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1. Voorwoord

Dit schoolplan is het resultaat van een schoolbrede discussie over de verdere ontwikkeling van het
onderwijs op het Huygens College. Dit traject is geïnitieerd en begeleid door een werkgroep met als
opdracht:











Vorm een duidelijke visie op onderwijs die past bij het Huygens College
Betrek het personeel (OP en OOP) hierbij, zorg voor draagvlak
Het schoolplan moet aansluiten bij de “beloftes” van het SBP van de SOVON
Het schoolplan voldoet aan de wettelijke kaders
Onderwijsresultaten (blijven) op orde (doorstroom en examenresultaten)
In het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen
Leerlingen hebben bij onderdelen invloed op hun eigen leerproces
Er ontstaat een onderwijsaanbod met onderscheidende elementen (in de regio)
Het schoolplan is een kader waarbinnen teams kunnen ontwikkelen, met professionele
ontwikkeling en verantwoordelijkheid van docenten/teams als uitgangspunt
In het schoolplan staan concrete doelen voor lange en kortere termijn, met ruimte om bij te
stellen waar dat nodig is.

De werkgroep heeft het voortouw genomen bij het opnieuw formuleren van onze visie op onderwijs.
Er is een studiedag georganiseerd om met het personeel op actieve wijze in gesprek te gaan over de
ideeën van de werkgroep. De opbrengst van deze dag is verder uitgewerkt in een concept dat is
voorgelegd aan alle teams die vervolgens weer feedback hebben kunnen geven.
In de volgende hoofdstukken is te lezen hoe de werkgroep dit alles heeft uitgewerkt tot een
inspirerend schoolplan. Inspirerend omdat een visie is geformuleerd waarin wij ons herkennen, maar
zeker ook omdat concrete acties zijn geformuleerd als het gaat om de wijze waarop we onze doelen
realiseren. Draagvlak ontstaat ook doordat leerlingen en personeel daadwerkelijk ervaren wat onze
visie op onderwijs is.
Persoonlijke groei van leerlingen en personeel stond ook in het vorige schoolplan centraal.
Tegelijkertijd was dat ook een periode waarin de resultaten van de school onder druk stonden. De
focus lag daarom op het verbeteren van de opbrengsten. Naarmate dat beter lukte, ontstond er
meer ruimte om de aandacht weer te verschuiven naar de inhoudelijke ontwikkeling van het
onderwijs.
Zonder de opbrengsten uit het oog te verliezen, is het onze ambitie om de komende periode de
inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs centraal te stellen. We zoeken naar werkvormen die het
gesprek over onderwijs levend houden, waarmee we elkaar inspireren om samen aan ons onderwijs
te blijven werken.
Het schoolplan is een kort, overzichtelijk document dat we kunnen gebruiken om ons steeds af te
vragen of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. Het geeft richting als stip op de
horizon, maar het moet vooral aanleiding zijn om te werken aan de praktische vormgeving van ons
onderwijs en ruimte geven om flexibel te zijn zodat we al doende onze plannen kunnen aanpassen.
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De tekst van het schoolplan is niet uitputtend. Voor organisatorische en procedurele informatie
verwijzen we naar een aantal onderliggende documenten:






Het strategisch beleidsplan van de SOVON
de schoolgids
het schoolondersteuningsplan
het veiligheidsplan
het scholingsplan.

