Voorwoord

Het is een plan van
ons allemaal geworden
Met veel trots presenteren we het schoolplan van het
Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo voor de periode
2016 tot en met 2020.

Voorwoord
schoolplan

Waarom kunnen we hier met zijn allen trots op zijn? In
de eerste plaats omdat het een ambitieus schoolplan is
geworden. We zullen de komende vier jaren het beste van
onszelf moeten geven om onze ambities te realiseren.
Dat zal ieder met plezier doen. We vragen van onze leerlingen
immers ook het beste. We hebben hoge verwachtingen van
hen en we stimuleren hen die ook van zichzelf te hebben.
Zij zullen op onze school – ondanks alle (sociale) verlokkingen die ook om hun aandacht vragen – echt hun best
moeten doen om hun ambities en toekomstdroom waar te
maken. Daar ondersteunen we hen graag in en als het nodig
is dagen we hen graag daartoe uit!
In de tweede plaats is het schoolplan een visiedocument
geworden dat de visie van de school verwoordt. De medewerkers zijn via een evaluatie, een miniconferentie,
verschillende rondetafelgesprekken, een studiedag en
dialoogbijeenkomsten betrokken bij het vormgeven van het
schoolplan. Medewerkers en leerlingen hebben veel inbreng,
richting, ideeën en stof tot nadenken geleverd. De Raad van
Toezicht en de Ouderraden zijn eveneens uitgenodigd om

in een aantal gesprekken een bijdrage te leveren. Ook de
feedback van de inspectie n.a.v. het bezoek in mei 2016 is
in dit schoolplan opgenomen. Kortom: het is een plan van
ons allemaal geworden. Waar voor dank.
We nodigen je daarom graag uit om een bijdrage te leveren
aan dit schoolplan. De komende vier jaar stellen we jaarlijks
afdelings- en sectieplannen op om zo vorm en inhoud te
geven aan de realisatie van dit schoolplan.
Samen vorm geven aan onze ambities voor onze leerlingen.
Daar kijken we nu al naar uit!
Namens de schoolleiding,
Petra Laseur, rector
juli 2016
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Sint-Vituscollege, Sint-Vitusmavo

structuur van het schoolplan...
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Een schoolplan bevat in essentie het antwoord op een aantal strategische vraagstukken zoals: waar staan we eigenlijk voor?
Waar gaan we voor en waar streven we naar voor onze leerlingen?
Welke ambities formuleren we voor ons zelf om dat streven waar te maken?
Hoe ziet dit er dan concreet uit?
De structuur van het schoolplan geeft daar meer duidelijkheid over:

Strategisch vraagstuk

Waar staan we voor?

Waar gaan we voor?

Waar gaan we voor?

Wat gaan we concreet doen?

Hoe is dit vraagstuk
in dit schoolplan
verwerkt?

Visie op de wereld,
de rol van het Vitus
daarin en de visie op
de leerling en leren.

Onze missie.

Onze ambities voor de
periode 2016-2020.

Uitwerking in het
afdelingsplan, teamplan
en sectieplan.

In welk hoofdstuk?

2.1, 2.2 en 2.3

2.4

3, 4, 5, 6, 7

8

Voor de leesbaarheid wordt het woord ‘VITUS’ gebruikt wanneer zowel naar het Sint-Vituscollege als de Sint-Vitusmavo
wordt verwezen.

wij-gevoel, zoektocht, talent, zingeving...

2. Waar staan
en gaan we voor?

2. Waar staan en
gaan we voor?
2.1 Wat zien we in de wereld om ons heen?
De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen
De wereld lijkt steeds ‘kleiner’ te worden. Met vooral ICT als hefboom
volgen technologische en sociale innovaties elkaar snel op; wat
vandaag een innovatie is, wordt morgen ingehaald door de volgende.
De meeste innovaties in deze snel veranderende wereld komen niet
tot stand door unieke uitvindingen te doen, maar door wat reeds
bestaat op een slimme manier aan elkaar te verbinden. Daarom is
het van belang dat mensen hun flexibiliteit, creativiteit en kritisch
denkvermogen verder ontwikkelen.
Ook voor onze leerlingen wordt de wereld kleiner. Via Snapchat,
Skype, WhatsApp, Instagram en wat al niet meer, staan zij
voortdurend met elkaar in verbinding. Via de sociale media zijn
duidingen van hoe de wereld in elkaar steekt en wat daarin gebeurt,
grootscheeps voorradig. Deze wereld vraagt dan ook om een
nieuwsgierige basishouding en zelfreflectie, zodat mensen in staat
zijn voor zichzelf in deze ‘informatiejungle’ te bepalen wat zij tot zich
willen nemen, wat hen interesseert en welke informatie betrouwbaar
is en wat ze er van vinden.
Individualisering en nieuw wij-gevoel
De individualisering zal voorlopig nog wel toenemen. Mensen vinden
het belangrijk voor zichzelf te ontdekken wie zij zijn, waar zij bij
willen horen en wat hen in het leven voldoening schenkt. Zij komen
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op voor hun eigen belangen en zijn steeds mondiger. Toch zien we
ook steeds vaker een nieuw wij-gevoel verschijnen waarin verbinding
en samenwerken onverminderd belangrijk zijn. Gezamenlijk zoeken
we naar een goede invulling van actief burgerschap en betrokkenheid
bij de wereld.
Zoektocht naar talent en nieuwe zingeving
Ook de arbeidsmarkt verandert in een hoog tempo. Beroepen komen
en verdwijnen. Over vijf jaar zullen er beroepen ontstaan waar we
nu nog geen idee van hebben. De arbeidsmarkt stelt dan ook hogere
eisen en vraagt om mensen die hun talenten kennen en flexibel
kunnen benutten.
Ondernemerschap en zelfredzaamheid zullen voor alle werkenden
belangrijker worden. We moeten binnen ons werk én daarbuiten op
zoek naar voldoende rust, voldoening en zingeving – en een voor ons
werkzame balans daartussen. Respect en duurzaamheid zijn daarin
belangrijke woorden.
2.2 Welke rol willen het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo in
die wereld spelen?
Hierboven hebben wij onze visie op de snel veranderende wereld
geschetst. Er is sprake van dynamiek en onvoorspelbaarheid.
Ons onderwijs ondersteunt onze leerlingen in hun persoonlijke
zoektocht in deze wereld - op zoek naar zichzelf en hoe zij zich tot
de wereld verhouden, op zoek naar hun talenten, interesses en
mogelijkheden.

visie, leerling, leren leren, betrouwbaar....
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Welke rol willen wij dan spelen in het leven van onze leerlingen?
•

•

•
•
•

Kennisoverdracht blijft belangrijk op school. Maar op het
Vitus helpen we leerlingen ook bij hun persoonlijke groei en
ontwikkeling;
We bereiden als school leerlingen niet alleen voor op de
arbeidsmarkt, maar ook op een leven dat voldoening geeft en
op een rol als burger in de maatschappij. We dagen hen uit hun
creativiteit, flexibiliteit en kritisch denkvermogen te vergroten;
We willen leerlingen ondersteunen om hun talent te vinden en
zich te ontwikkelen vanuit eigen kracht;
We willen leerlingen plezier in leren geven zodat zij zich zullen
blijven ontwikkelen;
We geven leerlingen ‘ontwikkelkracht’ zodat zij de wereld om zich
heen en de veranderingen die daarin plaatsvinden met zelfvertrouwen tegemoet zullen gaan, binnen een veilige leeromgeving
waarin je mag vallen en opstaan.

De wijze waarop we dat willen doen, hebben we hieronder
verduidelijkt in onze visie op de leerling en leren.

•
•
•
•

zichzelf uitdaagt,
nieuwsgierig en kritisch van aard is en zich interesseert
voor een veelheid van onderwerpen,
na een val weet hoe weer op te staan,
zich een mening kan vormen en deze goed kan verwoorden.

Hiermee bereiden we onze leerlingen vol vertrouwen en plezier voor
op de geschetste veranderende wereld van morgen.

acties voor goede doelen, zingeving en een scala aan excursies de
school als gemeenschap vorm en inhoud geven. Bovendien biedt het
Vitus een solide organisatie van het leren. Leerlingen prijzen onze
heldere en kloppende roosters, onze effectieve leerlingenzorg en de
grote aandacht die wij voor onze individuele leerlingen hebben. Wij
hebben voor wat betreft de organisatie van het onderwijs de school
goed op orde en dat willen we graag zo houden.
...én ambitieus!

Sommige van onze leerlingen die voor het eerst onze school
betreden, hebben al vele van deze eigenschappen in de basis in
huis. Maar dat geldt zeker niet voor elke leerling! Wij beschouwen
het dan ook als onze opdracht en uitdaging om leerlingen in deze
ontwikkeling te ondersteunen waar we kunnen, zodat de leerling meer
kan realiseren dan hij of zij zelf ooit voor mogelijk heeft gehouden.
Zonder het stuur uit de handen van de leerling te nemen, helpen wij
onze leerlingen om een sterke innerlijke structuur – de kenmerken
van de Vitaan - te ontwikkelen, zodat zij stevig in hun schoenen
(leren) staan.

2.3 Onze visie op de leerling en het leren
Het Vitus stelt in zijn visie op de leerling en het leren van de leerling
de leerling centraal, die binnen een ambitieus leerklimaat zijn of
haar (leer)doelen weet te realiseren. Voor ons is een leerling (‘de
Vitaan’) succesvol wanneer deze ontwikkelkracht heeft en vanuit
zelfregie, doorzettingsvermogen en eigenaarschap:

Wat betekent dit nu voor het leren van de leerling bij ons op school?
In onze school mogen leerlingen ontdekken wie zij zijn, wat zij willen
bereiken en hoe zij het beste leren. Zij leren bij ons zelfregie en
eigenaarschap nemen in een betrouwbaar en ambitieus leerklimaat.

•
•
•
•
•
•

Het Vitus heeft zich reeds lang bewezen als het gaat om het
realiseren van een veilige leeromgeving waarin je als leerling jezelf
mag zijn en waarbij de docenten en mentoren sterk betrokken zijn bij
het wel en wee van de leerling. De leerlingen voelen zich gehoord en
gezien in onze school. Het is ook een school met veel mogelijkheden
om je eigen talenten te ontwikkelen en waar sport, kunst en cultuur,

weet wie hij of zij is,
keuzes kan maken,
vertrouwen en zelfvertrouwen heeft,
de volgende stap kan zetten,
optimale resultaten behaalt,
zich kan verhouden tot anderen,

ambitieus, onze missie...

Betrouwbaar...

Onder een ambitieus leerklimaat verstaan wij een leerklimaat waarin
wij leerlingen ondersteunen én uitdagen om hun aanwezige - en
ontwikkelbare - talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend houden wij er rekening mee dat iedere leerling
uniek is, omdat ambities, aanleg en capaciteiten nu eenmaal
verschillen. Leerlingen stellen andere doelen voor zichzelf dan voor
hun klasgenoten en ontwikkelen andere (en eigen) leerstrategieën
die beter bij hen passen.
Naast het behoud van het betrouwbare leerklimaat, besteden
we de komende vier jaren meer aandacht aan leerprestaties als
uitkomsten van leerprocessen. Leerprestaties kunnen ‘academisch’
van aard zijn (cognitieve prestaties zoals het behalen van goede
cijfers voor toetsen en examens), maar ook kunnen zij plaatsvinden
op het gebied van de persoonlijke vorming van de leerling. We
bereiden de leerling voor op het leven en op het werken in een
moderne, globaliserende samenleving met volop uitdaging en
keuzemogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
zich ontwikkelen tot mensen die nieuwsgierig zijn en voortdurend
op zoek zijn naar verbreding en verdieping van hun kennis en
vaardigheden.
In ons leerklimaat stralen wij uit dat leren plezierig kan en mag zijn.
We zullen onze leerlingen niet onder druk zetten om altijd maximale

cognitieve prestaties te leveren, maar we zullen hen wel uitdagen hun
eigen potentieel zoveel als mogelijk en wenselijk is te ontwikkelen
(cognitief, motorisch, creatief, sociaal). We dagen hen ook uit om
stap voor stap de regie over het eigen leren te nemen. In gewone
mensentaal betekent dit: meer (bewust) uit zichzelf te halen.
Bij wie leert op het snijvlak van vaardigheid en uitdaging, ontstaat
het leren spontaan. Wij wensen onze leerlingen veel uitdaging toe en
richten onze ambitieuze leeromgeving daarop in.
2.4 Onze missie
Waar we voor staan én gaan, willen we graag helder communiceren
naar leerlingen en andere belanghebbenden. Daarom formuleren we
hieronder in onze missie zo helder mogelijk wat het Sint-Vitus voor
leerlingen wil betekenen:

Op het Vitus stimuleren we jou je talent
te ontdekken en te ontwikkelen.
Je leer t hier kennis en vaardigheden waarmee je,
in een steeds veranderende wereld,
kan bereiken wat je graag wilt en waar je van droomt.

