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In 2018 heeft de focus van de stichting 

vooral gelegen op de ‘blik op de horizon’. Zo 

is de kwaliteitscultuur verder aangescherpt 

en verstevigd, zijn de voorbereidingen ge

troffen om de administratieve processen 

grotendeels in eigen beheer onder te bren

gen (insourcen) en is er afscheid genomen 

van onze externe arbodienst en werkten 

we toe naar een Arbodienstverlening in 

“eigen huis”

Bestuursgericht toezicht
Tussen april en juli 2018 heeft de Inspectie 

het nieuwe toezichtskader “het bestuurs

gericht toezicht” bij Innoord uitgevoerd. Er 

zijn gesprekken gevoerd met de Raad van 

Toezicht, de GMR en medewerkers van 

het stafbureau en de bestuurder. Tevens 

heeft de Inspectie een vijftal verificatie

onderzoeken uitgevoerd, een herhalings

onderzoek en twee risicogerichte onder

zoeken. Ondanks het feit dat twee scholen 

niet als voldoende zijn beoordeeld heeft 

de Inspectie haar waardering uitgesproken 

over de wijze waarop het bestuur stuurt 

op onderwijskwaliteit. De kwaliteitszorg en 

kwaliteitscultuur zijn dan ook beide met 

een “goed” beoordeeld.

Koersnotitie 2019-2023
De nieuwe koersnotitie sluit vanzelfspre

kend aan op de huidige koers. Via een bij 

de directeuren uitgezette enquête zijn vijf 

onderwerpen naar voren gekomen waar 

de komende jaren de focus op zal moeten 

liggen: diversiteit, kansengelijkheid, anders 

organiseren, duurzaamheid en gepersona

liseerd leren. Om deze onderwerpen nader 

te verkennen, te laden en verder vorm te 

geven heeft het directieteam samen met 

de bestuurder en een aantal stafmedewer

kers een studiereis gemaakt naar Vancou

ver, Canada. Deze studiereis heeft zoveel 

materiaal opgeleverd dat aan de nieuwe 

koers van de stichting 20192023 goed in

houdelijk vorm gegeven kan worden. Naast 

het feit dat deze studiereis ons inhoudelijk 

verder heeft gebracht, heeft deze reis ook 

veel betekend voor het groepsgevoel en 

de professionele cultuur.

Aantrekkelijke werkgever 
Het aantrekkelijk werkgeverschap is een 

van onze speerpunten. Wij vinden het 

belangrijk dat onze medewerkers zich 

trots voelen op de school en organisatie 

waar zij werken. Tevens hebben wij de 

inspiratiebijeenkomsten voor alle mede

werkers voortgezet, is De  Voorsprong 

(huisacademie) verder uitgebreid en 

blijven we investeren in opleiding en 

 ontwikkeling. We hebben nog steeds last 

van het lerarentekort. De scholen zoeken 

steeds meer naar creatieve  oplossingen 

maar ook inhuur van personeel via 

uitzendbureaus is aan de orde. Innoord 

heeft daarom ook fors geïnvesteerd in 

zijinstromende leerkrachten. Er worden 

16 zijinstromers opgeleid met voort

durende aandacht voor begeleiding en 

coaching.

Onze nieuwe en bestaande arbeidsvoor

waarden hebben een plek gekregen op de 

vindplaats van al onze vacatures: dewerk

plekvanjeleven.nl. Op deze site vertellen 

leerkrachten, directeuren en ouders be

trokken bij Innoord waarom Amsterdam 

Noord de plek is om als leerkracht aan de 

slag te gaan.

 
Mirjam Leinders, 

bestuurder Innoord

2018 was een jaar waarin we in 
 Vancouver inspiratie voor de koers   
notitie 2019-2023  hebben  opgedaan, 
waarin Innoord veel  aandacht 
 besteedde aan het vinden en 
 behouden van collega’s en we een 
‘goed’ scoorden bij de Inspectie.



