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Inleiding 
Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld 

om belanghebbenden te informeren over de 

stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen 

in de school. In dit verslag wordt teruggekeken 

op het schooljaar 2021-2022. 

We rapporteren over: 

• De stand van zaken van de kwaliteit van 

het onderwijs  

• Evaluatie en behaalde resultaten van het 

jaarplan 

• De uitstroomgegevens van de 

schoolverlaters;  

• De bestendiging van de schoolverlaters; 

• De kernstandaarden en actiepunten voor 

2022-2023. 

 

In dit jaarverslag vindt u de omschrijving van de 

stand van zaken en behaalde 

resultaatafspraken per domein. 

Kwaliteitszorg 

Stand van zaken augustus 2021 
Algemeen 
Het Berkenhofcollege heeft in totaal circa 170 
leerlingen verdeeld over de verschillende 
leerjaren en sectoren (groen, bouw, logistiek en 
horeca). De leerlingen volgen onderwijs met als 
doel uitstroom naar (beschutte) arbeid.    
 
In schooljaar 2021-2022 heeft Het 
Berkenhofcollege een bezoek gehad van het 
interne auditteam van Koraal om de kwaliteit 
van onze school te beoordelen. Deze audit 
heeft geleid tot een ruim voldoende 
beoordeling. In deze audit werden duidelijke 
verbeteringen gezien, ten opzichte van de 
vorige audit in 2020, in de algehele kwaliteit en 
de kwaliteitszorg van de school. Op alle 
indicatoren en standaarden vanuit het 
inspectiekader is sprake van een voldoende 
beoordeling, waarbij zelf een groot aantal 
indicatoren met een goed beoordeeld zijn. Er is 
echter altijd ruimte voor verbetering en ook 
binnen Het Berkenhofcollege willen we ons 
graag verder blijven ontwikkelen en innoveren.  
 
Om overzicht te houden op de kwaliteit van de 
school wordt onderscheid gemaakt op vier 
gebieden. 

- Kwaliteitszorg & ambitie 
- Onderwijsproces 
- Veiligheid & Schoolklimaat 
- Onderwijsresultaten 

Onderstaand zal per gebied een inhoudelijke 
toelichting gegeven worden over de voortgang. 
Na deze toelichting zullen we ingaan op het 
jaarplan en de evaluatie hiervan.  
 

Kwaliteitszorg en ambitie 
In de basis zorgt het Berkenhofcollege 
systematisch en planmatig voor behoud en 
verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs 
door middel van een vaste kwaliteitscyclus. In 
de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om 
de kwaliteitszorg binnen de school te 
verbeteren. Alle voorwaarden voor 
kwaliteitszorg heeft de school op orde. De zorg 
voor kwaliteit is verbonden met de visie op 
leren, onderwijzen en de leerlingenzorg. 
 
Het personeel en belanghebbende worden 
actief betrokken bij het onderwijs en de 
kwaliteitszorg. Alle personeelsleden nemen 
deel aan een ontwikkelteam om actief een 
bijdrage aan de kwaliteit van de school te 
leveren. De school verantwoord zich door 
middel van publicaties op de website, 
weekmails en telefonisch contacten. Daarnaast 
is er een oudergeleiding in de deelraad die 
meedenkt over het algehele beleid binnen de 
school.  
In de CvB beleid wordt de gehele kwaliteit 
wekelijks bewaakt en gemonitord. 
 
Het opleiden van personeel is voorwaardelijk 
voor goed onderwijs. Alle theorie- en 
praktijklessen worden gegeven door 
gekwalificeerde docenten en 
leraarondersteuners. Daarnaast zijn er in de 
school gekwalificeerde medewerkers met 
betrekking tot beeldcoaching, co-teachering, 
veiligheidscoördinatoren, PBS-coaches en 
PBS-specialist actief. Andere teamleden 
ontwikkelen verdere expertise op gedrag door 
een Master EN en (interne) cursussen en/of E-
wise. 
 
