

e
 havo of vwo. Verbetering van de programma’s van toetsing en 

afsluiting in alle leerjaren en voor alle vakken gericht op optimale doorstroom binnen de beide opleidingen, 
met een gerichte ondersteuning en begeleiding naar het eindexamen.  
Verbetering van de eindexamenresultaten door goede aansluiting van de leerjaren en duidelijke eisen en 
verwachtingen van de leeropbrengsten per vak. 
Versterking van de analytische vaardigheden voor alle havo-vwo leerlingen met aandacht voor het leren 
argumenteren en logisch redeneren en het versterken van de schrijfvaardigheden in o.a. de 
profielwerkstukken. 
Doorgaan met de samenwerking met het AMC op versterking van NLT.  
 
In het schooljaar 2012-2013 wordt een gericht verbeterplan uitgewerkt voor het 3

e
 leerjaar op basis van een 

analyse van de doorstroom gegevens van de afgelopen jaren. Onderdeel hiervan is optimaliseren van de 
lestijd door opvang van de lesuitval in de eigen klas.   
Het terugdringen van verzuim is het afgelopen jaar ingezet en zal de komende jaren worden voortgezet. 
Deze aanpak richt zich op enerzijds het handhaven van de regels en anderzijds het vergroten van   de 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het eigen leren met leswijzers en goede 
afspraken die  de les- en toetsplanning  ondersteunen.  
 
Verbetering van de (eindexamen)resultaten. In het schooljaar 2011-2012 is ingezet op taalgericht 
vakonderwijs in met name de zaakvakken. De resultaten van dit onderzoek en de daaraan gekoppelde 
examenondersteuning en training zal in het schooljaar 2012-2013 worden geëvalueerd en waar nodig 
aangepast en naar de andere vakken worden uitgewerkt en geïmplementeerd.  
 
In het kwaliteitsbeleid zullen bovenstaande acties en verbeteringen worden gemeten aan de doelen voor het 
verbeteren van de doorstroom rendementen en uiteindelijk in de eindexamenresultaten. 
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6. Personeelsbeleid: zelfbewuste en –verantwoordelijke leraren/medewerkers 
 
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de docent en het ondersteunend personeel. 
Alle in dit plan genoemde doelen, verbeteringen en opdrachten richten zich steeds weer op de docent en 
medewerker van de OSB. Zij moeten vorm geven aan de eigen werkwijze, de vakinhoudelijke kwaliteit van 
de lessen, de pedagogische begeleiding van de (mentor)klas en oog hebben voor de individuele leerling met 
diens mogelijkheden. De OSB docent is de drager van onze kernwaarden en kernkwaliteiten. Dit wordt 
zichtbaar in een grote betrokkenheid van alle medewerkers en een erkenning van het belang van de 
individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de gehele school. De komende jaren ligt de 
nadruk liggen op de gemeenschappelijke resultaatverantwoordelijkheid; dat vereist dus samenwerking in de 
deelscholen, afdelingen en vakgroepen/sectoren t.b.v. de kwaliteit van onderwijs. Om resultaatgericht 
werken tot een succes te maken vereist het dat ook medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
gemaakte afspraken en elkaar daar onderling op kunnen en durven aanspreken; van leidinggevenden dat 
men weet te ondersteunen en ook te sturen daarop.  
 
Uitgangspunt van het personeelsbeleid zijn vastgelegd in procedures en afspraken omtrent de 
gesprekscyclus en in bekwaamheidsdossiers in overeenstemming met de wet Bio. Daaraan zijn een aantal 
OSB-eigen afspraken en regelingen toegevoegd: het coachen en begeleiden van nieuwe docenten bij het 
zich eigen maken van de werkwijze van de OSB, samenwerken in deelschoolteams en vakgroepen, in 
projecten en speciale activiteiten. We vormen met elkaar – collega’s en leerlingen - een werk- en 
leergemeenschap. Het waarborgen van de kwaliteit van deze werk- en leergemeenschap vergt onderhoud, 
tijd en aandacht: om met elkaar te reflecteren op onze werkwijze, om vakkennis te onderhouden en 
werkzaamheden en aanpak af te stemmen. Voor de OSB-docent gelden daarom de volgende afspraken:  

 iedere OSB-docent is in principe mentor (meestal samen met een collega) en onderhoudt het 
contact met de ouders van de leerlingen uit zijn/haar mentorklas.   