6 7Innoord jaarverslag 2018 over ons

Wij zijn 
De focus op 
de talenten 
van onze 
leerlingen 
helpt ons om 
onze missie te 
realiseren.

Algemeen
Innoord is een  zelfstandige 

stichting voor openbaar 

primair  onderwijs in 

Amsterdam Noord. De 

stichting bestaat sinds  

26 november 2010. 

Onze missie
‘We moeten 
de toekomst 
 voorbereiden op 
onze leerlingen’.

Voor deze formulering is 

gekozen omdat niemand 

weet hoe de toekomst 

eruit gaat zien. Daardoor 

weten we nu nog niet 

voor welke beroepen we 

onze leerlingen opleiden. 

Dat maakt het lastig om 

leerlingen voor te berei

den op die toekomst. Met 

onze missie geven we aan 

dat we met ons onderwijs 

invloed willen uitoefenen 

op de toekomst omdat 

kinderen de toekomst zijn.

‘Als ik met de leerlingen  
in de weer ben, zie 

ik waar hun interesses 
en talenten buiten het 

klaslokaal liggen’ 

Tineke Poel - de Waart, Daltonschool de Poolster en Dalton IKC Zeven Zeeën

IN 2018 MAAKTEN ZESTIEN 
OPENBARE SCHOLEN VOOR 
BASISONDERWIJS DEEL UIT 
VAN INNOORD, WAARONDER 
ÉÉN SCHOOL VOOR 
 SPECIAAL BASISONDERWIJS

over ons
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   Onze visie

‘ Wij willen investeren in de  
voorsprong van elke leerling’
Focus
Wij geloven dat een focus op wat iedere 

leerling goed kan of interessant vindt, 

drie belangrijke effecten heeft die helpen 

onze missie te realiseren. 

‘Mijn missie 
is iedereen in 
beweging te 

krijgen’ 

Rochelle van der 
Berg, vakleerkracht 
bewegings onderwijs 

 Dalton IKC Zeven Zeeën

HET BETER BENUTTEN VAN IEDERS 
CAPACITEITEN. NIET IEDEREEN KAN 
ALLES, MAAR IEDEREEN KAN WEL IETS 
BIJDRAGEN, ONGEACHT CULTUUR, 
OPLEIDINGSNIVEAU OF GELOOF. 

EEN POSITIEF ZELFBEELD ONTWIKKELEN, 
WAARDOOR LEERLINGEN UITGROEIEN 
TOT ZELFBEWUSTE WERELDBURGERS. 

EEN SFEER CREEËREN WAARIN HET 
VANZELFSPREKEND IS DAT WE BIJ ALLE 
MENSEN OOG HEBBEN VOOR WAT ZIJ 
GOED KUNNEN.

Pijlers
Om onze visie te kunnen realiseren 

baseren wij ons op een viertal pijlers:

• Innoord verbindt: een leerling ruimte 

geven om uit te blinken, vraagt om 

verbinding. Verbinding binnen de 

school, verbinding tussen de scholen 

en verbinding met de wereld om ons 

heen. Deze houding creëren we met 

elkaar en Innoord stimuleert, onder

steunt en faciliteert die.

• Innoord inspireert en motiveert: 
mensen ontwikkelen zich als ze 

 gemotiveerd en in balans zijn, ze 

 raken geïnspireerd en gemotiveerd 

van wat wel werkt. Vaak ontstaan die 

momenten spontaan. Innoord organi

seert deze momenten ook gericht.

• Innoord ondersteunt: om je interesses 

en je kracht te vinden is ondersteuning 

en opmerkzaamheid nodig. Innoord 

ondersteunt deze focus op talent 

door een goede basiskwaliteit van ons 

onderwijs, een solide bedrijfsvoering, 

een financieel gezonde organisatie, 

geschikte en verzorgde huisvesting en 

professionele processen. 

