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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Een mooie zonnige dag in mei terwijl ik dit voorwoord schrijf voor het schooljaar 2022-2023. We 

zijn het bijna vergeten maar Corona is nog onder ons en heeft veel invloed gehad op de manier 

waarop het onderwijs de laatste jaren in Nederland is gegeven. Wel een moment om even bij stil 

te staan, hopelijk speelt Corona in komend schooljaar niet meer zo een nadrukkelijke rol. 

 

Met veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid, met vaste lestijden, een vaste leerkracht/mentor 

en deskundige begeleiding biedt de Stedenschool een leeromgeving waar uw zoon zijn talent verder 

kan ontwikkelen. 

 

In kleine klassen stemmen we het onderwijs af op de individuele behoefte van de leerlingen. Dit 

kan betekenen dat we toewerken naar een vervolgopleiding, of naar een mooie plek op de arbeids-

markt. We streven naar een onderwijsaanbod op maat voor ieder leerling. 

 

Naast de reguliere vakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en aan het leren 

omgaan met je talenten en beperkingen, zowel op school als thuis en in de vrije tijd. Als het nodig 

is, gebeurt dit in samenwerking met jeugdhulpverleners.  

 

Om de school en de lessen overzichtelijk te maken, worden heldere afspraken gemaakt en is er 

een duidelijke structuur. De leerlingen hebben een vaste klas en een mentor die een deel van de 

lessen verzorgt. Doel is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich 

thuis voelen en kunnen leren.  

  

Samen met onderwijsondersteuners, de intern begeleider en de gedragswetenschapper stimuleert 

en ondersteunt de leerkracht/mentor uw zoon bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn talenten. 

Goede samenwerking en communicatie met u als (vervangende) ouders vinden we heel belangrijk. 

We betrekken u dan ook actief bij de ontwikkeling van uw zoon.  Op de Stedenschool betekent dit  

een nauwe samenwerking met de professionals van Pluryn. Denk daarbij aan de behandelaars en 

groepsleiding.   

 

Meer informatie over hoe we het onderwijs organiseren, wat we daarbij belangrijk vinden en hoe 

we de leerlingen begeleiden, vindt u in deze schoolgids. De gids biedt u daarnaast praktische in-

formatie en informeert u over enkele belangrijke afspraken en regelingen. We vertrouwen erop dat 

de informatie in deze gids antwoord geeft op uw vragen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht 

bij de mentor van uw zoon, of bij de directeur of afdelingsleider van de school. 

 

Veel leesplezier, 

 

Frits 
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Over onze school 

JJI Lelystad 

De Stedenschool verzorgt het onderwijs aan jongens geplaatst in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) 

Lelystad, onderdeel van Pluryn. Een JJI is een instelling voor de tenuitvoerlegging van vrijheids-

straffen en vrijheid beperkende maatregelen. In JJI Lelystad worden alleen jongeren geplaatst die 

strafrechtelijk vervolgd worden. De JJI valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt 

geregeld in de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. De komende jaren zal er een transitie 

plaatsvinden van Justitiële Jeugdinrichting (JJI) naar Forensisch Centrum Jeugd (FCJ) waarin sprake 

is van een hoog beveiligd centrum voor jongeren die niet in een Kleinschalige Voorziening Justitiële 

Jeugd (KVJJ) geplaatst kunnen worden. De Stedenschool zal ook binnen dit FCJ een plek innemen 

zoals nu het geval is ten behoeve van de behandeling en ontwikkeling van jongeren. 

 

De JJI Lelystad is een inrichting voor kort en lang verblijf. In kortverblijf worden jongeren ‘in voor-

lopige hechtenis’ en jongeren met een korte ‘jeugddetentie’ geplaatst. Tijdens hun verblijf wordt 

zo spoedig mogelijk, in de regel binnen 3 maanden, gezorgd voor plaatsing intern of elders voor 

lang verblijf. De JJI biedt ook plek aan minderjarige vreemdelingen die naar hun land van herkomst 

terug moeten, ‘vreemdelingenbewaring’. Op dit moment zijn er 2 kort verblijf groepen. 

 

In langverblijf verblijven jongeren die veroordeeld zijn tot een maatregel van plaatsing in een in-

richting voor jongeren (PIJ-maatregel) en soms jongeren in afwachting van een plaats in een 

(andere) justitiële behandelinrichting. De langverblijfgroepen bestaan uit: 

• drie VIC-groepen (Very Intensive Care) waarvan 1 groep met zedenproblematiek en  2 groepen 

met leerlingen met extreem antisociaal gedrag en psychische problematiek; 

• drie LVB-groepen (licht verstandelijke beperking); 

• twee groepen voor normaal begaafde leerlingen; 

• één uitstroomgroep met specifieke begeleiding voor jongeren die aan het einde van hun traject 

in de JJI begonnen zijn of jongeren die een langere detentie opgelegd hebben gekregen; 

• één ITA-groep (Individuele Traject Afdeling) voor jongeren die een individuele benadering no-

dig hebben. 

 

De leeftijd van onze jongeren varieert van 12 tot 25 jaar.  

Visie en onderwijskundig beleid  

De Stedenschool streeft ernaar alle leerlingen een plek te laten vinden in de maatschappij, daar 

waar mogelijk met loonvormend werk, in ieder geval met een zinvolle dagbesteding, waardoor kans 

op verveling en dus recidive zo klein mogelijk is. Dit willen we doen in een veilige, gestructureerde 

en voorspelbare kleinschalige leer- en werkomgeving. 

 

Onderstaande punten vinden we erg belangrijk:  

• Iedere jongere heeft een eigen plan dat, zo veel als mogelijk, aansluit bij zijn mogelijkheden 

en interesses.  

• Het behalen van certificaten en diploma’s met een landelijke erkenning vinden we erg waar-

devol, waarbij het aanleren van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag zeer belangrijk is.  

• Streven naar een veilig en voorspelbaar doch uitdagend klimaat.  

• Transparante samenwerking en communicatie met alle betrokken ketenpartners. 
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Eduvier onderwijsgroep 

De Stedenschool maakt deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Eduvier rust leerlingen en jongeren 

die onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben toe voor de toekomst.  

De onderwijsgroep verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt 

leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en 

met havo/vwo-niveau. De scholen bieden, naast goed gekwalificeerde leerkrachten en onderwijs-

ondersteuners, de speciale leeromgeving en deskundige begeleiding die de leerling nodig heeft om 

zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen. 

 

Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de 

scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen. Voor reguliere scholen die 

werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies, begeleiding en 

onderwijsexpertise op maat.  

 

Meer informatie vindt u op www.eduvier.nl. 

  

http://www.eduvier.nl/
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Onderwijsaanbod Eduvier  

Speciaal onderwijs  

Lelystad Dokter Herman Bekiusschool Basisonderwijs (4-12 jaar) 

Almere Nautilus SO Basisonderwijs (6-12 jaar) 

Emmeloord De Optimist SO Basisonderwijs (4-12 jaar) 

Voortgezet speciaal onderwijs  

Lelystad De Anger • Vmbo-tl 

• Vmbo-kader vanaf 3de leerjaar 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl) in nauwe samenwerking met het mbo 

De Rede • Vmbo-tl 

• Dakpanklas tl/havo 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl/kbl) in nauwe samenwerking met het 

mbo 

Aurum College Havo/vwo 

Almere Nautilus College 

Locatie Radioweg 

• Vmbo-tl 

• Vmbo-kader vanaf 3de leerjaar 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl) in nauwe samenwerking met het mbo 

Nautilus College  

Locatie Lierstraat 

 

• (Gedifferentieerd) Entree 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl/kbl) in nauwe samenwerking met het 

mbo 

Nautilus College  

Locatie Paul Kleestraat/Operetteweg 

• Havo/vwo 

• Vmbo-tl 

Emmeloord Casteleijn College • Vmbo-tl 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl/kbl) in nauwe  

samenwerking met het mbo 

Voortgezet onderwijs 

Lelystad De Steiger Praktijkonderwijs 

Onderwijs & Jeugdzorg 

Lelystad Stedenschool  

 

Onderwijs aan jongeren in de Justitiële 

Jeugdinrichting Lelystad 
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Samenwerkingsverbanden   

Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband reali-

seert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 

samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toegelaten mag worden op een school voor (voort-

gezet) speciaal onderwijs en geeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.  