 iedere OSB-docent  werkt samen met collega’s aan de kwaliteit van de les, het vak, het team van de 
deelschool en afdeling; en waar nodig en mogelijk met collega’s uit andere deelscholen en 
afdelingen.  

 iedere docent werkt aan de eigen pedagogische en vakinhoudelijke en vakdidactische kwaliteiten 

 iedere docent is in principe tijdens diens werkdagen tussen 8 en 16.30 uur op school aanwezig om 
aanspreekbaar/bereikbaar te zijn voor collega’s en op gezette tijden voor leerlingen en hun ouders. 
Nb per deelschoolteam, vakgroepteam of afdelingsteams zal men uitwerken hoe dit in de praktijk te 
realiseren. 

 
De gesprekscyclus is de basis, waar de individuele ontwikkelingsperspectieven en het functioneren van de 
medewerkers besproken en beoordeeld worden en in relatie gebracht met de inhoudelijke en 
organisatorische doelstellingen van de school. 
In het voorjaar 2011 is een nieuw taakbeleid vastgesteld  waarin de lessen en alle andere taken en 
verplichtingen zijn verdeeld. Deze afspraken zijn het uitgangspunt bij de formatieverdeling. In de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken van de individuele medewerkers komen deze afspraken aan de 
orde met als basis de functiebeschrijving en de bekwaamheidseisen. Er zijn afspraken over pilots van een 
zgn. 360 graden feedback voor het functioneren van docenten en de SL, DSL, ADSL en directie.   
Docenten/medewerkers hebben deze gesprekken met hun leidinggevende; ADSL met de DSL, DSL met de 
directie, de adjunct-directeur met de directeur en de directeur-bestuurder met de Raad van Toezicht. 
 
De gesprekscyclus is de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en lag in 2011-2012 ten grondslag aan de 
verdeling van de LC- en LD functies. De OSB heeft de afgelopen jaren de doelstellingen van de functiemix, 
d.w.z. de afgesproken verdeling van de LC en LD functies, gehaald en zal het afgesproken beleid de 
komende jaren verder uitvoeren.  
 
De OSB streeft naar een evenwichtig personeelsbestand voor 1

e
 en 2

e
 graads docenten en stimuleert 

docenten om gebruik te maken van de lerarenbeurs om hun kwalificaties uit te breiden en/of te verhogen. 
Bevoegd-zijn is het uitgangspunt; met docenten die hun bevoegdheid nog moeten halen worden concrete 
afspraken gemaakt in de functioneringsgesprekken. Docenten worden aangespoord specifieke kwaliteiten te 
ontwikkelen. Dit gebeurt zowel in de afspraken over scholing en intercollegiale consultatie in de deelscholen 
en vakgroepen als in schoolbrede afspraken, o.a. over de leergemeenschappen over gedifferentieerd 
lesgeven als taalgericht vakonderwijs. Hierbij zal waar mogelijk gebruikt gemaakt worden van de aanwezige 
kennis en expertise van met name LD en LC docenten. Daarnaast worden docenten in de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken uitgenodigd om hun specifieke scholingswensen kenbaar te maken.  
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Voor de onderwijssector wordt de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde docenten verwacht door de 
uitstroom van oudere docenten en een tekort aan nieuwe docenten. De OSB richt haar personeelsbeleid op 
het aantrekken van nieuwe docenten door een goede begeleiding van nieuwe docenten met eigen opgeleide 
coaches en door deelname aan de Academische Opleidingsschool Amsterdam. In samenwerking met de 
Montessorischolen en het Spinoza-lyceum, en met de Educatieve Hogeschool van Amsterdam, de 
Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding van Amsterdam, geeft de OSB vorm aan een goede begeleiding van 
aankomende docenten met een eigen opleidingstraject. Dit wordt ondersteund door eigen onderzoek, dat 
ingezet wordt in enerzijds de scholing van eigen docenten als ook de scholing van de stagiaires en docenten 
in opleiding.  Dit vergroot enerzijds de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de OSB voor het eigen personeel  
als ook voor nieuw aan te trekken personeel.  
 