Kompas
Bij ons handelen maken we gebruik van een kompas. Ons 

kompas bevat waarden die richting geven aan ons handelen 

en de keuzes die we maken. Dit zijn onze waarden:

1. Passie: passie voor goed onderwijs aan alle kinderen 

waar ze ook vandaan komen. Met elkaar zorgen we 

 ervoor dat passie niet omslaat in ongezond hard werken 

en dat we plezier in ons vak houden

2. Hoge verwachtingen: onze verwachtingen zijn van 

invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de wijze 

waarop kinderen en professionals zich ontwikkelen. Hoge 

verwachtingen dagen uit om ons te blijven ontwikkelen. 

Het leidt tot grotere inzet en motivatie.

3. Happy Mistakes: we kijken vooral naar wat wél goed 

gaat, we leren echter niet alleen van succes. Juist fouten 

en  pogingen die niet werken, brengen ons een stap verder.

4. Autonomie: we hechten aan autonomie voor scholen en 

voor individuele teamleden. We kiezen daarbij voor een 

constructieve vorm van autonomie. Daarbij zijn wij helder 

over vrijheidsgraden en werken we vanuit eigenheid en 

 solidariteit aan de onderwijsinhoud.

5. Flexibiliteit: wij vinden het belangrijk dat in onze 

 organisatie op een flexibele manier wordt omgesprongen 

met de expertise die we zelf in huis hebben. Het moet 

bij ons  gangbaar zijn dat experts uit een schoolteam ook 

ingezet worden voor collega’s van andere scholen van 

ons bestuur.
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Een 
week vol 
inspiratie

studiereis 
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Om onze koersnotitie van input te voorzien 

zijn directeuren, locatieleiders, bestuurder, 

bestuurssecretaris, stafmedewerker kwa

liteitszorg en stafmedewerker Passend 

Onderwijs op uitnodiging van collega’s in 

British Columbia, op studiereis geweest naar 

Vancouver. Dit vond plaats van 3 tot en 

met 10 november 2018. Vooraf hebben 

we aangegeven meer te willen weten over 

de thema’s:

• Anders organiseren van onderwijs

• Kansengelijkheid

• Diversiteit

• Duurzaamheid

• Gepersonaliseerd leren

Tijdens de studiereis spraken de directeu

ren en stafmedewerkers met collega’s van 

het Vancouver School Board, het Richmond 

School district, de Universiteit van British 

Columbia, de Teacher Regulation Branch en 

de Teacher’s Federation. En natuurlijk be

zochten de stafmedewerkers en directeuren 

diverse scholen. Vooral de wijze waarop de 

medewerkers van de besturen en scholen 

omgaan met de diversiteit in culturen in 

Canada en deze erkenden sprong in het 

oog. Het was een week vol herkenning, 

inspiratie en motivatie. De opbrengst van 

deze reis is terug te vinden in de nieuwe 

koersnotitie van Innoord.

Om inspiratie voor onze nieuwe 
koers op te doen bezochten we in 
november 2018 besturen en scholen 
in Vancouver.
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Goed  
in beeld 

inspectierapport

14 Innoord jaarverslag 2018
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Minstens één keer in de vier jaar 
onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. 
Het vierjaarlijks onderzoek is in 2018 
uitgevoerd bij het bestuur van Innoord.

De Inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scho

len zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het 

financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs 

te blijven verzorgen. 

Het was de eerste keer dat Innoord via het nieuwe toe

zichtkader bevraagd is. De Inspectie geeft het bestuur 

van Innoord voor kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg een 

‘goed’. Met deze waardering zijn we bijzonder blij aangezien 

er landelijk maar drie besturen zijn die deze waardering 

 gekregen hebben.

Wat gaat goed? 
Volgens de Inspectie heeft Innoord goed in beeld wat de 

kwaliteit van het onderwijs is op de scholen. ‘Het bestuur 

kiest duidelijk voor wat het belangrijk vindt om als eerste 

aan te werken, namelijk dat leraren goed lesgeven en dat 

leerlingen resultaten halen die bij hen passen. Het bestuur 

stimuleert scholen kritisch naar hun resultaten te kijken en 

te onderzoeken hoe ze die kunnen verbeteren als deze 

tegenvallen. Als het nodig is, neemt het bestuur maat

regelen om ervoor te zorgen dat scholen hun onderwijs 

verbeteren,’ aldus de Inspectie. 