 

Bij welk samenwerkingsverband een TLV wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats en/of de 

standplaats van de school waar uw zoon is ingeschreven. 

 

Eduvier participeert actief in de volgende samenwerkingsverbanden: 

• PO en VO Almere 

• VO Lelystad 

• PO Lelystad/Dronten 

• PO NOP/Urk 

• VO NOP/Urk/Lemsterland 

 

Daarnaast werkt Eduvier samen met samenwerkingsverbanden in andere regio’s, waaronder SWV 

VO IJssel Vecht en SWV VO West Friesland. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn 

buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende regio geen passende school gevonden 

kan worden. 

Schoolondersteuningsplan 

Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra on-

dersteuning nodig hebben. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband worden de 

afspraken beschreven die de scholen in de regio hebben gemaakt om voor elke leerling een pas-

sende onderwijsplek te vinden. Elke school beschrijft hierin welke extra ondersteuning zij kan 

bieden aan zorgleerlingen. Aangezien wij een landelijke bestemming hebben en een bijzondere 

doelgroep, werken wij met een breed basisaanbod, wat beschreven staat in het basisarrangement 

en ons zorgplan. De directeur van de Stedenschool participeert in de taakgroep OGJ (Onderwijs in 

gesloten Jeugdinrichtingen).  

Toelating & instroom 

Jongeren die geplaatst worden in de JJI Lelystad krijgen automatisch een plek op de Stedenschool 

en gaan vanzelfsprekend naar school, ongeacht of ze leerplichtig zijn of niet.  

 

Het gaat om 98 plaats bekostigde leerlingen. De instroom en uitstroom is continue en niet verge-

lijkbaar met regulier onderwijs. In 2020 was er een instroom van 193 jongeren. 

In de kort verblijf groepen komen leerlingen binnen zonder relevante gegevens. De verblijfsduur 

van de kort verblijf jongeren varieert van enkele dagen tot maximaal drie maanden (dan is er 

sprake van overplaatsing naar lang verblijf).  
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Samenwerking en overleg met de JJI 

Tussen 8.00 en 8.30 uur is er overleg tussen school en de leefgroepen. De eventuele calamiteiten 

en bijzonderheden worden besproken in het ochtendoverleg tussen 8.30 en 9.00 uur op basis waar-

van het schoolrooster definitief wordt vastgesteld. In de middag is er een terugkoppeling over de 

schoolgang van de jongeren vanuit school naar de leefgroepen.  

 

Ook dit schooljaar zal het programma van 48 weken onderwijs en op educatie gerichte activiteiten, 

worden voortgezet. Hierin wordt de samenwerking met de JJI nadrukkelijk onderstreept. 

 

De mentor van de groep en de mentor van school werken nauw samen in het begeleiden van de 

leerling. Middels perspectiefplanbesprekingen, leerlingbesprekingen en overleg op afroep tussen de 

behandelaar en school, wordt het onderwijs en de behandeling vormgegeven. Tijdens de leerling-

bespreking is de behandelcoördinator en veelal een vertegenwoordiger vanuit de groepsleiding 

aanwezig. 

 

De gedragswetenschapper sluit wekelijks aan bij diverse overlegsituaties van de behandelaren van 

de leefgroepen van de JJI. De afdelingsleider sluit eveneens (eventueel op afroep) wekelijks aan 

bij diverse overlegsituaties van de unit managers van de leefgroepen van de JJI. 

 

Eén keer per maand vindt een locatieoverleg tussen de directeur zorg en behandeling, de directeur 

bedrijfsvoering JJI Lelystad en de directeur onderwijs plaats. 
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Onderwijs & begeleiding 

Leeromgeving 

De leeromgeving is er op gericht de talenten van de leerlingen verder te ontwikkelen waardoor de 

kans op het vinden van een passende baan of vervolgopleiding wordt vergroot. Leerlingen worden 

na een periode in de assessment groep op basis van dossier, leerprestaties, toetsen en testen, 

observaties en interesses geplaatst in één van de vakgroepen.   

 

Elke leerling heeft een schoolmentor waarmee hij wekelijks zijn onderwijsleertraject bespreekt en 

die in samenspraak met de gedragswetenschapper en/of de intern begeleider de leerlingbespreking 

en perspectiefplanbijeenkomsten voorbereidt. De leeromgeving heeft een duidelijk kader waardoor 

veiligheid versterkt wordt. Vaste lestijden, een passend (individueel) rooster, een vaste school-

mentor en kleine klassen zijn in dit kader belangrijke bouwstenen. 

Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod bestaat in de praktijk uit zoveel mogelijk branchegerichte opleidingen en de 

theorievakken Nederlands, rekenen/wiskunde en burgerschap. De jongeren kunnen diverse theo-

rievakken naar keuze volgen, zoals Engels, economie of geschiedenis. Daarnaast bieden we de 

ondersteunende vakken budgetteren en arbeidsvaardig op stage en kunnen leerlingen IVIO-certi-

ficaten behalen voor zowel de theorievakken als voor tekstverwerking en spreadsheet, sociale 

vaardigheden op het werk of praktijkexamens schoonmaak. Ze kunnen een diploma behalen via 

het staatsexamen of een mbo1-opleiding volgen en afronden. Daarnaast worden branchegeïniti-

eerde opleidingen aangeboden voor alle uitstroomniveaus. Ook is het mogelijk om een opleiding te 

volgen via LOI-cursusonderwijs.  

 

In het schooljaar 2020-2021 is op de Stedenschool gestart met het aanbieden en volgen van mo-

dules welke passend zijn bij de interesses en motivatie van de leerlingen. Het aanbod van deze 

modules is wisselend (bijvoorbeeld modules plant, trainingsleer of theorie en praktijk autobanden 

en -velgen). We streven naar een aanbod van enkele modules in 3 periodes per schooljaar. 

 

Het onderwijs wordt aangeboden in vakgroepen. Een groot deel van onze doelgroep volgt de leer-

weg arbeidsmarktgericht onderwijs. Vanwege het bijzondere karakter wordt er veel maatwerk 

geleverd. De Stedenschool heeft binnen de doelgroep een grote verscheidenheid aan intelligentie, 

mogelijkheden en motivatie, waardoor klassikaal onderwijs bijna onmogelijk is en er binnen de 

vakgroepen gedifferentieerd lesgegeven wordt. Iedere leerling krijgt daarom een individueel pro-

gramma op maat aangeboden. Waar nodig krijgt de leerling dit aangeboden in de vorm van een 

onderwijs arrangement.  

 

De stagecoördinator zorgt voor stageplekken binnen en buiten de inrichting. De trajectbegeleiders, 

in dienst van de JJI,  bieden een nazorgtraject van maximaal 1 jaar.  
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Leerroutes 

Dagbesteding Arbeid Onderwijs 

Assessmentvakgroep Assessmentvakgroep Assessmentvakgroep 

Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid Entree arbeid Vmbo-tl Entree  

onderwijs 

Historische 

leerlijn 

KSE 

Consumptief – Groen –  

Techniek – Theorie - Sport 

Consumptief – Groen –  

Techniek – Theorie - Sport 

Theorie 

 

Consumptief – 

Groen – Techniek - 

Sport 

Instap – Op weg naar 1F – 1F Op weg naar 1F – 1F 1F - 2F – 3F 
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Leerlijnen 

Dagbesteding Arbeid Onderwijs 

Nederlands  

Rekenen  

Burgerschap  

Keuzevakken 

 

Nederlands  

Rekenen   

Burgerschap  

Keuzevakken 

 

Nederlands  

Rekenen/wiskunde  

Burgerschap  

Keuzevakken: 

• Engels 

• Economie 

• Geschiedenis 

• Aardrijkskunde  

Certificering/diplomering 

Branchecertificaten:  

VCA, VCA-vol, heftruck, reachtruck, fitvak, Aalo, stappenplan hout 1, 2 en 3, lassen TIG niveau 1 en 2, lassen 

MIG/MAG niveau 1, 2 en 3, elektrodelassen BMBE niveau 1, 2 en 3, keukenassistent, sociale hygiëne, glaswas 

basisvaardigheden, barbier basisvaardigheden. 