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe we dit gaan
realiseren: welke ambities stellen we onszelf om onze missie waar te
maken? Wat gaan we doen in 2016-2020?
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leerklimaat, de vitaan...

3. Welke ambities
hebben we?

11

Welke strategie ontwikkelen wij om een ambitieus leerklimaat te realiseren waarin de leerling succesvol kan zijn? Dit is het terrein waarop
onze ambities zich richten. Natuurlijk beginnen we niet bij nul: binnen de havo en het vwo zijn al betekenisvolle ontwikkelingen ingezet en
ook in de mavo wordt een eigen onderwijskundige visie ontwikkeld die past bij de mavoleerling. Het is dus belangrijk aan te sluiten bij wat
er al is en vanuit die kracht verder te ontwikkelen in de richting van het ambitieuze leerklimaat dat wij voor ogen hebben.
Omdat een beeld vaak meer zegt dan woorden, volgt hieronder een schets van het Vitus dat aangeeft wat ons de komende vier jaren
te doen staat.

Ambitieus
leerklimaat
Samenhangende en
doorlopende leerlijnen

Eigentijdse, afwisselende
didactiek (o.a. ICT)

Persoonlijke ontwikkeling
en leren leren

Gymnasium WON

Differentiëren
in verschillen

Atheneum WON

Ontwikkelingsgerichte
feedback

Havo ToBe

Werken vanuit
leerdoelen

Mavo ToDo

Educatief partnerschap met onze relaties versterken
Verder ontwikkelen naar een professionele, lerende organisatie
Medewerkers in hun kracht, ontwikkelings- en resultaatgericht personeelsbeleid vormgeven

De Vitaan
In het ver volg
op dit hoofdstuk
werken wij onze
ambities en
doelen uit.
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4. Wij zorgen
voor een ambitieus
leerklimaat

autonomie, relatie, competentie...

4. Wij zorgen voor een
ambitieus leerklimaat

waarin de leerling zich gehoord en
gekend weet én succesvol kan zijn
Het Vitus heeft de ambitie te komen tot een leerklimaat dat
ambitieus is. Een leerklimaat is de onderwijs-leersituatie in
de school waardoor er tegemoet gekomen kan worden aan de
basisbehoeften van leerlingen. Er is bijvoorbeeld sprake van
vertrouwen en de leerling voelt zich sociaal en fysiek veilig.
Verder is een leerklimaat – wil dit effectief zijn voor het leren van
leerlingen – afgestemd op de behoeften aan autonomie, relatie en
competentie. 1
Als aan één of meer van de basisbehoeften in de onderwijsleersituatie niet voldaan is, kan er niet effectief geleerd worden, of stopt
het leren zelfs volledig.
We gaan uit van:
1. Autonomie
De leerling er vaart dat hij iemand is, eigen besluiten mag
nemen.
2. Relatie
De leerling voelt dat hij erbij hoort, welkom is.
3. Competentie
De leerling beseft dat zijn omgeving vindt dat hij wat kan
en dat zijn prestaties ertoe doen.

Wij spreken uit dat wij hoge verwachtingen van onze leerlingen
hebben. Het lijkt erop dat het minder van belang is dat een leraar
aan alle taak- en beroepseisen min of meer voldoet, dan dat hij
in de ontmoeting met zijn leerlingen vertrouwen uitstraalt. Bij de
leerling ontstaat hierdoor zelfvertrouwen 2 . Daarmee is een ambitieus
leerklimaat – naast een eigentijdse, afwisselende didactiek – vooral
een pedagogisch klimaat: “onderwijs is een pedagogische activiteit
waarbij het gaat om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, tegenwicht
bieden, respecteren, aansporen, prikkelen en zorgen voor leerlingen
en elkaar” 3 .
We besteden de komende vier jaren meer aandacht aan leerprestaties als uitkomsten van leerprocessen. Leerprestaties kunnen
‘academisch’ van aard zijn (cognitieve prestaties zoals het behalen
van goede cijfers voor toetsen en examens), maar kunnen ook

1
2

3

Gebaseerd op het werk van Luc Stevens, genoemd in Ebbens, S. & Ettekoven, S.,
Effectief leren: basisboek, Noordhoff Uitgevers, 2005.
Uit onderzoek in de USA blijkt dat wanneer docenten feedback geven en er aan toe voegen:
“I’m giving you this feedback because I believe in you”, de leerlingen een jaar later
aanzienlijk beter gaan presteren. Zie https://www.youcubed.org/think-it-up/when-youbelieve-in-your-students-they-do-better/.
Dolf van den Berg, Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens
en wereld, Garant, 2015.
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liggen op het gebied van de persoonlijke vorming van de leerling
(o.a. de 21ste-eeuwse vaardigheden).
We bereiden de leerling voor op het leven en werken in een
moderne, globaliserende samenleving met volop uitdaging en
keuzemogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
zich ontwikkelen tot mensen die nieuwsgierig zijn en voortdurend
op zoek zijn naar verbreding en verdieping van hun kennis en
vaardigheden.
In ons leerklimaat stralen wij uit dat leren plezierig kan en mag
zijn. We zetten onze leerlingen niet onder druk om altijd maximale
cognitieve prestaties te leveren, maar we dagen hen wel uit hun
eigen potentieel zoveel als mogelijk en wenselijk is te ontwikkelen. In
gewone mensentaal betekent dit: meer uit zichzelf te halen.
Tijdens het recente inspectiebezoek is dit punt ook als aanbeveling
meegegeven. (zie bijlage I)
Hoe bereiken we een ambitieus leerklimaat? In ons schoolplan gaan
we uit van de volgende overtuigingen en doelen:
Over tuigingen:
1. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, en spreken
die ook naar hen uit.
2. We gaan er van uit dat elke leerling een uniek individu is, met
eigen behoeften, doelen en ambities, leerstrategieën (de
wijze waarop de leerling het beste leert), interesses, talenten,
capaciteiten en mogelijkheden.
3. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van onze
collega’s; ook deze spreken we uit. Ons voorbeeldgedrag en
handelen hierbij zijn essentieel.

4

4.1 Werken vanuit leerdoelen
In ons onderwijs gaan wij in 2020 meer dan nu het geval is uit
van de leerdoelen van de leerling. Een leerdoel is een heldere
beschrijving van de kennis of informatie die moet worden verwor ven,
in tegenstelling tot een opdracht of leertaak. 4
Idealiter stelt onze leerling zijn of haar eigen leerdoelen vast - vanuit
de ambities die de leerling zelf heeft - in samenspraak met de docent
op basis van het curriculum. De praktijk is dat die leerdoelen nu voor
een (te) groot deel extern gestuurd worden, omdat in het centraal
examen bepaalde kerndoelen behaald moeten worden. Het gevaar
hier van is dat leerlingen zich meer gaan bezighouden met de leertaken
die in de lessen aan bod komen, dan met de leerdoelen zelf.
Wanneer de leerling het leerdoel van een leeractiviteit helder heeft,
kan hij of zij zich een beeld vormen van wat hier voor nodig is,
waar hij of zij op een gegeven moment in het leren staat en welke
leerstrategie hem of haar het beste gaat helpen dit leerdoel te
behalen.
Hoe leert de leerling nu eigenlijk het beste? Als hij of zij daar het
antwoord op kan vinden, heeft de leerling niet alleen tijdens zijn of
haar schoolloopbaan daar voordeel van, maar gedurende het hele
leven. Leerlingen die eigenaarschap nemen voor hun leerdoelen
zullen zichzelf motiveren en minder of niet afhankelijk zijn van de
docent die ‘aan de motivatie sleurt’. De lessen worden hierdoor voor
leerlingen meer gestructureerd, effectiever en ook ambitieuzer.
4.2 Ontwikkelingsgerichte feedback
De leerling die zijn of haar leerdoelen helder heeft, ze uitdagend en
realistisch vindt, wordt door de docenten erin ondersteund zelf te

Hierbij baseren wij ons op het werk van Robert J. Marzano, Becoming a reflective teacher, 2012 en John Hattie, Leren zichtbaar maken, Bazalt Educatieve Uitgaven, 2014.

differentiëren, aanbod, aanpak...
ontdekken waar hij of zij ten opzichte van dit leerdoel staat. Zo
kan de leerling zijn of haar eigen leerproces monitoren en er
eigenaarschap over nemen.
De docenten in de school zullen uiterlijk in 2020 een effectieve
balans hebben aangebracht in summatieve (beoordelende) en
formatieve (ontwikkelingsgerichte) feedback. Dit betekent dat de
school de toetsen anders zal opzetten. Summatieve feedback, zoals
toetsen en examens, wordt door leerlingen vaak meer gezien als een
punt in plaats van een komma, en het leren houdt na het aanhoren
van het cijfer vaak op. Ontwikkelingsgerichte feedback geeft de
leerling inzicht in zijn of haar vorderingen in het leren.

Differentiatie is de wijze waarop een docent met deze verschillen
tussen leerlingen omgaat. Dit geldt voor de lessen, voor de toetsen
en voor de activiteiten buiten de lessen. Dit houdt concreet in
dat docenten ernaar streven de instructie zoveel mogelijk aan
de behoeften van de leerling aan te passen en dat de docent
hulpmiddelen aanbiedt die goed bij de leerling passen.
De school zet tevens de OBIT-werkwijze in. OBIT staat voor
Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen: vier begrippen die
gebruikt worden bij toetsdifferentiatie, vooral in de MH-afdeling en
de HV-afdeling.
Vormen van differentiatie zijn:

De essentie is dat de leerling leert reflecteren. Hieronder verstaan we
dat de leerling terugkijkt naar het verleden (of een ervaring), stilstaat
bij het heden en vooruitblikt naar de toekomst. In relatie tot het leren
betekent dit dat de leerling leert vragen te beantwoorden als: hoe is
het leren je vergaan? Waar sta je nu in je leren (begrijp je alle leerstof
of heb je nog vragen?) en: wat wordt je volgende stap om het geleerde
nog beter in de vingers te krijgen, of hetgeen je niet snapt wel te
gaan begrijpen? De leerling reflecteert individueel, samen met andere
leerlingen (peer feedback), en/of krijgt feedback van de docent. Zo
leren de leerlingen feedback geven en de feedback die zij van anderen
krijgen te verwerken in hun leerproces om hun leerdoelen dichterbij te
brengen en eventueel hun leerstrategieën aan te passen.
4.3 Differentiëren in aanbod en aanpak
Wij nemen als uitgangspunt dat onze leerlingen uniek zijn: zij
hebben allemaal verschillende ambities, talenten en capaciteiten.
Daaruit vloeit logischerwijs voort dat zij ook verschillende onderwijsbehoeften hebben en dus iets anders van onze docenten vragen.
De kunst is uit te vinden wat nu goed past bij de onderwijsbehoefte
van de leerling en daarop ons handelen in de leeromgeving en het
onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen.

