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Onderwijs

Personeel

Onderwijs voor iedereen

Ruimte vrij voor professionals

Bij Portalis zijn alle leerlingen welkom, ongeacht achter-

Professionele ruimte voor de medewerkers: een belangrijk

grond en verleden. Leerlingen worden niet geschorst, er

onderdeel binnen Portalis. Een autonome en deskundige

wordt altijd ingezet op een nieuwe kans en een passende

professional heeft een belangrijke bijdrage in de totale

aanpak. Op basis van onze ervaringen om alle leerlingen

kwaliteit van het onderwijs. Zo werken we dialoog gestuurd

welkom te heten, zien we dat het leerlingen goed doet om

om handelingsverlegenheid te beperken. In het school-

steeds weer een kans te krijgen. Zeker wanneer ze al veel

plan en jaarplan staat uitgewerkt wat de investeringen in

faalervaringen hebben gehad.

professionalisering zijn

Innovatie

Lees meer

Personeelsbeleid

In 2017 is De Werkplaats geopend. Een project, in samen-

Continue investering in medewerkers

werking met o.a. de gemeente Groningen, waar jongeren

Een belangrijke pijler van het personeelsbeleid is dat

met afstand tot de arbeidsmarkt werknemersvaardig

de medewerkers bevoegd, bekwaam en zo mogelijk

heden kunnen leren, technische vaardigheden op kunnen

geregistreerd zijn in het werk dat ze doen. Portalis draagt

doen en uitzoeken waar hun interesse ligt. De Werkplaats

hier aan bij door opleidingen en cursussen aan te bieden.

werkt samen met Handmade Hopes, een woonwinkel in

Zo is in 2017 een groep docenten, loopbaanbegeleiders,

Groningen waar ook jongeren met afstand tot de arbeids-

school
psychologen en teamleiders opgeleid in Consulta-

markt vaardigheden kunnen opdoen.

tieve leerlingbegeleiding (CLB). Samen met de methodiek
‘flitsbezoeken’, zal zo een reflectieve cyclus gestart worden

PBS

om docenten beter te ondersteunen op de werkvloer. Daarnaast is Portalis gestart met Positive Behavior Support,

In 2017 is Portalis gestart met de implementatie van
Positive Behaviour Support (PBS), een schoolbrede aan-

zijn er voor alle medewerkers intervisiebijeenkomsten en
wordt een deel opgeleid tot intervisor.

pak met als doel een positief en veilig schoolklimaat bevor
deren. Het is een gelaagd onderwijssysteem gebaseerd op
het piramidemodel.

Lees meer

Enkele leerlingen
1-5% interventies

Sommige leerlingen
5-20% interventies

Alle leerlingen
80-90% interventies

Bekijk het filmpje met uitleg over PBS van George Sugai,

Huisvesting

PBS- goeroe, dat hij voor de medewerkers van Het Poortje
heeft gemaakt:

Onderwijslocaties in beeld
Portalis is op diverse fysieke locaties actief. We bieden
gesloten en residentieel onderwijs in Kortehemmen (Friesland), Veenhuizen (Drenthe) en in de regio Groningen.
De open vso- onderwijslocatie bevindt zich in de stad
In november vond er een onderwijsdag plaats in het

Groningen.

Lees meer

teken van PBS. Brandi Simonsen, een andere Amerikaanse
expert in PBS, vertelde en inspireerde Portalis-medewerkers over hoe PBS er uit kan zien in de klas.

Lees meer

Professionals dragen
kennis over

PORTALIS
Groningen
PORTALIS
Kortehemmen

PORTALIS
Veenhuizen

Medewerkers van Portalis worden ingehuurd door de
samenwerkingsverbanden. Zij werken mee aan de in
voering van passend onderwijs, begeleiden leerlingen
en docenten en verzorgen trainingen voor teams in het
reguliere en speciaal onderwijs.

Governance
Orde op zaken

Onderzoek
Onderzoek hoog
in het vaandel

Portalis richt haar beleid en organisatie in aan de hand van
de 6 uitgangspunten van de code van goed bestuur.
Lees meer

Portalis is een lerende organisatie. Dit betekent dat wij
investeren in onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs
steeds beter te maken. We doen dat door studenten verschillende onderzoeken te laten uitvoeren en door stages aan
te bieden. De stages zijn op verschillende niveaus en vakgebieden. Zo zijn er stages georganiseerd vanuit de PABO,
maar ook universitaire stages, zoals orthopedagogiek en
(forensische) psychologie.
Daarnaast voeren we onderzoek uit op leerling- en docentniveau. Zo nemen we verschillende vragenlijsten af bij leerlingen en docenten, om de resultaten en opbrengsten, op
individueel- en overstijgend niveau, in kaart te brengen en
ons handelen te verbeteren.

Kwaliteitszorg
Inspectierapport en
kwaliteitssysteem
Portalis draait als onderdeel van Stichting Het Poortje
Jeugdinrichtingen mee op het interne kwaliteitssysteem
van Het Poortje. Lees over audits, HKZ-registratie en het
inspectierapport.

Lees meer

Samenwerking
Partners
Interne partners:
Elker Jeugd- en Opvoedhulp
Juvaid Justitiële Jeugdinrichting
Wilster JeugdhulpPlus
Woodbrookers Jeugdhulp Friesland

Externe partners:

Jaarrekening

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Arbeidsmarktregio Groningen
Renn4
ProVso overleg
Lecso
Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen
ROC’s in Noord-Nederland
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