Het verzuim onder medewerkers is flink 
verminderd ten opzichte van het voorgaande 
schooljaar. Afgelopen jaar lag het verzuim rond 
de 1,3%. 
De school stelt zich tot doel om dit verzuimcijfer 
maximaal 6,7% te laten zijn. De 
meldingsfrequentie (de mate waarin collega´s 
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zich ziek melden) is ruim onder het landelijk 
gemiddelde. Afgelopen jaar is er meer verloop 
geweest ten opzichte van het schooljaar 
hiervoor. Er is ingestoken om de mensen aan 
de school te blijven binden door o.a. tegemoet 
te komen aan de kwaliteiten, wensen en taken.  
 
Dit schooljaar is er een 
leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. 
Over het algemeen zijn de leerlingen positief 
over de school en beoordelen zij de school met 
een voldoende. Aandachtspunten vanuit de 
leerlingen zijn aandacht voor de sfeer binnen 
de school en voorzieningen in de school, met 
name op het schoolplein. Dit laatste zal worden 
meegenomen in de nieuwe huisvesting. Het 
verbeteren van de sfeer zal meegenomen 
worden in de cyclus van PBS. Er zullen PBS-
lessen gericht gegeven worden in de klas om er 
onder andere voor te zorgen dat leerlingen 
positief met elkaar om zullen gaan. 

 
Algemene cijfer uit het LTO. 

 
Scores van de leerlingen uit het LTO. 

Het medewerkers- en 
oudertevredenheidsonderzoek zijn in dit 
schooljaar niet afgenomen vanwege de cyclus 
die hiervoor is vastgesteld.  
 

Onderwijsproces 
Het Berkenhofcollege biedt leerlingen leerstof 
die hen voorbereidt op arbeid of op doorstroom 
naar een MBO 1 opleiding. Het aanbod van de 

verschillende leerjaren en sectoren is 
vastgelegd in het didactisch beleidsplan en sluit 
aan op de uitstroombestemming.  
 
Docenten en leraarondersteuners geven 
onderwijs volgens het Directe Instructie Model 
(DIM). Hierdoor worden lessen volgens een 
vaste opbouw aangeboden waarin alle 
aspecten aan bod komen. Daarnaast geven de 
docenten de leerlingen voldoende tijd om zich 
het leerstofaanbod eigen te maken. De 
docenten geven vanuit de gedachtegang van 
PBS positieve feedback aan de leerlingen. 
Al deze voorwaarden en afspraken zijn 
vastgelegd in het didactisch beleid wat 
schoolbreed wordt gehanteerd.  
Er werd dit schooljaar actief gewerkt aan de 
implementatie van JOBS, een methode om 
werknemersvaardigheden aan te bieden en aan 
te leren. Er wordt op dit gebied gewerkt aan 
een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 t/m 
leerjaar 5.  
Docenten zetten de geplande onderwijstijd 
doelgericht in. Er wordt een vastgesteld rooster 
gevolgd door zowel docenten als leerlingen. 
Wanneer in individuele leerling casussen 
hiervan afgeweken wordt, wordt er een vaste 
procedure gevolgd om 
onderwijstijdonderschrijding goed te registreren. 
Dit wordt besproken met ouders, en eventueel 
hulpverlening, en vastgesteld in het OPP. Ook 
het ongeoorloofd verzuim van leerlingen wordt 
nauwlettend gevolgd in de CvB vergadering en 
zo nodig worden hier acties en interventies op 
ingezet.  
 

Veiligheid & Schoolklimaat 
Het Berkenhofcollege is tijdelijk gehuisvest in 
een inspirerend onderwijsgebouw. Er is een 
nieuw schoolgebouw gevonden waar het 
Berkenhofcollege zich voor langere tijd kan 
vestigen. Het gebouw wordt op het moment 
verbouwd en aangepast naar onze wensen. Dit 
schooljaar is nagedacht in de indeling en 
inrichting van het gebouw om een veilige 
omgeving te creëren. In schooljaar 2022-2023 
zal de verhuizing plaats gaan vinden. Een 
definitieve datum moet hiervoor nog worden 
vastgesteld.  
 