Ook voor het onderwijsondersteunend en onderwijs beheerspersoneel wordt gewerkt aan de verdere 
professionalisering gericht op het versterken van het resultaat gericht werken op alle taken en 
verantwoordelijkheden van deze groep. Ook met en voor het OOP is in het schooljaar 2011-2012 een 
taakbeleid afgesproken dat ten grondslag ligt aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het 
komend jaar zal verder worden ingezet op algemene scholing voor het OOP, door bijvoorbeeld nogmaals de 
training “communiceren met leerlingen” aan te bieden die in 2011-2012 door alle OOP’ers is gevolgd, een 
verder scholen van medewerkers op gebied van veiligheidsbeleid en gebruik van geautomatiseerde 
functionaliteiten. 
  
De OSB heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met een toename van het ziekteverzuim. De oorzaken 
zijn van verschillende aard. Naast de toename van een aantal langdurig zieken is ook het frequent 
kortdurend verzuim toegenomen. In de eerste plaats is een verdere uitwerking en analyse in kwalitatieve zin 
nodig om de (ervaren) werkdruk van docenten en overig personeel te verminderen. Vervolgens moeten 
goede afspraken over taken en verwachtingen worden gemaakt, en geborgd worden in de 
gesprekscyclus,om de uitvoering van het verzuimbeleid beter hanteerbaar te maken. Daarnaast een 
intensivering  van de inzet van de Arbo-dienst om de eigen aanpak door leidinggevenden te versterken om 
het ziekteverzuim meer in overeenstemming met het landelijk gemiddelde te krijgen.  
 
De komende jaren zal dit beleid verder ontwikkeld en geëvalueerd worden in een aantal 
kwaliteitszorginstrumenten als onderdeel van de verdere uitwerking van de verantwoordingssystematiek 
zoals onder andere afgesproken in Vensters voor Verantwoording.  
 
De doelen voor de komende jaren voor het personeel zijn:   

 iedere docent heeft minimaal een gesprek (functionerings- of beoordelingsgesprek) per jaar met zijn 
leidinggevende. 

 vermindering van het ziekteverzuim met 1,5 % in schooljaar 12-13, en met nog eens 1 % in 
schooljaar 13-14 door verheldering van de taken van docenten en overig personeel en een gerichte 
aanpak van het preventiebeleid in deze. 

 realiseren van de afspraken over de functiemix: in 2014 is de verdeling van het personeel als volgt: 
33% LB  47% LC en 20%LD, Het verder uitwerken van de taken en verantwoordelijkheden voor de 
LC en LD functies en deze onderdeel maken van de gesprekcyclus.  

 het scholen van alle LC docenten als opleidingsdocent binnen de AcOA, zodat alle stagiaires en 
Lio’s door geschoolde opleidingsdocenten worden begeleid. 

 versterken van het onderzoeksbeleid van de school door het inzetten van eigen onderzoek en 
onderzoekdocenten en dit onderzoek te koppelen aan dat van stagiaires en lio’s.  

 versterking van de samenwerking van docenten op deelschool en vakgroepniveau.  

 versterking van de samenwerking van docenten met (vak)collega’s op andere vo –scholen en met 
docenten uit de opleidingen van MBO, HBO en WO. 
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7. Aandacht voor zorg en ondersteuning 
 
De OSB heeft de afgelopen jaren sterk in gezet op de verdere professionalisering van de leerlingbegeleiding 
en -zorg, met geschoolde zorgcoördinatoren en een orthopedagoog. Samen met de schoolmaatschappelijk 
werkers en de begeleiding van jeugdzorg, schoolarts en verpleegkundige is een sterk ZAT (Zorg Advies 
Team) ontstaan, waarin de begeleiding van leerlingen met gedrags- en leerproblemen zorgvuldig wordt 
uitgevoerd. 
 