•
•
•
•
•
•

Niveaudifferentiatie
Tempodifferentiatie
Differentiatie naar leerstijl
Differentiatie naar verschillende soorten intelligenties
Differentiatie naar belangstelling
Differentiatie naar voorkennis

Het gaat erom dat we ons bewust zijn van de verschillen tussen
leerlingen en hier op adequate wijze mee omgaan, met als doel de
leerling verder te brengen in het leerproces (“Ken je klas”).
Het Vitus heeft de afgelopen jaren ook steeds meer gedifferentieerd
tussen de afdelingen met hun specifieke mavo-, havo- en vwoleerlingen. Er is externe differentiatie in de vorm van allerlei nietlesgebonden activiteiten binnen en buiten school, waaronder de
parascholaire dagen en Vitusbreeddagen. We vinden deze vorm
waardevol en willen deze – waar mogelijk – verder uitwerken.
Leerprestaties worden via het leerlingvolgsysteem gemonitord en
geanalyseerd. Op basis hier van kan een docent direct inspelen op
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persoonlijke ontwikkeling, leren leren, begeleiding...

eigentijdse afwisselende didactiek...

wat de leerling of een groep leerlingen op dat moment nodig heeft.
Naast de differentiërende docent (één-op-één met de leerling
en/of samen met zijn collega’s) zal het Vitus ook kijken naar de
randvoorwaarden die differentiatie mogelijk maken. Hierbij kan
gedacht worden aan de fysieke leeromgeving (is er ruimte en
gelegenheid voor groepjes leerlingen om zelfstandig te werken in de
school?) en de planning van het onderwijs in de vorm van roosters
(lenen onze lessen zich qua duur en inhoud voor differentiëren?).

Wij leggen een relatie tussen dit soort studievaardigheden en
21ste-eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICTgeletterdheid, mediawijsheid, sociale en/of culturele vaardigheden,
creativiteit, kritisch denken en probleemoplossingsvaardigheden. 5
De meest optimale transfer (inzet van dergelijke algemene vaardigheden in verschillende situaties) vindt plaats wanneer alle (vak)
docenten deze vaardigheden in hun onderwijsactiviteiten verwerken
én benoemen.

coaches rondom de leerling gaan staan. De vakdocenten monitoren
de ontwikkeling van hun leerlingen continu en communiceren
tijdig met de desbetreffende mentoren en coaches over positieve
ontwikkelingen en eventuele aandachtspunten ten aanzien van de
leerling en zijn of haar leren.

4.4 Persoonlijke ontwikkeling en leren leren
De “Vitaan” die wij hebben geschetst is een leerling die niet alleen
cognitieve kennis verwerft, maar ook als persoon stevig in zijn
schoenen staat en goed voorbereid is op de 21ste eeuw. De Vitaan
weet hoe te ‘leren leren’ (door studievaardigheden te ontwikkelen,
door leerstrategieën te ontwikkelen die voor hem of haar goed
werken). Met de persoonlijke ontwikkeling hangt persoonlijke
begeleiding samen en met leren leren hangt een doorlopende leerlijn
studievaardigheden samen.

Persoonlijke begeleiding
Voor ons spelen drie begeleidingsvormen een rol: mentoraat,
coaching en leerlingenzorg. We zullen het mentoraat en de coaching
van de leerling versterken. Het mentoraat gaat uit van het beginsel
“Ken je klas”. De mentor richt zich op het niveau van de klas of
stamgroep.

Doorlopende leerlijn studievaardigheden en 21ste-eeuwse
vaardigheden
Wij gaan onze leerlingen een doorlopende leerlijn studievaardigheden
aanbieden. Dit houdt in dat vanaf het eerste tot het laatste leerjaar
de leerling de studievaardigheden verwerft die hij of zij door het
gehele curriculum heen herkent en kan inzetten.
Voorbeelden van studievaardigheden zijn het herkennen en ontwikkelen van leerstrategieën, het leren over het (puber)brein, het
inzicht verwer ven in hoe je goed informatie kunt verwerken (mind
maps), het leren hoe je het beste je huiswerk kunt leren en maken,
het leren maken van een goede planning en het leren hoe je kunt
samenwerken in projecten.
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Hij of zij monitort actief hoe het met de groep leerlingen als groep
gaat, hoe het leerklimaat is, welke bevorderende factoren er zijn
om uit te bouwen en welke verstorende factoren er zijn om op in te
grijpen, idealiter samen met de leerlingen.
De coach richt zich met de leerling op:
• het stellen van realistische, uitdagende en heldere doelen
door de leerling zelf (bijv. ten aanzien van het type onderwijs
dat bij de leerling past: mavo, havo of vwo);
• het ontdekken door de leerling welke leerstrategieën voor hem
of haar het beste werken (kortom: hoe de leerling het beste
leert) en wat hij of zij daar voor moet doen.
Ook vakdocenten werken vanuit het beginsel “Ken je klas”. We
verwachten van de vakdocenten dat zij samen met de mentoren en

Ook kunnen zij samen met mentoren het leerklimaat in de klas
obser veren, met elkaar en met de leerlingen bespreken en - idealiter
samen met de leerlingen - passende acties bedenken en uitvoeren.
De komende vier jaar moet uitwijzen of de twee rollen van mentor en
coach door één en dezelfde persoon uitgevoerd kunnen worden of
dat het zinvoller is ze bij verschillende personen te beleggen.
Het Vitus staat bekend om haar uitstekende leerlingenzorg. Samen
met onze partners in het regionale samenwerkingsverband Qinas
realiseren wij passend onderwijs waarin zorg op maat en bijvoorbeeld begeleiding bij faalangst en dyslexie geboden wordt. Deze
zorg is zo sterk ontwikkeld en onderscheidend ten opzichte van onze
collegascholen, dat wij de komende vier jaren de ambitie hebben
de huidige kwaliteit er van te waarborgen. We zullen op het punt van
de leerlingenzorg geen nieuw beleid formuleren, tenzij wettelijke of
regionale ontwikkelingen dit van ons vragen.
4.5 Eigentijdse, afwisselende didactiek (o.a. ICT)
Onderwijs dat uitgaat van een optimale mix van digitale en
meer traditionele leermiddelen kan het onderwijs effectiever,
efficiënter en aantrekkelijker maken. We gaan dan ook voor een
eigentijdse, afwisselende didactiek. Dit wil zeggen dat de secties
de opdracht hebben naar mogelijkheden te zoeken om de leerstof
in een optimale didactische mix aan te bieden waar een plek is
voor creativiteit, mediawijsheid, informatie- en ICT-vaardigheden,
communicatie, samenwerken, probleemoplossen en kritisch denken.
Een mix die past bij de leerstof, de docent, de leerlingen, de

investeringsmogelijkheden van de school, de faciliteiten binnen en
buiten de school, enz. We zijn van mening dat wanneer de school
deze 21ste-eeuwse vaardigheden aanleert, zij ook 21ste-eeuwse
leermiddelen zal inzetten.
Dat leerlingen in toenemende mate digitale communicatiemiddelen
gebruiken in hun leven, zal niemand ontkennen. Iedereen ziet de
jeugd continu in de weer met haar smartphone of tablet. Jongeren
verstaan zich met hun leeftijdsgenoten via (actuele) sociale
netwerken als Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, enz. Hoewel
we eigentijds onderwijs willen bieden, is het gebruik van digitale
leermiddelen niet onomstreden: leren is ook een fysiek sociaal
proces. Het is niet effectief als leerlingen de hele dag achter een
tablet of pc leren.
Gezien de er varingen van de afgelopen jaren is het belangrijk niet
te hoge verwachtingen te hebben van de vaak gesuggereerde perdefinitie-meerwaarde van het gebruik van ICT-leermiddelen in de
les om motivatie, differentiatie en inzicht in het eigen leerproces
door leerlingen een impuls te geven. Daar voor zijn de innovaties
van de aangeboden lesmethoden van de uitgeverijen (in combinatie
met de hoge kosten voor de school) beperkter gebleven dan enkele
jaren geleden voorspeld. Bovendien kost het docenten veel tijd om
aanvullend lesmateriaal te ontwikkelen.
Bovenstaande laat het streven onverlet dat wij digitale leermiddelen
inzetten die het leren van leerlingen ten goede komen. Het houdt ons
onderwijs eigentijds.
De docent kan door de inzet van digitale leermiddelen ook tijd
‘winnen’. Door leerlingen bijvoorbeeld een les thuis te laten
voorbereiden middels het bekijken van tutorials of filmpjes, kan de
docent in de les eerder leerlingen individueel begeleiden.
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leerlijnen, mavo ToDo...
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havo ToBe, atheneum, gymnasium...

4.6 Samenhangende en doorlopende leerlijnen
Hoewel de indeling van ons onderwijssysteem in soorten en typen
onderwijs wel eens anders doet geloven, is het leren voor onze
leerlingen een continu proces. Wij vinden het belangrijk dat de
leerling bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs,
van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs,
hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs, maar ook bij de
overstap naar een volgend leerjaar, zo min mogelijk overlap, breuken
of tekortkomingen in het leerproces er vaart.

Mavo ToDo
Er is niet één typering van de mavoleerling mogelijk, maar er zijn wel
kenmerken van de mavoleerlingen te geven. Over het algemeen geldt
het volgende voor de mavoleerlingen: de mavoleerlingen hebben
een grote praktische aanleg. Eigen er varingen en belevenissen staan
vaak voorop. Mavoleerlingen zijn heel gevoelig voor sfeer en hun
opvattingen zijn tamelijk vaak zwart-wit. Veel mavoleerlingen hangen
sterk aan de peer group. Veel mavoleerlingen zijn snel afgeleid. 6
Mavo-leerlingen blijken het beste als volgt te leren:

Havo ToBe
Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 is de havo op
zoek naar een eigen identiteit. De ‘typische havoleerling’ lijkt niet
te bestaan: sommige onderzoeken geven aan dat een havoleerling
meer met een vmbo-leerling gemeen heeft, andere onderzoeken
vergelijken de havoleerling meer met een vwo-leerling. De havo wordt
gekenmerkt door een hoog percentage zittenblijvers. Daarom zijn
veel havoscholen op zoek gegaan naar een aanpak die voor dit type
leerlingen goed werkt. 7

Hoewel de school natuurlijk wel met dit soort grenzen te maken
heeft, proberen we de knellende werking er van op het leren zoveel
mogelijk weg te nemen. We willen hierin proactief handelen en
datgene wat wij zelf kunnen beïnvloeden, met beide handen
aanpakken. Er wordt een doorlopende leerlijn van het eerste tot het
laatste leerjaar ontwikkeld, op en tussen alle onderwijsniveaus.

•
•

De opleiding moet praktisch en toepassingsgericht zijn;
De leerlingen houden niet van lezen, maar leren het liefst
door te doen;
Beroepsgerichte vakken hebben over het algemeen de voorkeur
van de leerling;
De leerlingen leren het liefst aan de hand van didactische werkvormen waarbij een concrete manier van verwerken van de
leerstof centraal staat. Hierbij kan men denken aan toepassen,
voorbeelden bedenken en oefenen;
Bij de regulatie- en motivationele activiteiten hebben de leerlingen veel ondersteuning en maatwerk nodig. Uit zichzelf zijn de
leerlingen niet geneigd deze activiteiten te verrichten.

Zo ook het Sint-Vituscollege. Voor de havoleerlingen is havo
ToBe ontwikkeld, waardoor er in het curriculum en de didactiek
een sterkere aansluiting op het hoger beroepsonderwijs wordt
gerealiseerd. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht
en Betekenisvol onderwijs. Hoewel de havo een algemeen
vormende opleiding is, wordt door gastlessen en bijvoorbeeld
sollicitatietrainingen de oriëntatie en voorbereiding van de havoleerling op de arbeidsmarkt en op een beroepsopleiding versterkt.
Wij zullen dit profiel voor havo-leerlingen verder ontwikkelen in
de lijn van het ambitieuze leerklimaat. Havo ToBe lijkt goed aan
te sluiten op wat onze havoleerlingen van ons willen: de eerste
resultaten zijn veelbelovend.

De intrinsieke motivatie is op de mavo een aandachtspunt. Motiveren
van mavoleerlingen is maatwerk. In dit schoolplan stellen wij ons
tot doel om zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 2020, voor
mavoleerlingen een specifieke doorlopende leerlijn te ontwikkelen:
mavo Toepassings- en Doelgericht onderwijs (afgekort tot mavo
ToDo). Het zal de leerlingen ten goede komen als het onderwijs aan
de Sint-Vitusmavo rekening houdt met hun specifieke kenmerken en
voor de mavo een afzonderlijk profiel ontwikkelt.

Het atheneum
Het atheneum valt samen met het gymnasiumonderwijs binnen
het Vitus onder de brede noemer ‘voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs’. Deze nadruk op ‘wetenschappelijk’ zien we op
onze school terug in de werkzaamheden in het kader van WON
(Wetenschapsoriëntatie Nederland). WON heeft tot doel een
wetenschappelijke houding bij leerlingen te ontwikkelen en deze
centraal te stellen in het vwo-onderwijs. Deze leerlijn wordt vorm-

Door samenhang tussen de leerjaren te creëren, is het voor de
leerling duidelijk wat er op welk moment van hem of haar verwacht
wordt. We realiseren zo een soepele plaatsing van onze leerlingen op
de juiste plek, bijvoorbeeld bij het op- of afstromen.

