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1 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, vanuit het jaarplan 2021 - 2022. 

• De uitstroomgegevens van de schoolverlaters. 

• De opbrengsten van onze leerlingen. 

• De speerpunten en ontwikkelpunten voor 2022 - 2023. Deze zijn ook terug te vinden in het jaarplan 
van schooljaar 2022 - 2023. 

 

De school houdt zich aan de cyclus van de zelfevaluatie en toetst systematisch en planmatig middels de 

zelfevaluatie een aantal vooraf bepaalde gebieden van de kwaliteitszorg. De school analyseert de 

oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit en voert waar nodig verbeteringen doelgericht door. In 

dit jaarverslag verantwoordt de school zich aan bestuur en belanghebbenden over de bereikte resultaten 

op de geplande activiteiten. 
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Algemeen 

Covid-19 
Schooljaar 2021 - 2022 was wederom een bijzonder jaar, het Covid- 19 virus hield ons wederom bezig. 
Na langdurige weken binnen de gestelde maatregelen vanuit het RIVM en 2 periodes van scholensluiting 
in het voorgaande schooljaar ging de school in februari 2021 weer volledig open. De maatregelen 
moesten we handhaven vanwege de kleine ruimtes die we in ons huidige schoolgebouw tot onze 
beschikking hebben. Gelukkig hebben we de coronamaatregelen steeds kunnen uitvoeren, soms met 
aangepaste roosters, zonder dat dat het onderwijsleerproces voor onze leerlingen belemmerde. Alle 
protocollen zijn opgevolgd en er zijn in verhouding weinig besmettingen geweest onder medewerkers 
en leerlingen. We hebben het schooljaar daardoor samen met de leerlingen positief kunnen afronden, 
o.a. met mooie opbrengsten en een prachtig gala/diploma uitreiking voor onze schoolverlaters. 

Huisvesting 
VSO Het Dok kampt sinds 2017 met een huisvestingsprobleem. Lokalen voldoen niet aan de eisen van 
goede leslokalen en er zijn onvoldoende praktijklokalen. Er is geen personeelskamer en aula voor onze 
leerlingen die allemaal gebruik maken van een overblijfregeling op Het Dok. Het aantal leerlingen op de 
school is afgelopen jaren flink gegroeid en in schooljaar 2021 - 2022 huisvest Het Dok gemiddeld 118 
leerlingen maar daarmee zijn alle klaslokalen maximaal bezet. Ook dit jaar hebben we nog wat 
uitbreidingsmogelijkheden onderzocht om onze leerlingen te kunnen huisvesten. Dat heeft geresulteerd 
in het huren van een extra ruimte op het terrein van de GGzE waar we onze kantoren naar hebben 
overgebracht. Ook worden daar teambijeenkomsten gehouden, is er mogelijkheid tot het voeren van 
gesprekken en kunnen de leerlingen daar de trainingen uit ons curriculum volgen. In schooljaar 2022 - 
2023 gaan we gebruik maken van deze extra ruimte en daarmee hebben we dan voor iedere klas een 
eigen ruimte in het huidige schoolgebouw. Doordat een aantal leerlingen een onderwijs-
zorgarrangement (OZA) volgt of een onderschrijding onderwijstijd heeft kan Het Dok nu ongeveer 118 
leerlingen huisvesten in de beide gebouwen. Meer leerlingen is niet mogelijk. 
 
Ontwikkelingen met betrekking tot onze nieuwbouw aan de Elegastraat 1 in Eindhoven vorderen 
gestaag. De verwachting is dat Het Dok in het voorjaar van 2024 beschikt over een nieuw schoolgebouw 
voor 130 leerlingen. In schooljaar 2021 - 2022 is ook bekend geworden dat daar een eigen gymzaal bij 
zal gaan komen. Erg wenselijk voor onze leerlingen vanwege het feit dat zij door capaciteitsproblemen 
van de gymzaal op het terrein dit schooljaar op meerdere locaties in de omgeving hebben moeten 
sporten.  