De organisatie van de school, de kleinschaligheid, de aandacht en zorg van de mentor voor de individuele 
leerlingen van zijn/haar eigen mentorklas, maakt dat leerlingen zich gezien en gekend weten en vormt de 
bedding voor een goede begeleiding van iedere leerling.  
 
De OSB neemt deel aan het samenwerkingsverband en overlegt met andere scholen over de afstemming 
van het zorgaanbod o.a. in het kader van de ontwikkeling van passend onderwijs. Dit jaar zal een 
zorgondersteuningsprofiel gemaakt worden dat daarop voorsorteert. 
 
De ervaringen in de pilot van de jeugdzorg instellingen en de scholen in het po en vo over een meer gerichte 
en directe zorg van leerlingen die dat nodig hebben, laten zien dat de OSB beschikt over een 
gekwalificeerde leerlingbegeleiding en zorg in de school.   
De komende jaren zal vooral worden ingezet op het doorgeven van de expertise in het zorgteam aan de 
deelschoolteams om alle docenten te scholen in het goed signaleren van de grotere en ook kleinere 
gedrags- en leerproblemen van de leerlingen.  
 
De problematiek van een aantal leerlingen vraagt veel van docenten. Vandaar dat dit jaar het aanbod gericht 
is op de deskundigheidsbevordering voor zowel de onderbouw als de bovenbouw docenten. Per deelschool  
kan op een aantal thema’s ingetekend worden zodat per deelschool een brede kennis aanwezig is over voor 
de zorg relevante thema’s als observeren en signaleren, dyslexie, psychiatrische stoornissen, 
groepsdynamica etc. 
 
Meer dan in het verleden zijn we er ons als school van bewust dat we ouders  en de inzet van leerlingen zelf 
nodig hebben om de schoolloopbaan op de OSB - dan wel elders - tot een succes te maken. We  stellen 
daarom ook meer eisen aan ouders als het gaat om Magister in te zien, hun rol te nemen in de begeleiding 
van hun kind en als zij hulp daarbij nodig hebben hen daar in te ondersteunen. 
 
 

8. Optimaal gebruik van leermiddelen en ICT 
 
De kwaliteit van onderwijs is niet meer los te denken van de inzet van ict in de les en de gehele organisatie 
van de school.  
 
Door de moderne voorzieningen in ICT, een smartboard in ieder lokaal, computerlokalen, ruime PC-
voorzieningen voor leerlingen in studieruimtes en daarbij de zeer up-to-date software maakt dat de school op 
dit gebied een stap kan zetten. Het gebruik van deze voorzieningen kan/moet meer worden ingezet in de 
lessen en zal zijn beslag krijgen in de vakwerkplannen/studiewijzers. 
 
Een aandachtspunt hierbij is de verdergaande automatisering van de afname van de centraal examens. De 
leerlingen oefenen bij de SE’s met deze middelen zodat ze goed voorbereid aan hun eindexamen kunnen 
beginnen. Een verdergaande landelijke verplichting om examens op een computer af te nemen zal een 
investering vragen.  
 