‘Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat scholen van en met 

elkaar willen leren,’ zegt de Inspectie. ‘Het organiseert hier

voor cursussen en inspiratiemiddagen. Ook moedigt het 

bestuur directeuren en leraren aan kennis met elkaar te 

delen. De medewerkers met wie we hebben gesproken, 

‘Erg fijn dat de 
Inspectie onze 

kwaliteitscultuur 
en kwaliteits

zorg waardeert 
met een “goed”’

Carola Siebeling,  
stafmedewerker  
kwaliteitszorg

Volgens de 
Inspectie heeft 
Innoord goed 
in beeld wat de 
kwaliteit van 
het onderwijs 
op de scholen is
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zijn blij met de aanpak van het bestuur en voelen zich 

gesteund en uitgedaagd.’ 

Wat kan beter? 
De Inspectie: ‘Het bestuur wil graag meer werk maken van 

de samenwerking met ouders. Daarin denkt het nog mooie 

stappen te kunnen zetten. Ook wil het bestuur graag dat 

alle scholen regelmatig onderzoeken of ze tevreden zijn 

over hun eigen kwaliteit. Het bestuur helpt scholen hoe ze 

dat zo betrouwbaar mogelijk kunnen doen.’ 

Wat moet beter? 
‘Het bestuur moet ervoor zorgen dat op drie scholen de 

kwaliteit van het onderwijs verbetert. Op twee scholen 

zijn de eindresultaten onvoldoende, want lager dan je mag 

verwachten van hun leerlingen,’ aldus de Inspectie. ‘Ook in 

het onderwijs van die scholen zitten belangrijke verbeter

punten, onder andere in het lesstofaanbod, het zicht dat 

leraren hebben op de ontwikkeling van de leerlingen en/of 

de manier waarop de school aan de eigen kwaliteit werkt. 

Op een school speciaal voor leerlingen die nieuw zijn in 

Nederland is het afgelopen jaar veel verbeterd. Wel wil de 

Inspectie graag dat de administratie rond de leerlingenzorg 

nog beter uitgewerkt gaat worden. Het bestuur weet goed 

wat de verbeterpunten zijn voor deze scholen. Het heeft al 

verschillende maatregelen genomen. We vertrouwen erop 

dat het bestuur dit verder goed oppakt,’ zo zegt de Inspectie. 

Vervolg 
De Inspectie: ‘Op de punten die beter moeten, maken wij 

afspraken met het bestuur. Bij de scholen die onvoldoende 

kwaliteit laten zien, komen we over een jaar terug om te 

onderzoeken of het onderwijs dan van voldoende kwaliteit 

is of  bij één school  in ieder geval niet meer zeer zwak 

is. In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek 

uit naar de kwaliteitszorg van Innoord.’

18 19inspectierapport

‘De extra focus 
van het staf
bureau op de 
scholen zorgt 

voor meer 
 onderlinge 
 verbinding’

Jelle Mulder, 
 bestuurssecretaris
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GEMIDDELD WORDT 80 PROCENT 
VAN HET BUDGET BESTEED

AAN LOONKOSTEN. 

IN 2018 BESTOND 
18 PROCENT VAN HET 

PERSONEEL UIT MANNEN. 

BIJNA DE HELFT VAN DE BASISSCHOOL-
LEERLINGEN IN AMSTERDAM NOORD 
GAAT NAAR EEN OPENBARE SCHOOL. 

TOTAAL AANTAL
PERSONEELSLEDEN

Leeftijdsopbouw personeel Verdeling functiegroep

25
20-24

108
25-34

89
35-44

90
45-54

135
55-64

1
>65 19

Directie

326
Onderwijzend
personeel

103
Onderwijs-
ondersteunend
personeel

VAN DE SCHOLEN HEEFT 
IN 2018 ZIJN SCHOOLPLEIN 

GROENER GEMAAKT.