•
•

•

We realiseren een specifieke aanpak voor onze doelgroepen
We hebben als uitgangspunt genomen dat alle leerlingen van elkaar
verschillen en dus uniek zijn. Daarnaast zijn er overeenkomsten
tussen leerlingen. In de school maken we onderscheid tussen de
doelgroepen mavo, havo, atheneum en gymnasium. Wat we met deze
doelgroepen van plan zijn als het gaat om een specifieke aanpak en
profilering, volgt hierna.

6

Hamstra & Van der Ende, De vmbo leerling: onderwijspedagogische en ontwikkelingspsychologische theorieën, CPS, 2006.

7

https://www.vn.nl/havoleerlingen-hebben-een-eigen-aanpak-nodig

gegeven in een doorlopende leerlijn van klas 1 tot en met klas 6.
Zowel voor de atheneumleerlingen als de gymnasiumleerlingen zal de
wetenschappelijke houding via WON nog meer nadruk krijgen op het
Sint-Vituscollege. Bovendien versterken we onze toptalenttrajecten
voor excellerende leerlingen. Daarmee zorgen we voor een optimaal
ver volg van de leerloopbaan van deze leerlingen en een goede
aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs.
Het gymnasium
Een gymnasiast is – zo kan elke docent vertellen die aan
gymnasiasten lesgeeft – een ander type leerling dan een leerling van
het atheneum. Een onderzoek 8 brengt de volgende verschillen tussen
gymnasiasten en atheneumleerlingen aan het licht:
• Gymnasiasten kiezen vaker dan atheneumleerlingen voor het
wetenschappelijk onderwijs;
• Vooral in het wetenschappelijk onderwijs zijn de resultaten van
gymnasiasten beter dan die van de atheneumleerling: ze behalen
meer studiepunten en blijven vaker doorstuderen in de opleiding
die ze hebben gekozen;
• Gymnasiasten doen het in het basisonderwijs beter dan andere
leerlingen;
• Gymnasiasten zijn meer intrinsiek en minder extrinsiek
gemotiveerd dan de atheneumleerlingen.
Bovenstaand onderzoek rechtvaardigt de conclusie dat een
gymnasiast een leerling is met onderscheidende kenmerken. Het
Sint-Vituscollege stelt zich ten doel om voor 2020 een duidelijk en
kenmerkend profiel voor het gymnasium verder uit te werken. Daarbij
zijn de richtlijnen uit het document “Een Gouden Standaard voor
de Gymnasiumopleiding” van de Stichting Leerplan Ontwikkeling
Nederland (SLO) leidend.
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bildung, samenvatting...
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Naast het reguliere onderwijs in de klassieke talen en culturen, kan
de leerling via extra activiteiten er varen hoe levend en praktisch de
kennis en vaardigheden van een gymnasiast zijn. De behoefte aan
Bildung zal nader worden onderzocht.
Samenvatting
Met mavo ToDo, havo ToBe, het atheneum en het gymnasium ontstaan
vier duidelijk geprofileerde benaderingen die afgestemd zijn op de
leerlingkenmerken binnen de mavo, de havo, het atheneum en het
gymnasium. Niet alleen sluiten deze benaderingen beter aan op de
kenmerken en behoeften van onze leerlingen, ook maken we daarmee
de verschillende profielen van het onderwijs voor de leerlingen en
hun ouders meer zichtbaar.
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In aansluiting op voorgaande formuleren we in dit plan een
onderzoeksvraag. Deze dient in de komende jaren te worden
beantwoord. Het gaat om de vraag naar de wenselijkheid van
‘schools’ als voorbereiding op het ver volgonderwijs. Onderstaande
tekst moet worden gelezen als een onderzoeksvraag.
Het is onze ambitie om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en hun
ambities en dromen te laten verwezenlijken. Dit doen we onder meer door
veel tijd vrij te maken voor externe differentiatie in de vorm van het toevoegen
van extra keuze-onderdelen aan het curriculum. Om de keuzes van leerlingen
nog meer in relatie te brengen met hun ambities en dromen willen wij zo
vroeg mogelijk met onze leerlingen in gesprek over wat zij nastreven in hun
leven. Waar liggen hun talenten, en welk beroepsbeeld streven zij na? Waar
ligt de door hen gedroomde toekomst? Door te proberen deze vragen te
beantwoorden en vast te leggen, ontwikkelen de leerlingen als het ware hun
eigen persoonlijke por tfolio voor nu en voor de toekomst.
Op die manier bereidt een leerling zich niet alleen beter voor op de
ver volgopleiding door de bijbehorende competenties, vaardigheden en houding
te ontwikkelen, maar komt hij of zij er ook sneller achter of de juiste keuze wel
gemaakt is. Hiermee wordt ons onderwijs betekenisvoller voor leerlingen.
We gaan in dit licht onderzoeken of het zinvol en effectief is – en zo ja, onder
welke voorwaarden - om verschillende ‘schools’ aan te bieden. Een ‘school’
is een thematisch, samenhangend pakket aan onderwijsactiviteiten die
voor leerlingen toegevoegde waarde hebben in het licht van de toekomstige
werkomgeving die zij ambiëren (denk aan reguliere lessen, maar ook
gastlessen, cursussen, studiereizen, stages, werkcolleges enz.).
Lettend op wat de arbeidsmarkt en het ver volg-onderwijs vragen, kan men
denken aan de volgende schools: schools for Law, Medicine, Ar t, Science,
Business, Languages en Spor ts.

5. Wij zorgen
voor een
ontwikkelings- en
resultaatgericht
personeelsbeleid

In het voorgaande deel van ons schoolplan zijn zes doelen benoemd die ons helpen een ambitieus leerklimaat te realiseren waarin de leerling
zich gehoord en gekend weet én succesvol kan zijn. In de randvoorwaardelijke sfeer zijn er nog drie ambities van belang om dit ambitieus
leerklimaat waar te kunnen maken. Deze ambities hebben betrekking op ons personeelsbeleid, ons lerend vermogen en professionaliteit en het
educatief partnerschap met onze relaties in het onderwijs en daarbuiten. We werken ze hierna verder uit.
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5. Wij zorgen voor een

ontwikkelings- en resultaatgericht
personeelsbeleid dat medewerkers
in hun kracht zet en houdt
Het waarmaken van onze visie en de ondersteunende onderwijsprincipes vergt professionalisering van docenten, leidinggevenden
en OOP’ers. Wij zullen de komende vier jaren ons personeelsbeleid
verder ontwikkelen vanuit de volgende vier principes:
1. Zelfregie en eigenaarschap staan centraal.
Het ambitieuze leerklimaat dat wij onze leerlingen willen
aanbieden geldt onverkort óók voor onze medewerkers.
Voor al onze medewerkers geldt dat zij de zelfregie en het
eigenaarschap voor hun eigen presteren en ontwikkelen
moeten en mógen nemen;
2. We werken ontwikkelings- én resultaatgericht.
Door de verwachte resultaten met elkaar als medewerker
en leidinggevende te bespreken en vast te leggen, werken
we toe naar een cultuur waarin we van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting toewerken. De doelen
van de school en de afdeling zijn hierin leidend. Vanuit de
na te streven resultaten formuleert de medewerker de vraag
hoe hij of zij die gaat realiseren en wat daar voor nodig
is vanuit de organisatie. Zo kan het nodig zijn om een
studie of training te volgen om ergens competenter in
te worden of mee te lopen met een collega die op een
bepaald onderdeel al competent is;

3. We staan vanuit onze kracht in ons werk.
Mensen die zich inzetten vanuit datgene waarin ze goed zijn en
waar voor ze talent hebben, zullen beter presteren en effectiever
professionaliseren. In het professionele gesprek wordt voor
iedere medewerker vastgesteld waarin zijn of haar kracht schuilt
en waar de ontwikkelruimte zit;
4. De medewerkers hebben hoge verwachtingen van zichzelf en
van elkaar.
Gebaseerd op deze vier principes stellen wij ons de volgende doelen.
5.1 Het professionele gesprek wordt de ruggengraat van ons
personeelsbeleid
Onze leerlingen willen gehoord en ge-zien worden. Hetzelfde geldt
voor onszelf als medewerkers van de school. Het professionele
gesprek tussen leidinggevende en medewerker vormt daarom de
ruggengraat van ons personeelsbeleid de komende jaren. Hierin
worden doelen vastgesteld, ontwikkelafspraken gemaakt en
feedback en feedforward gegeven. Een centrale rol speelt daarbij
het competentieprofiel van de Vitusdocent (zie bijlage II). Het
professionele gesprek is bij uitstek de plaats waar de doelen van
de organisatie en de talenten, capaciteiten en voorkeuren van de
medewerker gematcht worden.

docent, leidinggevende, investeren...
Vanuit deze match stelt de medewerker eigen ontwikkelingsdoelen.
Overigens vindt het contact tussen medewerker en leidinggevende
natuurlijk niet alleen plaats in de gesprekscyclus, maar ook gewoon
in de wandelgangen en op de werkplek zelf.
Het personeelsbeleid maakt onderscheid tussen drie typen medewerkers: docenten, OOP’ers (onderwijsondersteunend personeel) en
leidinggevenden. In het professionele gesprek (ontwikkelingsgesprek)
met hen worden de volgende onderwerpen besproken.
De docent:
• Stelt zichzelf de vraag wat hij of zij kan ontwikkelen om de
doelen van dit schoolplan te realiseren (denk aan begeleidende,
pedagogisch-didactische en digitale vaardigheden);
• Stelt zichzelf heldere (leer)doelen en ontwikkelt zicht op de
meest effectieve leerstrategieën zodat hij of zij vanuit zijn of haar
talenten en capaciteiten een bijdrage kan leveren;
• Toont een onderzoekende houding: de docent is nieuwsgierig
naar het eigen handelen met leerlingen - werkt het wat ik doe
of wat ik de leerlingen laat doen? De docent neemt kennis van
wetenschappelijk onderzoek om de professionele basis van
waaruit hij of zij werkt te verdiepen en te verbreden;
• Pakt de professionele ruimte die hem of haar geboden wordt.
Deze professionele ruimte is noodzakelijk om gezamenlijk het
onderwijs te kunnen verbeteren en vernieuwen, om zelf als
professional succesvol te kunnen zijn, om te werken in een
professionele leergemeenschap en om betekenisvolle relaties
met partners van onze scholen aan te gaan.
De OOP’er:
• Gaat uit van ser vicegerichte dienstverlening met als doelgroepen
de leerlingen, hun ouders/verzorgers, de docenten en de
leidinggevenden;
• Stelt zichzelf de vraag wat hij of zij kan ontwikkelen om de

•

doelen van dit schoolplan te realiseren;
Stelt zichzelf heldere (leer)doelen en ontwikkelt zicht op de
meest effectieve leerstrategieën zodat hij of zij vanuit zijn of haar
talenten en capaciteiten een bijdrage kan leveren.