 

LOI-certificaten 

 

Schoolcertificaten:  

budgetteren, fietstechniek 1 en 2, wasgoedverzorging 1, 2 en 3, schilderen zelfredzaamheid en PRO, Uiterlijke 

verzorging 1 en 2 (zelfredzaamheid), PRO keuken 1 en 2 (zelfredzaamheid), diverse certificaten na het volgen 

en afsluiten van een module. 

 

IVIO-certificaten:  

basis- en kernvaardigheden tekstverwerking KSE2 en KSE4, basis- en kernvaardigheden spreadsheet KSE2 en 

KSE4, Sociale vaardigheden op het werk KSE1 en KSE2, schoonmaak microvezel, schoonmaak in de groothuis-

houding. 

IVIO-certificaten:  

• KSE1  

• KSE2 

 

Entree arbeid 

IVIO-certificaten:  

• KSE1  

• KSE2  

• KSE3 

 

Entree onderwijs 

Havo diploma (staatsexamen) 

TL-diploma (staatsexamen) 

IVIO-certificaten:  

• KSE 2  

• KSE 3  

• KSE4 

Arbeidstoeleiding 

Stage intern: Loods, montage, fietstechniek, motorvoertuigentechniek, schoonmaak groothuishouding, schoon-

maak microvezel,  restaurant, wasgoedverzorging, schilderen. 

Stage extern 
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Lesmethodes 

Nederlands Deviant of in afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Engels  Deviant of in afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Wiskunde Deviant of in afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Economie In afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Biologie  In afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Aardrijkskunde In afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Geschiedenis In afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

Burgerschap Deviant of in afstemming met partnerschool binnen Eduvier 

 

Omdat veel leerlingen onderwijs op maat krijgen, hebben docenten naast de gangbare methodes 

een grote hoeveelheid onderwijsleerstof tot hun beschikking om leerlingen te ondersteunen om hen 

op deze manier zo effectief mogelijk te begeleiden. Daarnaast kunnen methodes vanuit de histori-

sche leerlijn toegevoegd worden. Als hiervoor toestemming is en dit gewenst en relevant is, wordt 

er contact opgenomen met de school en/of instantie van herkomst.  

Branchegeïnitieerde opleidingen, cursussen en modules 

Voor diverse branchegeïnitieerde opleidingen, cursussen en modules kunnen de leerlingen certifi-

caten behalen. Doel van dit vernieuwde onderwijsaanbod, is de aansluiting op een vervolgopleiding 

te verbeteren of de aansluiting op werk te verbeteren. Het vak motorvoertuigentechniek is hiervoor 

in ontwikkeling evenals een cursus barbier – basis. 

Methodiek 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Stedenschool schoolmethodiek was aansluiten bij de be-

handelfilosofie van de JJI. De behandelvisie van JJI Lelystad is “grip door begrip”. Dit wordt 

bewerkstelligd door jongeren in de JJI een geïntegreerde behandeling te bieden, binnen de JJI 

verbindend te werk te gaan, “what works”-beginselen centraal te stellen (risicobeginsel, behoef-

tenbeginsel, responsiviteitsbeginsel, behandelbeginsel, professionaliteitsbeginsel, 

integriteitsbeginsel, eigen context beginsel) en door planmatig te werken. De Stedenschool sluit 

hierbij aan door onderwijskundig handelingsgericht en in de zorgstructuur cyclisch te werk te gaan. 
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Adaptief Onderwijs 

De kern van het model van adaptief onderwijs vormen de drie basisbehoeften van een mens:  

• Ervaren van relaties: merken dat het anderen wat kan schelen wie en hoe je bent en wat je 

doet. Omgekeerd is het jou een zorg hoe het met die ander(en) gaat.  

• Competentie: geloof en plezier hebben in eigen kunnen. Zelfvertrouwen en goede zelfkennis 

zijn voorwaarden om de geboden vrijheid te ontdekken.  

• Autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten 

helpen; onafhankelijk kunnen zijn van het oordeel en het toezicht van opvoeders, door zelf 

activiteiten uit te voeren, doelen te stellen en na te streven en door te beoordelen in hoeverre 

je daarmee succes hebt.  

Het vervullen van deze basisbehoeftes vormt onze grondhouding in het omgaan met de leerlingen. 

Vergroten van eigenaarschap van de leerling met betrekking tot zijn onderwijsleerproces is in de 

komende jaren een speerpunt. Op de Stedenschool wordt gewerkt met een basisaanbod dat is 

afgestemd op de leerlingpopulatie welke jaarlijks geëvalueerd wordt. 

TOPs! 

TOPs! is een trainingsprogramma dat jongeren leert om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen denken en doen. Dit door te leren dat je in iedere situatie kunt kiezen voor een positieve 

oplossing. Met TOPs! wordt gewerkt aan het ombuigen van een negatieve cultuur, waarin egocen-

trisme een belangrijke rol speelt, naar een meer positieve cultuur waarin rekening met elkaar wordt 

gehouden. Van belang hierbij is: 

• vergroten van sociale vaardigheden; 

• beter leren omgaan met boosheid; 

• verbeteren van moreel redeneren; 

• jongeren motiveren elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren; 

• herkennen van cognitieve vertekeningen ‘denkfouten’, deze vervangen door ‘TOP-gedachten’; 

• herkennen van probleemgedrag en omvormen naar gewenst pro-sociaal gedrag ‘TOP-gedrag’. 
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Schemagericht werken 

Naast het TOPs!-trainingsprogramma wordt er op de leefgroepen gewerkt volgens schemagericht 

werken. In het schemagericht werken wordt uitgegaan van de vijf basisbehoeften van ieder indi-

vidu:  

• Veilige band met andere mensen. 

• Onafhankelijkheid en zelfstandigheid. 

• Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten. 

• Spontaniteit en plezier.  

• Duidelijke grenzen. 

 

Bij een gezonde ontwikkeling zijn alle behoeften vanuit de jeugd voldoende vervuld. Bij tekorten in 

de opvoeding ontstaan verkeerde schema’s waardoor coping mechanismen ontwikkeld worden. 

Het doel van schemagericht werken is deze coping mechanismen te laten verdwijnen en daardoor 

de gezonde kant weer te laten ontwikkelen. 

Huiswerk 

Leerlingen kunnen in overleg met de docent en groepsleiding schoolwerk meenemen naar de groep 

of hun kamer ook als zijn tijdelijk geplaatst zijn in de JJI. Digitale ondersteuning is beperkt mogelijk 

omdat vrij internetgebruik niet is toegestaan binnen de JJI.  

Stages 

Stages worden gebruikt om de arbeidsvaardigheden van de leerlingen te optimaliseren. Het stage 

proces is een drieluik waarin in de eerste fase met de leerling en de begeleiders bekeken wordt 

welke beroepsinteressegebieden het best bij de leerling aansluiten. Fase 2 is een interne stage 

waarin de ontwikkeling van de volgende algemene arbeidsvaardigheden centraal staat: 

• basisvaardigheden; 

• zelfstandigheid; 

• omgaan met collega’s; 

• omgaan met leiding.  

De interne en externe loods, montage, het personeelsrestaurant en het cluster sport worden ingezet 

ter ondersteuning van deze fase.  

 

Fase 3 is de externe stage voor leerlingen met een verlofstatus. De stages kunnen gekoppeld wor-

den aan een specifieke opleiding. 

Begeleiding van leerlingen 

Mentoren 

Elke leerling heeft een vaste schoolmentor, die ook het aanspreekpunt is voor groepsleiders. 