Bij de uitwerking van dit schoolplan zijn we ernstig gehinderd door de Coronapandemie. De
beperkende maatregelen die vanaf maart 2020 van kracht waren, maakten overleg in groepen lastig.
Tegelijkertijd werd van het personeel een extra inspanning gevraagd om het onderwijsaanbod zo
goed mogelijk overeind te houden. Dit schoolplan is daardoor ook te zien als een tussenstand in de
ontwikkeling van ons onderwijs. De korte looptijd van dit schoolplan, noodzakelijk om vanaf 2023
weer synchroon te lopen met het strategisch beleidsplan van SOVON, speelt bij deze afweging
nadrukkelijk een rol.
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2. Het Huygens College
2.1 Algemene schoolgegevens
VESTIGINGSPLAATS:
Het Huygens College Heerhugowaard is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo
in Heerhugowaard.
Huygens College Heerhugowaard
Middenweg 68
1703 RD Heerhugowaard
Tel. (072)576 57 00
Email: info@huygens.nl
Homepage: www.huygens.nl
BEVOEGD GEZAG:
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar
Tel. (072)5671067
Email: bmo@sovon.nu
Homepage: www.sovon.nu
Onder ditzelfde bevoegd gezag vallen nog 7 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Alkmaar,
Bergen, Heerhugowaard en Wieringerwerf.
SCHOOLLEIDING:
Dhr. H. Klaassen, rector
Dhr. P. van Huissteden, plaatsvervangend rector
Mw. L.M. Zoon, afdelingsleider havo-vwo onderbouw
Mw. drs. M.T.J. Knook, afdelingsleider havo-vwo bovenbouw
Dhr. T. Peschke, afdelingsleider vmbo-tl
Dhr. J. Boon, ass. afdelingsleider vmbo-tl
Dhr. R. Claassen, afdelingsleider vmbo-bb/kb
HERKOMST LEERLINGEN:
De leerlingen van het Huygens College komen voornamelijk uit de gemeente Heerhugowaard en de
omliggende dorpen. De demografische gegevens laten op de kortere termijn een redelijk stabiele
situatie zien, op de langere termijn wordt een lichte krimp verwacht. Het vorige schoolplan stond in
het teken van het verbeteren van resultaten en het vormen van een stabiele onderwijs organisatie.
Een bijkomend effect daarvan is dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren is gegroeid. In
schooljaar 2020-2021 heeft onze school ongeveer 1300 leerlingen.
SAMENWERKINGSVERBAND:
Het Huygens College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.
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GEBOUWENSITUATIE:
Het Huygens College Heerhugowaard heeft twee locaties. De basis- en kaderberoepsgerichte
leerwegen zijn gehuisvest aan de Umbriëllaan nummer 3. Dit gebouw is in 2011 opgeleverd en wordt
gedeeld met Focus, school voor praktijkonderwijs. Door de groei van het aantal leerlingen is hier
inmiddels een dislocatie in gebruik genomen.
De afdelingen tl, havo en vwo zijn gevestigd op de locatie Middenweg 68 (hoofdvestiging). Dit
nieuwe gebouw is met ingang van het schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen. Door de groei van
de school in schooljaar 2020-2021 is ook bij deze locatie een dependance in gebruik genomen.

2.2 Openbaar Onderwijs
Het Huygens College Heerhugowaard is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Noord-Holland-Noord. De missie van SOVON is daarmee kernwaarde voor het onderwijskundig
beleid van onze school:
Het onderwijs van onze Stichting wordt gekenmerkt door algemene toegankelijkheid, diversiteit en kwaliteit.
Samen met het tonen van respect in de omgang met elkaar vormt dit de basis voor betrokkenheid en wederzijds
begrip. Wij respecteren verschillen in levensbeschouwelijke, culturele en sociale achtergrond, alsmede seksuele
geaardheid.

Dat dit uitgangspunt nog niets aan betekenis heeft ingeboet, blijkt uit de recentelijk opnieuw
geformuleerde kernwaarden voor het openbaar onderwijs in Nederland: gelijkwaardigheid, vrijheid
en ontmoeting.
De traditie en de kernwaarden van het openbaar onderwijs liggen aan de basis van onze visie op
onderwijs. Bij de verdere ontwikkeling van deze visie is het strategischs beleidsplan van de SOVON
zowel kader als leidraad.
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3. Visie op onderwijs
De onderwijsvisie van het Huygens College is gebaseerd op een viertal uitgangspunten, waarbij we
geen onderscheid maken tussen leerlingen en personeel:





Onze school is (onderdeel) van een veranderende samenleving. Burgerschap is daarom een
terugkerend thema. Hoe verhouden WIJ ons tot elkaar en de samenleving.
We stellen persoonlijke ontwikkeling centraal waarbij we ervan uitgaan dat iedereen wil
leren. Hoe draagt de school bij aan persoonlijke ontwikkeling (IK).
De school realiseert optimale opbrengsten.
Ons onderwijsaanbod onderscheidt zich met Huygens-specifieke onderdelen.

Onze visie op onderwijs is uitgewerkt in een aantal kernwaarden. Deze zijn op het titelblad al
weergeven als een ‘routekaart’.

DE KERNWAARDEN VAN HET HUYGENS COLLEGE
Ik werk aan:




persoonlijke ontwikkeling
zelfredzaamheid
kritisch burgerschap

Op het Huygens College werk ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling als mens, mijn kennis en mijn 21e
-eeuwse vaardigheden. Ik krijg de kans te ontdekken wat mijn talenten en kwaliteiten zijn. Ik leer van
mijn fouten en krijg de hulp en ondersteuning die ik hierbij nodig heb. Ik werk aan zelfstandigheid,
kritisch leren denken en gedeelde verantwoordelijkheid.
Wij werken samen aan:




verbinding
inspiratie
gemeenschappelijkheid
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Elke dag komen wij met verschillende ideeën en achtergronden bij elkaar. Kleinschaligheid en een
persoonlijke sfeer vinden we belangrijk. We zoeken verbinding en inspireren elkaar. Wij zien de
school als een gemeenschap in het klein waarin we samen leren met respect voor elkaar.
De opbrengsten van ons onderwijs zijn:




een diploma op niveau
een plusdocument
maatschappelijke betrokkenheid.