De leidinggevende - rector, conrector, afdelingsleider en teamleider:
• Voert het professionele gesprek met docenten. Hij of zij begeleidt
docenten door middel van het stellen van doelen, het maken
van resultaatafspraken, het kijken waar ondersteuning mogelijk
is, het in beeld brengen van de talenten en de capaciteiten
van de docent en het vaststellen van wat de docent van de
leidinggevende nodig heeft;
• Werkt aan de versterking van zijn of haar persoonlijke effectiviteit
om het onderwijskundig en coachend leiderschap te vergroten
dat past bij de ontwikkeling die de school voorstaat;
• Meldt zich aan voor het schoolleidersregister en houdt hier voor
zijn of haar bekwaamheden op peil;
• Stelt zichzelf heldere (leer)doelen en ontwikkelt zich op de meest
effectieve leerstrategieën, zodat hij of zij vanuit zijn of haar
talenten en capaciteiten een bijdrage kan leveren.
De afdelingsleider en teamleider doorlopen eenzelfde gesprekscyclus
met de conrector, de conrector met de rector en de rector met een
vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht.
5.2 We blijven investeren in het welbevinden van onze medewerkers
We blijven investeren in het welbevinden van onze medewerkers. Door
geregeld onze medewerkers te bevragen naar hoe zij het werken in onze
school ervaren, naar wat er goed gaat en naar wat er beter kan, blijven
we ervoor zorgen dat het welbevinden op een hoog peil blijft. Zo blijven
we ook gericht investeren in het reduceren van (gevoelens van) overbelasting onder onze medewerkers. In het professionele gesprek wordt
indien mogelijk achterhaald waar gevoelens van niet-welbevinden vandaan komen en wat hierin een passende oplossing kan zijn.
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6. Wij ontwikkelen ons verder
tot een professionele, lerende organisatie
We groeien toe naar een professionele, lerende organisatie. De
kern van een professionele, lerende gemeenschap is een groep van
professionals die individueel en vooral collectief op een kritischreflectieve manier de eigen praktijk onderzoekt, met als doel die
praktijk te verbeteren. Het ultieme doel is het verbeteren van de leerresultaten van alle leerlingen die onze school bedient.
We laten ons hierbij inspireren door het concept van de professionele
leergemeenschap. Een professionele leergemeenschap heeft in ieder
geval de volgende kenmerken:
•

•

•
•
•

Het is een groep docenten. Samen stellen de docenten zich
verantwoordelijk voor de opbrengsten van bepaalde, eventueel
samenwerkende vakken, bepaalde leerjaren en een bepaalde
groep leerlingen;
Zij gaan na wat in hun vak werkt en wat niet werkt, leren van
elkaar, stellen hun didactische aanpak bij met behulp van
‘evidence-based’ strategieën;
Zij evalueren hun werk in het licht van concrete resultaten en
stellen zo nodig hun aanpak bij;
Zij nemen geen genoegen met zaken als uitval, doubleren, slecht
klassenklimaat, of zelfs “slecht functionerende” collega’s;
Zij weten dat lesgeven een buitengewoon complexe zaak is en
dat je niet in je eentje je eigen lespraktijk kunt verbeteren.
Daar voor heb je collega’s nodig, die samenwerken aan de
verbetering van ieders opbrengsten, zonder te oordelen.

In het verder toegroeien naar deze professionele, lerende organisatie
ondernemen wij de komende vier jaren actie op de volgende punten:

we gaan meer opbrengstgericht werken, we gaan leren feedback
en feedforward te verwerken en te geven, we versterken onze
kwaliteitszorg, we stemmen onze huisvesting en leeromgeving af op
onze visie en ambitie en tot slot realiseren we effectieve(re) sturing
op de financiën van de school.
Om een goede start met bovenstaande te kunnen maken gaan
we vanaf komend schooljaar, naast de indeling in secties, ook
gezamenlijk werken binnen afdelingen (Sint-Vituscollege) en binnen
teams (Sint-Vitusmavo). Docenten binnen een afdeling of team
werken gezamenlijk aan de onderwijskundige ontwikkelingen uit het
schoolplan én aan de doelen van de professionele leergemeenschap.
De vier afdelingen binnen het Sint-Vituscollege zijn met ingang
van het schooljaar 2016-2017:
• de brugklassen atheneum/havo
• de klassen havo 3 tot en met 5
• de klassen 1 tot en met 3 van het atheneum en het gymnasium
• de klassen 4, 5 en 6 van het atheneum en het gymnasium.
De twee teams binnen de Sint-Vitusmavo zijn met ingang van
het schooljaar 2016-2017:
• De klassen 1 en 2 mavo/havo (team Onderbouw)
• De klassen 3 en 4 mavo (team Bovenbouw)
6.1 Meer opbrengstgericht werken
We zullen onze kwaliteitsgerichtheid en kwaliteitszorg een impuls
geven door steeds meer opbrengstgericht te werken. De Inspectie
definieert ‘opbrengstgericht’ als ‘kenmerk van een school die
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systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de
prestaties van haar leerlingen’. 9
Het opbrengstgericht werken kent twee perspectieven.
• Het verantwoordingsperspectief: willen weten hoe het zit en
ver volgens daarnaar handelen;
• Het ontwikkelperspectief: collectieve inzet voor alle leerlingen
en onderlinge steun door docenten, leren van en met elkaar.
In het opbrengstgericht werken vormt de plan-do-check-act-cyclus
(pdca-cyclus) een belangrijk instrument en we gaan de komende
jaren allen met deze cyclus actief aan de slag.
6.2 Versterken van onze kwaliteitszorg
In 2016-2020 focussen wij op de volgende aandachtsgebieden:
• Resultaten: we versterken de pdca-cyclus en het opbrengstgericht werken;
• Kwaliteit begeleiding leerlingen: het opleiden en ondersteunen
van coaches en/of mentoren;
• Kwaliteit van de lessen: het uitvoeren en borgen van lesbezoeken
met de bijbehorende nabesprekingen en het afnemen en borgen
van enquêtes onder leerlingen en ouders;
• Borging van de kwaliteit van de secties: de secties in onze
school variëren in de mate waarin zij resultaatgericht werken,
hun eigen ontwikkeling borgen, hun vakgebied bijdetijds houden
en organisatiebrede doelen inpassen in het beleid van de sectie.
In de periode 2016-2020 zullen we een kwaliteitsimpuls geven
aan de secties in samenhang met de inrichting van afdelingen.
6.3 Leren feedback en feedforward te verwerken en te geven
Net zoals we ontwikkelingsgerichte feedback en feedforward geven
aan onze leerlingen, geven we deze ook aan elkaar. Er zal onder
9

Onderwijsinspectie, Betere prestaties door opbrengstgericht werken, 2010.
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andere ingezet worden op collegiale consultatie, inter visie en het
geven en ontvangen van feedback en feedforward. Om van en met
elkaar te leren is het belangrijk dat we elkaar dur ven aan te spreken
en dit op een juiste manier doen. Indien noodzakelijk organiseren we
hier voor specifieke training.
6.4 Afstemmen van onze huisvesting en leeromgeving op onze visie
en ambities
Een ander facet van onze professionaliteit is het afstemmen van
onze huisvesting en de inrichting van de leeromgeving op onze visie
op leren en de leerling. De komende vier jaren zullen wij een visie
en plan ontwikkelen voor onze huisvesting en de inrichting daar van.
Onderdeel hier van is een goed toegankelijke en beschermde digitale
omgeving.
6.5 Effectieve(re) sturing op de financiën van de school
Een financieel gezonde situatie is van groot belang voor de school
en de toekomst er van. Via de meerjaren-prognoses wordt de
jaarlijkse begroting vastgesteld. Deze geeft een helder beeld op de
beschikbare budgetten voor onderwijs en onderwijsontwikkeling, op
onze bestedingsmogelijkheden, het benodigd eigen vermogen en de
liquiditeit. We voeren een professionele risicoanalyse in.

7. Educatief
partnerschap
met onze relaties
versterken

samenwerking, educatief partnerschap...
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7. Educatief partnerschap
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met onze relaties versterken
We werken intensief samen met partners in de samenleving om de
leerloopbaan van onze leerlingen te optimaliseren en we nemen in
netwerken een proactieve rol in. Dit doen wij vanuit een gelijkwaardig
partnerschap met onze relaties.
7.1 Samenwerking vanuit educatief partnerschap
Wij gaan het partnerschap aan met de volgende, voor het primaire
proces meest belangrijke, partners:
•

•

•

•
•

de ouders en verzorgers van onze leerlingen; de ouders zijn onze
belangrijkste partners. Met hen en de leerling vormt de school
een pedagogische driehoek. De bijdrage van ouders aan de
schooldoelen is een belangrijk kwaliteitskenmerk van de school.
Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van
belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling
van leerlingen.
het basisonderwijs: het doel is zoveel mogelijk invulling geven
aan de gedachte van het funderend onderwijs, die aansluit op
onze ambitie om doorlopende leerlijnen te realiseren;
bedrijven en instellingen om een zo realistisch mogelijke
leeromgeving te simuleren zodat het leren van onze leerlingen
aan betekenis voor hen wint;
de mbo’s, hogescholen en universiteiten, onder meer om de WON,
de havo ToBe en de mavo To Do te versterken;
de inspectie van het onderwijs: wij houden onze toezichthouder
tevreden door een onderwijskwaliteit te realiseren die ons in
ieder geval een basisarrangement-keurmerk biedt. We houden de
criteria goed in de gaten voor excellente scholen. Wij vragen dit

•

keurmerk niet aan omdat wij eigen opvattingen over excellentie
hebben: voor de ene leerling kan een zes excellent zijn, waar
voor een andere leerling een zeven dat bij lange na niet is.
de partners in Qinas, het regionale samenwerkingsverband om
passend onderwijs te realiseren.

8. Wat gaan we
concreet doen?

afdelings-, team- en sectieplannen...

vernieuwen, ambitie...

8. Wat gaan we

Slotwoord

concreet doen?

In het voorgaande hoofdstuk zijn onze ambities verwoord en
welke doelen daarbinnen passen om die ambities waar te maken.
Vanzelfsprekend dienen deze doelen op het Vitus een vertaalslag te
krijgen naar concrete activiteiten en beoogde resultaten. We vinden
het daarbij belangrijk rekening te houden met de kenmerken van
onze leerlingen en ons onderwijs: zo kan een bepaalde activiteit
heel goed passen bij een mavoleerling, maar weer helemaal niet bij
een gymnasiast. Kortom: de komende periode gaan we gezamenlijk
binnen de afdelingen Sint-Vituscollege, de teams op de SintVitusmavo en de secties de doelen van dit schoolplan concreet
vertalen naar wat het voor dié afdeling, dát team en dié sectie
betekent.
In het schooljaar 2016-2017 zullen we beginnen met het opstellen
van afdelings- en sectieplannen die geheel in lijn liggen met het
schoolplan. Daarmee wordt het voor ieder die bij ons werkt duidelijk
welke doelen we met elkaar stellen voor de afdeling, het team of
sectie, welke concrete activiteiten daarop gericht zijn, wie ze uitvoert
en welke professionalisering daar eventueel voor nodig is.
Het opstellen van deze plannen voor de afdelingen, teams en secties
in het verlengde van het schoolplan is belangrijk voor het Vitus. De
afdelingsplannen zijn hierin van belang, omdat we de afdelingen
krachtiger willen neerzetten met het oog op onze slagvaardigheid,
professionaliteit en lerend vermogen.
De afdelingsplannen, teamplannen en sectieplannen:
• helpen ons meer richting en sturing te geven aan onze

•
•

activiteiten. De onderlinge samenhang tussen wat we als Vitus
wensen te bereiken en wat er in de afdelingen en teams gebeurt,
neemt hierdoor sterk toe;
vormen een onmisbare onderlegger voor onze kwaliteitszorg
c.q. het opbrengstgericht werken;
bieden de basis voor resultaats- en professionaliseringsafspraken van medewerkers met hun leidinggevenden en de
daarbij passende scholingsactiviteiten.

Om samenhang en eenduidigheid te garanderen, hebben we een
sjabloon voor de afdelings-, team- en sectieplannen opgesteld. Ze
zijn opgenomen in de bijlagen III, IV en V.

In het voorwoord van het schoolplan is aangegeven dat we gezamenlijk een ambitieus
schoolplan hebben opgesteld. Onze ambitie bestaat er kort gezegd uit dat wij onze
betrouwbaarheid en goede naam behouden en dat wegelijktijdig willen vernieuwen.
Vernieuwen, niet omdat het ‘mode’ is, maar omdat we geloven dat onze leerlingen met meer
ambitie naar hun toekomstdromen, talenten en leer vermogen mogen en kunnen kijken.
De ambitie om de talenten van onze leerlingen volop tot ontwikkeling te brengen en echte
‘Vitanen’ af te leveren aan het ver volgonderwijs en de samenleving, prikkelt ons enorm.
Laten we daar samen de schouders onder zetten!
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Bijlagen

Overzicht terugkoppeling en aanbevelingen Inspectie n.a.v. bezoek mei 2016

Onderdeel

Wat gaat voldoende tot goed

Wat kan beter?