(Vak)leerkrachten en mentoren zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespeciali-

seerd in het begeleiden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Samen met de intern 

begeleider en gedragswetenschapper van de school stimuleren ze de leerlingen bij het ontdekken 

en ontwikkelen van hun talenten. In overleg met de behandelaar zijn de gedragswetenschapper of 

de intern begeleider aanspreekpunt voor de ouders. 
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Gedragswetenschapper 

De gedragswetenschapper verricht psychodiagnostisch en/of orthopedagogisch onderzoek bij leer-

lingen. Daarnaast adviseert de gedragswetenschapper het schoolteam over de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. De gedragswetenschapper is medeverantwoordelijk voor 

de invulling van het ontwikkelingsperspectiefplan.  

Intern Begeleider 

De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten bij hun didactische en professionele ont-

wikkeling. De IB-er geeft bijvoorbeeld advies over de inzet van een speciale aanpak, methodiek, 

methodes of materialen in de klas. De IB-er analyseert toetsresultaten, helpt de leerkracht bij het 

opstellen van groepsplannen en draagt bij aan het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen.  

Therapeuten 

Leerlingen kunnen vanuit de JJI en de Stedenschool terecht bij onderstaande therapeuten: 

• dramatherapeut 

• psychiater 

• beeldend therapeut 

• muziektherapeut 

• psychomotorisch therapeut 

• fysiotherapeut 

• gezinstherapeut ten behoeve van gezinsgericht werken 

Commissie voor de Begeleiding 

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de 

juiste extra ondersteuning krijgt. De commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleider, de 

gedragswetenschapper(s), de IB-er(s) en op afroep een arts via de medische dienst van de JJI. 

Taken van de CvB zijn onder meer het vaststellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en 

het evalueren van de uitvoering van dit plan middels het opgestelde handelingsdeel. Gezien de 

setting (JJI) waarin de Stedenschool zich bevindt, gebeurt dit tijdens perspectiefplanbesprekingen 

en in overleg met de behandelaar/ouder/groepsmentor/andere betrokkenen. 

Samenwerking met jeugdzorg 

De Stedenschool is een interne school binnen de JJI Lelystad. De nadrukkelijke samenwerking 

met Pluryn is vooral zichtbaar in het uitgangspunt ‘1 kind 1 plan’. Verder zijn er overlegmomen-

ten op alle niveaus. De directeur van de school participeert wekelijks in de locatieraad, waar de 

beleidsbeslissingen op elk gebied worden genomen.  
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Diplomering  

Twee keer per jaar vieren we dat leerlingen diploma’s en certificaten behaald hebben met een 

diploma-uitreiking. 

IVIO-examens  

Alle leerlingen kunnen twee keer per jaar deelnemen aan de IVIO-examens waarbij zij examen 

kunnen doen in 1 of meerdere vakken op 1 of meerdere KSE (Kwalificatiestructuur Educatie)-ni-

veaus. KSE-certificaten zijn niet inwisselbaar zijn voor een vmbo- of Mbo-diploma, in 

intakegesprekken bij een Mbo kunnen zij van waarde zijn omdat de certificaten het niveau van de 

leerling aantonen.  

Mbo 1 

Het onderwijs op vmbo-b/k niveau in de bovenbouw wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking 

met het mbo. Leerlingen die daartoe in aanmerking komen leggen examen af op mbo niveau 1 en 

kunnen daarmee een landelijk erkend mbo-diploma behalen. 

Branchegerichte certificaten, cursussen en modules 

Voor de volgende praktijkvakken kunnen de leerlingen (landelijk erkende) branchegerichte certifi-

caten behalen: 

• VCA / VCA-vol  

• Keukenassistent 

• Sociale hygiëne 

• MAG lassen niveau 1,2,3 

• TIG lassen niveau 1,2,3 

• BMBE lassen niveau 1,2,3 

• Hout- en meubelassistent niveau 1,2,3 (via Stappenplan “Hout dat werkt”) 

• Glaswas basisvaardigheden 

• Heftruckchauffeur  

• Fietstechniek 

• Fitvak 

• Fitness Aalo  

• Wasgoedverzorging 

• Schilderen zelfredzaamheid en PRO 

• Uiterlijke verzorging 1 en 2 (zelfredzaamheid) 

• Barbiers basisvaardigheden 

• Diverse certificaten na het volgen en afsluiten van een module 

Getuigschriften 

Leerlingen met het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding ont-

vangen als ze de school verlaten een getuigschrift (transitiedocument). Op dit getuigschrift staat 

onder meer waaraan en op welk niveau de leerling heeft gewerkt en worden eventuele behaalde 

certificaten en de gelopen stages benoemd. Er zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot een 

schooldiploma VSO maar deze zijn op het moment van verschijnen van deze schoolgids nog niet 

van dien aard dat dit diploma uitgereikt kan worden. 
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Kwaliteit & resultaten 
In schooljaar 2021-2022 werkten we samen met de andere scholen en locaties van Eduvier aan 

een nieuw strategisch kader waarin de stichting brede ambities voor de komende 4 jaar worden 

vastgelegd. Dit nieuwe kader geldt met ingang van schooljaar 2021-2022. 

 

In ons schoolplan beschrijven we de uitwerking hiervan op schoolniveau. Jaarlijks maken we een 

overzicht van de activiteiten en doelen die het komende jaar centraal staan.  

 

Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van de volgende punten: 

• Verbeterde inzet van de mentorgesprekken samen met de leerling en de groepsmentor. 

• Optimaliseren van het volgen van de leeropbrengsten van de kortverblijf leerlingen.  

• Monitoring van totaaloverzicht arbeidsvaardigheden met de werkbegeleiders. 

• Vergroten van de inzet van modulair onderwijs en uitbreiden van het lesaanbod met onder 

meer leerlijnen bromfietstechniek en motorvoertuigentechniek. 

• Verdieping in de leerlijnen Sociaal/Emotionele ontwikkeling (Brede Vaardigheden) en Burger-

schap. 

• Optimaliseren van de sociale veiligheid van de jongeren en het personeel. 

 

Met als resultaat: 

• De start van de implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem waarin het volgen van leer-

lingen verbeterd wordt. Het mentorgesprek was hierin onderdeel en is beter onderbouwd en 

uitgevoerd. 

• Onderzoek naar en evaluatie van dit onderzoek met betrekking tot het achterblijven van het 

volgen van leeropbrengsten van kortverblijf leerlingen. De optimalisatie was onvoldoende 

waardoor dit een verbeterd speerpunt zal moeten worden komend schooljaar. 

• De analyses die met behulp van het leerlingvolgsysteem gemaakt worden dragen in zijn alge-

meenheid bij aan een verbetering van het planmatig volgen van de leerling. Monitoring van 

totaaloverzicht arbeidsvaardigheden met de werkbegeleiders is in dit nieuwe leerlingvolgsys-

teem meer geconcretiseerd en er is meer verbinding van de leerling met de werkmeester wat 

bijdraagt aan arbeidstoeleidend leren en werken. 

• Er zijn nieuwe modules gestart in schooljaar 2021-2022; muziek producen, trainingsleer, the-

orie en praktijk autobanden en -velgen (waarbij ontwikkeling richting leerlijn gestart is), 

plantverzorging en bloemschikken. Bromfietstechniek is hierbij niet doorontwikkeld als gevolg 

van het ontbreken van betreffende docent(e). Uitbreiding module-aanbod is blijvend binnen 

de Stedenschool. 

• De verdieping in de leerlijnen Sociaal/Emotionele ontwikkeling (Brede Vaardigheden) heeft ge-

deeltelijk plaatsgevonden waarbij de conclusie is dat deze binnen de Stedenschool op orde is. 

De leerlijn Burgerschap is vanwege ziekte onvoldoende doorontwikkeld zoals wel de bedoeling 

was middels onder andere een coördinator burgerschap. Dit zal volgend jaar opnieuw opgepakt 

worden. 