Door invoering van PBS heeft de school een 
positief schoolklimaat ontwikkeld. Er is sprake 
van een respectvolle omgang door leerlingen 
en personeelsleden. Het schoolklimaat biedt 
leerlingen en personeel voldoende veiligheid. 
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Het pedagogisch klimaat is schoolbreed 
voorspelbaar en ondersteunend, daarnaast is 
deze door de invoering van PBS uitdagend te 
noemen.  
Intern zijn er PBS-coaches aanwezig die dit 
ondersteunen. Dit schooljaar is er een audit van 
SWPBS Netwerk NL geweest met als resultaat 
een officiële landelijke erkenning als SWPBS 
school. Dit geldt voor zowel de groene, gele en 
rode interventies.  
 
Gedragsverwachtingen en routines worden 
conform afspraken uniform gehanteerd. Het 
bewust taak- en doelgericht geven van 
positieve feedback op gewenst gedrag is in de 
school duidelijk zichtbaar. Door het hanteren 
van PBS is er een aanpak waarbij de nadruk 
ligt op het stimuleren van positief en gewenst 
gedrag.  
 
De school gebruikt Swissuite voor de registratie 
van incidenten. Deze worden structureel 
besproken in de CvB’s en in de wekelijkse 
gesprekken met docenten. Daarnaast wordt 
gewerkt met een respectprotocol.  
Dit schooljaar is de RI&E geactualiseerd, zodat 
we op een veilige manier kunnen blijven 
werken. Komend schooljaar zal deze opnieuw 
uitgevoerd moeten worden in het nieuw 
schoolgebouw.  
 

Onderwijsresultaten 
Het Berkenhofcollege heeft als doel de 
leerlingen die uitstromen naar arbeid cognitief 
uit te laten stromen op <1F-1F niveau. 
Leerlingen die uitstromen naar een MBO-
opleiding stromen uit op niveau >1F. 
De schoolstandaarden voor de leergebied 
overstijgende vakgebieden zijn dit schooljaar 
door middel van de Negensprong vastgesteld 
voor het uitstroomprofiel arbeid. De hierbij 
behorende lesstof wordt geïmplementeerd. De 
opbrengstgegevens die de school verzamelt, 
worden op schoolniveau geëvalueerd en 
geanalyseerd.  
Leerlingen van Het Berkenhofcollege worden 
ruim voldoende voorbereid op hun 
uitstroombestemming. De bestendiging is hoger 
dan die van vergelijkbare scholen. 
 

Financieel beheer 
Het Berkenhofcollege is een financieel gezonde 
school. Door de focus van de schoolleiding op 
de begroting en de planmatige uitvoering ervan 
is er goed zicht op het geheel en de 

deelbudgetten. De deelraad, ontwikkelteams en 
werkgroepen worden meegenomen in het 
proces van budgettering/sturing en 
verantwoording van de gelden. 
 

Behaalde resultaten en 
leeropbrengsten in schooljaar 2021-
2022 
In het jaarplan worden jaarlijks de ambities 

vastgesteld waar resultaatafspraken aan 

gekoppeld zijn. Het jaarplan wordt twee keer 

per jaar geëvalueerd en besproken met de 

regiodirecteur. 

In het jaarplan 2021-2022 stonden 9 
resultaatafspraken waaraan gewerkt is: 
 
1. In leerjaar 3, 4 en 5 wordt de werkwijze van 
JOBS geborgd en indien nodig bijgesteld. 
➢ Behaald. In iedere klas is er een LOB les 

ingepland op het eerste theoriemoment van 
de week. Tijdens deze les worden er de 
werknemersvaardigheden van JOBS 
besproken. Aan het eind van de week 
beoordeelt de leerkracht en leerling zich in 
het systeem. Jobcoaches sluiten om de 
week aan bij de LOB les. Dit beleid is 
vastgesteld en opgenomen in het 
stagebeleid en didactisch beleid. 

 
2. Het behalen van de erkenning op de groene 
en gele interventies vanuit het SWPBS Netwerk 
NL.  
➢ Behaald. In juni ’22 heeft er een officiële 

audit plaatsgevonden waarbij er 
geconcludeerd is dat het Berkenhofcollege 
de officiële erkenning verdiend heeft op 
zowel de groene, gele en rode interventies.  
  