Daarnaast zal de komende jaren extra aandacht zijn voor inrichten van de digitale leeromgeving bij 
gedifferentieerd lesgeven. Daar bij gaat het om het bieden van maatwerk naar de verschillende niveaus en 
leerstijlen van leerlingen, zowel in remediering van specifieke achterstanden als ook in het aanbieden van 
extra uitdagingen. Voor het rekenen wordt gestart in het schooljaar 2013-2014 met een nieuwe digitale 
rekenmethode, om deze doelen te realiseren.  
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 9. Communicatie met alle betrokkenen: leerlingen, ouders en medewerkers  
 
Alle bij de OSB betrokkenen – leerlingen, ouders en medewerkers – hebben belang bij een duidelijke en 
zorgvuldige informatievoorziening en communicatie. Voor de komende periode zetten we in op de volgende 
elementen, waarbij we onderscheid maken tussen informatievoorziening en communicatie  
1.  binnen de school tussen medewerkers 
2.  met leerlingen en ouders 
3. in de bredere kring van stakeholders 
 
Ad 1. Tussen OSB medewerkers 

-       Met intranet zijn de eerste stappen gezet; in 2012/13 zullen alle ondersteunende medewerkers en 
deelscholen getraind zijn in het gebruik van intranet; ook dat elke deelschool c.q. onderdeel van de 
OSB (vakgroepen, directie, mediatheek, P&O etc.) een ingerichte documentenruimte in gebruik heeft 
genomen.  

-       Dit schooljaar is gestart met een wekelijkse nieuwsbrief vanuit de directie die vanuit de afdelingen  en 
deelscholen aangevuld en verspreid wordt als aanvulling op de reguliere overleggen. 

-       Daarnaast zullen in het kader van grote projecten als AoM, rapporten, de ombuigingen 
bijeenkomsten worden georganiseerd met (direct) betrokkenen. 

  
Ad 2. Leerlingen en ouders 
In de communicatie met ouders zijn de halfjaarlijkse ouderavonden en oudergesprekken belangrijke 
momenten voor informatiedracht en feed back op hoe ons beleid als (deel)school uitpakt voor leerlingen (en 
ouders) vanuit hun perspectief. Die momenten zijn dus uitermate van belang en dienen ook goed voorbereid 
en doordacht te zijn. 
Uitgangspunt is om ouders meer via de mail te bereiken  en daarmee drukwerk- en portokosten te beperken. 
Dat geldt voor brieven van mentoren, maar ook  voor informatie vanuit de deelschool en schoolbreed. In dat 
kader zijn de emailadressen en bestanden per klas geïnventariseerd en geupdated en vragen we van 
mentoren en DSL’en om deze te gebruiken en slechts bij uitzondering brieven mee te geven; en per post 
alleen als er een echte noodzaak is, als bijvoorbeeld de informatie niet door de leerlingen gezien mag 
worden. 
Daarnaast wordt de website goed bijgehouden om informatie op terug te vinden en op de hoogte te blijven 
van OSB zaken. 
Het Palet (na de zomer als jaarkalender en na de kerst met een accent op de werving) blijft in gedrukte vorm 
bestaan. 
Toegang tot intranet voor leerlingen en ouders staat gepland voor schooljaar 2013/14.  
  
Ad 3. De bredere kring van stakeholders 
De website is afgelopen jaar radicaal vernieuwd en vormt ons visitekaartje naar buiten. De eerste jaren vergt 
dat geen financiële investering meer, maar wel qua aandacht voor een goede vulling ervan en het actueel 
houden. We hebben een website team dat daarin steeds vaardiger wordt. 
Daarnaast zijn er de overlegmomenten met stakeholders in ZuidOost: het Lozo, het bestuurlijk overleg VO 
met SG Reigersbos en Bindelmeercollege , Bureau leerplicht, buurtregisseur, zorginstanties etc.  Dat zetten 
we voort, evenals de overleggen op stedelijk niveau als OSVO, directeurenoverleg ZO/O, het overleg van 
brede scholengemeenschappen en de werkgroepen voor passend onderwijs. Tenslotte werken we 
regelmatig mee aan verzoeken van AT5 en andere Amsterdamse of landelijke media, dan wel zoeken wij 
hen op om de mooie  momenten van onze school in bredere kring te presenteren. 
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10.  Kwaliteitsbeleid: weten wat je doet 
 
Planmatig en resultaatgericht werken vereist duidelijke afspraken over  de evaluatie van en verantwoording 
over de uitvoering van taken en lessen.  
 