 

 

Beleid 
Algemeen 
De school biedt onderwijs in twee uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid. Op onze school 
wordt onderwijs gegeven van niveau praktijkonderwijs tot en met VMBO-T. We zijn geen school met 
een leerstofjaarklassensysteem maar werken “vraag gestuurd”: we kijken naar wat de leerling nodig 
heeft en werken van daar uit naar het vastgestelde uitstroomperspectief. We zoeken zoveel als 
mogelijk aansluiting bij wat wel kan en verzorgen maatwerk.  
 
Symbiose, staatsexamens en diploma 
Het Dok heeft sinds schooljaar 2018 - 2019 een symbiose met het Stedelijk College voor de leerlingen 
in profiel VMBO-BK Economie en Ondernemen. Dat betekent dat de leerlingen die in dit profiel 
geplaatst zijn hun volledig VMBO-diploma profiel Economie en Ondernemen kunnen behalen. 
In schooljaar 2021 - 2022 is de oriëntatiefase gestart naar het aanbieden van een tweede profiel 
dienstverlening en producten voor onze leerlingen VMBO-BK.  
Voor onze VMBO-T leerlingen werken wij i.s.m. DUO met staatsexamens. Het volledige diploma VMBO-
T is opgedeeld in deelexamens per vakgebied welke schriftelijk in mei en mondeling aan het einde van 
het schooljaar worden afgenomen. Als alle deelexamens behaald zijn dan ontvangen deze leerlingen 
hun volledige diploma VMBO-T en kunnen uitstromen naar een mbo-niveau 4 opleiding. 
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In schooljaar 2021 - 2022 hebben we in samenwerking met alle andere scholen voor Voortgezet 
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gewerkt aan een convenant reglement diplomering 
uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Het resultaat daarvan is dat onze leerlingen die geplaatst zijn in 
uitstroomprofiel arbeid vanaf 2022 - 2023 ook een volledig gecertificeerd diploma kunnen halen.  
 
Samenwerking 
Het Dok is goed vertegenwoordigd in de regio en werkt intensief samen met het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven- Kempenland. De schoolleider neemt zitting in 
diverse overleggen van het Samenwerkingsverband en sluit aan bij het bestuurlijk overleg onderwijs 
gemeente Eindhoven. De regiodirecteur sluit aan bij het bestuurlijk overleg van het 
Samenwerkingsverband en de LEA (Lokale Educatieve Agenda) met gemeente en schoolbesturen PO 
en VO. Daarnaast nemen diverse medewerkers van Het Dok deel aan overleggen zoals bijvoorbeeld het 
onderwijscoördinatorenoverleg en het participatieoverleg. 
  
Het Dok heeft een aantal OZA-arrangementen opgezet met diverse samenwerkingspartners en heeft 
ook in schooljaar 2021 - 2022 verdere samenwerking met andere ketenpartners verkend, ten behoeve 
van onder andere leerwerkplekken en het verder opzetten van onderwijs-zorgarrangementen in de 
school. 
 
Kwaliteit van ons onderwijs 
In schooljaar 2021 - 2022 is de school getoetst op de kwaliteit van haar onderwijs door middel van een 
interne audit van Koraal. De audit heeft als doel een oordeel te geven over de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school en om mogelijke tekortkomingen of kwetsbaarheden aan te geven.  
De school behaalde op bijna alle kwaliteitsindicatoren een voldoende met een goed op samenwerking 
met partners uit de regio. Opmerking daarbij was dat de school de afgelopen jaren succesvol heeft 
gewerkt aan het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit, het vormgeven van het aanbod voor 
stage en arbeidstoeleiding en aan een aanbod en volgsysteem voor de leergebied-overstijgende 
kerndoelen.  
Huisvesting werd ook door het auditteam geconstateerd als een groot aandachtsgebied vanwege alle 
ruimtes in de school die benut moeten worden om plaats te bieden aan het groeiend aantal leerlingen 
en dat de uitvoering van de gewenste onderwijsorganisatie ernstig belemmert. 
Het totaaloordeel van de interne audit was voldoende. 
 