• Er zijn binnen de Stedenschool op basis van de sociale veiligheidsmonitor en in samenwerking 

met de JJI verbeteringen ingevoerd op zowel praktisch niveau als beleidsniveau met betrekking 

tot de (sociale) veiligheid. In de teamvergaderingen van de Stedenschool wordt dit tevens als 

vast punt geagendeerd om voortschrijdend te werk kunnen blijven gaan. 
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In schooljaar 2022-2023 werken we onder meer aan: 

• Optimaliseren van het volgen van de leeropbrengsten binnen het nieuwe leerlingvolgsysteem. 

Het volgen van de leeropbrengsten van die van de kortverblijf leerlingen wordt verbeterd. 

• Verbeteren en uitbreiden van lesobservaties en gebruik van DOT (Digitale Observatie Tool). 

• Verdieping in de leerlijnen in het algemeen maar in het bijzonder van die van: 

o sociaal/emotionele ontwikkeling middels integratie in de lijsten welke vanuit het project 

Brede Vaardigheden zijn ontwikkeld;  

o burgerschap door verbetering van een bredere inzet van Burgerschapsonderwijs onder 

toezicht van een burgerschapscoördinator; 

o digitale geletterdheid. 

• Vervolgen en uitbreiden van de inzet van modulair onderwijs, qua aanbod en qua deelname. 

• Faciliteren van het delen van expertise vanuit en met andere scholen binnen en buiten Eduvier. 

 

We willen hiermee het volgende bereiken: 

• Met behulp van het nieuwe leerlingvolgsysteem en een verbeterd document binnen dit systeem 

ten aanzien van het volgen van kortverblijfleerlingen zal er sprake zijn van verbeterd volgen 

en analyseren van deze leeropbrengsten. 

• Met het verbeteren en uitbreiden van het observeren van docenten en ondersteuners willen 

we de onderwijskwaliteit vergroten en de eventuele uitval waar mogelijk tijdig opmerken en 

bijsturen of zelfs voorkomen. 

• Blijvend anticiperen op het uitrusten van leerlingen met actuele en relevante vaardigheden 

welke zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de snel veranderende 

samenleving van de 21e eeuw en hun zelfredzaamheid te vergroten. Digitale geletterdheid is 

hiervan een onderdeel.  

• Vergroten van de kennis van de teamleden (specialiseren), creëren van verbinding (verenigen) 

en delen van kennis waardoor Stedenschool zichtbaarder wordt (regionaliseren). 

 

Ons Raamwerk kwaliteit en de bijbehorende kwaliteitskalender bieden houvast bij het plannen, 

uitvoeren, evalueren en verbeteren van bovengenoemde plannen en activiteiten. Om de kwaliteit 

van ons onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie te kunnen meten en verbeteren, worden 

tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder afwisselend medewerkers en ouders/leerlingen af-

genomen. Daarnaast evalueren we zelf het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De 

uitkomsten van deze evaluaties leiden waar nodig tot verbeterpunten in het volgende jaarplan, 

en/of tot ontwikkelpunten in het volgende schoolplan.  

Ontwikkelingsperspectiefplan 

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit meerjarenplan is 

vastgelegd wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke leerroute hij of zij gaat volgen 

om dit doel te bereiken.  

 

Enkele keren per jaar stellen we een handelingsdeel bij het OPP op dat met instemming van de 

leerlingen en (in geval van minderjarigheid) ouders wordt vastgesteld. In het handelingsdeel wordt 

voor de betreffende periode in het schooljaar uitgewerkt hoe de voorgaande periode is verlopen, 

welke lessen de leerling volgt, wat de leerdoelen zijn en welke (extra) ondersteuning we bieden. 

Aan de hand van de gestelde doelen in het handelingsdeel volgen we de ontwikkeling van de leerling 

en meten we zijn voortgang. Ongeveer drie keer per jaar evalueren we tijdens de perspectiefplan-

besprekingen samen met de jongere/ouders/groepsleiders/behandelaar en andere betrokkenen het 

handelingsdeel en worden nieuwe leerdoelen voor een komende periode opgesteld. Indien nodig, 

wordt het OPP naar aanleiding van een perspectiefplanbespreking bijgesteld.  
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Groepsplannen/groepsoverzicht 

Indien mogelijk wordt op basis van de ontwikkelingsperspectiefplannen en de onderwijsbehoefte 

van de leerlingen een groepsoverzicht opgesteld en uitgevoerd. Waar mogelijk wordt onderwijs in 

subgroepen aangeboden. 

Volgen, toetsen en evalueren 

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). In dit 

LVS worden alle toetsen geregistreerd die door een leerling gemaakt zijn. We maken gebruik van 

methode afhankelijk en methode onafhankelijke toetsen. Op vaste momenten nemen we IVIO-

examens af. Daarnaast maken we gebruik van methode gerichte toetsen en regelen we examens 

van de diverse brancheorganisaties. Dit laatste afhankelijk van vraag en aanbod. In 2022 is gestart 

met de implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem. Het volgen van de leerling zal hierdoor 

anders ingericht worden waarbij gestreefd wordt naar vergroten van eigenaarschap van de leerling 

met betrekking tot zijn onderwijsleertraject. 

 

Aan de hand van de LGO-volglijst volgen we leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. Deze lijst 

wordt twee keer per jaar ingevuld door de mentor. De mentor formuleert in overleg met de leerling 

werkdoelen. Leerlingen die in een intern of extern stagetraject invulling geven aan hun onderwijs-

leertraject worden op sociaal-emotioneel gebied gevolgd middels een arbeidsvaardighedenlijst. 

Zowel de leerling als de werkmeester vult deze lijst in. 

 

De verschillende toetsen en de observaties van de mentor en begeleiders geven samen een goed 

beeld van de ontwikkeling van de leerling.  

Resultaten 

Het proces van schoolverlaten loopt binnen de JJI niet parallel met regulier opleidingen. Leerlingen 

kunnen dagelijks de school verlaten, afhankelijk van de voor hen geldende rechterlijke uitspraak. 

Onderstaand een overzicht van de leeropbrengsten van de schoolverlaters en een overzicht van 

hoe ze hun (school)loopbaan vervolgden.   



 

   

     

19  

Leeropbrengsten 2021 (kalenderjaar bijgewerkt tot einde schooljaar 2020-2021 – 31 juli 2021)  

 Aangemeld Geslaagd Afgewezen Overig 

Staatsexamen 20-21 1 havo – 4 exa-

mens 

2 TL 

Havo – 2 certifi-

caten 

Havo – 2 

certificaten 

1 leerling TL doorgeplaatst naar andere 

JJI 

1 leerling TL gestopt schooljaar 2020 - 

2021 

MBO 1 examen 7 3  1 leerling doorgeplaatst naar andere JJI 

1 leerling time out MBO1 ivm motivatie 

2 leerlingen gestopt ivm motivatie en 

traject 

IVIO examens Februari 

                     

  

                     Juli                     

13 4 3 6 leerlingen niet opgekomen ivm motiva-

tie of doorplaatsing naar andere JJI 

18 11 5 2 leerlingen niet opgekomen ivm motiva-

tie of doorplaatsing naar andere JJI 

Sleuteldiploma IVIO geen 

 

Cursus/ opleiding 

 Aangemeld Geslaagd Afgewezen Overig 

LOI-cursus 1   1 leerling onverwacht vertrokken, cursus 

niet afgerond in JJI  

Glaswascursus 6 6   

Stappenplan Hout 3 Stappenplan 1: 

3 

  

Lassen -  

praktijkcertificaat 

6 Mag 1:4 

Tig 1:1 

Mag 1:1  

Heftruck 11 9  1 leerling gestopt ivm motivatie 

1 leerling gestopt ivm onverwacht vertrek 

Fietstechniek 2 Mijn Fiets 1:1 

Mijn Fiets 2:1 

  