Onderwijsleerproces
(incl. differentiëren in
de klas)

-

-

Ondersteuning en
begeleiding
(incl. differentiëren
op schoolniveau)

- Allerlei ondersteuningsmogelijkheden, cognitief en
sociaal-emotioneel
- Volgen voortgang aan de hand van genormeerde toetsen
- Beoordeling werkhouding en gedrag

- Doelgerichtheid bij de ondersteuning. Hulpvraag niet
alleen vanuit leerling

Kwaliteitszorg

- Resultaten in beeld, sturing op orde
- Cyclisch werken op schoolniveau: schoolplan,
activiteitenplannen
- In beeld wat kwaliteit onderwijsproces is

- Borging van processen op niveau secties
- Cyclisch werken van secties (expliciteren, nu teveel
op basis van personen en geheugen)
- Gesprekscyclus: aanspreken op?

Leraarschap &
professionele ruimte

-

- Minder vrijblijvendheid
- Waar moet ik in verbeteren?
- Verantwoording over activiteiten en prestaties van
secties (vanuit cyclus)

Onderdeel

Wat gaat voldoende tot goed

Wat kan beter?

- Uitwisseling van ideeën, onderwerp op de agenda
- Methodes, in wisselende mate
- Veel overlegmogelijkheden als sectie

- Grote klassen
- Weinig tijd voor communicatie over klassen
– Wat versta je onder differentiatie op het Vitus?

Bijlage I

Lestijd effectief gebruikt
Doelgerichtheid: lesopbouw logisch
Leerlingen zijn bij de les: taakgericht en stellen vragen
Uitleg van stof

Overzicht terugkoppeling en aanbevelingen Inspectie n.a.v. bezoek mei 2016

Bijlage II
De competenties van de Vitusdocent

Bijlage III
Het afdelingsplan

Bijlage IV
Het teamplan

Bijlage V
Het sectieplan

School geeft veel ruimte, docenten nemen deze
Eigenaarschap is hoog
Autonomie is hoog
Betrokkenheid en bevlogenheid is groot

Doelen explicieter maken, terugkijken op het leerdoel
Variatie in lessen
Vragen van hogere denkorde:
Uitdagen tot nadenken
Doorvragen
Niet zelf het antwoord geven
Feedback geven! Wat is de volgende stap, meer proces
Eisen stellen!
Wat als ik geen vraag stel?  checken van begrip
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Bijlage I

Bijlage I

overzicht terugkoppeling, aanbeveling, plan...

Bijlage II

De competenties van de Vitusdocent ~ Ver volg

Bijlage II

Competenties Vitusdocent

9 Hoofdcompetenties

Toelichting

9 Hoofdcompetenties

Toelichting

1. De docent beheerst
zijn vak

- is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vak
- inclusief de samenhang van zijn vak met andere vakken
- inclusief de relatie tussen leerstof en maatschappij

5. De docent is gericht
op samenwerking

2. De docent beheerst
de didactiek van zijn
vak en kan algemene
didactische principes
toepassen

-

- maakt deel uit van teams (sectie, mentorenberaad, werkgroepen, commissies enz.) en levert daarin
positieve bijdragen
- is bekend met en voldoet aan de administratieve en organisatorische eisen die de schoolorganisatie aan hem stelt
- signaleert haperingen in de schoolorganisatie en draagt bij aan oplossing daarvan
- communiceert namens de school op effectieve wijze met ouders en met anderen

6. De docent is flexibel,
bereid tot reflectie
en tot collegiale
consultatie

-

3. De docent beschikt
over voldoende
pedagogische
competenties

-

7. De docent heeft een
positieve houding t.o.v.
leerlingen en collega’s
en anderen in en rond
de school

- ziet eerder kansen dan bedreigingen

8. De docent toont
persoonlijke
betrokkenheid

- toont enthousiasme voor (aspecten van) zijn vak
- toont belangstelling voor het welzijn van leerlingen en collega’s

9. De docent is loyaal
aan de schoolorganisatie en aan
schoolbeleid

- is op de hoogte van het schoolbeleid en kan dit uitdragen
- voert het schoolbeleid uit

4. De docent is ICTvaardig

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het leerplan van de sectie
vertaalt het leerplan van de sectie in onderling samenhangende reeksen lessen en in toetsen
geeft duidelijke uitleg van de leerstof
speelt in zijn lessen in op verschillen tussen leerlingen
hanteert verschillende werkvormen
zorgt er voor dat in lessen een gedifferentieerde aanpak zichtbaar is
zorgt er voor dat leerlingen het onderwijs als betekenisvol er varen
werkt aantoonbaar opbrengstgericht, ook op lesniveau
gebruikt bij de vormgeving van het onderwijs de analyses van de prestaties van de leerlingen

weet in de lessen verbinding te leggen met leerlingen
realiseert een goed leer- en werkklimaat
bevordert een respectvolle omgang van leerlingen met elkaar
creëert een veilige en open sfeer in zijn klassen en werkt mee aan een veilige en open sfeer in de school
voert schoolafspraken en schoolregels door
kan leiding geven aan groepen en individuele leerlingen
gaat op een respectvolle wijze om met leerlingen en collega’s
heeft kennis van het ontwikkelingsproces van leerlingen
heeft kennis van en kan omgaan met de problematiek van leerlingen met een specifieke
ondersteuningsvraag
- functioneert op adequate wijze als mentor
- beheerst de belangrijkste ICT-vaardigheden
- integreert ICT en nieuwe media op een zinvolle wijze in het leerproces
- maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de ELO biedt

is bereid en in staat zijn eigen werk te evalueren en voortdurend te verbeteren
kan en wil feedback vragen aan leerlingen en collega’s
kan en wil feedback geven aan leerlingen en collega’s
neemt actief deel aan intervisie
durft te vernieuwen
wil zelf blijven leren
volgt geregeld interne (en soms externe) scholing
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De competenties van de Vitusdocent

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Het afdelingsplan

1. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen
In dit hoofdstuk van het afdelingsplan van de afdeling <<x>> beschrijft
de afdeling welke ontwikkelingen in de komende periode van belang
zijn voor de afdeling. Op basis van deze analyse wordt ver volgens een
sterkte-zwakteanalyse gemaakt.

1.4 Conclusies
Waartoe leidt deze analyse van de belangrijkste externe en interne
ontwikkelingen waar onze afdeling mee te maken heeft? En wat zegt
dit over de effecten die ontstaan op de rendementsfactoren van de
Inspectie?

1.1 Interne ontwikkelingen
1.1.1 Leerlingenprognoses
1.1.2 Visie op de kwaliteit van het onderwijs en innovatie
Hier neemt het team in ieder geval een overzicht op van de
rendementsindicatoren vanuit het toezichtkader van de Inspectie
van het Onderwijs inclusief de meerjarige ontwikkeling op deze
indicatoren (is het rendement afgenomen, toegenomen of gelijk
gebleven)?
1.1.3 Tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers
1.1.4 Afdelingssamenstelling
1.1.5 Financiën
1.1.6 Huisvesting

2. De afdelingsdoelen, activiteiten en taakverdeling
2.1 Missie van de school
De missie van de school luidt als volgt: Op het Vitus helpen we jou
je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert hier vaardigheden
waarmee je, in een wereld die steeds verandert, kan bereiken wat je
graag wilt en waar je van droomt.
Hoe vertalen we deze missie naar de afdeling?

1.2 Externe ontwikkelingen
Door afdeling <<x>> uit te werken (gedacht kan worden aan
concurrentiepositie, relevante ontwikkelingen in het primair, voortgezet
en hoger onderwijs, veranderingen in leerlingstromen, op komst zijnde
veranderingen in bekostiging, het toezichtkader van de Inspectie, de
mogelijkheid om nieuw educatief partnerschap aan te gaan, enz.).
1.3 Sterkte-zwakteanalyse
Door afdeling uit te werken. Hier beschrijft de afdeling welke sterktes
en zwaktes de afdeling heeft en in welke mate deze verband houden
met relevante externe ontwikkelingen. Een voorbeeld: de afdeling
beschrijft dat steeds meer leerlingen voor een ver volgstudie kiezen met
een zware ICT-component, terwijl dit in het curriculum van de afdeling
onvoldoende wordt aangeboden, omdat in het team de expertise
ontbreekt.

2.2 Ambities en doelen van de afdeling gekoppeld aan
het schoolplan
Hieronder zijn de ambities en doelen van het schoolplan opgenomen.
Om zoveel mogelijk houvast te geven voor het afdelingsplan, is voor
elk doel aangegeven wat de norm van het schoolplan voor dat doel
is: wat willen we uiterlijk in 2020 gerealiseerd zien? Daarmee heeft
de afdeling een richtsnoer in handen waarop de eigen doelen en
activiteiten jaarlijks afgestemd worden.

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van de afdeling in het
schooljaar <<2016-2017>>

Ambitie 1: Wij realiseren een ambitieus leerklimaat waarin de leerling zich gehoord en gekend weet
én succesvol kan zijn
Doel 1
Werken vanuit leerdoelen

Elke leerling binnen de afdeling stelt zijn of haar eigen leerdoelen vast, in
samenspraak met de docent op basis van het curriculum. De leerling heeft
inzicht in welke leeractiviteiten verricht moeten worden om deze leerdoelen
te behalen en wat dit voor hem of haar betekent.

Afdelingsdoelen:

Doel 2
Ontwikkelingsgerichte
feedback

De afdeling heeft een effectieve balans aangebracht tussen summatieve
feedback en ontwikkelingsgerichte feedback. Leerlingen kunnen reflecteren
op waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daar voor moeten doen.

Afdelingsdoelen:

Doel 3
Differentiëren in verschillen
tussen leerlingen

Docenten 1 passen hun instructie en begeleiding aan de verschillen tussen
leerlingen aan. OBIT is ingevoerd en wordt gebruikt door docenten om
leergedrag en -vorderingen van leerlingen te analyseren, aangevuld met
informatie uit het leerlingvolgsysteem.

Afdelingsdoelen:

Doel 4
Persoonlijke ontwikkeling
en leren leren

Leerlingen ontwikkelen studievaardigheden binnen de doorlopende leerlijn
studievaardigheden. Docenten hebben studievaardigheden geïntegreerd
in hun lessen. Leerlingen ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden binnen
de afdeling. Leerlingen worden door mentoren, (coaches) en leerlingzorg
optimaal begeleid.

Afdelingsdoelen:

Doel 5
Eigentijdse, afwisselende
didactiek (o.a. ICT)

De leerling leert via een optimale mix van digitale en meer traditionele
leermiddelen. De afdeling heeft hiertoe digitale leermiddelen ingevoerd en
heeft de competenties verwor ven om deze op een verantwoorde wijze aan
te kunnen bieden.

Afdelingsdoelen:

Doel 6
Samenhangende en
doorlopende leerlijnen

Hier maakt de afdeling een keuze afhankelijk van de doelgroep die zij bedient: mavo ToDo, havo ToBe, atheneum of gymnasium. Kenmerkend in elke
benadering is dat het onderwijs optimaal wordt afgestemd op de leerling
kenmerken. De afdeling levert een bijdrage aan het onderzoek naar ‘schools’
als thematisch samenhangende programma’s voor verdieping en verbreding.

Afdelingsdoelen:

Ambitie 2: Wij realiseren ontwikkelingsgericht- en resultaatgericht personeelsbeleid dat medewerkers
in hun kracht zet en houdt
Doel 7
Het ontwikkelingsgesprek
wordt de ruggengraat van
ons personeelsbeleid

1

In de afdeling wordt met elk afdelingslid het ontwikkelingsgesprek gevoerd
waarin doelen worden vastgesteld, ontwikkelafspraken gemaakt (o.a.
vastgelegd in het opleidingsplan) en feedback en feedforward wordt
gegeven.

Met ‘docent’ wordt gedoeld op alle onderwijsgevenden in het team.

Afdelingsdoelen:
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Het afdelingsplan

2.3 Wat gaan we als afdeling concreet doen?
Vanuit de tabel op de vorige bladzijden wordt vanuit de laatste kolom
(de afdelingsdoelen) een vertaling gemaakt naar concrete activiteiten.

Ambities en doelen
van het schoolplan

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van de afdeling in het
schooljaar <<2016-2017>>

Doel 8
We blijven investeren in
het welbevinden van onze
medewerkers

In het ontwikkelingsgesprek met leden van de afdeling wordt specifiek
aandacht besteed aan welbevinden. Docenten maken met hun
leidinggevende en elkaar afspraken in dien nodig.