Elke leerling krijgt de kans om een diploma op het hoogst haalbare niveau te halen. De
examenresultaten en de doorstroom van onze leerlingen zijn boven het landelijk gemiddelde. De
opstroom is groter dan de afstroom.
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4. Vormgeving van het onderwijs
Onderwijs krijgt vorm in de lessen. De kwaliteit van de les krijgt daarom de komende jaren expliciet
aandacht (zie hoofdstuk 6). Daarnaast heeft onze visie op onderwijs geleid tot aanpassingen in de
schoolorganisatie, ze worden hieronder kort genoemd.
AFDELINGSSTRUCTUUR
Het Huygens College kent 5 afdelingsteams:






vmbo bb-kb
vmbo tl-ob
mbo tl-bb
hvw-ob
hvw-bb

Deze teamindeling maakt het mogelijk dat leerlingen onderdeel zijn van een kleinschalige setting met
een persoonlijke sfeer. Tegelijkertijd creëren deze teams een pedagogisch-didactisch klimaat dat past
bij de doelgroep. Oriëntatie op de maatschappij maakt daar onderdeel van uit, dat blijkt bijvoorbeeld
uit contacten met het bedrijfsleven in de regio. Elk team werkt met een teamplan dat is afgeleid van
het schoolplan. Dit teamplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
VAKSECTIES
De vaksectie is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in het eigen vakgebied
en doorlopende leerlijn van brugklas naar examenjaar, de determinatie in de tweejarige brugperiode
en de aansluiting onderbouw-bovenbouw vormen daarbij specifieke aandachtspunten. Elke sectie
legt de afspraken vast in een vakwerkplan. Resultaten (examens, Wolfanalyse, doorstroom enz.)
worden geëvalueerd en leiden indien nodig tot bijstelling van het vakwerkplan. De secties dragen bij
aan de uitwerking van de visie op onderwijs door de ontwikkeling van vakoverstijgende projecten
tijdens de Huygensdagen.
TWEEJARIGE BRUGPERIODE
Ruimte bieden aan persoonlijke groei en ontwikkeling betekent op het Huygens College onder
andere dat leerlingen vanaf de basisschool worden geplaatst in combinatieklassen. De aparte vwoklas is hierop een uitzondering, hierin worden leerlingen geplaatst waarvan duidelijk is dat zij er bij
gebaat zijn om vanaf het begin op het hoogste niveau te werken. In de combinatieklassen (bb-kb, kbtl, tl-havo, havo-vwo) worden alle leerlingen uitgedaagd om op het hoogste niveau te werken. Tussen
de verschillende niveaus en leerjaren bestaan goede doorstroommogelijkheden. Rekening houden
met verschillen binnen de les is een ontwikkelpunt voor secties en teams.
HUYGENSDAGEN
De Huygensdagen zijn projectdagen waarin rooster doorbrekende activiteiten worden gepland,
hiervoor zijn in de jaaragenda 4 schoolweken gereserveerd. Onze visie op onderwijs is leidend bij het
ontwikkelen van vakoverstijgende projecten en excursies. Burgerschap is onderdeel van projecten.
Daarvoor richten we ook de blik naar buiten.
MAATWERKUREN
Rekening houden met verschillen in de les is belangrijk, maar in de praktijk ook lastig. Daarom willen
we in de komende periode maatwerkuren ontwikkelen. In schooljaar 2020-2021 starten we met een
maatwerkuur in een aantal leerjaren. In dit uur is ruimte voor een remediërend aanbod maar ook
voor verbreding en verdieping. Het aanbod kan per team verschillen. Het maatwerkuur wordt ook
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ingezet om de interne doorstroom te versterken, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van leerlingen
die na het behalen van een vmbo-tl diploma de havo willen doen. De komende jaren wordt dit
aanbod verder ontwikkeld.
ONDERWIJSAANBOD
Het Huygens College heeft een breed onderwijsaanbod gericht op de ontwikkeling van leerlingen,
waarvan burgerschap een onderdeel is. Op basis van onze visie op onderwijs werken we de komende
periode aan enkele specifieke vernieuwingen in het onderwijsaanbod. Hieronder staan ze kort
samengevat:







vmbo-bk, in de onderbouw meer praktisch ingevuld (betekenisvol) onderwijs in combinatie
met LOB
vmbo-bk, in de bovenbouw ontwikkeling van met name E&O, vmbo-tl sluit daar bij aan.
vmbo-tl, in de onderbouw versterking van de determinatie
vmbo-tl, in de bovenbouw ontwikkeling van het praktijkgerichte vak T&T, mede als ter
voorbereiding van de nieuwe leerweg.
hvw, in de onderbouw de ontwikkeling van een extra aanbod voor leerlingen die meer
uitdaging aankunnen
hvw, in de bovenbouw de ontwikkeling van het nieuwe vak NLT.