Leerling-tevredenheidsonderzoek 
In het voorjaar van 2022 is het leerling-tevredenheidsonderzoek afgenomen. Het LTO is door 70 
leerlingen ingevuld. In dit LTO zijn de leerlingen het meest tevreden over de thema’s Mentor, Sociaal- 
emotioneel, begeleiding en Onderwijs. De leerlingen zijn het minst tevreden over het thema sfeer en 
voorzieningen, met name het ontbreken van een aula, een schoolplein, extra activiteiten en de hygiëne 
van de wc's.  De thema's hebben vooral te maken met de onderwijshuisvesting. In schooljaar 2021 - 
2022 zijn er al extra activiteiten zoals Tech Playground, klassenuitjes, en een sportdag georganiseerd. 
Daarnaast hebben de leerlingen allerlei workshops aangeboden gekregen van relevante thema’s uit de 
maatschappij. Dit zal in het nieuwe schooljaar zijn vervolg krijgen. De mogelijkheden rondom 
huisvesting en schoolplein zijn beperkt maar binnen de mogelijkheden blijft het team werken aan deze 
thema’s.  
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Evaluatie jaarplan 2021- 2022 

In het jaarplan worden de ambities en doelen voor het nieuwe schooljaar gesteld waar 
resultaatafspraken aan gekoppeld zijn. Het jaarplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en besproken 
met de regiodirecteur en met het team. In dit jaarverslag vindt u de omschrijving van de stand van 
zaken en behaalde resultaatafspraken per domein. De resultaatafspraken uit het Nationaal programma 
Onderwijs n.a.v. de eventueel opgelopen achterstanden als gevolg van de coronacrisis bij onze 
leerlingen zijn hierin opgenomen. 
 
In het jaarplan stonden de volgende resultaatafspraken waaraan gewerkt is: 
 
1. Op Het Dok kun je naast het behalen van een groot aantal (deel)diploma’s en certificaten op 
didactisch gebied ook certificaten halen op praktijkniveau en ervaring opdoen in uitstroom naar arbeid. 
Er is voldoende aanbod op het gebied van stages om competenties te ontwikkelen. Ondersteuning 
wordt geboden door mentoren, jobcoaches en praktijkleraren. Er is een duidelijke leerlijn arbeid en de 
school heeft een vastgesteld stageprotocol waarin de uitstroom naar werk en bijbehorende procedure 
staat beschreven.  
 
Deze resultaatafspraak is behaald. De leerlijn werkstap/Jobs is geïmplementeerd. Reglement 
diplomering uitstroom arbeid is opgesteld en dat maakt het behalen van een diploma mogelijk. Alle 
medewerkers in uitstroom arbeid zijn opgeleid voor werkstap/Jobs en er zijn jobcoaches toegevoegd 
aan het team waarmee we nu ook de expertise bezitten om te begeleiden op de stageplek. 
Het aantal te behalen certificaten en diploma's is uitgebreid en vanaf schooljaar 2022 - 2023 kunnen 
onze leerlingen naast het behalen van hun SVH diploma Horeca en VCA veiligheidscertificaat nu ook 
een volledig diploma uitstroombestemming arbeid halen en diverse SVA (Scholing voor arbeid) 
certificaten op niveau 1 en 2. 
Traject wordt vervolgd in 2022 - 2023. 
 
2. De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Interventies gericht op welbevinden van onze leerlingen. 
 
Deze resultaatafspraak is behaald. Er is beleid gemaakt voor Loopbaanbegeleiding door de hele school 
en er zijn LOB gesprekken gevoerd tussen mentor en leerling, jobcoach en leerling. Er zijn zelfbeeld- 
trainingen voor onze leerlingen georganiseerd in samenwerking met een externe zorgpartner. Er zijn 
gastlessen verzorgd met diverse thema’s zoals Sociale Media. Er is expertise aan het team toegevoegd 
vanuit de zorg in de vorm van een pedagogisch medewerker die ondersteunend kan zijn aan de leraar 
en extra individuele begeleiding aan onze leerlingen kan geven daar waar dit nodig is voor de sociaal- 
emotionele ontwikkeling. 
Traject wordt vervolgd in 2022 - 2023. 
 
3. Onze (digitale) leermiddelen en ICT voorzieningen zijn eigentijds en voldoende beschikbaar voor alle 
leerlingen met diverse uitstroombestemmingen. 
 
