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Welkom bij  
De Spinaker VSO Dijk en Waard College 
 

Geachte leerling, ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Dit is de informatiegids 2022-2023 van het Dijk en Waard College in Heerhugowaard.  

 

Deze gids geeft vooral praktische informatie. In ons schoolplan staat een uitgebreide beschrijving over 

hoe wij het onderwijs organiseren. In ons ondersteuningsprofiel beschrijven we precies hoe we leerlingen 

ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Beide plannen vindt u op onze website.  

Mocht u na het lezen van de informatiegids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

 

Voor al onze leerlingen: Wij wensen je een hele fijne tijd bij ons op school! 

 

Team Dijk en Waard College 
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1. Algemene gegevens 
 
1.1 Gegevens school  

School:   De Spinaker VSO Dijk en Waard College 
Brin:   18ZJ03 
Adres:   De Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard 
Telefoon:  072 - 5348037 
 
E-mailadres:  spinaker.vsoheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl 

Website:  https://vsoheerhugowaard.despinaker.nl 

 

1.2 Gegevens bestuur 

De Spinaker VSO Dijk en Waard College te Heerhugowaard maakt onderdeel uit van een groter geheel, 

namelijk Ronduit Onderwijs. Ronduit Onderwijs is een bestuur voor openbaar onderwijs. Het karakter van 

de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar 

onderwijs.  

Ieder kind is welkom  

Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij de 

toelating.   

 

Wederzijds respect  

Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen 

aangegrepen om van elkaar te leren.  

Normen en waarden 

Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. 

Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.  

School en de samenleving  

De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt 

op haar beurt actief deel aan de omgeving.  

Levensbeschouwing en godsdienst  

De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk 

verbonden zijn aan de samenleving.   

Iedereen benoembaar  

Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke 

opvatting of afkomst. 
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Bestuur:  Stichting Ronduit Onderwijs (42514) 

Bezoekadres:  Havinghastraat 22, 1817 DA Alkmaar 

Telefoon:  072 – 514 78 30  

 

 

1.3 Onderwijsinspectie 

Het Rijkstoezicht op de onderwijskwaliteit van onze school is opgedragen aan de onderwijsinspectie. De 

taak van de onderwijsinspectie is afwisselend controlerend, ondersteunend en adviserend. Iedereen kan 

bij de onderwijsinspectie terecht met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit 

van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf.  

Op de volgende manieren kan contact worden gezocht of informatie worden verkregen: 

▪ Internet:  onderwijsinspectie.nl 

▪ Telefoon:  088 - 669 60 60 (ma-vrij, 09.00 - 16.00 uur) 

▪ Contactformulier: toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/contactformulier 

▪ Inspectierapport: toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl 

Voor klachtenmeldingen en meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld, extremisme of radicalisering is er de vertrouwensinspecteur. Deze is bereikbaar op 0900 - 

111 3 111 
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2. Identiteit 
 

Het Dijk en Waard College geeft voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen in de leeftijd van 15 tot 

18 jaar die om verschillende redenen niet goed tot leren komen in het regulier onderwijs. Het Dijk en Waard 

College heeft meer mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en om het onderwijs passend bij de 

leerling te maken. Dat maakt ons speciaal. 

Het Dijk en Waard College bestond tot augustus 2021 uit twee locaties; Het WERK! en Bureau 

Arbeidsparticipatie (BAP). Het Dijk en Waard College valt bestuurlijk onder Stichting Ronduit Onderwijs. Wij 

zijn een VSO school die Passend Onderwijs biedt met een neutrale grondslag. Dit houdt in dat aan alle 

jongeren onderwijs wordt geboden, ongeacht hun identiteit. “Respect voor de ander” is daarbij ons 

uitgangspunt. 

2.1 Visie 

Alle medewerkers van de school zijn zich ervan bewust dat een goed, positief leerklimaat essentieel is voor 

het slagen van ons onderwijs. We richten ons daarom op kansen, voor onze leerlingen en voor onszelf. 

We werken vanuit de gedachte dat onderwijs en arbeid essentieel zijn voor een adequate ontwikkeling op 

alle leefgebieden. We rusten onze leerlingen toe op het verwerven van een passende plek in de 

maatschappij. Deze overtuiging bepaalt de manier waarop we ons onderwijs inrichten en aanbieden. We 

laten onze leerlingen reflecteren op hun eigen gedrag en maatschappijbeeld. 

We geloven dat we moeten aansluiten bij adequate keuzes met positieve bekrachtiging. Onze 

basisgedachte is dat onze leerlingen vanuit hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften begeleid moeten 

worden bij de inrichting van een eigen bestaan en ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Om dat te kunnen 

weten onze leerlingen wat ze willen, ontdekken ze hun eigen talenten op basis van eigen overtuigingen en 

leren zij keuzes maken. We gaan ervan uit dat onze leerlingen allemaal een eigen motivatie hebben om 

succesvol te zijn. Daarom willen we samen met onze leerlingen en ouders op zoek gaan naar deze 

motivatie. We sluiten met onze expertise aan bij deze ‘eigen regie’ en stimuleren het geloof in de eigen 

mogelijkheden. 

We bieden op onze school een positieve onderwijservaring. We vinden dat plaatsing in het voortgezet 

speciaal onderwijs niet mag leiden tot uitsluiting. Daarom verwachten we van onszelf en van onze partners 

dat we werkelijk geïnteresseerd en betrokken zijn. We zijn daardoor dan ook inzichtelijk en transparant, 

behalen resultaten en doen ertoe in de ogen van onze leerlingen, ouders, partners en opdrachtgevers. 

2.2 Missie 

“Het beste onderwijs voor deze leerling, op deze school, in deze omgeving”. 
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3. Passend onderwijs 
 

Passend Onderwijs is geen onbekend begrip meer. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs 

van kracht, met als doelstelling dat zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Leerlingen 

die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Daar is niets aan veranderd. Het 

uitgangspunt van Passend Onderwijs is niet kijken naar wat een jongere niet kan, het gaat nu om wat de 

jongere wèl kan! 

3.1 Samenwerkingsverbanden 

Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs heeft de overheid Nederland opgedeeld in 
verschillende regio’s. De scholen die binnen deze regio’s vallen vormen samen een samenwerkingsverband. 
Binnen een samenwerkingsverband maken de scholen onderling afspraken over hoe zij ervoor zorgen dat 
alle leerlingen onderwijs kunnen genieten dat bij hen past.  

Het Dijk en Waard College valt onder het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Dit 

samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor zo’n 15.000 leerlingen 

in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband streeft 

ernaar dat alle leerlingen een diploma behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of 

in de maatschappij innemen.  

Het Dijk en Waard College werkt samen met verschillende samenwerkingsverbanden in de regio waardoor 

ook leerlingen uit o.a. de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Midden-Kennemerland op onze school 

kunnen worden geplaatst. 

3.2 Zorgplicht 

Scholen binnen een samenwerkingsverband hebben zorgplicht. Dit betekent dat, wanneer ouders hun kind 

op een school aanmelden, deze school de plicht heeft dit kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te 

bieden. Indien de school zelf niet de ondersteuning kan bieden, of er geen plek is binnen de groep waarin 

de leerlingen geplaatst zou moeten worden, dan is de school verplicht om binnen het 

samenwerkingsverband een (beter) passende plek te zoeken voor de leerling.  
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4. Onderwijs  
De Spinaker VSO Dijk en Waard College biedt gepersonaliseerd speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding aan 

leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die om verschillende redenen niet goed tot leren komen in regulier 

onderwijs. De Spinaker heeft meer mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en om het onderwijs 

passend bij de leerling te maken. Dat maakt De Spinaker speciaal.  

4.1 Uitstroomprofielen  
 
Onze school biedt onderwijs in drie onderwijsprofielen, ongeacht het arrangement waar de leerling zijn 
onderwijs volgt: 

- Een profiel ‘vervolgonderwijs’ gericht op doorstroom naar het mbo, het behalen van een 

startkwalificatie of het behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens. 

- Een profiel ‘arbeidsmarkt gericht’ op het verkrijgen van loonvormende arbeid. Een reguliere baan 

al dan niet met subsidie of middels beschut werk. 

- Een profiel ‘dagbesteding’ gericht op een gemeentelijke indicatie voor dagbestedingsplek.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Uitstroomprofiel vervolgonderwijs 

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht minimaal in staat te zijn een diploma op mbo niveau 2 te 

behalen. Het onderwijs is gericht op een succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs of leerlingen 

stromen door naar de interne Entree plus opleiding.  

 

De mogelijkheden met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn: 

▪ behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens in samenwerking met VSO locatie 

Alkmaar; 

▪ toeleiding naar mbo niveau 1 of 2. 

 

 

Doorstroom naar (interne) 

mbo  

Toeleiding naar betaalde 

arbeid of beschut werk 

Toeleiding naar een 

voorziening voor dagbesteding 

Vervolgonderwijs 

Arbeidsmarkt  

Dagbesteding 

Leerling 
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4.3 Uitstroomprofiel arbeid 

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij op termijn kunnen doorstromen naar 

loonvormende arbeid.  

Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we: 

▪ arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten; 

▪ arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten; 

▪ (beschermde) arbeid in een beschutwerkvoorziening. 