ONDERSTEUNING
Het Huygens College ziet het passend onderwijs als een mogelijkheid om bij te dragen aan de
persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van (een deel van) onze leerlingen. De trajectgroep
speelt daarin een centrale rol. De werkwijze is vastgelegd in het ondersteuningsplan van onze school.
THEMAKLASSEN
In de onderbouw heeft het Huygens College een extra aanbod in de vorm van themaklassen: sport,
cultuur, science en businessclass. Dit aanbod sluit aan bij de belangstelling van leerlingen en biedt
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een keuzeaanbod van extra lessen buiten de
reguliere lessentabel. Voor deelname wordt een beperkte extra ouderbijdrage gevraagd.
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5. Resultaten
Het onderwijsaanbod is zo samengesteld dat het verplichte curriculum (kerndoelen en
examenprogramma’s) wordt afgedekt. Daarbij zijn de vaksecties verantwoordelijk voor de
inhoudelijke invulling. Hierboven is al beschreven waar onze school een school specifieke uitwerking
aan het onderwijsaanbod geeft.
Voor wat betreft de resultaten gaan wij uit van de opbrengstenkaarten. Daaruit blijkt dat de
onderwijskwaliteit op het Huygens College op orde is. We streven naar opbrengsten op of boven het
gemiddelde. Maar ambities gaan verder. We willen ook een school zijn waar leerlingen (kunnen)
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat laat zich misschien lastig meten maar we willen het
wel zichtbaar maken.
Diploma en plusdocument
Het onderwijs is gericht op het behalen van een diploma maar kent daarnaast een duidelijke
meerwaarde. De leerlingen werken aan persoonlijke ontwikkeling en –vorming. De opbrengsten
daarvan worden vastgelegd in het plusdocument. Hierin zijn alle extra activiteiten waaraan is
deelgenomen zichtbaar gemaakt. Maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd door
betekenisvol onderwijs in relatie met de buitenwereld.

Opbrengst
Het onderwijs op het Huygens College is erop gericht om leerlingen te helpen bij het behalen van een
diploma dat past bij hun cognitieve capaciteiten. Goede doorstroomcijfers en examenresultaten zijn
dan vanzelfsprekend het doel. Wat is echter de waarde van dat diploma als we er niet ook in slagen
om leerlingen te vormen (ofwel op te voeden) tot vrije, zelfstandige burgers, die kritisch kunnen
denken en handelen en die mee willen bouwen aan een levende democratie? Het vraagt van ons een
brede kijk op de opbrengst van onderwijs en het geeft stof tot nadenken met betrekking tot ons
dagelijks handelen en het te voeren beleid. Als het gaat om de opbrengsten maken we onderscheid
tussen de enerzijds de kwalificerende functie van de school en anderzijds de bijdrage die wij leveren
aan een brede persoonlijke ontwikkeling.
Kwalificerende functie:




Examenresultaten zijn voor alle afdelingen op of boven het landelijk gemiddelde
Doorstroomcijfers zijn boven het landelijke gemiddelde
Wij bieden leerlingen kansen, dat blijkt uit het feit dat de opstroom groter is dan afstroom.

Persoonlijke ontwikkeling
Het onderwijs op het Huygens College Scholen beperkt zich niet tot kwalificerende aspecten. De
school vindt het belangrijk dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen op alle gebieden, ook de
niet-cognitieve. Ze willen ook dat leerlingen op persoonlijk vlak kunnen groeien, dat ze zich in relatie
tot anderen en tot de samenleving goed staande kunnen houden. Met andere woorden: balans
tussen de kwalificerende, persoonsvormende en socialiserende functies.
De opbrengst dit bredere aanbod vertaalt zich in het plusdocument waar alle leerlingen aan werken.
Het plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling
zich heeft ontwikkeld naast het programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is
bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te
tonen en te onderbouwen.
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In veel gevallen betreft het de niet-meetbare aspecten van het onderwijs. In het plusdocument laat
de leerling daarom zien op welke wijze gewerkt is aan persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij komen tenminste de volgende thema’s aan de orde:
 Algemene vorming (Bildung)
 Burgerschap
 21st century skills
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Talentontwikkeling en persoonlijke groei.
Brede vorming zit overal in het onderwijs; het is niet beperkt tot een vak, tot activiteiten of tot
maatwerk. In het plusdocument gaat het met name om die aspecten die als maatwerk zichtbaar zijn
en die de leerling heeft ondernomen.
In het plusdocument zijn vier rubrieken te onderscheiden:





Cognitieve extra’s
Talenten en bijzondere prestaties
Persoonlijke ontwikkeling
Competenties

Hierbij kunnen per onderwijstype (afdelingsteam) verschillende accenten worden gelegd.
Zo wordt het plusdocument de verzamelstaat van wat de leerling tijdens hun schoolloopbaan
hebben gedaan aan brede vorming. De school zorgt voor een aanbod waarbij leerlingen vaak de
mogelijkheid hebben om keuzes te maken. Daarnaast geeft de school leerlingen de ruimte om zelf
initiatieven te nemen. De leerling bespreekt de ontwikkeling van het plusdocument regelmatig met
de mentor.
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6. Kwaliteit
In de periode 2013-2015 stonden de onderwijsresultaten op het Huygens College onder druk. Door
een combinatie van factoren waren met name de examenresultaten in enkele afdelingen
onvoldoende. Daar is hard aan gewerkt, en met resultaten. De laatste 5 jaar zijn de
opbrengstenkaarten goed op orde.
Naast de opbrengstenkaarten hanteert de school een aantal instrumenten om de kwaliteit te
monitoren. Zo vinden er regelmatig tevredenheidsonderzoeken plaats:








Jaarlijks tevredenheidsonderzoek brugklassen (leerlingen en ouders)
Jaarlijks tevredenheidsonderzoek overige leerlingen en ouders
Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek medewerkers
Twee keer per jaar klankbordgroepen met een vertegenwoordiging van leerlingen per
leerjaar
Overleg met de leerlingenraad
Overleg met de ouderraad
Jaarlijks aan de hand van een wisselend thema een klankbordgroep met ouders.

Omdat de school leerlingen kansen wil bieden, vinden we de interne doorstroom belangrijk. In de
onderbouw gebruiken we de landelijke CITO-toetsen om de vorderingen van de leerlingen
vergeleken met landelijke gegevens te volgen. Daarnaast vergelijken we de resultaten met de
basisschooladviezen.
We doen regelmatig intern onderzoek. Zo hebben we in 2019-20 onderzocht waar de leerlingen met
havo en hogere adviezen in leerjaar 4 zitten. Omdat we daar vaststelden dat een deel van deze
leerlingen was afgestroomd, zetten we nu in om meer uitdaging voor de betere leerlingen in de
onderbouw. Enkele collega’s zijn geschoold in de problematiek van hoogbegaafdheid en
onderpresteren.
De doorlopende leerlijn blijft een punt van aandacht. De aansluiting onderbouw-bovenbouw wordt
besproken op teamniveau. Omdat de secties hierin een grote verantwoordelijkheid hebben krijgen zij
de resultaten per cohort ter bespreking voorgelegd. Elke sectie heeft een contactpersoon in de
schoolleiding die dit agendeert.
We maken de kwaliteit van de les tot onderwerp van gesprek. Met ingang van schooljaar 2019-2020
gebruiken we e-Loo als observatie instrument omdat hierin zowel de observator als de
geobserveerde hun bevindingen kunnen weergeven, aangevuld met de ervaringen van de leerlingen.
De schoolleiding bezoekt regelmatig lessen en bespreekt die na met de docent. Daarnaast moedigen
we docenten ook aan om dit instrument onderling gebruiken.
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7. Personeel
In hoofdstuk 3 is al gezegd dat we ten aanzien van de uitgangspunten van onze visie op onderwijs
geen onderscheid maken tussen leerlingen en personeel. Dat betekent dat ook voor het personeel
persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol speelt.
Voor docenten geldt dat zij bevoegd zijn of dat zij studeren voor een bevoegdheid en die op korte
termijn halen (binnen twee jaar). Het Huygens College neemt deel aan een traject om
opleidingsschool te worden zodat we een rol spelen in de opleiding van nieuwe docenten. Voor
startende docenten bieden wij al enkele jaren een inductietraject aan. Daarvoor zijn twee meer
ervaren en inmiddels gekwalificeerde, docenten gedeeltelijk vrijgesteld van lessen.
In onze visie verwoorden we wat kenmerkend is voor het pedagogisch-didactisch klimaat op onze
school. Daarbij horen duidelijk gestructureerde lessen. Het uitgangspunt van onze school is de
klassikale les waarbij de docent de regie heeft. Binnen die lessituatie is ruimte om te differentiëren.
De schoolleiding wil met docenten in gesprek blijven over de kwaliteit van de les. Daartoe worden
regelmatig lessen bezocht. Sinds kort gebruiken we daarbij e-Loo als observatie instrument. Hiermee
is het mogelijk dat zowel de docent als de leidinggevende de les evalueert (en eventueel de
leerlingen). De opbrengst van deze evaluaties is het vertrekpunt voor een professioneel gesprek.
Docenten kunnen dit instrument ook onderling gebruiken.
Het Huygens College is een school met een persoonlijke sfeer, veilig en goed georganiseerd. Ook
buiten de les worden leerlingen die nodig hebben goed begeleid. Om dit te realiseren is het
onderwijsondersteunend op onze school onmisbaar.
GESPREKSCYCLUS
Alle personeelsleden voeren regelmatig een gesprek met hun leidinggevende. Professionalisering is
steeds een belangrijk gespreksonderwerp. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:







Doelstellingengesprek bij de start van de eerste arbeidsovereenkomst.
Voortgangsgesprek, tenminste een keer per jaar.
Beoordelingsgesprek:
o Bij een aanstelling voor bepaalde tijd in het eerste jaar, tenminste twee maanden
voor het aflopen van het dienstverband.
o Bij een aanstelling voor onbepaalde tijd ten minste een keer per vijf jaar als
afronding van de gesprekkencyclus.
Bij een beoordeling wordt altijd een 3600 feedback georganiseerd, dwz. feedback van
leidinggevende, sectievoorzitter, collega’s en leerlingen.
In schooljaar 2020-2021 loopt een pilot om de uitgebreidere versie van e-Loo, waarin een
portfolio kan worden samengesteld, te gebruiken in het beoordelingstraject van de nieuwe
docenten.