Deze resultaatafspraak is behaald en krijgt zijn vervolg in het nieuwe schooljaar. Waar voorheen veelal 
met kopieën gewerkt werd heeft Het Dok in dit schooljaar een forse investering gedaan in leer- en 
lesmateriaal voor de leerlingen. We werken met digitale methodes en met leerwerkboeken. Voor alle 
theorielessen hebben we methodes in de school. De wiskundemethode is vervangen en per schooljaar 
2022 - 2023 zal met deze nieuwe methode gestart worden. Alle leerlingen krijgen bij start op Het Dok 
een eigen Chromebook waarmee ze aan de digitale lesmethodes kunnen werken. Alle klassen hebben 
een goed functionerend digibord. 
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4. Implementatie Loopbaanbegeleiding door de school. 
 
LOB is dit schooljaar geïmplementeerd in de school. Het aanbod is gericht op bevordering van actief 
burgerschap en sociale integratie. LOB wordt breed gedragen door de hele school en zichtbaar in 
zowel de arbeids- als theoretische uitstroom. De school heeft dit in samenwerking met Naar de 
Juiste Plek vanuit het samenwerkingsverband uitgevoerd. Diverse leraren zijn in dit schooljaar 
geschoold tot HBO+ loopbaancoach.  
 
5. Het team werkt voortdurend aan verbeteren van hun professionaliteit en neemt deel aan het 
traject teamontwikkeling. 
 
Deze resultaatafspraak is deels behaald binnen de mogelijkheden die de RIVM maatregelen ons 
hebben gegeven. Er zijn verschillende trainingen en studies gevolgd door de teamleden. Animo om 
te professionaliseren is hoog binnen het team van Het Dok. Teamontwikkeling heeft voortdurend 
op de agenda van de diverse studiedagen en teambijeenkomsten gestaan. Daarmee is het kunnen 
geven en ontvangen van feedback aan elkaar en de samenwerking onderling verhoogd. 
 
6. Implementatie doelgroepenmodel + 
Binnen het doelgroepenmodel + worden arrangementen en leerroutes vastgesteld op basis van de 
populatiegegevens. 
 
Deze resultaatafspraak is behaald. Er is een implementatieplan opgesteld om het werken met het 
doelgroepenmodel + voor de gehele school in te zetten. Dit wordt vervolgd in 2022 - 2023. 
 
7. Opstellen kaders maatwerkarrangementen en routes voor de verschillende 
uitstroombestemmingen met invlechten van de ondersteuningsdriehoek van de school. 
 
Dit doel is deels behaald. De informatie en benodigde gegevens zijn opgehaald uit het team en de 
populatiegegevens zijn geanalyseerd. In schooljaar 2022 - 2023 zijn deze kaders uitgewerkt en het 
resultaat moet een nieuw ondersteuningsprofiel en curriculum van onze school zijn. 
 
8. Oriëntatie op nieuw tweede profiel voor VMBO-Basis Kader leerlingen.  
 
Dit doel is behaald. Het Dok gaat in de toekomst Dienstverlening en Producten aanbieden aan de 
leerlingen van VMBO-Basis Kader. Een collega heeft zich geschoold tot vakleraar Dienstverlening en 
Producten. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot uitvoering van dit tweede profiel 
binnen onze school en een eerste verkenning tot symbiose met een VO school uit de omgeving is 
gedaan. Er zijn middelen en materialen aangeschaft om dit tweede profiel te implementeren. In 
schooljaar 2022 - 2023 krijgt het profiel steeds meer vorm binnen onze school en komen we tot een 
samenwerkingsovereenkomst met een school voor VO om in de toekomst te kunnen gaan 
diplomeren op D&P. 
 
9. Aanpassen en vernieuwen bibliotheek in de school, passend bij leeftijd van onze leerlingen en de 
verplichte boekenlijsten VMBO. 
 