3. Het aanbieden van een afwisselend aanbod 
aan activiteiten voor zowel leerlingen als 
personeel gedurende het gehele schooljaar. 
➢ Behaald. Na een schooljaar waarin weinig 

activiteiten zijn georganiseerd i.v.m. Covid 
’19, is er in dit schooljaar een afwisselender 
aanbod geweest aan activiteiten. Met als 
hoogtepunt de Werkgeversavond waarbij 
diverse partners en bedrijven uit de regio 
aanwezig waren ten behoeve van de 
lancering van JOBS en het neerzetten van 
Het Berkenhofcollege binnen de stage- en 
arbeidsmarkt.  

 
 



 

 
5 

4. Communicatie tussen school en 
ouders/verzorgers vanuit het programma 
Somtoday. 
➢ Deels behaald. In afgelopen schooljaar is 

er gestart met het versturen van de 
weekinfo naar ouders/verzorgers via 
Somtoday.  

➢ Ouders kunnen nog niet zelfstandig in het 
programma Somtoday inloggen. Dit dient 
nog ingericht te worden. 

 
5. De kwaliteitszorg zoals binnen het 
Berkenhofcollege uitgevoerd staat in een 
beleidsdocument beschreven. 

➢ Behaald. De afgelopen jaren heeft Het 
Berkenhofcollege hard gewerkt om de 
kwaliteit te verbeteren en een systeem 
van kwaliteitszorg steeds vollediger te 
maken. Het systeem verloopt sinds 
twee schooljaren zoals bedacht. Naar 
aanleiding van de nieuwe 
kwaliteitskaarten werd duidelijk dat het 
ook belangrijk is om deze 
verantwoording in een 
beleidsdocument beschreven te 
hebben. Om deze reden en om 
nogmaals te checken of we alles 
compleet hebben in onze 
kwaliteitscyclus is er een 
beleidsdocument opgesteld. 

 
6. Ontwikkelen van een leerlijn voor het sociaal-
emotionele aanbod met daarbij een passend 
lespakket voor leerjaar 1 t/m leerjaar 5. 

➢ Deels behaald. Er is een start gemaakt 
met het ontwikkelen van deze leerlijn. 
Er zijn thema’s en onderwerpen 
bepaald. Ook zijn er diverse partijen 
benaderd om mee te laten denken. 
Door tijdsgebrek en beperkte personele 
bezetting zal deze resultaatafspraak 
verder gezet worden in komend 
schooljaar. 

 
7. Het implementeren van JOBS in leerjaar 1/2. 

➢ Deels behaald. De invulling van de 
LOB lessen is beschreven in het 
didactisch beleid. Er wordt lesgegeven 
uit de module handleiding van de 
methode JOBS. Op dit moment worden 
er methode mappen ontwikkeld om dit 
beter werkzaam te maken. Leerjaar 1 is 
hierin afgerond dit schooljaar. 

 
 

8. Het verbouwen en inrichten van de nieuwe 
school, gelegen aan de Sibeliuslaan in Breda.  

➢ In afgelopen schooljaar is bekend 
geworden dat er een locatie is 
gevonden aan de Sibeliuslaan in 
Breda. Dit gebouw wordt op dit moment 
verbouwd en hierna ingericht op 
wensen van het Berkenhofcollege. Er 
zijn inmiddels diverse leveranciers 
gevonden voor zowel inrichting van 
klas- als praktijklokalen. Alle 
betrokkenen zijn hierover 
geïnformeerd. De definitieve datum van 
verhuizing moet nog worden 
vastgesteld. 

 
9. De huidige doorlopende leerlijnen voor de 
diverse sectoren worden geborgd en 
geïnnoveerd naar de nieuwste ontwikkelingen. 

➢ Behaald. In dit schooljaar is de 
werkwijze veranderd van sectoren naar 
leerjaren. Hierdoor is de 
vergadercyclus aangepast en is er 
ingezet om zo efficiënt mogelijk te 
vergaderen met de betrokkenen. 
Hierdoor is het sectoroverleg tot stand 
gekomen voor elke sector. Deze 
overleggen worden geleid door een 
sectorverantwoordelijke. Het doel van 
deze overleggen is om constant de 
leerlijn te evalueren, bij te stellen, te 
innoveren en te borgen. 
 