Kwaliteits(zorg)beleid op de OSB kent een lange geschiedenis met aandacht voor kwaliteitsbeleid op 
verschillende niveaus:  

 op het niveau van de les: de feedback door leerlingen op eigen prestaties en hun onderwijs (de les 
en de docent),  

 het klassengesprek,  

 de feedback van docenten onderling,  

 dat van de deelscholen  

 en de school als geheel.  
De afgelopen jaren kent het kwaliteitszorgbeleid van het voortgezet onderwijs een uitgebreide financiering- 
en verantwoordingsystematiek, zowel in de zgn. verticale verantwoording aan Bestuur en OCW 
(onderwijsinspectie) als ook in de zgn. horizontale verantwoording: ouders, leerlingen, basis- en 
vervolgonderwijs, stakeholders (bedrijfsleven, wijk/buurt), en lokale en regionale overheden.  
De OSB doet mee met Vensters voor Verantwoording, waarmee de basis gelegd is voor een goede en 
zorgvuldige set aan gegevens voor de beoordeling van de opbrengsten van de inzet van iedereen. Hiermee 
heeft de OSB een voor iedereen toegankelijke set aan gegevens over de school op alle belangrijke 
terreinen, onderwijskwaliteit, financiën, beleid etc. in een voor alle scholen eenduidige systematiek, zie de 
site: Vensters voor Verantwoording.  
 
Daarnaast is de afgelopen jaren op verschillende manieren invulling gegeven aan de kwalitatieve aspecten 
van het kwaliteitsbeleid: zoals personeelsbeleid, vakinhoudelijke ontwikkelingen, leerlingbegeleiding en zorg- 
en innovatie projecten. Voor de OSB met haar eigen pedagogische en didactische visie en werkwijze gaat 
het uiteindelijk om het koppelen van de eigen onderwijsinhoudelijke visie aan de bereikte resultaten. Voor de 
OSB zijn dat naast cognitieve kennis en competenties ook altijd de vele andere kwaliteiten en competenties 
van leerlingen. Het gaat om het opleiden en begeleiden van jonge mensen tot zelfstandigheid en 
burgerschap, o.a. uitgewerkt in het samenwerkend leren, in een lerende gemeenschap van heel 
verschillende mensen.  
Het kwaliteitsbeleid van de school beoogt al deze doelen in een overzichtelijk en hanteerbaar evaluatie- en 
beoordelingsbeleid onder te brengen.  
 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en uitgangspunten zijn de doelen voor het kwaliteitsbeleid voor 
de komende jaren:  

 het verzamelen, systematiseren en analyseren van de zgn. management gegevens over de 
leeropbrengsten in relatie tot de school- en leerling gegevens gekoppeld aan een terugkerende 
cyclus van rapporteren, bespreken en analyseren van deze gegevens binnen de school: op afdeling-
, deelschool- en vakgroepniveau.  

 het systematisch evalueren van de opbrengsten van ingezette verbeter- en verandertrajecten en het 
borgen van gerealiseerde verbeteringen, innovaties en bereikte resultaten 

 het versterken van het integrale karakter van het kwaliteitsbeleid door de samenhang van 
personeelsbeleid en het onderwijsbeleid betreffende zowel de vakinhoud als de leerlingbegeleiding, 
gekoppeld aan de financiële kaders voor de komende jaren.  

 het versterken van de samenhang tussen het schoolbeleid, het afdelings- en deelschoolbeleid, het 
vakgroepen beleid en de individuele doelen van de medewerkers (zoals neergelegd in POP en 
soortgelijke plannen en afspraken) 

 het maken van structurele afspraken over de ‘tevredenheidsmetingen' onder de drie geledingen: 
leerlingen, ouders en personeel. De komende jaren zal worden voortgebouwd  op de vorig jaren 
uitgevoerde metingen en zullen opnieuw jaarlijks of tweejaarlijks tevredenheidonderzoeken onder 
deze drie geledingen worden uitgevoerd als onderdeel van Vensters voor Verantwoording. Voor de 
leerlingen wordt de Laks-monitor afgenomen.  
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11. Bedrijfsvoering en financiën: naar een betaalbare ambitie 
 