 

De leerling kan een zogenaamd BORIS-certificaat halen. Samen met erkende leerbedrijven kunnen wij 

onze leerlingen opleiden voor werkprocessen uit de kwalificatiestructuur van het MBO.  

De opdracht voor het VSO is met betrekking tot leerlingen met uitstroomprofiel arbeid om hen voor te 

bereiden en arbeidsvaardigheden aan te leren om na school een baan te kunnen krijgen en behouden.  

Als school proberen wij er alles aan te doen om de overgang van school naar werk zo vloeiend als mogelijk 

te laten verlopen. Wij doen dan ook ons best om de leerling met een arbeidscontract van school te laten 

gaan.  

Mocht dit niet lukken dan begeleiden we de leerlingen en de ouders naar de gemeente. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerling naar een baan.  

Leerlingen die op het VSO les krijgen hebben recht op een beoordeling arbeidsvermogen. Via het UWV 

kan deze aangevraagd worden. Voor alle leerlingen in het VSO geldt dat zij recht hebben op een plek in 

het doelgroepenregister.  

Wanneer nodig helpt het Dijk en Waard College graag bij het invullen van de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. 

Wij zien dit als een kans om ook na school extra begeleiding te kunnen bieden waardoor het behouden van een baan 

voor de leerling makkelijker wordt. 

4.4 Uitstroomprofiel dagbesteding 

Leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden vanuit het VSO begeleid naar een voorziening 

voor dagbesteding. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in: 

▪ arbeidsmatige dagbesteding; 

▪ taak- of activiteit gerichte dagbesteding; 

▪ belevingsgerichte dagbesteding. 

 

Wanneer een leerling naar dagbesteding gaat betekent dit dat hiervoor financiering geregeld moet 

worden. Dit kan via de WMO van de gemeente waarin de jongere woont voor leerlingen van 18 jaar en 

ouder. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt de financiering vanuit de jeugdwet geregeld. Zonder deze 

financiering kan een leerling geen dagbesteding krijgen. Belangrijk om aan te geven is dat er geen loon 

wordt verdiend wanneer een leerling naar dagbesteding gaat. Voor een inkomen kan de leerling zich 
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wenden tot de gemeente of het UWV om een WAJONG uitkering aan te vragen. Om in aanmerking te 

komen voor een WAJONG uitkering bekijkt het UWV of de leerling duurzaam geen arbeidsvermogen 

heeft.  

4.5 Lesgroepen  

Afhankelijk van het profiel en de ondersteuningsbehoeften worden leerlingen geplaatst in een van de 

onderstaande arrangementen. Onze school biedt vier arrangementen aan; De Dijk (individueel onderwijs 

in kleine setting), De Waard (klassikaal gericht onderwijs), De Schakelklas (onderwijs aan leerlingen met een 

extra zorgvraag) en Entree+ (mbo-1 opleiding met extra ondersteuning). De lesgroepen zijn zo veel mogelijk 

ingericht op leerniveau en uitstroom naar mbo of (betaald) werk. Leidend hiervoor zijn de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn of haar capaciteiten.   

Arrangement De Dijk 

 
De Dijk biedt een individueel gericht onderwijsaanbod in een prikkelarme setting. Leerlingen die onderwijs 

in dit arrangement volgen hebben baat bij structuur en regelmaat waarbij de leerling één docent heeft die 

lesgeeft/coacht, het contact met ouder(s)/verzorger(s) onderhoudt en zoveel mogelijk ook de stage 

begeleid. De leerling volgt zoveel mogelijk het volledige onderwijsaanbod dat onze school biedt i.c.m. stage. 

De leerlingen worden verder begeleid naar een passende plek in de maatschappij (naar eigen 

mogelijkheden) of wordt gecoacht richting een ander arrangement binnen de locatie van Dijk en Waard. 

De leerling kan op eigen niveau, tempo, manier/werkwijze in een kleine prikkelarme omgeving een 

gepersonaliseerd aanbod krijgen. 

Arrangement De Waard 

 
In het arrangement van De Waard krijgen leerlingen een klassikaal gericht onderwijsaanbod met maximaal 

14 leerlingen in een klas. De leerling heeft meerdere docenten voor verschillende vakken en daarnaast een 

eigen coach die tevens de stage begeleidt en het contact met ouder(s)/verzorger(s) onderhoudt. De leerling 

volgt het volledige onderwijsaanbod dat onze school biedt i.c.m. stage. Klassikale en individuele instructies 

worden afgewisseld. Leerlingen werken wisselend in groepjes (samenwerkingsopdrachten) en zelfstandig 

op hun eigen niveau. De leerling krijgt bij start een persoonlijke coach aangewezen. Samen met de coach 

en ouder(s)/verzorger(s) gaat de leerling op zoek naar een passende vervolgplek/perspectief. Leerlingen 

worden verder begeleid naar een passende vervolgstap; dit kan zowel naar vervolgonderwijs (ander 

arrangement binnen de locatie van Dijk en Waard of onderwijs op een andere school) zijn als naar werk of 

dagbesteding.  

Arrangement de Schakelklas 

 
De leerlingen in de Schakelklas hebben om verschillende redenen voor een korte of langere periode geen 

onderwijs gevolgd. Het zijn leerlingen waarvan de schoolgang, door multi- problematiek, is gestagneerd. 

Sommigen komen vanuit een periode waarin zorg voorliggend is geweest. Ze hebben allemaal baat bij 

onderwijs op maat en hebben ondersteuning nodig bij hun schoolse en arbeidsvaardigheden om de 

volgende stap te kunnen maken.  
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Het Dijk en Waard College biedt in de Schakelklas onderwijs aan leerlingen met een extra zorgvraag door 

het creëren van een veilige, voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden 

opgedaan. In de Schakelklas worden leerlingen het beste begeleid door flexibel te zijn in aanbod, 

ondersteuning en door te onderzoeken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Leerlingen 

zitten gemiddeld 3 à 4 tot maximaal 6 maanden in de schakelklas, waarna zij doorstromen naar een van 

onze arrangementen. In de klas is zowel een docent als coach aanwezig.  

4.6 Vakken 

Het lesaanbod is gebaseerd op de vso-kerndoelen. De kerndoelen zijn vastgesteld door het ministerie 
onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het lesaanbod van de Entree+ sluit aan bij het curriculum van het 
Horizon College.  
 
We geven de volgende vakken: 
 

▪ Nederlandse taal en communicatie ▪ Mens, Natuur en Techniek (MNT) 

▪ Rekenen / Wiskunde ▪ Sport & Bewegen 

▪ Engelse taal ▪ Culturele vorming & kunstzinnige   
expressie (CKV) 

▪ Mens en Maatschappij ▪ Begeleide beroepspraktijkvorming 
(interne stage) 

 
4.7 Entree+  

Het Dijk en Waard College biedt samen met het ROC Horizon College een Entree+ opleiding aan. De + staat 

voor extra ondersteuning. Klassikaal gericht onderwijs met maximaal 14 leerlingen in een klas. De leerlingen 

krijgen onderwijs van zowel docenten van Het Dijk en Waard College als van het Horizon College en heeft 

daarnaast een eigen coach die tevens de stage begeleidt en het contact met ouder(s)/verzorger(s) 

onderhoudt. De leerling volgt het curriculum van de Entreeopleiding, 2 lesdagen en 3 dagen 

beroepspraktijkvorming (BPV). Na een intakeprocedure kunnen leerlingen in het profiel vervolgonderwijs, 

die voldoen aan de instroomcriteria, starten met de Entree+ opleiding. In november-december volgt voor 

elke leerling een bindend studieadvies (BSA) waarbij wordt bepaald of de leerling zijn Entree+opleiding wel 

of niet kan vervolgen. Leerlingen waarvoor op dat moment onvoldoende diploma perspectief is, vervolgen 

hun onderwijsprogramma in één van onze andere arrangementen of stromen uit naar arbeid. Het diploma 

is een regulier diploma van het Horizon College. Met dit diploma kunnen leerlingen uitstromen naar arbeid 

of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. 

4.8 Beroepspraktijkvorming (BPV) of stage  

Er is een verschil tussen beroepspraktijkvorming en stage; BPV is altijd in het kader van de Entreeopleiding 

en wordt gevolgd bij een ‘erkend leerbedrijf’. Het is een verplicht onderdeel voor het behalen van een 

diploma. Bij de overige arrangementen spreekt men van stage. De leerlingen lopen stage op de dagen dat 

ze geen onderwijsactiviteiten op school hebben. BPV en stage zijn beiden onderwijstijd, dus een verplicht 

onderdeel van school. Tijdens de beroepspraktijkvorming of de stage leren leerlingen arbeidsvaardigheden 

en vakvaardigheden gericht op hun toekomst.  
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4.9 Branchegerichte opleidingen 

Via branchegerichte opleidingen kunnen leerlingen certificaten en diploma’s halen waardoor ze specifiek 

geschoold worden voor toekomstig werk. Voorbeelden zijn het Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), 

Heftruckrijbewijs, Lasdiploma’s, Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) of certificaten voor het werken met 

specifiek gereedschap. Leerlingen kunnen zich bij de coach/docent opgeven voor een branchegerichte 

opleiding. De branchegerichte opleidingen worden bekostigd vanuit subsidiegelden; mochten deze niet 

toereikend zijn, dan worden ouder(s)/verzorger(s) gevraagd een eigen bijdrage te leveren.  De school vraagt 

altijd een inspanningsverplichting van de leerling. Bij het niet nakomen van de inspanningsverplichting, 

worden de kosten van de branchegerichte opleiding bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.  