Dit doel is deels behaald. Vanwege de ruimte in de school heeft de school nog geen eigen 
bibliotheek op kunnen zetten maar is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 
Bibliotheek Eindhoven welke ons 4 jaarlijks boekenpakketten verzorgd, passend bij onze jongeren 
 
 

Uitstroomgegevens schoolverlaters 2021 - 2022 

Op de teldatum 1 oktober 2021 telde Het Dok 104 leerlingen. Dit aantal was lager dan voorgaande 

jaren in verband met vertragingen in toekennen Toelaatbaarheidsverklaringen als gevolg van latere 
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signaleringen in het regulier onderwijs door Covid-19 en veelal thuisonderwijs waardoor de 

leerlingen met de extra ondersteuningsbehoeften niet eerder zijn doorverwezen. Het aantal 

leerlingen op Het Dok heeft zich na 1 oktober weer aangetrokken tot 118 leerlingen, de maximaal 

haalbare capaciteit binnen de huidige huisvesting. 

Er zijn 67 leerlingen uitgestroomd waarvan 4 leerlingen die korter dan 6 weken ingeschreven zijn 

geweest. We gaan uit van 63 schoolverlaters, langer dan 6 weken op locatie. 

 

 

Uitstroomgegevens tussentijdse schoolverlaters: (23x) 

 

Uitstroombestemming  2019 - 2020  2020 - 2021  2021 - 2022  

Arbeid  10  13  12 

Dagbesteding  0  1  1 

Vervolgonderwijs  0  1  3 

Voortgezet speciaal 
Onderwijs 

  6 

Anders  5  3  1 

 

Uitstroomgegevens eind schoolverlaters: (40x) 

 

Uitstroombestemming   2019 - 2020  2020 - 2021  2021 - 2022  

Arbeid  16  9  13 

Dagbesteding  1  2  4 

Vervolgonderwijs  22  23  21 

Voortgezet speciaal 
onderwijs 

  2 

Anders  4  1  -  

1.1 Analyse uitstroom 

Van de 63 schoolverlaters die langer dan zes weken op onze locatie zijn geweest zijn 23 leerlingen 

tussentijds naar een andere bestemming gegaan en 40 Leerlingen hebben de school verlaten aan 

het einde van het schooljaar per 31-07-2022.   

We zien een grotere tussentijdse uitstroom naar arbeid bij de tussentijdse schoolverlaters dan 

uitstroom naar vervolgonderwijs. De meeste leerlingen zijn tussentijds uitgestroomd naar arbeid 

omdat dit via BPV (Beroeps Praktijk Vorming) gerealiseerd kon worden waardoor onderwijs uit 

beeld verdween. Dit is mede verklaarbaar omdat werkgevers de leerlingen na een goed doorlopen 

stageperiode een contract aanbieden en daarbij wordt geen rekening gehouden met een 

schooljaar.  

Bij de tussentijdse schoolverlaters zijn een aantal leerlingen uitgestroomd naar een andere school 

voor speciaal onderwijs omdat de behandeling bij GGzE is gestopt en zij elders in een zorginstelling 

geplaatst zijn of vanwege een verhuizing. 

Ook is er 1 leerling uitgestroomd naar anders vanwege het plegen van een delict. 

 

Daarnaast zien we aan het einde van het schooljaar een grotere uitstroom richting 

vervolgonderwijs. Uiteraard komt dit door de afronding van de examens en het behalen van 

complete diploma’s (8 leerlingen) en certificaten welke pas aan het einde van het schooljaar 

plaatsvinden. Deze leerlingen maken hun schooljaar af tot en met eindexamen en gaan dan naar 

een vervolgopleiding, veelal op mbo-niveau. 
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Uitstroom in relatie tot vastgesteld OPP in schooljaar 2021 - 2022:     
  Aantal 

leerlingen 

  

Procent v. 

totaal 

Totaal schoolverlaters (langer dan zes weken op Het Dok) 63 100 % 

Uitstroom onder het niveau dat was vastgesteld in het OPP 10 16 % 

Uitstroom op het niveau dat was vastgesteld in het OPP 52 83 % 

NB: Waarvan 6 leerlingen uitstroom op het niveau maar via VSO 

Uitstroom boven het niveau dat was vastgesteld in het OPP 0 0 % 

Onbekend/anders zoals verhuizing, residentiele plaatsing, andere 

school 

1 1 % 

  