Pro Keuken 3 Pro Keuken 1:1  Werkportfolio Pro Keuken 2: 2 leerlingen 

gestopt ivm onverwacht vertrek 

Fitvak 6 2 1 2 leerlingen gestopt ivm doorplaatsing an-

dere JJI/vertrek 

1 leerlingen gestopt ivm motivatie 

AALO fitness opleiding 0    

Budgetteren (school-

certificaat) 

0    

Arbeidsvaardig op 

stage IVIO examen 

0 0   

Arbeidsvaardig op 

stage schoolcertificaat 

    

VCA 3 1  1 leerlingen gestopt ivm motivatie  

1 leerling time out tbv andere cursus 

SVH 1   1 leerling gestopt ivm overgang naar an-

dere vakgroep 

Schilderen 0    

Schoonmaak 

Groothuishouding 

Microvezel 

2   Werkportfolio 

Groothuishouding:  
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Microvezel: 2 leerlingen gestopt ivm ver-

trek of motivatie 

IVIO 

Groothuishouding:  

Microvezel:  

Wasgoedverzorging 0   Mijn Was 1: 0 leerlingen 

Mijn Was 2: 0 leerlingen 

Mijn Was 3: 0 leerlingen  

Overige certificaten 22 12 10 Certificaten modules:  

5 leerlingen gestopt ivm vertrek/door-

plaatsing 

5 leerlingen gestopt ivm motivatie 

Certificaat interne loods: 0 

 

Doel versus resultaat 

 

Voor schooljaar 2020-2021 komt naar voren dat 64% van de leerlingen uitstroomt naar de bestem-

ming die in zijn OPP is opgenomen. Opvallend is dat van de totale uitstroom voor 11% van de 

leerlingen de bestemming onbekend is. Voor 25% van de leerlingen geldt dat de leerlingen niet 

uitstromen conform vastgestelde perspectief. Van de 64% zoals hierboven genoemd, is 21% van 

de uitgestroomde leerlingen tussenuitstroom. Dit zijn leerlingen die vooral doorgestroomd zijn naar 

een andere JJI of hulpverleningssituaties met intern onderwijs.  

 

Uitstroom   

  2019-2020  2020-2021 

   Aantal  

leerlingen 

Percentage Aantal  

leerlingen 

Percentage 

Voortgezet speciaal onderwijs   17 ± 31% 14 ± 23% 

Voorgezet onderwijs   2 ± 4% 2 3% 

MBO 1   2 ± 4% - - 

MBO 2   1 ± 2% - - 

MBO 3 en 4   - - 1 ± 2% 

HBO/WO   - - - - 

Arbeid   2 ± 4% 19 31% 

Dagbesteding    4 ± 7% 8 13% 

Overig   12 ± 22% 10 ±16% 

Onbekend   14 ± 26% 7 ±R11% 

Totaal   54 100% 61 100% 
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Als Stedenschool hoeven wij niet te voldoen aan de landelijke norm van 75%. Toch streven we er 

als school naar realistische uitstroomperspectieven vast te stellen binnen de mogelijkheden van de 

setting waarin de Stedenschool onderwijs verzorgt. Om die reden is de Stedenschool tevreden met 

het behaalde resultaat. Ook komende schooljaren zal de Stedenschool zich blijven richten op het 

zo realistisch mogelijk stellen van uitstroomperspectieven, binnen de mogelijkheden van gesloten-

heid en daarmee samenhangend de specifieke leerlingpopulatie.  Hiervoor maken we gebruik van 

het doelgroepenmodel met bijhorende onderbouwing en worden mentorgesprekken ingezet en 

doorontwikkeld. Om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen 

monitoren wordt er een nieuw leerlingvolgsysteem ingericht en geïmplementeerd.  

Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten bleven wij hen 2 jaar volgen om te zien hoe het met hen gaat 

en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Echter vanaf schooljaar 2020-2021 hebben 

we dit, gezien de leerlingpopulatie, aangepast naar 1 jaar conform andere scholen verbonden aan 

een JJI. Als school streven wij ernaar dat 25% van de leerlingen de ingezette route voortzet. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat een leerling die uitstroomt naar een mbo 2 opleiding , na 1 jaar nog 

steeds (een soortgelijke) opleiding volgt, of dat een leerling die uitstroomt naar arbeid, nog steeds 

(een vergelijkbare) baan heeft. 

 

Uit de data bestendiging schooljaar 2019 – 2020 komt naar voren dat ruim 15 % van de leerlingen 

hun ontwikkeling heeft voortgezet zoals verwacht. Van ongeveer 82% is onbekend of zij hun ont-

wikkeling voortzetten zoals verwacht. We zijn tevreden met dit percentage, echter hopen we 

komende schooljaren meer leerlingen te kunnen volgen, zodat het percentage onbekend vermin-

derd zal worden. We verwachten dat deze realistischere wijze ( namelijk na 1 jaar) van bestendigen 

hieraan zal bijdragen.  

 

De resultaten van schooljaar 2021-2022 zijn op het moment dat deze gids wordt gepubliceerd nog 

niet compleet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn deze gegevens beschikbaar en worden 

ze als addendum toegevoegd aan de schoolgids op onze website.  

Jaarverslag 

Het jaarverslag van Eduvier wordt jaarlijks vóór 1 juli vastgesteld en aangeleverd bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast is het jaarverslag op de 

website van Eduvier in te zien. 
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Het team 
Management   

Directeur Frits  

Afdelingsleider Janke  

Ondersteunend personeel   

Conciërge Jeff  

Gedragswetenschapper Femke  

Intern begeleider Ruth  

Leerlingadministratie Roos  

Stagecoördinator   Erica  

Leraren per vakgroep   

Theorie Aziza AVO docent 

Sport Ferry Vakdocent bewegingsonderwijs 

 Carmen Vakdocent bewegingsonderwijs 

 Jeroen 
 
Nick 

Vakdocent bewegingsonderwijs 
 
Vakdocent bewegingsonderwijs 

 Ruben OOP bewegingsonderwijs 

 Aziza AVO docent 

 Cyrina AVO docent 

Groen Cyrina Vakdocent groen en AVO docent 

 Sjak Vakdocent en AVO docent 

Consumptief George 
 
Enno 
 
Petra 

OOP consumptieve technieken 
 
Vakdocent consumptieve technieken 
 
AVO docent 

Techniek Jeroen Vakdocent metaal 

 Henry 
 
Najim 

OOP houtbewerking 
 
AVO docent  
 

Assessment Bianca AVO docent 

MBO1 Marc AVO docent 

Expressievakken Jeroen OOP montage en instructeur heftruck 

 Tom OOP vakgebied muziek 
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 Janine OOP uiterlijke verzorging 

 Diana OOP creatieve vakken 

 John OOP technische vakken en instructeur 
heftruck 

 Ab OOP technische vakken en instructeur 
motorvoertuigentechniek 

 Jeff Instructeur heftruck 

 Jeroen Instructeur schoonmaak 

 Roos OOP bibliotheek 

Overig Marc Vakdocent ICT 

 Najim Vakdocent computerkunde 

 Jeroen Werkmeester interne loods 

 

Vervanging 

Vanwege de bijzondere setting van de school binnen een JJI, kunnen leerkrachten bij ziekte niet 

makkelijk vervangen worden. Bijna altijd lukt het om zonder invallers het rooster dekkend te ma-

ken, c.q. te houden. 
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Contact met ouders 

Informatieavonden/Ouderavonden 

De school verzorgt, indien gewenst, samen met de JJI informatieavonden over de organisatie en 

het aanbod van ons onderwijs voor de ouders van de leerlingen van de kortverblijf groepen. We 

geven een presentatie en verzorgen een rondleiding door de school.  

Ouderavonden zijn bedoeld voor de ouders van de leerlingen van de langverblijf groepen. Deze 

organiseren we, indien gewenst, in samenwerking met de JJI Lelystad. Het onderdeel onderwijs 

wordt door de ouders altijd als prettig en zinvol ervaren.  