4.10 Onderwijspartners 

De school werkt samen met partners aan goed onderwijs met kansen voor onze leerlingen. We doen dat 

niet alleen. We richten ons op een brede samenwerking met partners in de regio.  

De belangrijkste zijn:  

Boris Baan  

Dit is een initiatief van het ministerie van OC&W en de mbo-raad waardoor de opleidingsprogramma’s van 
het mbo beschikbaar zijn voor het vso.  
 

ESPEQ Opleidingsbedrijven 

Het opleidingsbedrijf ESPEQ biedt mbo-opleidingen in de bouwsector. De school werkt intensief samen met 
ESPEQ aan de doorstroom van leerlingen naar de bouwsector.  
 

ROC Horizon College 

Veel van onze leerlingen gaan naar het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Horizon College. Samen 
bieden we de Entree+ opleiding aan.  
Leerlingen die slagen krijgen een erkend niveau 1 diploma dat toegang geeft tot het mbo 2.  
 

Mediacoach 

Vanuit de Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard is een mediacoach verbonden aan de 

school. Deze coach geeft voorlichtingslessen aan leerlingen en aan docenten over de leuke en minder leuke 

kanten van sociale media. Mochten er incidenten zijn op het vlak van social media, dan kan de mediacoach 

ook ondersteuning bieden aan ouder(s)/verzorger(s), docenten en leerlingen. 

GroenStart NHN / Clusius College 

Het Dijk en Waard College werkt samen met GroenStart. GroenStart is een arbeidsmarktproject van 

verschillende partijen. Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. De trajecten 

bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van 

Noord-Holland Noord. 

 

  



    

                                                                                            16 

 

5. Ondersteuning 
 

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is het uitgangspunt voor het onderwijs en de ondersteuning. Het 

OPP is zes weken na de start op school vastgesteld door de leerling en ouder(s)/verzorger(s) en school. In 

het OPP staat: 

- Het uitstroomprofiel (vervolgonderwijs of arbeidsmarktgericht) 

- De uitstroombestemming (waar gaat de leerling heen) 

- Beoogde resultaten (wat heeft de leerling geleerd) 

- Integratief beeld (algemeen beeld van de ontwikkeling van de leerling) 

- Bevorderende en belemmerende factoren (wat helpt bij het volgen van onderwijs en wat niet) 

- Ondersteuningsafspraken/handelingsadviezen (wie gaat wat doen om te steunen) 

- Doelen voor het onderwijs, de stage en de sociaal-emotionele ontwikkeling 

In september/oktober en februari is er een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke 

doelen zijn behaald of moeten worden bijgesteld. 

5.2 Commissie van begeleiding (CvB) 

De Commissie van Begeleiding beslist over de plaatsing van een leerling op Het Dijk en Waard College. De 

Commissie is eindverantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van alle OPP’s en de 

onderwijsondersteuning. De Commissie heeft elke week overleg. Twee keer per jaar evalueert de 

Commissie alle OPP’s. In de Commissie zitten de directeur of teamleider, de ondersteuningscoördinator, 

de trajectbegeleider en de orthopedagoog. Op afroep zijn beschikbaar: een plaatsingsfunctionaris van het 

Horizon College, een maatschappelijk werker, de consulent Passend Onderwijs Samenwerkingsverband 

Noord-Kennemerland, de jeugd- en gezinscoach en de GGD-arts.  

5.3 Volgen van vorderingen 

Vanzelfsprekend werkt een leerling op het niveau dat bij hem of haar past. We dagen de leerling uit om het 

beste uit zichzelf te halen.  

Het Dijk en Waard College gebruikt JIJ-toetsen van Bureau ICE om de vorderingen van de leerlingen in beeld 

te brengen. Leerlingen maken in december en juli een JIJ-toets. De toets geeft als resultaat het 

referentieniveau dat de leerling behaalt. Inzicht in referentieniveaus is belangrijk voor een vervolgopleiding 

of een overstap naar een andere school. De resultaten worden ook gebruikt om de prestaties van de school 

in beeld te brengen en zo nodig het onderwijsbeleid bij te sturen. 

Het Dijk en Waard College werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem (ESIS). Daarin staan de leerling 

gegevens, didactische gegevens, toets resultaten, het onderwijsprogramma en behaalde competenties. In 

ESIS worden per leerling de actiepunten, contacten en afspraken vastgelegd.  
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Om de ontwikkeling van sociaal gedrag/ sociale vaardigheden in beeld te brengen meten we minimaal twee 

keer per jaar de vorderingen. 

5.4 Didactische voortgang meten 

Om de voortgang van de leerling op didactisch gebied te kunnen zien gebruiken we bij alle vakken indien 

aanwezig methodetoetsen. Deze geven ons een goed antwoord op de vraag of leerlingen de aangeboden 

leerstof hebben begrepen en zich eigen hebben gemaakt. Voor de methodetoetsen geldt in principe dat 

het gaat om een toets die precies toetst wat leerlingen in de afgelopen tijd hebben geleerd. 

Jij-toetsen 

Om ook een beeld te krijgen van wat leerlingen over een langere periode van de aangeboden leerstof 

hebben onthouden maken we gebruik van methode-onafhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen die dus niet 

precies toetsen wat recent is aangeboden. Omdat veel leerlingen doorstromen naar het MBO, maken we 

gebruik van de JIJ-toetsen. Deze toetsen worden ook ingezet in het MBO. 

De JIJ-toets is een ideale methode om ook tussentijds te kunnen toetsen vaststellen de leerling qua 

niveau staat. De toetsen worden op de computer afgenomen. Er is een webbased toets- en 

leerlingvolgsysteem met meer dan 800 toetsen. Wij toetsen met de JIJ-toets de vakken Nederlands, 

Rekenen en Engels. De leerlingen worden twee keer per jaar (januari en mei/juni) getoetst om de 

voortgang bij te houden.  

Wanneer een leerling instroomt wordt er altijd getoetst om het startniveau te bepalen. Dit biedt de 

mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan waar nog achterstand is en om dat wat al goed gaat te 

onderhouden. Deze toetsen worden dan in de eerste week afgenomen.  

5.5 Afsluiting en overgang 

Alle leerlingen die de school verlaten krijgen overgangsdocumenten mee. Welke documenten hangt af van 

het uitstroomprofiel. Leerlingen krijgen een vso-getuigschrift. Het getuigschrift is landelijk vastgesteld. Het 

getuigschrift heeft niet dezelfde waarde als een regulier diploma, maar is wel belangrijk. Het getuigschrift 

heeft twee belangrijke functies; het is een officiële erkenning voor het afronden van de vso-schoolloopbaan 

en heeft een informerende functie. Zo vermeldt het getuigschrift waar de leerling aan gewerkt heeft. Het 

gaat om de hoofdlijnen van het onderwijsaanbod, niet om behaalde resultaten. Voor vermelding van 

resultaten bevat het getuigschrift een verwijzing naar de resultaten van de JIJ-toetsen. Leerlingen die de 

Entree+-opleiding volgen ontvangen als ze zijn geslaagd een diploma van het Horizon College.  

5.6 Portfolio 

Alle leerlingen die de school verlaten zijn in het bezit van een portfolio: een map met alle bewijsstukken 

van de geleerde kennis en vaardigheden. In het portfolio laat de leerling zien wat hij of zij heeft geleerd. 

In het portfolio zitten o.a.: 

- een curriculum vitae 

- foto’s van werkstukken, dankbetuigingen, aanbevelingsbrieven, arbeidscontracten, 

beoordelingsformulieren, e.d. 
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- behaalde certificaten en diploma’s 

- een persoonsschets t.b.v. sollicitaties/aanmeldingen 

5.7 De coach en klassendocent 

Elke leerling heeft één coach en één klassendocent. Voor leerlingen in een individueel traject of in kleine 

setting zijn de coach en de (klassen)docent vaak dezelfde persoon.  

De coach is voor alle betrokkenen het eerste aanspreekpunt. De coach voert samen met de leerling en de 

ouders regie op het onderwijstraject. De coach zorgt voor afstemming tussen de school, de stage/bpv, de 

leerling en ouders en eventuele andere betrokkenen. De coach zoekt samen met de leerling en ouders 

naar een geschikte stageplaats en onderhoudt ook alle contacten hierover. De coach heeft zo vaak als 

nodig, en minimaal eens per maand, contact met alle betrokkenen.  

 

De klassendocent is het aanspreekpunt voor de lesgroep. De klassendocent heeft extra aandacht voor de 

sfeer en het leerklimaat en zorgt ervoor dat iedereen tot zijn recht komt en zich prettig voelt in de groep. 

De klassendocent en de coach hebben overleg over alle leerlingen uit de lesgroep. Op deze manier zorgen 

de coach en de klassendocent ervoor dat er samenhang is tussen de lessen, de stage/bpv en alle 

afspraken met de leerling en de ouder(s).  