We zien 10 leerlingen die lager zijn uitgestroomd dan dat er in hun OPP was vastgesteld. Bij een 

aantal van deze leerlingen is de sociale en/of emotionele ontwikkeling dusdanig belemmerend 

gebleken dat er een (begeleid) arbeidstraject of vorm van dagbesteding is ingezet, ondanks hun 

cognitieve capaciteiten. Bij een aantal andere leerlingen is het streefniveau hoger ingeschat 

vanwege de cognitieve capaciteiten en het streven op een uitstroom richting een MBO- 

entreeopleiding.  Deze hebben er toch voor gekozen te gaan werken in plaats van een MBO- 

opleiding. 1 Leerling is anders uitgestroomd vanwege een delict. 

Van de leerlingen die conform OPP zijn uitgestroomd zijn 6 leerlingen naar een voortgezet speciaal 

onderwijs- school elders gegaan vanwege een verhuizing of plaatsing in een andere zorginstelling. 

Het uitstroomperspectief is daarbij wel opgevolgd vanwege soortgelijk onderwijs. 

 

 

 

Opbrengsten Certificaten en diploma’s schooljaar 2021 - 2022 

In schooljaar 2021 - 2022 zijn, naast persoonlijke succesverhalen van onze leerlingen de volgende 
certificaten, deeldiploma’s en volledige diploma’s behaald: 
 

• 4x Horeca Keuken Assistent niveau 1 diploma (SVH) 

• 7x Veiligheidscertificaat (VCA) 

• 18x VMBO-staatsexamen Nederlands 

• 23x VMBO-staatsexamen Engels 

• 10x VMBO-staatsexamen Rekenen 

• 29x VMBO-staatsexamen Maatschappijleer 

• 5x VMBO- Staatsexamen Maatschappijkunde 

• 6x VMBO- Staatsexamen Biologie 

• 8x VMBO-staatsexamen Wiskunde 

• 7x VMBO-staatsexamen Economie 

• 3x Staatsexamen Aardrijkskunde 

• 5x VMBO-staatsexamen Geschiedenis 

• 9x vmbo-profielwerkstuk 
 
Er zijn 7 volledige VMBO-T diploma's behaald en 3 volledige VMBO-Basis Kader diploma's profiel 
Economie en Ondernemen. 
 
De school heeft deze successen in schooljaar 2021 - 2022 voor het eerst op een bijzondere manier 
gevierd. In samenwerking met de leerlingenraad van de school werd er een gala georganiseerd, waarbij 
de leerlingen met mooie vervoersmiddelen de school kwamen voorgereden en zij een ontvangst kregen 
als koningen en koninginnen. 
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Partners 

Samenwerking OZA met Combinatie Jeugdzorg 
Ook in 2021 - 2022 heeft Het Dok intensief samengewerkt met Combinatie Jeugdzorg. Er wordt iedere 
dag lesgegeven op de Intensieve Dagbehandeling Eindhoven in het gebouw Elf/Dertien voor leerlingen 
die aangewezen zijn op intensieve dagbehandeling vanuit diverse scholen uit de regio. De 
samenwerking met zorg op locatie Het Dok is, weliswaar wat minder als we gewild zouden hebben in 
verband met (on)mogelijkheden rondom personele inzet, ook ingezet. Dat betekent dat Het Dok ook op 
de locatie van de school expertise vanuit de zorg tot haar beschikking heeft. 
 
Samenwerking met WIJ Eindhoven Groene vingers in de wijk 
Het Dok heeft in uitstroomprofiel arbeid een samenwerking met WIJ Eindhoven. Deze samenwerking 
heet groene vingers in de wijk. De leerlingen van de leerroute Plant, Dier en Buitenwerk gaan 1x in de 
week onder begeleiding de wijk in om tuintjes op te knappen van minderbedeelden of 
hulpbehoevenden op indicatie van WIJ Eindhoven, in samenwerking met de GGzE Eindhoven. 