Leerling- en ontwikkelingsperspectiefplanbespreking  

De Stedenschool heeft door de variabele in- en uitstroom geen specifieke rapportmomenten en 

derhalve ook geen rapportbesprekingen. De leerresultaten komen wel tijdens de leerling- en per-

spectiefplan besprekingen aan de orde. Voor de perspectiefplan bespreking worden ouders altijd 

uitgenodigd vanuit de behandeling. Daarnaast zijn er 3 maal per jaar leerlingbesprekingen, waarbij 

de gedragswetenschapper/behandelcoördinator van de leefgroep aanwezig is.  

Nieuwsbrief en website  

Op de Sharepoint-omgeving van Pluryn en op de Sharepoint-omgeving van Eduvier zijn actuele 

nieuwsberichten of ontwikkelingen te lezen die betrekking hebben op de Stedenschool. Op de web-

site van Eduvier is ook deze schoolgids te lezen. Binnen de muren van een JJI zijn de 

communicatielijnen kort en zeer duidelijk. 

Medezeggenschap 

MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van De Stedenschool is een orgaan dat de belangen van leer-

lingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt. De MR heeft advies- dan wel instemmingsrecht 

aangaande schoolzaken, zoals het formatieplan, het jaarplan en beleidszaken die betrekking heb-

ben op ontwikkelingen binnen de school.  

 

De personeelsgeleding 

Roos voorzitter 

Jeroen lid 

  

De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.   
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GMR & BMR 

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het SO en het 

VSO. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. 

Vanuit de Stedenschool is Marc vertegenwoordiger in de GMR. 

 

De MR van de Steiger en de GMR vormen tezamen de Bovenschoolse Medezeggenschapsraad: de 

BMR. De BMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle 

of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maan-

delijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder. 

 

Heeft u als ouder vragen voor of over de (B)MR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van 

onze school of de GMR, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon. Hij/zij zal u verwijzen 

naar de leerkracht die zitting heeft in de betreffende medezeggenschapsraad. 

Jongerenraad 

De jongerenraad bestaat uit 5-10 leerlingen. Gesprekspartner voor de jongerenraad zijn de school, 

de activiteitenbegeleiders, de schooldirectie en de directie van de JJI. De leerlingen in de raad wordt 

advies gevraagd over voor leerlingen belangrijke ontwikkelingen en aangelegenheden binnen de 

school. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor de leerlingen. De MR van de school dient advies 

te vragen aan de jongerenraad over voor hen belangrijke onderwerpen, die in de MR op de agenda 

staan. 

Informeren gescheiden ouders 

Gezien onze samenwerking met de JJI ligt de informatieplicht richting ouders bij de instelling. 

School informeert de instelling en indien gewenst en mogelijk ook rechtstreeks de ouders. 
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Schooltijden & vrije dagen 

Schooltijden 

Maandag  9.00 – 15.30 

Dinsdag  9.00 – 15.30 

 

Donderdag 9.00 – 15.30 

Vrijdag   9.00 – 15.30  

Pauzes 

12.15 - 13.00 uur lunchpauze 

Vakanties leerlingen 

De Stedenschool geeft net als alle andere JJI scholen 48 weken onderwijs. In de zomervakantiepe-

riode is de school drie weken gesloten en ook de week tussen Kerst en oud en nieuw is er geen 

onderwijsprogramma. 

Leerplicht en kwalificatieplicht  

In de leerplichtwet is vastgelegd dat leerlingen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn. Jongeren tussen 

de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.  

Leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar 

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De leerplicht begint op 

de 1e dag van de nieuwe maand nadat een leerling 5 is geworden. De leerplicht duurt tot en met 

het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 wordt.  

Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar 

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een 

startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).  Kwalificatie-

plichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Als een 

leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, dan kan hij of zij leren en werken 

combineren. 

 

Als een leerling van 16 jaar of ouder met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding 

uitstroomt uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is hij of zij niet meer kwalificatieplichtig. 

 

Jongeren die geplaatst worden in de JJI Lelystad krijgen automatisch een plek op de Stedenschool 

en gaan vanzelfsprekend naar school, ongeacht of ze leerplichtig zijn of niet. 

  



 

   

     

27  

Ziekmelding 

Als een leerling ziek is, meldt de groepsleiding dit bij het belcontact met de contactleerkracht voor 

schooltijd. 

Vrijstelling van onderwijstijd 

Volgens de wet is de minimale onderwijstijd voor VSO-leerlingen ten minste 1.000 klokuren per 

jaar*. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het lesrooster staan. Ook activiteiten zoals 

projectweken, sportdagen, mentorlessen en maatschappelijke stages kunnen meetellen als onder-

wijstijd. Ons lesrooster is zo opgesteld dat we voldoen aan deze eis.  

 

In bepaalde gevallen kan van de minimale onderwijstijd worden afgeweken. Als school kunnen we 

hiertoe een verzoek indienen als een leerling niet structureel deelneemt aan het onderwijs van-

wege:  

• noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs;  

• noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling;  

• noodzakelijke behandeling van een plaatsbekostigde leerling.  

 

* Voor VSO-leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt, net als voor het regulier voortgezet on-

derwijs, een minimale onderwijstijd per opleiding: havo (5 jaar) 4.700 uur, vwo (6 jaar) 5.700 uur, vmbo (4 jaar) 

3.700 uur. Binnen Eduvier is het beleid dat in elk jaar 1000 uur onderwijstijd wordt aangeboden. 
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Veiligheid 
De school heeft samen met de JJI goede afspraken gemaakt over veiligheid. Zo maken we gebruik 

van een gemeenschappelijk alarmsysteem en assisteren we bij elkaars alarmsituaties. 

Schoolveiligheidsplan 

In ons schoolveiligheidsplan beschrijven we hoe we zorgdragen voor de veiligheid van onze leer-

lingen, zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. Hierin wordt onder meer aandacht besteed 

aan onderstaande onderwerpen. 

Schoolregels  

Uitgangspunten bij het opstellen van onderstaande schoolregels zijn: iedereen heeft respect voor 

elkaar en iedereen helpt elkaar om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. 

 

1. Iedereen spreekt altijd Nederlands.   

2. Iedereen gaat respectvol met anderen, andermans gedachten en materialen om.  

3. Uitingen van drugs, racisme, seksisme en geweld worden niet toegestaan.  

4. School bepaalt het lesrooster. Bij ziekte e.d. wordt er een vervangrooster gemaakt ten behoeve 

van een zo volledig mogelijk dagprogramma.  

5. Jongeren dienen instructies en opdrachten van al het personeel uit te voeren. (Deuren van 

klaslokalen of gangen worden alleen door de docent of met toestemming van de docent geo-

pend.)  

6. De kledingvoorschriften voor school zijn: geen hoofddeksels, sjaals, jassen (met uitzondering 

in de winter bij werkzaamheden in de tuin en tijdens de heftruckopleiding), zonnebrillen, ge-

luidsapparatuur. De vakgroepen hebben uit veiligheidsoverwegingen specifieke regels ten 

aanzien van hun praktijklessen.  

7. Jongeren nemen niets mee van en naar school.  

8. De jongere kan alleen met toestemming van de docent gebruikmaken van de materialen, ge-

reedschappen, telefoons, radio e.d. van school.  

9. Het (school)personeel kan in het kader van veiligheid een jongere laten controleren op contra-

bande.  

10. Voedingsmiddelen (m.u.v. bereide voedingsmiddelen bij het vak consumptief) mogen op 

school niet worden genuttigd en meegenomen worden naar de andere lokalen. De consump-

tiefdocent zorgt ervoor dat de bereide voedingsmiddelen naar de groep gebracht worden.   

11. Kauwgom is op school niet toegestaan.   

12. Er wordt onder schooltijd niet gerookt.  

13. Toegebrachte schade wordt met school verrekend.  

14. Medicatie, ook pijnstillers, wordt alleen door groepsleiding verstrekt.  

15. Wanneer een jongere onder schooltijd een afspraak heeft, komt de jongere dat blok NIET naar 

school. Het volgende blok (leswisseling) kan deze weer instromen. Tussentijds ophalen en 

instromen is niet mogelijk.  