5.8 Assessment 

In de toeleiding naar arbeid is oriëntatie op de verschillende vakrichtingen, mogelijkheden, vaardigheden 

en interesses van groot belang. Een hulpmiddel kan een assessment zijn. Een assessment kan worden 

ingezet bij vragen over persoonlijkheidskenmerken, beroepsinteresse en vaardigheden. Er is de 

mogelijkheid van een beroepskeuzetest. Wij maken gebruik van Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en 

loopbaankeuzes (HZO). 

5.9 Ondersteuningstrajecten 

De school kan ondersteuning bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Regelmatig werkt de school 

samen met jeugdhulpverlening en zorginstanties. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) blijven altijd 

eigenaar van het ondersteuningstraject. De school heeft het ondersteuningsaanbod uitgebreid 

beschreven in het ondersteuningsplan. Dit plan staat op de website en is ook op school opvraagbaar. 

Hieronder staan de zes belangrijkste ondersteuningsmogelijkheden: 

Time-out & switch 

Leerlingen die even een rustmoment nodig hebben om daarna weer goed mee te kunnen doen in de les 

gaan daarvoor naar de time-out & switch. Daar kan een leerling tot rust komen en werkt samen met de 

dagcoördinator aan een goede terugkeer en deelname van de les. 

Arbeidstraining/interne stage 

Leerlingen die nog ondersteuning nodig hebben om te kunnen deelnemen aan stage/bpv, kunnen 

arbeidstraining krijgen in een van de eigen stageplaatsen van de school. Op deze stageplaatsen leren 

leerlingen basisvaardigheden die nodig zijn om op een werkplek veilig en verantwoord te kunnen werken. 
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De interne stagemogelijkheden van de Dijk en Waard College zijn op dit moment; De Metaalhal, De Loods 

2.0 en Restaurant nummer 7 (Alkmaar). 

Jeugd- en gezinscoach 

Leerlingen die kort wat extra steun nodig hebben om op een prettige manier op school te kunnen zijn, 

kunnen ondersteuning krijgen van de jeugd- en gezinscoach. De jeugd- en gezinscoach kan de leerling 

helpen bij het leren op tijd komen, aanwezig zijn op school, helpen met oplossen van moeilijke situaties 

(op school), gesprekken met ouders, enz. Als de hulp langer of intensiever nodig is kan de jeugd- en 

gezinscoach verwijzen naar jeugdhulp. 

Onderwijs-zorgarrangement 

Sommige leerlingen hebben langdurige of extra intensieve hulp nodig om te kunnen meedoen met 

onderwijs. Samen met o.a. Parlan, Triversum en De Praktijk zorgen we ervoor dat leerlingen én ouders 

extra ondersteuning kunnen krijgen om onderwijs tot een succes te maken. De begeleiding kan zowel 

thuis, op school als in de vrije tijd worden geboden.  

Nazorg  

In het kader van de Wet Kwaliteit vso heeft De Dijk en Waard College nazorgverplichting voor de 

leerlingen die de school hebben verlaten. Nazorg is altijd maatwerk. Indien nodig kijken we samen met 

elkaar wat de school kan betekenen om de participatie in onderwijs en/of werk na het verlaten van de 

school nog te ondersteunen. We meten het succes van onze leerlingen op de vervolgplek. Daarom vragen 

we het eerste en tweede jaar na uitstroom of, en waar de ex-leerling naar school gaat en/of werkt.  
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6. Van aanmelding tot eerste schooldag 
6.1 Oriëntatie 

Alvorens er een aanmelding kan worden gedaan op de Spinaker VSO Het Dijk en Waard College vindt er 
eerst een oriënterend gesprek plaats. Door middel van een vrijblijvende afspraak kan er een oriënterend 
gesprek gepland worden met de trajectbegeleider. Deze afspraak kan zowel telefonisch als per mail 
ingepland worden via de administratie, 072-5348037 / spinaker.vsoheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl 
Op de website kunt u het formulier invullen voor het maken van een afspraak. 

Het doel van het oriënterend gesprek is dat u als ouder(s)/verzorger(s), uw zoon/dochter en eventuele 
betrokkenen, een duidelijk beeld krijgt van de mogelijkheden die er zijn binnen Het Dijk en Waard College 
met de verschillende arrangementen welke we als school zijnde aanbieden. Tijdens een oriënterend 
gesprek geven wij u deze informatie over onze school en is er ruimte om vragen te stellen. Tevens geven 
wij een rondleiding door onze school. Wanneer de wensen en behoeften van uw zoon/dochter (en uw als 
ouder(s)/verzorger(s) ) aansluiten bij de mogelijkheden van de school, zal de aanmeldingsprocedure 
doorlopen moeten worden. 

6.2 Toelaatbaarheidsverklaring 

Om onderwijs te kunnen volgen bij het Dijk en Waard College moet uw zoon/dochter worden aangemeld 
bij het Samenwerkingsverband binnen de regio waar hij/zij vandaan komt. Dit wordt bij tussentijdse 
instroom gedaan door de school van herkomst. Het Samenwerkingsverband bepaalt of een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Wanneer dit het geval is dient u als 
ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk aan te melden bij de VSO-school. 

Leerlingen kunnen gedurende het gehele jaar worden aangemeld bij Het Dijk en Waard College, hiervoor 
dient echter altijd de aanmeldingsprocedure te worden doorlopen. Zonder een TLV kan een leerling niet 
worden geplaatst. 

6.3 Aanmeldingsprocedure 

U kunt als ouder(s)/verzorger(s) of betrokkene van de leerling (met toestemming van de 
ouder(s)/verzorger(s)) de leerling mondeling, telefonisch 072-5348037 of per mail 
spinaker.vsoheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl bij ons aanmelden. Wanneer u uw zoon/dochter 
aanmeldt informeren wij u over welke informatie wij als school nodig hebben om de aanmelding in 
behandeling te kunnen nemen. Deze benodigde informatie kunt u per mail aanleveren 
spinaker.vsoheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl. 

Hierna zullen wij de aanmelding van uw zoon/dochter in behandeling nemen en zullen we de aanmelding 
in onze Commissie van Begeleiding (CVB) bespreken. Het besluit van het CVB wordt teruggekoppeld naar 
de aanmelder(s) en betrokkenen en bij een positief besluit zal er een intakegesprek met de 
trajectbegeleider, uw zoon/dochter, u als ouder(s)/verzorger(s) en eventuele betrokkenen worden 
ingepland. 

 

 

mailto:spinaker.vsoheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl
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6.4 Intakegesprek 

Tijdens het intakegesprek met de trajectbegeleider zullen we wat dieper ingaan op wat de leerling nodig 
heeft hier op school (o.a. wat omgang betreft met docenten/medeleerlingen etc) en kunnen er vragen 
gesteld worden met betrekking tot verwachtingen van het traject op Het Dijk en Waard College, ervaringen 
op de vorige school en de motivatie. Aan de hand van dit gesprek kan er nogmaals gekeken worden of dat 
wat uit de dossierstudie naar voren is gekomen, klopt bij het beeld dat wij hebben na de aanmelding en het 
eerste contact met de leerling. 

Tijdens het intakegesprek zullen er ook concrete afspraken gemaakt worden over het toegewezen 
arrangement en de startdatum van de leerling op school. Ook zullen er documenten ondertekend worden 
die nodig zijn. Hierbij moet u denken aan het ondertekenen van de schoolregels, medicatiegebruik, gebruik 
van beeldmateriaal e.d. 

Wanneer de leerling in het arrangement De Dijk of de Schakelklas wordt geplaatst zal de docent/coach ook 
bij dit intakegesprek aanwezig zijn en kan de leerling gelijk kennismaken met zijn/haar docent/coach. Deze 
gesprekken zijn ervoor bedoeld om de start goed te laten verlopen. In het gesprek kan de docent/coach 
vragen stellen aan de leerling, maar ook andersom. Wanneer de leerling wordt geplaatst in het 
arrangement De Waard en de gekoppelde coach ten tijde van het intakegesprek op school aanwezig is, stelt 
de trajectbegeleider de coach aan de ouder(s) en de leerling voor en plant de coach een eerste 
(kennismakings-)gesprek in. Dit gesprek is in principe zonder ouder(s)/verzorger(s). 

Indien de coach ten tijde van het intakegesprek niet aanwezig is op school, zal er een apart (kennismaking) 
gesprek worden ingepland tussen de leerling en de coach. 

6.5 Uitschrijving 

Aan het verblijf op onze school komt natuurlijk altijd een einde. Deze verblijfsduur is voor iedere leerling 
anders. Een leerling kan uitgeschreven worden wanneer deze: 

▪ Doorstroomt naar het vervolgonderwijs-MBO (ROC); 
▪ Doorstroomt naar arbeid; 
▪ Doorstroomt naar dagbesteding; 
▪ Doorstroomt naar een andere vorm van speciaal onderwijs; 
▪ Terugkeert naar het reguliere onderwijs; 

Ruim voor de beëindiging van de plaatsing brengt de school een schooladvies uit. U als 
ouder(s)/verzorger(s) en de betrokken disciplines maken gezamenlijk afspraken over de procedure van 
aanmelding, overdracht en de plaatsing elders. Als de uw zoon/dochter uitstroomt naar vervolgonderwijs 
bent u als ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de aanmelding van uw zoon/dochter bij de 
toekomstige school. Uiteraard kan onze school u hierin begeleiden. 