Afdelingsdoelen:

Telkens worden de afdelingsdoelen overgenomen uit de vorige tabel en
volgens het sjabloon hieronder uitgewerkt.

Doelen Afdeling

Actiepunten Afdeling

Kwaliteitsnormering Afdeling

Veranderinterventies Afdeling

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we dat doen?

Wanneer zijn we tevreden?

Hoe gaan we de ontwikkeling
faciliteren en meten of de
doelstellingen worden gehaald?
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Ambitie 3: Wij ontwikkelen ons verder tot een professionele, lerende organisatie
Afdelingsdoelen:

Doel 10
Versterken van onze
kwaliteitszorg

De afdeling werkt continu met de pdca-cyclus en heeft deze in 2020 geborgd
in alle activiteiten. De docenten bezoeken elkaars lessen, organiseren
regelmatig enquêtes onder ouders en leerlingen en volgen de uitkomsten
adequaat op in de pdca-cyclus

Afdelingsdoelen:

Doel 11
Leren feedback en
feedforward te
verwerken en geven

De docenten geven elkaar (en geen docenten uitgezonderd) continu
collegiale feedback en feedforward. Collegiale consultatie vindt continu
plaats in 2020.

Afdelingsdoelen:

Doel 12
Afstemmen van de huisvesting en leeromgeving
op de visie en ambities

De afdeling heeft inzichtelijk gemaakt welke huisvesting het beste past bij
de onderwijsvisie en -praktijk van de afdeling. Samen met leidinggevenden
binnen de school is de afdeling in gesprek over de realisatie van de
huisvestingswensen van de afdeling. De afdeling heeft een beschermde
en goed toegankelijke digitale omgeving voor leerlingen en medewerkers
gerealiseerd.

Afdelingsdoelen:

Doel 13
Effectieve(re) sturing op de
financiën van de school

De afdeling werkt elk jaar mee aan een risicoanalyse gericht op het ‘in
control’ zijn wat betreft de financiën van de afdeling.

Afdelingsdoelen:

Actiepunten Afdeling

De afdeling heeft in 2020 het educatief partnerschap geïmplementeerd en
is met deze partners overeengekomen: (a) wat men met het partnerschap wil
bereiken, waarop de samenwerking zich precies richt; (b) welke formalisatie
het partnerschap heeft; (c) met welke frequentie er contact plaatsvindt,
en welk contact dit is; (d) hoe de tevredenheid van de partners in kaart
wordt gebracht in het kader van de pdca-cyclus. De afdeling neemt in haar
netwerken met partners een proactieve rol in en is waar zinvol en mogelijk
agendabepalend in het belang van de leerling.

Naam lid

op het realiseren van de afdelingsdoelen. De actiepunten komen uit de
tabel hiervoor.
Concrete acties

3. Het afdelingontwikkelingsplan
In het verlengde van de afdelingsambities (doelen) en activiteiten voor
de komende periode wordt hieronder uitgewerkt welke ontwikkelings-

Ontwikkelingsbehoefte afdeling

Afdelingsdoelen:

Tijdsperiode

behoeften er in de afdeling leven. Ook wordt uitgewerkt op welke
wijze de afdeling werkt aan de realisering van deze behoeften.

Wijze van verwerving
(scholing intern en extern, inter visie, coaching enz.)

Ambitie 4: Educatief partnerschap met onze relaties versterken
Doel 14
Samenwerking vanuit
educatief partnerschap

2.4 Wie doet wat?
In een tabel wordt uitgewerkt welk afdelingslid de komende
planperiode welke activiteiten verricht die specifiek gericht zijn

Naam lid

Het afdelingplan

De afdeling heeft opbrengstgericht werken ingevoerd en geborgd. De
verantwoording van de afdeling naar interne en externe belanghebbenden
wordt door haar met ‘goed’ gewaardeerd. Docenten steunen elkaar als
afdelingsleden en leren van en met elkaar.

Bijlage III

Bijlage III

Het afdelingsplan

Doel 9
Meer opbrengstgericht
werken

Bijlage IV

Het teamplan

1. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen
In dit hoofdstuk van het teamplan van het team <<x>> beschrijft het
team welke ontwikkelingen in de komende periode van belang zijn voor
het team. Op basis van deze analyse wordt ver volgens een sterktezwakteanalyse gemaakt.

1.4 Conclusies
Waartoe leidt deze analyse van de belangrijkste externe en interne
ontwikkelingen waar ons team mee te maken heeft? En wat zegt
dit over de effecten die ontstaan op de rendementsfactoren van de
Inspectie?

1.1 Interne ontwikkelingen
1.1.1 Leerlingenprognoses
1.1.2 Visie op de kwaliteit van het onderwijs en innovatie
Hier neemt het team in ieder geval een overzicht op van de
rendementsindicatoren vanuit het toezichtkader van de Inspectie
van het Onderwijs inclusief de meerjarige ontwikkeling op deze
indicatoren (is het rendement afgenomen, toegenomen of gelijk
gebleven)?
1.1.3 Tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers
1.1.4 Teamsamenstelling
1.1.5 Financiën
1.1.6 Huisvesting

2. De teamdoelen, activiteiten en taakverdeling
2.1 Missie van de school
De missie van de school luidt als volgt: Op het Vitus helpen we jou
je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert hier vaardigheden
waarmee je, in een wereld die steeds verandert, kan bereiken wat je
graag wilt en waar je van droomt.
Hoe vertalen we deze missie naar het team?

1.2 Externe ontwikkelingen
Door team <<x>> uit te werken (gedacht kan worden aan concurrentiepositie, relevante ontwikkelingen in het primair, voortgezet en
hoger onderwijs, veranderingen in leerlingstromen, op komst zijnde
veranderingen in bekostiging, het toezichtkader van de Inspectie, de
mogelijkheid om nieuw educatief partnerschap aan te gaan, enz.).
1.3 Sterkte-zwakteanalyse
Door team uit te werken. Hier beschrijft het team welke sterktes en
zwaktes het team heeft en in welke mate deze verband houden met
relevante externe ontwikkelingen. Een voorbeeld: het team beschrijft
dat steeds meer leerlingen voor een ver volgstudie kiezen met een
zware ICT-component, terwijl dit in het curriculum van de afdeling
ICT onvoldoende wordt aangeboden, omdat in het team de expertise
ontbreekt.

2.2 Ambities en doelen van het team gekoppeld aan
het schoolplan
Hieronder zijn de ambities en doelen van het schoolplan opgenomen.
Om zoveel mogelijk houvast te geven voor het teamplan, is voor elk
doel aangegeven wat de norm van het schoolplan voor dat doel is:
wat willen we uiterlijk in 2020 gerealiseerd zien? Daarmee heeft het
team een richtsnoer in handen waarop de eigen doelen en activiteiten
jaarlijks afgestemd worden.

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van het team in het
schooljaar <<2016-2017>>

Ambitie 1: Wij realiseren een ambitieus leerklimaat waarin de leerling zich gehoord en gekend weet
én succesvol kan zijn
Doel 1
Werken vanuit leerdoelen

Elke leerling binnen het team stelt zijn of haar eigen leerdoelen vast, in
samenspraak met de docent op basis van het curriculum. De leerling heeft
inzicht in welke leeractiviteiten verricht moeten worden om deze leerdoelen
te behalen en wat dit voor hem of haar betekent.

Teamdoelen:

Doel 2
Ontwikkelingsgerichte
feedback

Het team heeft een effectieve balans aangebracht tussen summatieve
feedback en ontwikkelingsgerichte feedback. Leerlingen kunnen reflecteren
op waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daar voor moeten doen.

Teamdoelen:

Doel 3
Differentiëren in verschillen
tussen leerlingen

Docenten 2 passen hun instructie en begeleiding aan de verschillen tussen
leerlingen aan. OBIT is ingevoerd en wordt gebruikt door docenten om
leergedrag en -vorderingen van leerlingen te analyseren, aangevuld met
informatie uit het leerlingvolgsysteem.

Teamdoelen:

Doel 4
Persoonlijke ontwikkeling
en leren leren

Leerlingen ontwikkelen studievaardigheden binnen de doorlopende leerlijn
studievaardigheden. Docenten hebben studievaardigheden geïntegreerd in
hun lessen. Leerlingen ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden binnen het
team. Leerlingen worden door mentoren, (coaches) en leerlingzorg optimaal
begeleid.

Teamdoelen:

Doel 5
Eigentijdse, afwisselende
didactiek (o.a. ICT)

De leerling leert via een optimale mix van digitale en meer traditionele
leermiddelen. Het team heeft hiertoe digitale leermiddelen ingevoerd en
heeft de competenties verwor ven om deze op een verantwoorde wijze aan
te kunnen bieden.

Teamdoelen:

Doel 6
Samenhangende en
doorlopende leerlijnen

Hier maakt het team een keuze afhankelijk van de doelgroep die zij bedient:
mavo ToDo, havo ToBe, atheneum of gymnasium. Kenmerkend in elke benadering is dat het onderwijs optimaal wordt afgestemd op de leerling kenmerken. Het team levert een bijdrage aan het onderzoek naar ‘schools’ als
thematisch samenhangende programma’s voor verdieping en verbreding.

Teamdoelen:

Ambitie 2: Wij realiseren ontwikkelingsgericht- en resultaatgericht personeelsbeleid dat medewerkers
in hun kracht zet en houdt
Doel 7
Het ontwikkelingsgesprek
wordt de ruggengraat van
ons personeelsbeleid

2

In het team wordt met elk teamlid het ontwikkelingsgesprek gevoerd waarin
doelen worden vastgesteld, ontwikkelafspraken gemaakt (o.a. vastgelegd in
het opleidingsplan) en feedback en feedforward wordt gegeven.

Met ‘docent’ wordt gedoeld op alle onderwijsgevenden in het team.

Teamdoelen:
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Het teamplan

2.3 Wat gaan we als team concreet doen?
Vanuit de tabel op de vorige bladzijden wordt vanuit de laatste kolom
(de teamdoelen) een vertaling gemaakt naar concrete activiteiten.

Ambities en doelen
van het schoolplan

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van het team in het
schooljaar <<2016-2017>>

Doel 8
We blijven investeren in
het welbevinden van onze
medewerkers

In het ontwikkelingsgesprek met leden van het team wordt specifiek
aandacht besteed aan welbevinden. Docenten maken met hun
leidinggevende en elkaar afspraken in dien nodig.

Teamdoelen:

Telkens worden de teamdoelen overgenomen uit de vorige tabel en
volgens het sjabloon hieronder uitgewerkt.

Doelen Team

Actiepunten Team

Kwaliteitsnormering Team

Veranderinterventies Team

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we dat doen?

Wanneer zijn we tevreden?

Hoe gaan we de ontwikkeling
faciliteren en meten of de
doelstellingen worden gehaald?
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Ambitie 3: Wij ontwikkelen ons verder tot een professionele, lerende organisatie
Teamdoelen:

Doel 10
Versterken van onze
kwaliteitszorg

Het team werkt continu met de pdca-cyclus en heeft deze in 2020 geborgd
in alle activiteiten. De docenten bezoeken elkaars lessen, organiseren
regelmatig enquêtes onder ouders en leerlingen en volgen de uitkomsten
adequaat op in de pdca-cyclus.

Teamdoelen:

Doel 11
Leren feedback en
feedforward te
verwerken en geven

De docenten geven elkaar (en geen docenten uitgezonderd) continu
collegiale feedback en feedforward. Collegiale consultatie vindt continu
plaats in 2020.

Teamdoelen:

Doel 12
Afstemmen van de huisvesting en leeromgeving
op de visie en ambities

Het team heeft inzichtelijk gemaakt welke huisvesting het beste past bij
de onderwijsvisie en -praktijk van het team. Samen met leidinggevenden
binnen de school is het team in gesprek over de realisatie van de huisvestingswensen van het team. Het team heeft een beschermde en goed
toegankelijke digitale omgeving voor leerlingen en medewerkers gerealiseerd.

Teamdoelen:

Doel 13
Effectieve(re) sturing op de
financiën van de school

Het team werkt elk jaar mee aan een risicoanalyse gericht op het ‘in control’
zijn wat betreft de financiën van het team.