Leeropbrengsten 
 
In onderstaande tabel zijn de percentages van 
slagen opgenomen van de leerlingen die 
deelgenomen hebben aan diverse examens.  
 

Examen Slagingspercentage 

IVIO Nederlands 92% 

IVIO Engels 92% 

IVIO 
Rekenen/Wiskunde 

77% 

VCA 55% 

Houtbewerking (Bouw) 100% 

Schilderen (Bouw) 100% 

Schoonmaken 
(Horeca 

100% 

Keuken assistent 
(Horeca) 

100% 

Magazijnbeheer 
(logistiek) 

100% 

Heftruck 100% 

VSO Diploma 100% 
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Uitstroomgegevens 
schoolverlaters 2021-2022 
 
In het schooljaar 2021-2022 hebben 42 
leerlingen Het Berkenhofcollege verlaten. 
Hiervan zijn 35 leerlingen uitgestroomd na het 
5e of 6e leerjaar, 7 leerlingen zijn gedurende het 
schooljaar of aan het eind van hun leerjaar 
uitgestroomd en van het totaal waren er 4 
leerlingen uitgestroomd vanaf onze OZA 
locatie. Hierna wordt voor de einduitstroom en 
tussentijdse uitstroom een overzicht 
weergegeven met bijbehorende toelichting.  
 

Uitstroom VSO einde schooljaar naar 
(speciaal) voortgezet onderwijs of MBO-
opleiding 
 

Type Onderwijs Aantal Procent van 
het totaal 
aantal 
schoolverlaters 

Uitstroom naar 
MBO 1 BOL/BBL 13 

 
 

34%  

Uitstroom naar 
Reguliere Arbeid 10 

 
27% 

Uitstroom naar 
Beschutte Arbeid 7 

 
18% 

(Arbeidsmatige) 
Dagbesteding 5 

 
13% 

Uitstroom 
Onbekend/Overig 3 

 
8% 

Totaal 39 100% 

Uitstroom andere 
V(S)O school 3 

 
n.v.t. 

 
De CvB kijkt naar de trends en maakt een 
analyse op de opbrengsten om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren. 74% van de 
leerlingen stroomt uit op het niveau dat was 
vastgesteld in het OPP, 9% boven hun 
vastgestelde niveau. Hiermee voldoet Het 
Berkenhofcollege aan de norm. 
 
Over een periode van de afgelopen 4 
schooljaren wordt er gezien dat er procentueel 
steeds meer leerlingen uitstromen richting een 
MBO-opleiding. Dit heeft enerzijds te maken 
met de drempelloze instroom op MBO1 
opleidingen, anderzijds wordt gezien dat de 
reorganisatie met betrekking tot didactiek en 
het aanbod werknemersvaardigheden resulteert 
in een hoger uitstroomniveau.  
 

Echter wordt, volgens het doelgroepenmodel 
VSO, uitstroom naar een MBO Entree opleiding 
gezien als uitstroom naar arbeid arbeid. 
Hierdoor is het percentage dat uitstroomt naar 
een arbeidsplek hoger dan afgelopen jaren.  
 

Uitstroomgegevens van de schoolverlaters 
(langer dan 6 weken op OKE en uitgaande van 
de uitstroombestemming zoals deze twee jaar 
voorafgaand aan de uitstroom is opgenomen 
in het OPP) 

 Aantal 
 

Percentage van 
het totaal * 

Uitstroom boven 
het niveau dat was 
vastgesteld in het 
OPP.** 

5 12% 

Uitstroom op het 
niveau dat was 
vastgesteld in het 
OPP.** 

31 74% 

Uitstroom onder 
het niveau dat was 
vastgesteld in het 
OPP 

3 7% 

Onbekend  3 7% 

Totaal 42 100% 

*Afgerond op gehele percentages. 
** Uit een trendanalyse blijkt dat leerlingen met 
OPP arbeid in de laatste 2 jaar regelmatig een 
dusdanige ontwikkeling doormaken, dat 
uiteindelijk uitstroom richting MBO-opleiding 
haalbaar blijkt.  
 