Ook kan een leerling uitgeschreven worden wanneer deze: 

▪ Uitstroomt richting de gemeente (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)) 
▪ Ernstige overtreding schoolregels wat leidt tot permanente schorsing/verwijdering van de school; 
▪ Geen verlenging van de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) meer krijgt. 
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Ook bij andere uitstroomredenen wordt samen met u als ouder(s)/verzorger(s) gekeken naar de vorm van 
begeleiding en ondersteuning die noodzakelijk is. Op uw verzoek kan de school in contact treden met de 
instantie waarnaar uw zoon/dochter uitstroomt 
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7. Lestijden en onderwijstijd 
 

7.1 Lestijden 

Arrangement De Waard en Entree +      Arrangement Schakelklas 

Maandag        

Dinsdag           

Woensdag      

Donderdag     

Vrijdag            

08:30 – 15:15 uur 

08:30 – 15:15 uur 

08:30 – 15:15 uur 

08:30 – 15:15 uur 

08:30 – 15:15 uur 

 

Arrangement De Dijk 

Dit arrangement hanteert onderwijstijden op maat door de docent opgesteld. 

7.2 Onderwijstijd   

De indeling van de onderwijstijd hangt samen met het uitstroomprofiel en de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling. De ene leerling is vaker op school, de andere leerling loopt 

meer stage. Passend bij de uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een beroepsopleiding wordt een 

belangrijk deel van de onderwijstijd ingeruimd voor stage of beroepspraktijkvorming (bpv).  

De stage/bpv-eisen verschillen per uitstroomprofiel en ondersteuningsbehoefte:   

• Klassikaal/groepsgewijs: minimum 10 uur school en 20 uur stage/bpv.   

• Individueel/maatwerk:   

   o vervolgonderwijs vanaf 15 jaar: minimum 10 uur school en 20 uur stage/bpv   

   o vervolgonderwijs vanaf 16 jaar: minimum 8 uur school en 22 uur stage/bpv   

   o arbeidstoeleiding vanaf 15 jaar: minimum 8 uur school en 22 uur stage/bpv   

   o arbeidstoeleiding vanaf 16 jaar: minimum 6 uur school en 24 uur stage/bpv   

De totale onderwijstijd van zowel stage/bpv en school is voor alle leerlingen over een heel schooljaar 

1000 uur. De urenplanning in een schooljaar omvat echter meer uren, om uitval bij bpv/stage op te 

kunnen vangen. De urenplanning van dit schooljaar is op de locatie op te vragen. Stage/bpv is 

onderwijstijd. Leerlingen die door omstandigheden onder deze minimale onderwijstijd komen 

compenseren dit of wordt er door de leerplichtambtenaar een vorm van vrijstelling/aanpassing 

onderwijstijd toegewezen.  

Maandag        

Dinsdag           

Woensdag      

Donderdag     

Vrijdag            

08:45 – 14:45 uur 

08:45 – 14:45 uur 

08:45 – 14:45 uur 

08:45 – 14:45 uur 

08:45 – 12:15 uur 
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8. Vakanties en vrije dagen 
8.1 Vakantierooster 2022-2023 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 

 

8.2 Overige belangrijke dagen 

Studiedagen  

 
Maandag 19 september 2022                
 
 
Woensdag 5 oktober 2022 
 
 
Dinsdag 22 november 2022 
 
 
Woensdag 25 januari 2023 
 
 
Donderdag 30 maart 2023 
 
 
Vrijdag 9 juni 2023 
 
 

 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen.  
 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen. 
 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen. 
 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen. 
 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen. 
 
Studiedag 
Leerlingen zijn de gehele dag vrij. Alle lessen vervallen. 
 

8.3 Bijzonder verlof buiten vakanties 

De school kan alleen op basis van de algemene regels van de onderwijsinspectie verlof toekennen. Voor 

meer informatie verwijzen we naar de leerplichtambtenaar of de site van de rijksoverheid. 
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9. Communicatie en meepraten 
9.1 Medezeggenschapsraad (MR), ouderraad (OR) en leerlingenraad (LR) 

De school hecht veel waarde aan het delen van verantwoording in de totstandkoming van ons beleid. 

Daarnaast heeft de school altijd behoefte aan medewerkers, ouders en leerlingen die willen meedenken 

over schoolbeleid, afspraken en regels. Wij nodigen medewerkers, ouders en leerlingen dan ook van harte 

uit om aan een van de raden deel te nemen. U kunt informatie opvragen via het algemene 

telefoonnummer van de school.  

9.2 Leerlingenraad 

Wij vinden het belangrijk dat ook leerlingen meedenken en praten over onderwerpen die zij belangrijk 

vinden binnen de school. Het Dijk en Waard College heeft een leerlingenraad en leerlingen kunnen zich bij 

de eigen docent hiervoor opgeven. Een van de speerpunten in het schooljaar 2022-2023 is het vergroten 

van de leerlingbetrokkenheid.  

9.3 Jaaroverzicht 

In het jaaroverzicht zijn alle belangrijke data van het schooljaar opgenomen. De vakanties en studiedagen, 

informatieavonden etc. Alles wat voor u van belang is staat erop vermeld. Het jaaroverzicht wordt 

éénmalig uitgereikt aan ouder(s)verzorger(s)/leerling in de vorm van de schoolgids. Het is voor ons van 

belang dat ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van hun eigen afspraken rekening houden met deze 

jaarplanning. In de kalender van de website is het jaaroverzicht ook opgenomen.  

Als u regelmatig de website even bezoekt blijft u dus ook op de hoogte. 

 

 9.4 Bereikbaarheid onder schooltijd 

Soms is het noodzakelijk om onder schooltijd contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s). Vooral 

als beide ouder(s)/verzorger(s) werken, kan dit wel eens problemen opleveren. We verzoeken u dan ook 

aan ons door te geven hoe u telefonisch bereikbaar bent, of op wie we een beroep kunnen doen bij uw 

afwezigheid. Natuurlijk geldt voor ons ook dat we bereikbaar moeten zijn voor vragen van ouder(s)/ 

verzorger(s). U kunt ons bereiken tussen 08.00 en 16.30 uur. 

In de periode van 08.30 tot 15.30 uur staan docenten voor de groep. Ook in pauzes hebben de meeste 

leerkrachten pleinwachten of eten zij met een groep. U begrijpt dat zij dan niet gestoord kunnen worden. 

We willen u vragen met bovenstaande rekening te houden. 
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9.5 Bij vragen, klachten of problemen 

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, dan kunt u dit het beste melden bij de 

coach/klassendocent van uw zoon of dochter. Wanneer dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, 

kunt u contact opnemen met de directie van de school. Zowel de docenten als de directie van de school 

staan een open communicatie met de ouder(s)/verzorger(s) voor. U kunt met uw vragen of klachten altijd 

bij hen terecht. We gaan dan samen op zoek naar een goede oplossing van het probleem. 

Helaas worden wij - net als vele andere scholen - soms ook geconfronteerd met boze ouders die een 

docent of de directie agressief benaderen. Het bestuur wil haar medewerkers beschermen tegen deze 

vorm van agressie. Het bestuur zal ouders - in voorkomende situaties - hierop wijzen. In ernstige situaties 

zal het bestuur overgaan tot disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of verwijdering van het kind en het 

ontzeggen van de toegang tot de school van kind en/of ouders. Tevens doet het bestuur in alle gevallen 

van onrechtmatig gedrag van ouder(s)/ verzorger(s) aangifte bij de politie. 

 

9.6 Vertrouwenspersoon 

Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed 

gaan, is het belangrijk daarover te praten met leerkrachten en directie. Soms lukt dat niet of onvoldoende 

en is daar ondersteuning bij nodig. Het is gebruikelijk om bij een probleem of klacht eerst contact op te 

nemen met de coach/mentor van uw kind of met de directeur van de school om tot een oplossing te 

komen. Indien u daar de voorkeur aangeeft is het mogelijk om contact op te nemen met de 

vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en voor 

medewerkers. 

Soms is het al voldoende om uw hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie 

denkt. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, adviseren over hoe u het probleem bespreekbaar 

maakt of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. In het geval van pest- of intimidatiegedrag 

kan de vertrouwenspersoon de leidinggevende, na uw toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag 

aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht worden ingediend tegen plegers van 

pest- of intimidatiegedrag. De vertrouwenspersoon kan met u praten over de voor- en nadelen van de 

verschillende acties. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. 

Vindt u het vervelend als anderen zien dat u de vertrouwenspersoon benadert, dan kunt u met onze 

vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken. De vertrouwenspersonen hebben een 

relevante opleiding gevolgd en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Zij zullen geen actie 

ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. 