16. Wanneer een jongere door een incident de klas moet verlaten, gaat deze naar de leefgroep. 

De betrokken leerkracht zal indien mogelijk voor het volgende dagdeel samen met de groeps-

mentor een herstelgesprek aangaan met de jongere.   

17. Kiest een jongere zelf voor het niet willen volgen van een bepaalde les, dan gaat deze naar de 

groep voor het betreffende dagdeel.   
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18. Een jongere komt metaalvrij naar school en gaat ook weer metaalvrij terug naar de groep. 

Voordat een jongere naar de praktijkles gaat en bij vertrek naar de groep, gaat de jongere ook 

door het detectiepoortje. Lukt het niet om metaalvrij door het detectiepoortje te komen dan 

gaat een jongere eerst naar de groep om het metaal bevattende kledingstuk te wisselen.  

19. Als een MP3 op school wordt aangetroffen, wordt deze ingenomen en teruggegeven aan de 

leefgroep van de betreffende jongere. Eventuele verdere actie is aan de UM/BC. 

Pestprotocol  

Gezien de unieke situatie van de Stedenschool en de samenwerking met de instelling wordt ade-

quaat gereageerd op pesten. Het tegengaan van pesten is onderdeel van de methodiek die wordt 

gehanteerd binnen de JJI. Daarnaast hebben we een anti-pestcoördinator: Ferry. Deze medewerker 

is tevens contactpersoon en preventiemedewerker. 

Privacy 

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij registreren alleen die 

(persoons)gegevens die nodig zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van onze leerlingen. 

De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouders (bijvoorbeeld bij de inschrijving op onze 

school). Daarnaast registreren wij gegevens als cijfers en vorderingen van de leerlingen. Als het 

nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling worden ook bijzondere persoonsgegevens, zo-

als medische gegevens, geregistreerd. 

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van 

de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en 

toegang tot de gegevens is beperkt tot die medewerkers die dit voor de uitvoering van hun werk-

zaamheden nodig hebben. 

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitaal leermateriaal. Daarvoor is het vaak nodig dat een 

leerling bij het inloggen wordt ‘herkend’, om bijvoorbeeld zijn of haar vorderingen te kunnen vol-

gen. Met elke leverancier maken we– voor de uitwisseling van gegevens – juridische afspraken 

over wat de leverancier wél en niet mag met de persoonsgegevens. Deze afspraken worden vast-

gelegd in een contract dat we een bewerkersovereenkomst noemen. Het belangrijkste uitgangspunt 

is dat de leverancier alleen verwerkingen uitvoert in opdracht van de school en de gegevens niet 

voor andere doeleinden mag gebruiken. 

 

Op de Stedenschool maken we gebruik van Chromebooks en stand-alone computers waarop leer-

lingen via Mediawise op een afgeschermde wijze via zgn. “whitelists” gebruik maken van internet. 

Op afstand kan er op verzoek meegekeken worden naar het gedrag van leerlingen binnen de Me-

diawise omgeving ten behoeve van de (digitale) veiligheid opdat er geen ongewenste activiteiten 

op de computers plaatsvinden. Dit gebeurt alleen op de Chromebooks en de stand-alone computers 

die door leerlingen gebruikt mogen worden op aanvraag van medewerkers die een actieve rol in 

het onderwijsproces hebben. 

 

Zodra een leerling 18 jaar is, delen we informatie vanuit school (zoals informatie over leerresulta-

ten) in eerste instantie met de leerling zelf. Alleen als de leerling hiervoor toestemming geeft, 

mogen we deze informatie ook met ouders delen.  
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In het privacyreglement op de website van Eduvier vindt u meer informatie over hoe we op school 

omgaan met leerlinggegevens. Hierin vindt u ook de rechten van ouders en leerlingen op bijvoor-

beeld inzage in het leerlingdossier.  

Foto’s en video’s op school 

De Stedenschool houdt zich aan het beleid van Justitie. Dit betekent dat jongeren niet herkenbaar 

in beeld worden gebracht. 

Schorsing en verwijdering  

We hanteren de procedure voor schorsing en eventueel verwijdering conform de wettelijk vastge-

stelde richtlijnen. Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een schorsing met onmiddellijke 

ingang. In geval van een schorsing wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 

lessen of de school ontzegd. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden hiervan, indien noodza-

kelijk, op de hoogte gesteld via Pluryn en zo nodig uitgenodigd voor een gesprek. Eventuele 

volgende stappen worden in overleg met de bestuurder gezet en gaan altijd gepaard met een 

schriftelijke bevestiging.  

Klachtenregeling 

Binnen Eduvier kunt u in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider 

of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u 

een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH 

Lelystad). 

 

Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een 

deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508  AD Utrecht 

E info@onderwijsgeschillen.nl 

I  www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Het staat u ook vrij uw klacht direct te laten onderzoeken door deze deskundige en onafhankelijke 

klachtencommissie. In dat geval zal de commissie Eduvier bij de klachtafhandeling betrekken. 

 

Naast bovenstaande regeling hanteert de Stedenschool ook de JJI klachtenregeling. De klachten-

commissie van de inrichting is tevens de klachtencommissie voor leerlingen van de Stedenschool. 

Deze regeling is  te vinden op de website van Intermetzo: www.intermetzo.nl.  

https://www.eduvier.nl/privacyreglement
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.intermetzo.nl/
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Melding ongewenste omgangsvormen 

Voor meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen uw zoon en u terecht bij de hiervoor 

aangestelde contactpersonen op school. Zij zijn het aanspreekpunt voor ongewenste omgangsvor-

men op school en verzorgen de eerste opvang bij incidenten.  

 

Contactpersoon van De Stedenschool is: Ferry. U kunt de contactpersoon telefonisch bereiken via 

het telefoonnummer van de school. Indien nodig en gewenst, kan de contactpersoon de hulp in-

roepen van een externe vertrouwenspersoon van Stichting Veilig Onderwijs. 

Veilig Thuis 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons als school bij hoe wij kunnen of 

moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is op-

genomen in ons protocol Veilig Thuis.  

 

Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid doen we een melding, of vragen we advies bij 

het landelijk advies- en meldpunt Veilig Thuis.  

Roken en alcohol 

De Stedenschool hanteert al sinds de oprichting in 2004 een 100% NIX beleid. 

Medicijngebruik 

Indien een leerling overdag medicijnen gebruikt, worden deze verstrekt door de groepsleiding.  
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Goed om te weten 

Schoolspullen  

Alle schoolspullen, m.u.v. sportspullen, worden door de school aangeboden. 

Boekenpakket  

Leerlingen lenen kosteloos leer- en werkboeken bij binnenkomst. Bij vertrek worden de boeken 

weer ingeleverd. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het retourneren van de boeken aan het eind 

van het verblijf. 

Bewegingsonderwijs 

Twee keer per week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs. Leerlingen zorgen zelf voor gym-

kleding (broek, T-shirt, sportschoenen) en een handdoek. Na afloop van de les kunnen ze zich even 

opfrissen. Deodorant mag alleen gebruikt worden in de vorm van een stick of roller of een spray 

met pompfunctie. Het gebruik van een spuitbus deodorant is niet toegestaan. 

Ouderbijdrage 

De Stedenschool vraagt geen ouderbijdrage. 

Sponsoring 

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met achttien organisaties een convenant gesloten waarin 

afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd. Wij onderschrijven dit convenant. Dit betekent dat in-

dien er sprake is van sponsoring, de school zich houdt aan de gedragsregels uit het convenant. Het 

convenant is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl. 

Aansprakelijkheid  

De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en schade aan bezittingen van leer-

lingen. Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Als er sprake is 

van opzettelijke vernieling, worden de kosten in rekening gebracht bij de leerling of de ouders. 

Verzekeringen 

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat leerlingen ge-

durende alle activiteiten in schoolverband zijn verzekerd voor ongevallen. Meer informatie over 

verzekeringen is te verkrijgen op de school. 

 