Aansluiting convenant jongeren in kwetsbare posities: leerlijn LOB, stagebegeleiding, gebruik Intergrip, 
samenwerking met bedrijven, stagetoeleiding 
Het Dok maakt deel uit van het convenant Jongeren In Kwetsbare Posities naar de juiste plek. 
Het programma Intergrip, een leerlingvolgsysteem met doorstroomportfolio wordt gebruikt voor onze 
leerlingen met uitstroomprofiel arbeid. LOB is in 2021 - 2022 geïmplementeerd in de school en er zijn 
beleidsstukken rondom stage en LOB opgesteld. Het Dok heeft in 2021 - 2022 de samenwerking met 
Het Berkenhofcollege in Breda opgestart om Jobs-werkstap te gaan implementeren en medewerkers in 
uitstroomprofiel arbeid zijn opgeleid om in het nieuwe schooljaar met jobs-werkstap te gaan werken. 
 
Symbiose met het Stedelijk College t.a.v. VMBO-BK profiel Economie en Ondernemen 
In schooljaar 2021 - 2022 zijn we gestart met het driejarig traject E&O voor die leerlingen die daar 
behoefte aan hebben. In dit schooljaar zijn 3 leerlingen geslaagd voor een volledig VMBO-diploma 
Profiel Economie en Ondernemen middels deze samenwerking. 
De samenwerking met het Stedelijk College is wederom vastgelegd in een convenant, door beide 
schoolleiders ondertekend en wordt ieder schooljaar herzien en verlengd. In schooljaar 2021 - 2022 
hebben we verkend of we een tweede profiel kunnen gaan aanbieden wat heeft geresulteerd in een 
intentieverklaring tot samenwerken met Het Kempenhorstcollege in Oirschot voor het profiel 
Dienstverlening & Producten. 

Samenwerking met GGzE 
Op Het Dok zijn in schooljaar 2021 - 2022 gemiddeld 10 leerlingen opgenomen die geplaatst zijn bij 
GGzE. Het aantal leerlingen GGzE wat verwezen wordt naar Het Dok met een onderwijsvraag neemt 
steeds meer af, in tegenstelling tot leerlingen uit de regio.  
De leerlingen van GGzE zijn opgenomen in de diverse klassen van de school. Voor een beperkt aantal 
leerlingen heeft Het Dok ook in 2021 - 2022 onderwijs verzorgd op locatie DP 80. Deze leerlingen 
hebben een vrijheidsbeperkende maatregel, voor hen is het niet mogelijk om deel te nemen aan de 
reguliere lessen in de school. 

Een en ander is dit schooljaar vastgelegd in een convenant waarin de extra werkzaamheden voor deze 
beperkte doelgroep zijn opgenomen. Er vinden kwartaal overleggen plaats tussen de schoolleider Het 
Dok en de managers van de Eenheid Kind en Jeugd GGzE en indien het convenant geen aanpassingen 
behoeft wordt dit ieder schooljaar jaar stilzwijgend verlengd. 
 
Samenwerking met Politie Eindhoven 
Omdat wij de veiligheid voor onze jongeren op Het Dok willen blijven garanderen hebben wij een 
nauwe samenwerking met Politie Eindhoven. Deze samenwerking omslaat zes wekelijks overleg over 
casussen die de aandacht van ons verdienen en die we bespreken met de wijkagent.  
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Daarnaast is er ook zes wekelijks spreekuur voor leerlingen waarin zij op eigen verzoek in gesprek 
kunnen gaan met politie. De inhoud van het gesprek is naar behoefte van de leerling en kan algemene 
vragen omvatten maar ook specifieke vragen waar de leerling zelf mee rondloopt. Een en ander is allen 
in preventieve sfeer om de veiligheid te blijven waarborgen en de sociaal- emotionele ontwikkeling en 
welbevinden bij onze leerlingen te bevorderen. 
Daarnaast hebben wij korte lijntjes met de politie Eindhoven en voeren we met regelmaat controles uit 
op drugs en andere middelengebruik. Dit doen wij onaangekondigd. 
 
Andere samenwerkingspartners van Het Dok zijn: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30-07, 
Gemeente Eindhoven, GGD, Zorg voor Jeugd, Samenwerkingsverband Autisme, Dynamo Jeugdwerk. 