Onze interne en externe vertrouwenspersonen zijn: (U kiest zelf met wie u contact opneemt) 

CONTACTPERSONEN VERTROUWENSPERSONEN (LOCATIEGEBONDEN) 

Voor personeel, leerlingen en ouders Michelle de Vos Burchart m.devosburchart@ronduitonderwijs.nl 

Voor personeel, leerlingen en ouders Suleyman Hayat s.hayat@ronduitonderwijs.nl  

 

 
INTERNE VERTROUWENSPERSONEN 

André de Groot De Spinaker - Alkmaar a.degroot@ronduitonderwijs.nl 072-5140244 

Bianca Hoekstra De Spinaker - Alkmaar b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl 072-5140244 

mailto:m.devosburchart@ronduitonderwijs.nl
mailto:s.hayat@ronduitonderwijs.nl
mailto:a.degroot@ronduitonderwijs.nl
mailto:b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl
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Koby van der Ende De Spinaker - Hoorn k.vanderende@ronduitonderwijs.nl 06-16454717 

Lisette Groot De Fontein lisette.groot@ronduitonderwijs.nl 06-25563072 

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN 

Voor personeel, leerlingen en ouders Matty Toorenburg toorenburg@devertrouwenspersoon.nl 088-1119910 

Voor personeel, leerlingen en ouders Julia Jongert jongert@devertrouwenspersoon.nl 088-1119910 

 

  

mailto:k.vanderende@ronduitonderwijs.nl
mailto:lisette.groot@ronduitonderwijs.nl
mailto:toorenburg@devertrouwenspersoon.nl
mailto:jongert@devertrouwenspersoon.nl
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10. Opbrengsten van het onderwijs 
 

10.1 Opbrengsten van de school 

De school brengt jaarlijks haar opbrengsten in beeld en analyseert of de opbrengsten voldoen aan de 

gestelde doelen op leerling- en schoolniveau. In deze gids beperken we ons tot de weergave van 

gerealiseerde uitstroomprofielen van alle arrangementen samen. Uitgebreide opbrengstgegevens zijn 

beschikbaar op school. 

Figuur 1 Resultaten Dijk en Waard College in procenten 2020-2021 

 

De uitstroom van onze leerlingen is de afgelopen drie jaar stabiel. De school is trots op het feit dat het al 

meer dan drie schooljaren lukt een ruime meerderheid van de leerlingen te laten schakelen naar 

vervolgonderwijs. Onze missie is dat iedere leerling van het Dijk en Waard College uitstroomt naar een 

passende plek in de maatschappij, gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de 

ontwikkeling op dat moment.  
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10.2 Normering verwachte uitstroom en niveau 

Uitstroom op verwachting 

De landelijke eis is dat 75% van de leerlingen uitstroomt op het door de school vastgestelde niveau. Het 

Dijk en Waard College haalt deze norm vooralsnog niet. De uitstroom in 2020-2021 is voor 57% gelijk aan 

de verwachting, 25% stroomt hoger, en 16% stroomt lager uit. 1% stroomt uit om andere redenen. Het 

Dijk en Waard College streeft ernaar om volgend jaar de 75% norm te behalen en heeft tevens een 

schooleigen norm opgesteld dat minstens 80% van de gestelde doelen in het OPP behaald worden.  

 
Figuur 2 Percentage uitstroom ten opzichte van OPP 

 

 

10.4 Veiligheid 

Een van onze kernwaarden is Veiligheid. En dat is logisch, want een kind gaat pas leren als het zich veilig 

voelt. Een veilige omgeving is voor een kind dus uitermate belangrijk. In een speciale school vol met 

leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften is dat nog best een uitdaging.  

U kunt zich voorstellen dat het waarborgen van die veiligheid niet gemakkelijker wordt als het aantal 

leerlingen met gedragsproblematiek toeneemt. Moeilijk verstaanbaar gedrag noemen wij dat. Wat 

leerlingen aan dat gedrag laten zien is de uitingsvorm van problemen die onderliggend zijn. Voor De 

Spinaker geldt dat het voor alle leerlingen veilig zou moeten zijn.  

De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld waarin staat hoe het gebouw is ingericht, hoe we 

daarbinnen bewegen, waar de nooduitgangen en blusmiddelen zijn etc. Zodat we op elk moment weten 
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wat er moet gebeuren als er iets gebeurt. Onderdeel van dat veiligheidsplan is het ontruimingsplan. We 

oefenen met de leerlingen aan het begin van het jaar hoe we met ze naar buiten gaan als zich een 

calamiteit voordoet. Ongeveer twee keer per jaar doen we een oefening.  

 

Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Dat gaat meer over hoe we met elkaar omgaan 

en wat doen we als dat niet goed gaat. We hebben daarvoor een speciaal sociaal veiligheidsplan gemaakt. 

In dat plan zijn afspraken gemaakt over hoe we met de spullen, materialen en het gebouw omgaan en 

over hoe we met elkaar omgaan. De veiligheid in het lokaal, in de school en op het plein, maar ook 

specifiek de veiligheid omtrent hoe we met elkaar omgaan op de sociale media.  

Onderdeel van het sociaal veiligheidsplan is het pestprotocol. Daarin staat wat we doen als plagen pesten 

wordt. Als het de ene leerling niet meer stopt met pesten en de ander niet meer in staat is zich ertegen te 

verweren. In het plan hebben we opgeschreven wat pesten is, hoe we opletten, hoe we oplossingen met 

elkaar proberen te vinden en wat we precies doen als het uit de hand loopt. Het gaat dan om wat we 

allemaal gaan doen en hoe we eraan gaan werken; met welke programma's en op welke manier.  

 

Jaarlijks wordt er onder ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel een veiligheidsvragenlijst 

afgenomen. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn deze vragenlijsten onder de leerlingen en personeel 

afgenomen. We zijn er trots op dat, ondanks de corona pandemie, onze leerlingen de school een score 

geven die boven de norm ligt. In onderstaande figuren (3) ziet u de resultaten van de 

veiligheidsvragenlijsten van de leerlingen van de afgelopen twee jaren. 

Figuur 3 Score WMK afname 2020-2021 

 Gemiddelde score 

Norm = 3 

Uitleg 

Veiligheidsbeleving 3,69 65,9% scoort een 3 of 4 

Opstelling leerlingen 3,51 41,6% scoort een 3 of 4 

Optreden personeel van de school 3,50 32,5% scoort een 3 of 4 

Fysieke veiligheid 3,94 72,8% scoort een 3 of 4 

Sociale veiligheid 3,93 73,3% scoort een 3 of 4 

Psychische veiligheid 3,94 73,1% scoort een 3 of 4 

Materiele veiligheid 3,95 78,3% scoort een 3 of 4 

Welbevinden 3,10 67,5% scoort een 3 of 4 

Welk rapportcijfer geef je de school? 6,9  

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                            31 

 

Figuur 4 Score WMK afname 2021-2022 

Veiligheidsbeleving 3,68 75,0% scoort een 3 of 4 

Opstelling leerlingen 3,45 41,6% scoort een 3 of 4 

Optreden personeel van de school 3,49 41,4% scoort een 3 of 4 

Fysieke veiligheid 3,95 73,6% scoort een 3 of 4 

Sociale veiligheid 3,89 77,1% scoort een 3 of 4 

Psychische veiligheid 3,91 79,3% scoort een 3 of 4 

Materiele veiligheid 3,95 78,6% scoort een 3 of 4 

Welbevinden 2,81 58,6% scoort een 3 of 4 

Welk rapportcijfer geef je de school? 6,2  

 

In vergelijking met de indicatoren van schooljaar 2020-2021 zien we een afname in het welbevinden van de 

leerlingen. Zij geven aan dat ze mede door de corona pandemie minder goed in hun vel zaten. De school heeft 

daarop ingespeeld door extra lessen ‘Je Brein de Baas?!’ op school te implementeren. Je Brein de Baas?!' is een 

lespakket dat bestaat uit drie lessenseries om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet 

onderwijs te versterken. De lessen zijn positief door leerlingen ontvangen en volgend jaar zetten we deze lessen 

wederom in.  
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11. Afspraken en regels 
 
Het Dijk en Waard College vindt een goede sfeer belangrijk. Om dit te bereiken heeft de school: 
▪ Duidelijke schoolregels 
▪ Een fysiek- en sociaal veiligheidsplan 
▪ Zorg op maat voor iedere leerling 
▪ Goede contacten met ouder(s)/verzorger(s) en betrokken instantie(s) 
▪ Enthousiaste en betrokken medewerkers 

 

11.1 Veiligheid 

Het creëren van een veilige leeromgeving is voor het Dijk en Waard College één van de belangrijkste 

uitgangspunten. Alle medewerkers streven ernaar om zo veel mogelijk rust, regelmaat en structuur aan te 

beiden. Op het Dijk en Waard College werken wij met kernwaarden. Deze kernwaarden zijn vanuit een 

positieve benadering geschreven.  

                 Wat goed dat je… 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn onderstaande regels met betrekking tot de veiligheid belangrijk:  

Niet toegestaan is/zijn:  

▪ Het bezit en gebruik van wapens, vuurwerk of andere middelen waarmee letsel kan worden 

aangebracht.  

▪ Pesten, dit zorgt voor een negatief klimaat op school en kan de veiligheid aantasten.  

▪ Agressie en het gebruik van geweld. 

▪ Het in bezit hebben en het innemen van drugs, alcohol of (een overdaad aan) medicijnen die 

de gezondheid van een leerling in gevaar kunnen brengen.  

▪ Handtastelijkheden, intimidaties of ongewenste intimiteiten.  

▪ Het nuttigen van energydrinks voor en tijdens de les. De werking van dit product kan 

negatieve invloed hebben op het leren.  