LEERLINGEN 
TOTAAL INNOORD

Leerlingaantallen in 2018 
naar leeftijd

Leerlingaantallen in 2018 
naar onderwijstype

2.083
  8 jaar

2.091
< 8 jaar

4042
Regulier

onderwijs

132
Speciaal
onderwijs

kern
cijfers

20 21Innoord jaarverslag 2018 kerncijfers
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medewerkers

De werkplek
van je leven

23medewerkers22 Innoord jaarverslag 2018



Innoord zet diverse middelen in 
om medewerkers aan te trekken 
en te behouden. Zo is Innoord 
actief op social media en bieden 
we aantrekkelijke aanvullende 
arbeidsvoorwaarden.

Social media
Innoord is goed vindbaar op social media. Met name op 

Facebook en Instagram is de stichting actief. In alle uitingen 

op social media wordt #dewerkplekvanjeleven gebruikt om 

aan te geven dat Innoord een prettig bedrijf is om voor te 

werken, onder andere door de locatie.

Websites
Innoord heeft naast de algemene website (www.innoord.nl)  

de website www.dewerkplekvanjeleven.nl. Deze is in 2018 

gelanceerd. Op dit platform zijn alle vacatures te vinden 

en wordt uitgelicht waarom het aantrekkelijk is om voor 

Innoord te werken. Leerkrachten, directeuren en ouders 

vertellen in filmpjes wat er zo uniek is aan (werken in) 

Amsterdam Noord. 

Onderscheidend vermogen
Innoord onderscheidt zich van andere schoolbesturen door 

middel van vijf unique selling points op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden: 

• Al onze leraren in opleiding (lio) worden betaald.

• We werken actief met zijinstromers met  voortdurende 

begeleiding en coaching.

• We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheids

verzekering (IPAP).

• Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op 

landelijke ontwikkelingen, extra betaald partner

verlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 

2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en 

in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen 

extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik 

maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris 

aangevuld tot 100%.

• We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, 

onderwijsondersteunend personeel en directie) extra 

reiskosten boven de caoregeling (de subsidie van de 

gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

25medewerkers24 Innoord jaarverslag 2018

‘Mijn 
medewerkers 

zijn het 
belangrijkste 
wapen van 

onze school’

Natasja Spackler,  
directeur OBS De Krijtmolen

INNOORD ONDERSCHEIDT 
ZICH VAN ANDERE 
SCHOOLBESTUREN DOOR 
MIDDEL VAN VIJF UNIQUE 
SELLING POINTS OP HET 
GEBIED VAN ARBEIDS-
VOORWAARDEN.



Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Na de invoering van betaald parkeren in Noord, per 1 juli 

2018, zijn er in samenwerking met gemeente Amsterdam 

extra bedrijfsparkeervergunningen gerealiseerd en worden 

de parkeerkosten vergoed. 

Tot slot zijn de woningen voor startende leerkrachten die de 

gemeente Amsterdam met behulp van projectontwikkelaars 

aanbiedt actief onder de aandacht gebracht van daarvoor 

in aanmerking komende medewerkers van Innoord. Twee 

jonge medewerkers van Innoord hebben hierdoor betaalbare 

woonruimte in Amsterdam gevonden.

2e crash course met Het Schoolbureau
In mei 2018 is er, voor de tweede keer, een crash course 

voor (potentiële) zijinstromers van Het Schoolbureau gefaci

liteerd. Dit keer op De Vier Windstreken en de IJpleinschool. 