FUNCTIEMIX
Het Huygens College hanteert de functiemix zoals die op bestuursniveau is afgesproken. Als er LC- of
LD-functies beschikbaar komen wordt een sollicitatieprocedure uitgeschreven. De bijdrage die een
kandidaat kan leveren aan de uitwerking van het schoolplan is altijd onderdeel van de procedure.
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8. Werken aan onderwijs
Onze visie op onderwijs is uitgewerkt in 9 kernwaarden. Tijdens de studiemiddag ter voorbereiding
van dit schoolplan is elke kernwaarde door een groepje collega’s vertaald naar een concrete
activiteit. Dit is een activiteit waar een groep docenten in de komende jaren aan werkt. Hierdoor
ervaren personeelsleden, leerlingen en ouders wat de visie betekent voor de dagelijkse
onderwijspraktijk. Elke geselecteerde activiteit wordt in de loop van het jaar geëvalueerd en op basis
daarvan aangepast, aangevuld of uitgebreid. Hieronder staat een kort, schematisch overzicht van de
kernwaarden en de activiteiten. Per schooljaar wordt bekeken welke activiteit wordt uitgewerkt, en
door wie en hoe. Vaak zal dat in teamverband zijn, maar dat is geen voorwaarde. Deze lijst is niet
statisch, waar nodig kunnen activiteiten worden toegevoegd of geschrapt.

Kernwaarde

Activiteit (= opbrengst studiemiddag)

UITWERKING IN DE TEAMPLANNEN MET JAARLIJKSE EVALUATIE

Wij werken samen aan

Ik werk aan

persoonlijke
ontwikkeling

Opbrengst onderwijs

Professionalisering docent gericht op ontwikkeling leerling. Leren
reflecteren. Omgaan met verschillen in de klas door aanbieden
verschillende werkvormen. Inventariseren en delen van bestaande
werkwijzen. Startende docenten hierbij betrekken.
zelfredBrugklasser wordt zelfredzaam in eerste periode, coaching door
zaamheid
docent, basis ICT, mentoraat ontwikkelen.
1e toetsen zijn formatief
Nadruk op leren leren
kritisch
Project voor de brugklassen: bronnenonderzoek doen en oefenen
burgerschap
vaardigheid (media gebruik, fake news herkennen, debatteren)
Verbinding
Ken de ander: binnen teams, tussen locaties, tussen school en
buitenwereld.
Project 1: Studiemiddag over gedeelde pedagogische visie,
verbinden van docenten
Project 2: Teamuitje met workshops, elkaar leren kennen.
inspiratie
Basis is sociale veiligheid door duidelijke afspraken. Meer aandacht
voor leidinggevende als rolmodel. Successen en opbrengsten van
vakken zichtbaar maken in de school: wall of fame en posters.
gemeenschap- Meer gemeenschappelijke teambuilding. Bv: team, sectie of
pelijkheid
geïnteresseerde collega’s. Activiteiten bv: gezamenlijk koken,
teamuitjes, workshops intern of extern. Kortom: zorg dat we ons
als docenten een gemeenschap gaan voelen.
diploma op
Ontwikkeling determinering
niveau
Mentoraat en decanaat op basis van portfolio
Flexibele examinering
plusdocument Digitale omgeving ontwikkelen (portfolio), lln heeft de regie.
Draait om brede ontwikkeling maar ook versterken aansluiting
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.
maatsch.
Vakoverstijgende projecten gekoppeld aan maatschappelijke
betrokken
thema’s (duurzaamheid, diversiteit). Format ontwikkelen.
Projecten op basis van leerdoelen.

WIE
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9. Bijlagen
De afdelingsteams op het Huygens College werken met een teamplan. De teamplannen zijn een
afgeleide van het schoolplan. De hierboven geformuleerde kernwaarden worden hier team-specifiek,
dat wil zeggen passend bij de doelgroep, uitgewerkt. Gedurende de looptijd van het schoolplan
worden de teamplannen jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
Hieronder wordt per afdelingsteam kort samengevat hoe het team de kernwaarden van het
schoolplan uitwerkt. Door dit regelmatig te bespreken in de schoolleiding worden de samenhang en
onderlinge afstemming gewaarborgd. Deze bijlagen staan ook regelmatig op de agenda van de
(twee)wekelijkse gesprekken van de rector met de individuele afdelingsleiders. Aan het eind van het
schooljaar vindt een evaluatie plaats en worden de plannen aangepast voor het schooljaar daarna.
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9.1 Schoolplan 2020-2023 – uitwerking teamplan BB-KB 20-21
KERNWAARDE

ACTIVITEIT

LEERJAAR

Persoonlijke
ontwikkeling

Ontwikkeling portfolio waarin ontwikkeling van
vaardigheden gaan beschrijven.