▪ In ernstige gevallen van pesten, agressie en geweld, bij diefstal, het dealen van drugs of het 

bezit van vuurwapens en vuurwerk schakelt de Dijk en Waard College altijd de politie in en 

informeert de ouder(s)/verzorger(s).  
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11.2 Algemene afspraken 

▪ Wij verwachten dat de leerling tijdig aanwezig is bij het klaslokaal. Is dat niet gelukt? Dan haal 

je een te laat briefje bij de dagcoördinator.  
▪ Wij verwachten van de leerlingen dat hij of zij respect toont voor zichzelf, medeleerlingen en 

de medewerkers. Wanneer een medewerker je aanspreekt, reageer je op een rustige en 

vriendelijke manier.  
▪ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen waardevolle spullen. Het Dijk en Waard 

College draagt hierin geen risico. Je zet je telefoon uit en levert deze in bij de docent aan het 

begin van de les. De docent bergt je telefoon veilig op in de kluis, ook voorafgaand aan de 

sportles.  
▪ Er wordt voorzichtig omgegaan met de eigendommen van een ander en die van school.  
▪ Wanneer een leerling de eigendommen van een ander of de school opzettelijk beschadigd of 

vernield, dan wordt de leerling (ouder(s)/verzorger(s)) aansprakelijk gesteld. 

▪ Op school letten we op ons taalgebruik.  

11.3 Roken 

Roken is overeenkomstig de Nederlandse wet niet toegestaan voor personen tot 18 jaar. De school is een 

rookvrije omgeving. Sommige van onze leerlingen mogen roken van hun ouders/opvoeders. De wet is 

echter het uitgangspunt. We vragen leerlingen dus altijd om niet te roken op het terrein van school en 

tijdens schooltijd.  

11.4 Kleding 

▪ Wij verwachten dat leerlingen netjes en verzorgd naar school komen. Het Dijk en Waard College 

heeft geen problemen met het dragen van seizoenskleding of het meedoen aan trends. Sommige 

kleding is alleen niet gepast op school, zoals strandkleding, shorts, hotpants, te korte rokken, 

blote buiken of ruggen en diepe decolletés (BBB-regel). Ook draag je schoenen, badslippers zijn 

niet voor op school behalve bij warm weer. Tijdens de praktijklessen is het niet toegestaan om 

open schoenen te dragen.  

▪ Voor een goede sfeer, rust en veiligheid op onze school vinden we het niet goed wanneer er shirts 

met daarop kwetsende, racistische, provocerende of choquerende teksten en/of prints worden 

gedragen. 

▪ Jassen worden alleen buiten gedragen, binnen heeft de leerling deze niet aan. De jas wordt aan 

de kapstok gehangen. Petten, capuchons en/of mutsen gaan af.  

▪ Het dragen van een (baseball)cap is binnen niet toegestaan. Dit geldt ook voor andere hoofd 

bedekkende kleding zoals: hoeden, mutsen, en/of beanies.  

▪ Om religieuze redenen is het dragen van een hoofddoel, keppeltje of andere religieuze 

uitingsvorm toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezichtsbedekkende kleding. Deze 

staan wij niet toe. 
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Werkkleding  

Het dragen van werkkleding in de praktijkvakken is ten aanzien van de veiligheid erg belangrijk. Wij stellen 

de leerlingen daarom verplicht om de aangeboden werkkleding tijdens de praktijkvakken te dragen. Bij de 

praktijkvakken is het dragen van dichte schoenen verplicht.  

 

Het kan zijn dat er voor de beroepspraktijkvorming of stage extra kosten gemaakt moeten worden voor 

bijvoorbeeld werkkleding of veiligheidsschoenen. Indien ouder(s)/verzorger(s) dit niet kunnen bekostigen, 

bestaat de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Hiervoor kunnen zij in overleg treden met de coach.   

Sportkleding 

Tijdens de sportactiviteiten vinden we het belangrijk dat er passende kleding wordt gedragen. De 

leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor hun sportkleding. Het dragen van sieraden kan een gevaar 

opleveren. Om die reden verplichten wij de leerlingen geen sieraden te dragen of deze af te plakken 

tijdens sportactiviteiten of andere activiteiten waarbij sieraden een gevaar zouden kunnen opleveren 

voor de veiligheid. Ook kauwgom kan gevaarlijk zijn en is daarom tijdens het sporten niet toegestaan. 

11.5 Mobiele telefoons 

In de school hebben we strikte afspraken gemaakt over het meenemen van mobiele telefoons naar school 

door leerlingen. Het is namelijk erg gemakkelijk om met een mobiele telefoon foto's of filmpjes te maken 

en deze snel door te zetten op Instagram, Facebook en YouTube.  

We hebben daar in het nabije verleden al een paar vervelende voorbeelden van gezien. Omdat wij dat 

allemaal nooit goed in de gaten kunnen houden, zijn afspraken gemaakt die uitstekend blijken te werken.  

We zetten de afspraken voor u nog even op een rijtje: 

▪ Leerlingen leveren hun telefoon 's morgens in bij de docent. De telefoon gaat in de kluis in de 

klas; 

▪ Aan het einde van de les krijgen leerlingen hun telefoon weer terug; 

▪ In overleg met de docent kan de telefoon worden gebruikt onder schooltijd (soms voor de les, 

soms om muziek te kunnen luisteren); 

▪ De regel is: De telefoon is in de kluis of in de klas 

▪ Mocht de telefoon niet worden ingeleverd, dan kan dat consequenties hebben (gesprek, 

opdracht, inleveren etc.) 

 

Natuurlijk letten wij goed op de telefoon van uw kind; we zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade 

aan de telefoons. 

We realiseren ons natuurlijk heel goed dat de mobiele telefoon onderdeel uitmaakt van het leven van 

leerlingen. Alleen verbieden helpt niet; we leren onze leerlingen ook hoe je wel goed met je telefoon om 

kunt gaan en hoe je op een goede manier gebruik kunt maken van sociale media. Dit doen wij met behulp 

van de mediacoach vanuit de Bibliotheek Kennemerland.  

Cyberpesten 

We nemen cyberpesten hoog op, ondanks het feit dat het pesten zich buiten bereik van leerkrachten 
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bevindt en het vooral buiten schooltijd plaatsvindt. Pestgedrag op sociale media kan leiden tot een 

officiële waarschuwing of zelfs tot een schorsing van maximaal vijf dagen. Het pestprotocol is aangepast 

en cyberpesten is hierin opgenomen. 

11.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor professionals, zo ook voor ons als 

onderwijzend personeel. Bij vermoedens van huiselijk geweld of mishandeling zullen wij het 5-stappenplan van de 

rijksoverheid hanteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 Veiligheid binnen de school. 

Het team van het Dijk en Waard college vindt het belangrijk dat iedereen veilig naar school kan gaan. De 

school heeft in het veiligheidsplan opgenomen dat er in het schooljaar regelmatig tassencontroles 

plaatsvinden, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Daarvoor werkt de school nauw samen met de 

Jeugdpolitie Heerhugowaard en is aangesloten bij het convenant ‘Samenwerken rondom veiligheid 

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Heerhugowaard’.  
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11.8 Anti-pestcoördinator  

Ons doel is dat iedere leerling zich prettig en veilig voelt op school. Dit willen wij bereiken door het 
inzetten van een anti-pestcoördinator, die met een actieve en preventieve aanpak aan de slag gaat met 
onze leerlingen.  
De anti-pestcoördinator gaat in gesprek met leerlingen die betrokken zijn bij een pestsituatie. Tijdens het 

gesprek mogen de leerlingen hun hart luchten, worden actie en reactie van het moment in kaart gebracht 

en maken we afspraken over (gewenst) gedrag. De anti-pestcoördinatoren op onze school zijn mevrouw 

Nieuweboer (orthopedagoog) en mevrouw Schut (ondersteuningscoördinator). 
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12. Praktische zaken 
In geval van nood 

In noodsituaties neemt de school onmiddellijk contact op met betrokkenen. Zorgt u ervoor dat de school 

altijd beschikt over minimaal twee noodnummers?  

12.1 Vervoer naar school 

Het uitgangspunt van de school is dat leerlingen zelfstandig kunnen reizen. Voor leerlingen die niet 

zelfstandig naar school komen kunnen ouder(s)/verzorger(s) bij hun gemeente een verzoek indienen voor 

vergoeding van de reiskosten voor bijzonder leerlingenvervoer. De route naar school kunt u vinden onder 

het kopje Bereikbaarheid (12.13). 

12.2 Kosten leermiddelen 

Er hoeft niet te worden betaald voor leermiddelen. Leerlingen krijgen de lesboeken in bruikleen. 

Eventuele opzettelijke schade is voor rekening van de leerling. Mocht de leerling de boeken zelf willen 

bezitten, dan kunt u dat aangeven. De boeken worden dan door school besteld en in rekening gebracht. 

Ook wordt in de groepen gebruik gemaakt van een Chromebook of laptop. Ook hier geldt dat de leerling 

verantwoordelijk is bij het gebruik hiervan. Eventuele schade wordt verhaald bij ouder(s)/verzorger(s).  