Na afronding van deze crash course kregen zes kandidaten 

een positief advies om met het werkervaringstraject (WET) 

te starten. Vijf ervan zijn met het WET gestart bij een school 

van Innoord. Eén ervan heeft dit niet afgemaakt. Daarnaast 

hebben twee andere zijinstromers die de crash course bij 

een ander bestuur in Amsterdam succesvol hebben gedaan 

een WETplek bij Innoord gevonden.
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‘Het is de kunst om wel te 
begeleiden, maar niet te sturen’

Rochelle Boon, leerkracht groep 1/2, Twiske

Er zijn extra 
bedrijfsparkeer
vergunningen 
gerealiseerd 
en de parkeer
kosten worden 
vergoed
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 interviews

John Bras alias Brassie,  
Conciërge op OBS De Vier Windstreken

‘Als conciërge ondersteun ik op twee 

 manieren. Ik help bij alle uitjes, ga mee op 

schoolreis, naar de schooltuinen en op mu

seumbezoek. Genieten de leerlingen, dan 

doe ik dat ook. Maar ik voed ze natuur lijk 

ook een beetje op. Wanneer ik de leerlin

gen aanspreek, luistert iedereen meteen. 

En ik spreek de taal van de kinderen, dat 

helpt ook.  Verder bouw ik graag. Voor een 

 musicaldecor draai ik mijn hand niet om. 

Eén van mijn succesnummers was de taart 

van 1,22 x 1,22 x 1,22 meter waarin Sinter

klaas in 2016 aankwam op school. Die heb 

ik samen met leerlingen uit de bovenbouw 

gemaakt en beschilderd.’

Sanne Vernet,
Intern Begeleider 

‘Als ib’er bied ik leerkrachten handvatten 

bij het begeleiden van (zorg)leerlingen. 

Het leuke aan mijn vak is het werken op 

school, leerkracht én leerlingniveau. Ik 

bemoei me overal mee. Ik kan voor mijn 

werk de professionals van het Expertise

centrum inschakelen. Voor elk aandachts

punt kan ik supersnel een specialist laten 

invliegen. De korte lijntjes tussen het kind, 

de ouder, de school, het Expertisecentrum 

en mij zorgen ervoor dat de leerling de be

geleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Een 

voorbeeld hiervan is het Doelab. Kinderen 

die in de klas moeite hebben met bepaal

de lesstof, krijgen die hier op een andere 

manier aangereikt. Wanneer je bijvoorbeeld 

met ze gaat koken, sluipen er ongemerkt 

rekensommen (betalen in de supermarkt) 

en begrijpend lezen (het recept volgen) in.’

‘Ik bemoei me  
overal mee’

‘Wanneer ik de leerlingen 
aanspreek, luistert 
iedereen meteen’

Bij Innoord werken naast leerkrachten  diverse 
onderwijsondersteuners. En die zijn minstens zo 
belangrijk. Op deze pagina leer je vier van hen 
beter kennen.

Tonnie van Laar,  
Adviseur Passend Onderwijs

‘Mijn belangrijkste taak bij het Expertise

centrum is zorgen dat de ondersteuning die 

aangevraagd wordt door de basisscholen  

goed ingezet wordt. Het aansturen van de 

BPO’ers, maar ook collegiale consultatie is 

een groot deel van mijn werk. 

Omdat we vanuit Expertisecentrum op alle 

scholen komen en gesprekken hebben met 

directeuren en ib’ers signaleren we waar 

scholen tegenaan lopen en proberen ons 

aanbod daar op af te stemmen. De afge

lopen twee jaar is een aantal scholingen 

georganiseerd en er zijn nu rekenspecialis

ten op elke basisschool. Er is een leerteam 

reken en meerbegaafdheid opgezet en  in 

de toekomst komen daar taalspecialisten 

bij. Verder ben ik nauw betrokken bij het 

ibnetwerk en het ondersteunen van star

tende ib’ers.’ 

‘Ik breng vraag  
en aanbod samen’

‘Het draait er om een kind 
zelfvertrouwen te geven’ 

Rachel Hoeks, Orthopedagoog/ 
Begeleider Passend Onderwijs

‘Als Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er) 

neem ik IQonderzoeken af, bied ik didacti

sche en sociaalemotionele ondersteuning 

aan leerlingen en geef ik faalangsttraining. 

Ook denk ik met leerkrachten en ib’ers mee 

over de onderwijsbehoeften van een leer

ling. Daarnaast werk ik samen met ouders, 

andere BPO’ers en externe betrokkenen. 