1 t/m 4

Zelfredzaamheid

Projecten in de onderbouw en keuzevakken in de
bovenbouw vormgeven waarin leerlingen een
groteren mate van zelfstudring ontwikkelen.

1 t/m 4

Kritische burgerschap

Mediawijsheid programma verwerken in de
mentorlessen.

1 en 2

Verbinding

Klas doorbroken werken op projectmiddagen.
Samenwerking E&O zoeken met de TL

1+2
3+4

Inspiratie

Projecten in verbinding met de buitenwereld
waarin alle profielen van het VMBO voorbij
komen.

1+2

Gemeenschappelijkheid

Klas doorbroken samenwerken aan projecten.
Zowel docenten als leerlingen werken hierin
samen.

1+2

Diploma op niveau

Leerlingen BB die vakken op KB niveau afsluiten en
KB leerlinge die vakken op TL niveau doen.

3+4

Plus document

Portfolio vanaf klas 1

1 t/m 4

Maatschappelijk
betrokken

Goede doelen actie met kerst
Paarse vrijdag
Projecten

1 t/m4

EVALUATIE JUNI 2021
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9.2 Schoolplan 2020-2023 – uitwerking teamplan TL-ob 20-21
KERNWAARDE
Persoonlijke
ontwikkeling

Zelfredzaamheid

Kritisch
burgerschap

Verbinding

Inspiratie

Gemeenschappelijkheid

Diploma op niveau

Plus document

Maatschappelijk
betrokken

ACTIVITEIT
Klassencontract met afspraken gedrag en omgang.
Maken ‘Ikje’ over persoonlijke zaken. Tumult
sociaal emotionele vaardigheden en
studievaardigheden in mentorlessen.
Begeleiding keuzeproces vakken en pakket.
Maatwerkuur in leerjaar 1 en 2.
ICT uren in maatwerkuur voor extra ‘skills’.
Aandacht voor Leren Leren in mentorlessen en
diverse vakken.
Bevorderen eigen keuze leerlingen. Projecten in
het 1e en 2e leerjaar met meer eigen ontwikkeling.
Mediawijsheid programma verwerken in de
mentorlessen.
Huygensdagen met diverse projecten.
Integratie ICT vaardigheden qua
bronnenonderzoek in bijvoorbeeld vakken als
EC/AK/GS
Keuzeproces T&T en E&O met voorbeelden uit de
praktijk van 3 tl en hoger. Juniormentoren
brengen de bovenbouw in de brugklas.
Huygensdagen vakoverstijgende projecten met
meerdere klassen en leerjaren tegelijk.
Projecten buiten de school met diverse partijen.
Meeloopdag voor LOB en ‘echt werk’ ontdekken.
Goede voorbereiding op het keuzeproces.
Rijke lessen met veel inspiratie en echte
voorbeelden.
Overstijgende projecten; zowel docenten als
leerlingen werken hierin samen.
Diverse activiteiten met de klas en mentor;
feestdagen, projecten, klassencontract,
klassenuitje etc.
Corvee in de school.
‘Aankleden van de school’ met mooie
zelfgemaakte producten uit bijvoorbeeld de
creatieve vakken.
Goede begeleiding en determinering door mentor
en vakdocenten vanaf medio jaar 1.
Inzet maatwerkuur voor ondersteuning tegen
afstromen en verdieping ter stimulans opstromen.
Kritisch zijn op toetsing, normering en niveau
indicatie.
Portfolio vanaf klas 1 met daarin extra curriculaire
taken als klassenvertegenwoordiger,
leerlingenraad, stages etc.
Goede doelen actie met kerst
Paarse vrijdag
Projecten
Stage bij bedrijven / ouders / instellingen

LEERJAAR
1 en 2
1
1 en 2
1 en 2
2

EVALUATIE JUNI 2021

1 en 2
1
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
2
1
1 en 2

1 en 2
2
2
1 en 2

1 en 2

1 en 2
1 en 2

1 en 2

1 en 2
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9.3 Schoolplan 2020-2023 – uitwerking teamplan TL-bb 20-21
KERNWAARDE
Persoonlijke
ontwikkeling

ACTIVITEIT
-

Zelfredzaamheid

-

-

Kritische burgerschap

-

Verbinding

-

LEERJAAR

Gebruik digitaal LOB-dossier Qompas (Teamspecifiek
5)
Formatieve evaluatie bij het vak T&T (Teamspecifiek 1)

3-4

Zelfsturende mentorenteams (Teamspecifiek 4)
M.b.v. ‘Scrum’ in de klas bij T&T zijn groepjes
leerlingen zelfsturend in het werk,- en leerproces
(Teamspecifiek 1)
Examenleerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het
maken van het PWS onder begeleiding van een
werkbegeleider