Bestendiging schoolverlaters 
Het Berkenhofcollege volgt de leerlingen nog 2 
jaar na het verlaten van de school en gaat dit 
schooljaar een analyse uitvoeren voor het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
waar nodig. 
 
De data m.b.t. de bestendiginggegevens zijn 
als volgt: 

Bestendiging VSO Het Berkenhofcollege 

Type 
onderwijs/arbeid   

2020-2021 Percentage 

Na 1 jaar op 
uitstroombestemming 41 

 
71% 

Na 1 jaar niet op 
uitstroombestemming 13 

 
22% 

Bestemming na 1 
jaar onbekend 4 

 
7% 

Totaal 
58 

 
100% 
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Bestendiging VSO Het Berkenhofcollege 

Type 
onderwijs/arbeid   

2019-2020 Percentage 

Na 2 jaar op 
uitstroombestemming 45 

 
76% 

Na 2 jaar niet op 
uitstroombestemming 10 

 
17% 

Bestemming na 2 
jaar onbekend 4 

 
7% 

Totaal 
59 

 
100% 

 
De gegevens van afgelopen schooljaar worden 
op dit moment opgevraagd bij de 
vervolgscholen en/of uitstroomlocaties. 
 
Over het algemeen zien we dat ongeveer 75% 
leerlingen nog op dezelfde 
uitstroombestemming zitten dat vanuit het 
Berkenhofcollege is gesteld in het OPP. Dit valt 
binnen de norm die de inspectie stelt. 
 

Resultaatafspraken jaarplan 2022-
2023 
 
Vanuit het schoolplan, evaluatie van het 

jaarplan 2021-2022, het inspectiekader, de 

gegevens met betrekking tot het LTO, de 

analyse op leeropbrengsten en de input van het 

team wordt het jaarplan 2022-2023 

geformuleerd.  

De resultaatafspraken voor het nieuwe 
schooljaar zijn: 
 

➢ De huidige doorlopende leerlijnen voor 
de praktijklessen voor de diverse 
sectoren zullen in komend schooljaar 
verder geborgd worden. Ook wordt er 
constant onderzocht of dat er 
innovaties of aanpassingen 
doorgevoerd dienen te worden.  

➢ De werkwijze van JOBS wordt verder 
geïmplementeerd in leerjaar 1 en 2. De 
bedoeling is dat de leerlijn verder 
vormgegeven zal gaan worden en zo 
nodig zal het traject bijgeschaafd of 
bijgesteld worden. 

➢ In komend schooljaar zal de verhuizing 
naar de Sibeliuslaan in Breda gaan 
plaatsvinden. Er wordt gekeken naar 
een passend inrichting, gebaseerd op 
de behoeften van het 
Berkenhofcollege. 

➢ Op dit moment is PBS volledig 
geïmplementeerd binnen het huidige 
Berkenhofcollege. We treffen 
voorbereidingen om de nieuwe locatie 
PBS-proof te maken. 

➢ In het schooljaar 2022-2023 wordt het 
leerlingvolgsysteem (LVS) dusdanig 
ingericht zodat ouders toegang krijgen 
in bepaalde delen van dit systeem. 

➢ Cum Laude zal worden 
geïmplementeerd waardoor de 
opbrengsten uit de diverse 
programma’s aan elkaar gekoppeld 
zullen worden. Hierdoor kan er 
eenvoudiger geanalyseerd worden.  

➢ Voor het schooljaar 2022-2023 zullen 
er diverse activiteiten georganiseerd 
gaan worden voor zowel leerlingen, 
ouders/verzorgers als personeel. Er 
wordt hierbij gekeken naar een 
afwisselend aanbod wat aansluit bij de 
actualiteit en interesses van zowel 
leerlingen, ouders/verzorgers als 
personeel.  

➢ Komend schooljaar zal de leerlijn voor 
de Sociaal Maatschappelijke 
competenties verder ontwikkeld gaan 
worden. Er wordt hierbij een passend 
lespakket ontworpen voor de leerjaar 1 
t/m 5. 



 

 

 

 

 