We hebben hetzelfde doel, maar soms 

interpreteren we het gedrag van het kind 

verschillend. Het is mijn uitdaging met 

 iedereen op één lijn te komen. Ik word blij 

van een kind dat eerst nog sommen tot 

10 op zijn vingers uitrekent en al na drie 

maanden begeleiding sommen tot honderd 

uit kan rekenen en weer plezier in rekenen 

krijgt. Of een faalangstige leerling die zegt: 

“Ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het 

wel proberen.”’
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Innoord heeft een eigen 
Expertisecentrum voor het 
uitvoeren van Passend Onderwijs. 
In ons Expertisecentrum worden 
medewerkers zoals orthopedagogen, 
psychologen of leerkrachten met een 
specialisme ingezet. 

32 33

Aanbod
Schooljaar 20172018 zijn we gestart met het Expertise

centrum Innoord op een eigen locatie en met een eigen 

formatie en begroting. We hebben ons vooral gericht op 

het organisatorisch en formeel goed neerzetten van het 

Expertisecentrum, de basisondersteuning op alle Innoord

scholen op orde krijgen en het aanbieden van zo’n twintig 

individuele en groepsarrangementen. Naast extra onder

steuning is het ook mogelijk om consultatie aan te vragen, 

kunnen leerlingen trainingen (faalangst, executieve functies, 

rots en water) volgen. Ook worden er workshops voor 

leerkrachten aangeboden.

Pluspunten
Er vindt veel uitwisseling van kennis plaats tussen de scholen 

en het Expertisecentrum.

Grotere projecten zoals Doelab, Leerlab, Taallab en de Im

pulsklas worden op stichtingsniveau aangeboden. Er is via de 

website een duidelijke aanmeldingsroute, er zijn duidelijke 

criteria opgesteld, alle begeleiders Passend Onderwijs volgen 

‘Ik denk nu vaker 
dat ik het wél kan’

Toprak,  11 jaar

54,7%
Extra ondersteuning

25,2%
Passend Onderwijs

18,3%
Basis/Extra

1,8%
Basisondersteuning

TYPE  
ONDERSTEUNING  

2018-2019  
TOT VANDAAG
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dezelfde behandelroute en de verslaglegging is eenduidig. 

Er wordt gebruikgemaakt van templates en protocollen en 

de vraag en het aanbod worden geregistreerd. 

Werkwijze
Twee keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan 

de directeuren. Ook vindt er minstens één keer per jaar 

een bezoek plaats aan de zestien scholen om de vraag 

van de school te bespreken met directeur en intern be

geleiders op het gebied van inhoud en kwaliteit. Tevens 

wordt besproken wat de stand van zaken is op het gebied 

van Passend Onderwijs.

Er is een Projectplan 20172019 Expertisecentrum Innoord 

opgesteld, dat aan het eind van schooljaar 20172018 uit

gebreid geëvalueerd is en verschillende documenten en 

protocollen zijn voor de stichting vastgesteld. 

Stand van zaken
Inmiddels ontstaat er ook een behoorlijke databank van 

kennis en expertise en kunnen scholen steeds meer een 

beroep op ons doen als het gaat om advies, consultatie, 

observatie en onderzoek. Daarnaast vindt via leerteams, 

waaraan medewerkers van de scholen deelnemen, steeds 

meer kennisuitwisseling plaats via scholing en intervisie. 
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‘Het hier opgebouwde 
zelfvertrouwen nemen de leerlingen 

mee naar de klas’

Simone de Graaf, Begeleider Passend  
Onderwijs/Docent Doelab

HET AANBOD VAN HET 
EXPERTISECENTUM 
BESTAAT UIT ZO’N 
TWINTIG INDIVIDUELE EN 
GROEPSARRANGEMENTEN
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1 OBS De Krijtmolen
 Molenwijk 8 
 1035 EE Amsterdam 
 020 6311560  
 info@obsdekrijtmolen.nl   
 obsdekrijtmolen.nl