 

 

Financiën   

VSO Het Dok ontvangt haar gelden vanuit Toelaatbaarheidsverklaringen. Daarnaast ontvangt Het Dok 
subsidies en aanvullende bekostiging voor arrangementen, o.a. ESF en NPO gelden. 
Het Dok is, mede door deze subsidies een financieel gezonde school. De begroting is gericht op 
onderwijsinhoud en ontwikkeling. Daarnaast is ook begroot om medewerkers te professionaliseren 
door opleidingen, trainingen en workshops te bekostigen. 
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Ambities in schooljaar 2022 – 2023 

 
Resultaatafspraken 2022 - 2023 

In schooljaar 2022 - 2023 gaat Het Dok weer voortvarend aan het werk om de kwaliteit van het 

onderwijs verder te verbeteren en te borgen. Vanuit het schoolplan, de evaluatie van het jaarplan 2021 

- 2022, het nieuwe toezichtkader inspectie en de resultaten van de audit, alsmede de analyse van de 

opbrengsten stelt het team van Het Dok nieuwe resultaatafspraken op die zijn vastgelegd in het 

jaarplan 2022 - 2023. 

Voor schooljaar 2022 - 2023 focussen we ons op de volgende resultaatafspraken: 
 
1. Op Het Dok kun je naast het behalen van een groot aantal certificaten op didactisch gebied of een 
diploma VMBO-T en BK ook certificaten behalen op praktijkniveau en ervaring doen in uitstroom 
arbeid. Er is voldoende aanbod op het gebied van stages om competenties te ontwikkelen. 
Ondersteuning wordt geboden door mentoren, jobcoach en stagebegeleiders. Er is een duidelijke 
leerlijn arbeid en de school heeft een uitgebreid stageprotocol waarin de uitstroom naar werk staat 
beschreven. 
- Implementatie en borging van de leerlijn Jobs-werkstap en  
- uitvoering route diplomering uitstroom arbeid. 
- De stage databank wordt uitgebreid. 
- De stagebegeleiding gebeurt op de afgesproken wijze. 
 
2. De school biedt naast het profiel Economie en Ondernemen ook een tweede profiel Dienstverlening 
& Producten aan in samenwerking met een symbioseschool. 
 
3. De leerlijn burgerschap is vastgesteld en zichtbaar in de school. 
 
4. Alle aandachtspunten uit het auditrapport zijn uitgevoerd of er is aan gewerkt. 

- Het OPP-format is aangepast en het doelgroepenmodel + is geïmplementeerd. Er zijn minder 
sub documenten. 

- Ons LVS SOMtoday is gevuld met een helder leerlingvolgsysteem als resultaat, passend bij onze 
school. 

- Bij het opstellen van het OPP wordt de medische invalshoek betrokken. 
- De onderwijstijd, en dan met name de onderschrijding onderwijstijd is aangepast aan de 

huidige norm en vastgelegd in beleid van de school. 
- Er is een norm gesteld waaraan vervolgsucces moet voldoen. 

 
5. Implementatie trauma-sensitief Onderwijs in de school.  
Aan het einde van het schooljaar heeft het team de training TSO met succes gevolgd en is hun focus 
verschoven van het traditionele individuele diagnosemodel van “Wat is er mis met jou?” naar een 
systemisch verhaal gebaseerde benadering van “Wat is jou overkomen?” Dat maakt dat het team nog 
meer kan gaan aansluiten bij de reden achter gedragingen van onze leerlingen. 
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6. Opstellen onderscheidend ondersteuningsprofiel.  
Alle leerroutes worden uitgewerkt en zijn voorzien van leerlijnen en vakplannen. De 
ondersteuningsstructuur is helder en er wordt gewerkt volgens de diverse fases van ondersteuning, 
vastgelegd in de ondersteuningsdriehoek van de school. 

Verder zullen we aandacht blijven besteden aan culturele en sociale activiteiten voor onze leerlingen 
en daar waar mogelijk gastlessen en trainingen verzorgen die aansluiten bij de belevingswereld van 
onze jongeren. 
We gaan komend schooljaar ook aan de slag met de ontwerpen voor de inrichting van ons nieuwe 
schoolgebouw en voorbereidende plannen maken voor ons aanbod in de toekomst in dit nieuwe 
schoolgebouw. 
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