Het voorgezet onderwijs, net als het primair onderwijs en andere onderwijssectoren, heeft de afgelopen jaren 
te maken gekregen met een stijging van kosten en een achterblijvende financiering. Was de economische 
crises al merkbaar in het teruglopen van subsidies van gemeentelijke overheden en fondsen, instellingen en 
bedrijven, nu blijkt dat de vergoeding van de personele en materiële kosten van de rijksoverheid achterblijft 
bij de stijgende kosten op beide terreinen.  
Voor de OSB betekent deze teruggang in subsidies en achterblijvende vergoedingen van OCW een extra 
zware opgave om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van onderwijskwaliteit.  
De komende jaren zal de OSB op alle niveaus en op alle gebieden moeten onderzoeken waar de 
mogelijkheden liggen om efficiënter te werken en het maken van de goede keuzes om de kwaliteit te 
waarborgen en waar nodig te verbeteren, vanuit de eigen visie en missie en de in dit plan genoemde 
kernwaarden en kwaliteiten. De ambities zijn er en we zullen ze betaalbaar moeten maken en houden.  
 
In het ‘Strategieplan OSB: onze waarden + nieuwe eisen -> focus en keuzen’ zijn de eerste tegenvallende 
financiële resultaten geanalyseerd en uitgewerkt tot een leidraad voor een plan van aanpak van 
noodzakelijke financiële ombuigingen om tot een sluitende exploitatie in 2015 te komen.  
Dit schooljaar wordt in de advies groep ‘Naar een betaalbare ambitie’ deze doelstelling uitgewerkt in 
verschillende deelopdrachten. Deze deelopdrachten richten zich op: 

-  het onderzoeken van de facilitaire ondersteuning en ICT voorzieningen en ondersteuning: waar en 
hoe kan het werk efficiënter en goedkoper georganiseerd en uitgevoerd kan worden rekening 
houdend met de eisen van digitaal onderwijs? 

- de inzet van docenten in de les en de overige taken: hoe de lestijd en verdeling van taken 
geoptimaliseerd kan worden inclusief de rol en omvang van het OOP? 

- en tenslotte wordt de (leidinggevende) organisatie onderzocht: waar kan de school efficiënter en 
effectiever georganiseerd worden en welke keuzes moeten daarbij gemaakt  in de leidinggevende 
organisatie en het management evenals de verdere bedrijfsvoering? Ook hierbij zijn  de 
kernwaarden en kwaliteiten leidend, met name de kleinschaligheid en de focus op een optimale 
begeleiding van iedere leerling.  

 
Het lopend schooljaar zal een plan van aanpak voor de noodzakelijke ombuigingen worden voorgelegd aan 
de schoolleiding, de MR en de Raad van Toezicht. De eerste resultaten zullen zichtbaar zijn in de begroting 
voor 2013.   
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Namen leden Raad van Toezicht en schoolleiding en Organogram  
 
 
 
Leden Raad van Toezicht 
De heer G.M.M. Meulenberg, voorzitter 
De heer J. Goring,  vice-voorzitter 
De heer B.C.M. Hoondert 
Mevrouw G. Ledoux 
De heer P.M.H. van Ruiten 
Mevrouw A.H. Schrale 
 
 
Leden schoolleiding 
Saskia Grotenhuis, directeur-bestuurder 
Febe Deug, adjunct-directeur  
Wendelien Hoedemaker, deelschoolleider onderbouw 
Loes van der Zande, deelschoolleider onderbouw 
Arjen Huisman, deelschoolleider onderbouw 
Linda van Vuuren, deelschoolleider VMBO  
Ineke Groot, deelschoolleider VMBO 
Joop van Helvoort, deelschoolleider Havo/Vwo 
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