2 Twiske  
 Pandorinastraat 7a
 1035 VR Amsterdam 
 020 6312540
 info@twiskeschool.nl   
 twiskeschool.nl

3  Daltonschool de Poolster 
 Plejadenplein 40 
 1033 VL Amsterdam 
 020 6315870
 info@obsdepoolster.nl   
 obsdepoolster.nl

4  IKC NoordRijk 
Braeburnstraat 1

 1036 LD Amsterdam 
 020 3372192
 info@ikcnoordrijk.nl  
 ikcnoordrijk.nl

5 OBS De Vier Windstreken 
 Parlevinker 11
 1034 PX Amsterdam 
 020 6313592
 info@obsvierwindstreken.nl   
 obsvierwindstreken.nl

6 Dalton IKC Zeven Zeeën 
 Banneplein 111
 1034 DN Amsterdam 
 0206316842, directie.  
 zevenzeeen@innoord.nl   
 ikczevenzeeen.nl

7a Montessorischool Boven ’t IJ  
 Kampina 5
 1025 DD Amsterdam
 020 6371194 
 directie.boventij@innoord.nl  
 montessoriboventij.nl

7b Montessorischool Boven ’t IJ  
 Azaleastraat 1921
 1032 BT Amsterdam
 020 6341726
 directie.boventij@innoord.nl  
 montessoriboventij.nl

8 De Buikslotermeer
 Breedveld 7
 1025 PZ Amsterdam 
 020 6371265 
 info@debuikslotermeer.nl   
 debuikslotermeer.nl

9 OBS Overhoeks 
 Chrysantenstraat 28
 1031 HT Amsterdam 
 020 6304770
 info@obsoverhoeks.nl  
 obsoverhoeks.nl 

10 De Klimop
 Varenweg 6
 1031 CB Amsterdam
 020 6368100
 info@deklimopamsterdam.nl  
 deklimopamsterdam.nl

11 Het Vogelnest
 Mussenstraat 26
 1021 CS Amsterdam
 020 6361792
 info@obshetvogelnest.nl  
 obshetvogelnest.nl

12 OBS IJplein
 Gedempte Insteekhaven 85 
 1025 BA Amsterdam
 020 6341046
 info@ijpleinschool.nl 
 ijpleinschool.nl

13 De Piramide
 Houdringe 2
 1025 BA Amsterdam
 020 6365954
 info@piramideschool.nl  
 piramideschool.nl

14 SBO Universum
 Th. Weeversweg 4
 1025 AW Amsterdam
 020 6361539
 info@sbouniversum.nl
 sbouniversum.nl

15 IJdoornschool
 Alkmaarstraat 14
 1024 TT Amsterdam
 020 6363914
 info@ijdoornschool.nl,   
 ijdoornschool.nl

16 De Weidevogel
 Dorpsweg Ransdorp 31
 1028 BK Amsterdam
 020 4904415
 info@obsdeweidevogel.nl
 obsdeweidevogel.nl
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‘Ik spreek de taal van de 
kinderen, dat helpt’ 

John Bras alias Brassie, Conciërge op OBS De Vier Windstreken

Contact

Klaprozenweg 75 H
1033 NN Amsterdam
020  820 1410
info@innoord.nl
www.innoord.nl

Volg Innoord via

Dit jaarverslag is ook digitaal 
beschikbaar via 
www.innoord.nl/jaarverslag 

Colofon

Redactioneel concept 
en grafisch ontwerp  

Marjolein Rams en  
Michiel van Heeswijk, 
wijstudio.

Tekst 
Merel Kokhuis, Innoord

Fotografie
Stella Vesselinova
Arie Wim Kars, directeur Twiske 
(studiereis)

Druk
Zwaan Printmedia

juli 2019

www.innoord.nl
mailto: info@innoord.nl
https://innoord.nl/jaarverslagen/
https://nl-nl.facebook.com/innoord/
https://twitter.com/innoord?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/innoord/
https://www.linkedin.com/company/innoord/?originalSubdomain=nl
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Sanne Vernet, Intern Begeleider 

‘Voor elk aandachtspunt 
kan ik snel een specialist 

laten invliegen’