12.3 Benodigde lesmaterialen  

 

De basismaterialen om goed aan de lessen deel te nemen zijn: 

- etui met balpen, gum, potlood, Casio rekenmachine, geodriehoek 

- sportkleding bij sportlessen 

De (werk)boeken worden door school verzorgd.  

12.4 Ziekmelding  

Leerlingen kunnen zichzelf niet ziekmelden. Afwezigheid door ziekte moet voor 08:30 uur door de 

ouder(s)/verzorger(s) bij de school én bij de stage/BPV worden doorgeven. De afmeldingen kunnen 

doorgegeven worden via het algemene nummer van de school (072 - 534 80 37).  

 

12.5 Verzuimbeleid 

De school handelt op basis van wet- en regelgeving. Ons uitgangspunt is dat iedere leerling alle lessen en 

stage-uren volgt. Bij absentie neemt de school direct contact op met de ouders/verzorgers. Alle absenties 

worden met opgaaf van redenen geregistreerd. Bij herhaalde absentie volgt een gesprek op school en 

wordt de leerplichtambtenaar betrokken. Hoe de school handelt bij (on)geoorloofd verzuim is beschreven 

in het verzuimbeleid. Dit beleid is op te vragen bij de school.  
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12.6 Verzekeringen  

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten voor ongevallen, aansprakelijkheid en een 

reisverzekering voor het reizen van en naar school en tussen de aan de school verbonden lesplaatsen. Op 

grond van de verzekeringen zijn alle betrokken onder voorwaarden verzekerd bij schoolactiviteiten. De 

school is slechts aansprakelijk als er sprake is van verwijtbaar handelen door (medewerkers van) de 

school. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.  

In geval van ongelukken zonder dat er sprake is van verwijtbaar handelen door de school kan soms de 

collectieve ongevallenverzekering uitkomst bieden. 

12.7 Privacyreglement 

Het Dijk en Waard College hanteert een privacyreglement conform de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG). De AVG regelt dat persoonsgegevens op een juiste en veilige manier worden 

geregistreerd en gedeeld. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd informatie vragen over de gegevens die de 

Spinaker over de leerling heeft. Soms vragen andere instellingen ons om informatie. Die informatie wordt 

alleen na toestemming van de ouders/verzorgers verstrekt. We hebben een externe ‘Functionaris 

Gegevensverwerking’ die erop toeziet dat we handelen volgens de wet. 

12.8 Klachtenregeling 

Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed 

gaan, is het belangrijk daarover te praten, met docenten, praktijkbegeleiders, coaches en eventueel met 

directie. In geval van een klacht volgt altijd een gesprek met betrokkenen en de directie. Komt u er samen 

niet uit dan volgt een gesprek met het bestuur van de school. In een bijzondere situatie kan er worden 

uitgeweken naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO). 

De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over onderwijs. Wel 

adviseert en ondersteunt de vertrouwensinspecteur bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele 

intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. 

Op onze locatie is er een klachtenregeling voor iedereen ter inzage daarnaast kunt u alles over deze 

commissie vinden op www.ronduitonderwijs.nl  

12.9 WA-verzekering leerlingen 

Voor alle leerlingen geldt dat ouder(s)/verzorger(s) een WA-verzekering moet afsluiten. Dit kan van 

belang zijn in het geval van materiële schade aan kleding of andere eigendommen van uw zoon/dochter 

of (onopzettelijk) aangebrachte schade door uw zoon/dochter.   

12.10 Tegemoetkoming 

Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Om ouder(s)/verzorger(s) die dit niet zelf 

kunnen opbrengen hierin te ondersteunen heeft de gemeente een vergoeding voor zogenaamde 

maatschappelijke participatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld een 

internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een 

instrument ten behoeve van uw kind(eren). U komt in aanmerking voor de regeling maatschappelijke 

http://www.ronduitonderwijs.nl/
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participatiekosten als u kind(eren) heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en moet rondkomen van een 

inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Een aanvraag kan worden gedaan via Burgerzaken van 

uw gemeente.  

12.11 Ziekte docent   

Bij ziekte van een docent zal er op de vestiging een passende oplossing wordt gevonden, hierbij is het 

voorkomen van lesuitval altijd leidend. Helaas lukt dit vaak niet daar we geen invaldocenten hebben. De 

klassikale lessen worden dan gecomprimeerd en de laatste lessen zullen vervallen. De 

ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan altijd telefonisch op de hoogte gebracht.  

12.12 Calamiteiten 

In geval van een calamiteit als een brand treedt op school een ontruimingsplan in werking. In het 

ontruimingsplan zijn taken en verantwoordelijkheden voor het personeel vastgelegd. Er wordt jaarlijks 

een oefening voor gehouden met de hele school. Calamiteiten kunnen ook zijn: (kleine) ongelukjes, 

grotere ongevallen of brand. Indien een leerling betrokken is, worden de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd. Indien nodig worden in de tussentijd al de nodige maatregelen getroffen, 

bijvoorbeeld het inschakelen van een huisarts of hulpdiensten. Calamiteiten worden altijd aan de directie 

doorgegeven.  

12.13 Applicatie Social Schools 

Voor alle communicatie met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen maken wij gebruik van de applicatie 

Social Schools. Als ouder/verzorger heeft u veel invloed op het leerproces van uw kind. Daarom is het 

belangrijk dat u een actueel beeld heeft van waaraan gewerkt wordt in de klas. Als school zijn we Social 

Schools gaan gebruiken om deze informatie op eenvoudige wijze met u te delen. We hopen hierdoor de 

communicatie te verbeteren zodat u beter op de hoogte bent van ontwikkelingen van uw kind en de 

school.  

Via de app kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende docent/coach van de leerling. Ook 

wordt u door school geïnformeerd over vrije dagen, studiedagen en andere zaken via de app. Social 

Schools is veilig en afgeschermd. U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Bij 

inschrijving van de leerling krijgt u een koppelcode toegezonden, deze code koppelt de leerling én 

ouder(s)/verzorger(s) automatisch aan een klas en docent.  

 

Download de “Social Schools” app in de Appstore (iOS) of Playstore (Android) . Als u geen smartphone 

heeft kunt u ook gewoon inloggen via de web-applicatie:  app.socialschools.eu 
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12.14 Bereikbaarheid  

Het Dijk en Waard College is met fiets, auto en openbaar vervoer prima te bereiken.  

Fiets 

De school is goed bereikbaar met de fiets. Het schoolplein is alleen toegankelijk voor leerlingen die bij ons 

onderwijs volgen. Fietsen en scooters kunnen in het daarvoor bestemde fietsenhok geplaatst worden.  

Auto 

Er kan met de auto naast de school 

worden geparkeerd, echter zijn deze 

parkeerplaatsen alleen voor 

vergunninghouders. Mocht u naast de 

school parkeren, dan kunt u bij de 

administratie een bezoekerskaart 

opvragen voor uw bezoek aan onze 

school. Er zijn twee bezoekerskaarten 

beschikbaar. Mochten de 

bezoekerskaarten reeds in gebruik zijn 

dan vragen wij u te parkeren in het 

gebieden buiten het 

vergunningshoudersgebied (zie 

afbeelding voor 

vergunningshoudersgebieden van 

Gemeente Heerhugowaard). 

Openbaar vervoer 

Vanaf het station in Heerhugowaard kunt u de school binnen 15 minuten lopend bereiken. U loopt vanaf 

het station over het Stationsplein en slaat linksaf richting de Zuidtangent. Na 170 meter slaat u rechtsaf 

naar de Westtangent en na ongeveer 500 meter slaat u rechtsaf naar de Robijn. Na 350 meter vindt u de 

bestemming aan de rechterkant op de Smaragd 32 in Heerhugowaard.  

Bus 

Vanaf het station in Heerhugowaard kunt u ook de bus naar Het Dijk en Waard College nemen. U komt 

met lijn 162 vlak bij de school. Het is vanaf de bushalte Diamant ongeveer 2 minuten lopen naar onze 

school.  
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13. Adressen en websites 
 
De Spinaker VSO Dijk en Waard College    
Smaragd 32   
1703 GB Heerhugowaard 
 072 5348037     http://vsoheerhugowaard.despinaker.nl 
    
Stichting Ronduit Onderwijs       
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar 
 072 5147830     www.ronduitonderwijs.nl 
 
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland   
Hertog Aalbrechtweg 5  
1823 DL Alkmaar 
(072) 79 20 100     http://www.swvnoord-kennemerland.nl 
 
Samenwerkingsverband West-Friesland     
Postbus 3040  
1620 GB Hoorn 
 0229 231276      www.swvvowestfriesland.nl 
 
Stichting Onderwijsgeschillen    
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht 
 030 2809590     www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Contactpersonen vertrouwenspersoon 
Mevrouw M. De Vos Burchart     m.devos@ronduitonderwijs.nl  
Meneer S. Hayat      s.hayat@ronduitonderwijs.nl  
 
Vertrouwenspersonen De Spinaker/Ronduit 
De heer A. de Groot     a.degroot@ronduitonderwijs.nl 
Mevrouw B. Hoekstra     b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl 
 
Externe vertrouwenspersonen     
Mevrouw I. van Lingen     contact@vanlingenschuur.nl 
      

Meer informatie over: 

Passend onderwijs     www.passendonderwijs.nl  
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