Actiepunten Team

Teamdoelen:

Het team heeft in 2020 het educatief partnerschap geïmplementeerd en is
met deze partners overeengekomen: (a) wat men met het partnerschap wil
bereiken, waarop de samenwerking zich precies richt; (b) welke formalisatie
het partnerschap heeft; (c) met welke frequentie er contact plaatsvindt,
en welk contact dit is; (d) hoe de tevredenheid van de partners in kaart
wordt gebracht in het kader van de pdca-cyclus. Het team neemt in haar
netwerken met partners een proactieve rol in en is waar zinvol en mogelijk
agendabepalend in het belang van de leerling.

Naam teamlid

3. Het teamontwikkelingsplan
In het verlengde van de teamambities en activiteiten voor de komende
periode wordt hieronder uitgewerkt welke ontwikkelingsbehoeften er in

Ontwikkelingsbehoefte team

van de teamdoelen. De actiepunten komen uit de tabel hiervoor.

Concrete acties

Teamdoelen:

Tijdsperiode

het team leven. Ook wordt uitgewerkt op welke wijze het team werkt
aan de realisering van deze behoeften.

Wijze van verwerving
(scholing intern en extern, inter visie, coaching enz.)

Ambitie 4: Educatief partnerschap met onze relaties versterken
Doel 14
Samenwerking vanuit
educatief partnerschap

2.4 Wie doet wat?
In een tabel wordt uitgewerkt welk teamlid de komende planperiode
welke activiteiten verricht die specifiek gericht zijn op het realiseren

Naam teamlid

Het teamplan

Het team heeft opbrengstgericht werken ingevoerd en geborgd. De verantwoording van het team naar interne en externe belanghebbenden wordt door
haar met ‘goed’ gewaardeerd. Docenten steunen elkaar als teamleden en
leren van en met elkaar.

Bijlage IV

Bijlage IV

Het teamplan

Doel 9
Meer opbrengstgericht
werken

1. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen
In dit hoofdstuk van het sectieplan van de sectie <<x>> beschrijft
de sectie welke ontwikkelingen in de komende periode van belang
zijn voor de sectie. Op basis van deze analyse wordt ver volgens een
sterkte-zwakteanalyse gemaakt.

Bijlage V

Het sectieplan

1.1 Interne ontwikkelingen
1.1.1 Leerlingenprognoses binnen de sectie
1.1.2 Visie op de kwaliteit van het onderwijs en innovatie
Hier neemt de sectie in ieder geval een overzicht op van de
voor de sectie relevante rendementsindicatoren vanuit het
toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs (bijv. het verschil
SE-CE voor de eigen vakken) inclusief de meerjarige ontwikkeling
op deze indicatoren (is het rendement afgenomen, toegenomen of
gelijk gebleven)?
1.1.3 Tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers
1.1.4 Sectiesamenstelling
1.1.5 Huisvesting
1.2 Externe ontwikkelingen
Door sectie <<x>> uit te werken (gedacht kan worden aan
concurrentiepositie, relevante ontwikkelingen in het primair, voortgezet
en hoger onderwijs, veranderingen in leerlingstromen, op komst zijnde
veranderingen in bekostiging, het toezichtkader van de Inspectie, de
mogelijkheid om nieuw educatief partnerschap aan te gaan, enz.).
1.3 Sterkte-zwakteanalyse
Door sectie uit te werken. Hier beschrijft de sectie welke sterktes en
zwaktes de sectie heeft en in welke mate deze verband houden met
relevante externe ontwikkelingen.
1.4 Conclusies
Waartoe leidt deze analyse van de belangrijkste externe en interne
ontwikkelingen waar onze sectie mee te maken heeft? En wat zegt

dit over de effecten die ontstaan op de rendementsfactoren van de
Inspectie?
2. De sectiedoelen, activiteiten en taakverdeling
2.1 Missie van de school
De missie van de school luidt als volgt: Op het Vitus helpen we jou
je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert hier vaardigheden
waarmee je, in een wereld die steeds verandert, kan bereiken wat je
graag wilt en waar je van droomt.
Hoe vertalen we deze missie naar de sectie?
Voor onze sectie betekent deze missie:

2.2 Ambities en doelen van de sectie gekoppeld aan
het schoolplan
Hieronder zijn de ambities en doelen van het schoolplan opgenomen.
Om zoveel mogelijk houvast te geven voor het sectieplan, is voor elk
doel aangegeven wat de norm van het schoolplan voor dat doel is:
wat willen we uiterlijk in 2020 gerealiseerd zien? Daarmee heeft de
sectie een richtsnoer in handen waarop de eigen doelen en activiteiten
jaarlijks afgestemd worden.

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van de sectie in het
schooljaar <<2016-2017>>

Ambitie 1: Wij realiseren een ambitieus leerklimaat waarin de leerling zich gehoord en gekend weet
én succesvol kan zijn
Doel 1
Werken vanuit leerdoelen

Elke leerling binnen de sectie stelt zijn of haar eigen leerdoelen vast in
samenspraak met de docent op basis van het curriculum. De leerling heeft
inzicht in welke leeractiviteiten verricht moeten worden om deze leerdoelen
te behalen en wat dit voor hem of haar betekent.

Sectiedoelen:

Doel 2
Ontwikkelingsgerichte
feedback

De sectie heeft een effectieve balans aangebracht tussen summatieve
feedback en ontwikkelingsgerichte feedback. Leerlingen kunnen reflecteren
op waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daar voor moeten doen.

Sectiedoelen:

Doel 3
Differentiëren in verschillen
tussen leerlingen

Docenten 3 passen hun instructie en begeleiding aan de verschillen tussen
leerlingen aan. OBIT is ingevoerd en wordt gebruikt door docenten om
leergedrag en -vorderingen van leerlingen te analyseren, aangevuld met
informatie uit het leerlingvolgsysteem.

Sectiedoelen:

Doel 4
Persoonlijke ontwikkeling
en leren leren

Leerlingen ontwikkelen studievaardigheden binnen de doorlopende leerlijn
studievaardigheden. Docenten hebben studievaardigheden geïntegreerd
in hun lessen. Leerlingen ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden binnen
de sectie. Leerlingen worden door mentoren, (coaches) en leerlingzorg
optimaal begeleid.

Sectiedoelen:

Doel 5
Eigentijdse, afwisselende
didactiek (o.a. ICT)

De leerling leert via een optimale mix van digitale en meer traditionele
leermiddelen. De sectie heeft hiertoe digitale leermiddelen ingevoerd en
heeft de competenties verwor ven om deze op een verantwoorde wijze aan
te kunnen bieden.

Sectiedoelen:

Doel 6
Samenhangende en
doorlopende leerlijnen

Hier maakt de sectie een keuze afhankelijk van de doelgroep die zij bedient: mavo ToDo, havo ToBe, atheneum of gymnasium. Kenmerkend in elke
benadering is dat het onderwijs optimaal wordt afgestemd op de leerlingkenmerken. De sectie levert een bijdrage aan het onderzoek naar ‘schools’
als thematisch samenhangende programma’s voor verdieping en verbreding.

Sectiedoelen:

Ambitie 2: Wij realiseren ontwikkelingsgericht- en resultaatgericht personeelsbeleid dat medewerkers
in hun kracht zet en houdt
Doel 7
Het ontwikkelingsgesprek
wordt de ruggengraat van
ons personeelsbeleid

3

In de afdeling/het team wordt met elk lid het ontwikkelingsgesprek
gevoerd waarin doelen worden vastgesteld, ontwikkelafspraken gemaakt
(o.a. vastgelegd in het opleidingsplan) en feedback en feedforward wordt
gegeven.

Met ‘docent’ wordt gedoeld op alle onderwijsgevenden in het team.

<<Dit is een afdelings-/teamdoel>>
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Het sectieplan

2.3 Wat gaan we als sectie concreet doen?
Vanuit de tabel op de vorige bladzijden wordt vanuit de laatste kolom
(de sectiedoelen) een vertaling gemaakt naar concrete activiteiten.

Ambities en doelen
van het schoolplan

Norm van het schoolplan
(wat is gerealiseerd in 2020?)

Doelen van de afdeling in het
schooljaar <<2016-2017>>

Doel 8
We blijven investeren in
het welbevinden van onze
medewerkers

In het ontwikkelingsgesprek met leden van de afdeling/het team wordt
specifiek aandacht besteed aan welbevinden. Docenten maken met hun
leidinggevende en elkaar afspraken in dien nodig.

<<Dit is een afdelings-/teamdoel>>

Telkens worden de sectiedoelen overgenomen uit de vorige tabel en
volgens het sjabloon hieronder uitgewerkt.

Doelen sectie

Actiepunten sectie

Kwaliteitsnormering

Veranderinterventies

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we dat doen?

Wanneer zijn we tevreden?

Hoe gaan we de ontwikkeling
faciliteren en meten of de
doelstellingen worden gehaald?
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Ambitie 3: Wij ontwikkelen ons verder tot een professionele, lerende organisatie
Sectiedoelen:

Doel 10
Versterken van onze
kwaliteitszorg

De sectie werkt continu met de pdca-cyclus en heeft deze in 2020
geborgd in alle activiteiten. Docenten bezoeken elkaars lessen, organiseren
regelmatig enquêtes onder leerlingen over hoe het onderwijs dat door de
sectie verzorgd wordt, hen bevalt en volgen de uitkomsten adequaat op in
de pdca-cyclus.

Sectiedoelen:

Doel 11
Leren feedback en
feedforward te
verwerken en geven

De docenten geven elkaar (en geen docenten uitgezonderd) continu
collegiale feedback en feedforward. Collegiale consultatie vindt continu
plaats in 2020.

Sectiedoelen:

Doel 12
Afstemmen van de huisvesting en leeromgeving
op de visie en ambities

De sectie heeft inzichtelijk gemaakt welke huisvesting het beste past bij
de onderwijsvisie en -praktijk van de sectie. Samen met leidinggevenden
binnen de school is de sectie in gesprek over de realisatie van de
huisvestingswensen. De sectie heeft een beschermde en goed toegankelijke
digitale omgeving voor leerlingen en medewerkers gerealiseerd.

Sectiedoelen:

Doel 13
Effectieve(re) sturing op de
financiën van de school

De sectie werkt elk jaar mee aan een risicoanalyse gericht op het ‘in control’
zijn wat betreft de financiën van de organisatie.

Actiepunten

Sectiedoelen:

De sectie heeft in 2020 het educatief partnerschap geïmplementeerd en is
met deze partners overeengekomen: (a) wat men met het partnerschap wil
bereiken, waarop de samenwerking zich precies richt; (b) welke formalisatie
het partnerschap heeft; (c) met welke frequentie er contact plaatsvindt,
en welk contact dit is; (d) hoe de tevredenheid van de partners in kaart
wordt gebracht in het kader van de pdca-cyclus. De sectie neemt in haar
netwerken met partners een proactieve rol in en is waar zinvol en mogelijk
agendabepalend in het belang van de leerling.

Naam lid van de sectie

3. Het sectieontwikkelingsplan
In het verlengde van de doelen en activiteiten voor de komende
periode wordt hieronder uitgewerkt welke ontwikkelingsbehoeften er

Ontwikkelingsbehoefte sectie

op het realiseren van de doelen (ambities). De actiepunten komen uit
de tabel hiervoor.
Concrete acties

Sectiedoelen:

Tijdsperiode

in de sectie leven. Ook wordt uitgewerkt op welke wijze de sectie werkt
aan de realisering van deze behoeften.

Wijze van verwerving
(scholing intern en extern, inter visie, coaching enz.)

Ambitie 4: Educatief partnerschap met onze relaties versterken
Doel 14
Samenwerking vanuit
educatief partnerschap

2.4 Wie doet wat?
In een tabel wordt uitgewerkt welk lid van de sectie de komende
planperiode welke activiteiten verricht die specifiek gericht zijn

Naam lid van de sectie

Het sectieplan

De sectie heeft opbrengstgericht werken ingevoerd en geborgd. De
verantwoording van de sectie naar interne en externe belanghebbenden
wordt door hen met ‘goed’ gewaardeerd. Docenten steunen elkaar als leden
van de sectie en leren van en met elkaar.

Bijlage V

Bijlage V

Het sectieplan

Doel 9
Meer opbrengstgericht
werken
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