3-4

Klankbordgroep bijeenkomsten met afdelingsleider
(Kwaliteit van de les 3)
Verantwoordelijkheid klassenvertegenwoordigers
vergroten (Kwaliteit van de les 3)

3-4

Klas doorbroken werken tijdens Huygens dagen
(Kwaliteit van de les 3)
Samenwerking E&O met locatie Umbriëllaan; mogelijk
deels gezamenlijk les met elkaar (Teamspecifiek 2)
Aansluiting TL4  havo 4 (Doorstroom 2)

3-4

3-4

Inspiratie

-

Start T&T en nieuwe onderwijsontwikkelingen met
‘Scrum’ in de les, VRinSchool, lasersnijder
(Teamspecifiek 1)

Gemeenschappelijkheid

-

Start landelijke pilot en ontwikkeling E&O
praktijkgericht vmbo-tl (Middenweg) i.s.m. E&O
beroepsgericht (Umbriëllaan) (Teamspecifiek 2)

Diploma op niveau

-

Leerlingen die voor het vak Engels (en/of Nederlands)
op havo-niveau examen doen (Teamspecifiek 3)
> 95% slaagt voor het diploma (Examenresultaten 1)
Het gemiddelde CE-cijfer per vak is minimaal het
landelijk gemiddelde; > 50% ligt boven het landelijk
gemiddeld (Examenresultaten 2)
Aansluiting TL4  havo 4 (Doorstroom 2)

4

EVALUATIE JUNI 2021

3-4

-

Plus document

-

Onderzoek aanschaf digitaal Plusdocument
(Droomloopbaan.nl) (Teamspecifiek 5)

3-4

Maatschappelijk
betrokken

-

Paarse vrijdag (Kwaliteit van de les 3)
Projecten maatschappijleer (Kwaliteit van de les 3)

3-4
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9.4 Schoolplan 2020-2023 – uitwerking teamplan HVW-ob 20-21
KERNWAARDE
Persoonlijke
ontwikkeling

Zelfredzaamheid

Kritische burgerschap

Verbinding

Inspiratie

ACTIVITEIT
Gedragscontract
Tumult sociaal emotionele vaardigheden
Wie ben ik, wat kan ik; keuze lessen

LEERJAAR
1
1 en 2
3

Maatwerk uur ondersteuning: eigen keuze
Leren leren; in mentorlessen en in workshop,
eigen keuze
ICT basisvaardigheden
Talent projecten

1,2 en 3
1,2

Huygensdagen; o.a.
NME ( natuur milieu educatie)
Kruispunt ( veilig in het verkeer)
Gastlessen zwerfafval en recycling
Lessen ec, gs, ak
Scholing en borrel voor team
Vwo dag

EVALUATIE JUNI 2021

1,2
3
3
1

1,2

In de lessen, mooie verhalen van de
docenten, filmpjes van You Tube
Filosofie; maatwerkuur

1,2,3

Op stap met de mentor ( en juniormentoren)

1,2,3

Terugkoppeling determinering in ALO
Vroegtijdig signaleren en actie op leren leren
Zicht op makkelijk lerende leerlingen (HB);
uitdagen en onderpresteren voorkomen
NME en tweedaagse stage

1,2,3

Goede doelen actie met kerst
Paarse vrijdag

1,2,3

1,2

Gemeenschappelijkheid

Diploma op niveau

3

Plus document

Maatschappelijk
betrokken
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9.5 Schoolplan 2020-2023 – uitwerking teamplan HVW-bb 20-21
KERNWAARDE
Persoonlijke
ontwikkeling




Zelfredzaamheid




Kritisch burgerschap

ACTIVITEIT
Verhogen taalvaardigheid bij alle vakken
m.n. leesvaardigheid en woordenschat.
Extra aandacht rekenvaardigheid van de
havoleerlingen zonder wiskunde.
Taalvaardigheid en vakjargon in de
projectweken (ob en bb).
Aandacht algemene rekenvaardigheid bij Wi
en overige bèta- en gammavakken.



LEERJAAR

4+5h
4-6v

Projecten en praktische opdrachten met een
duidelijke meerwaarde:
- vakoverstijgende vaardigheden zoals
Internationalisering;
- persoonlijke vaardigheden zoals presenteren,
organiseren, verantwoordelijkheid eigen
leerproces.
Versterken interne doorstroom in de
maatwerkuren.

4h
4+5v




Werkoverleg om uit te wisselen en te
insprireren.
Natuur, Leven en Technologie

4+5h
4-6v

Gemeenschappelijkheid





Uitwerking in team HV-bb en secties
Leerlingen in Teams de lessen
Maatwerk bieden

4+5h
4-6v

Diploma op niveau



Verbeteren profiel- en pakketkeuze.

Plusdocument




Zelfverantwoordelijk leren
Door pupil tutoring bij wiskunde een
maatschappelijke bijdrage leveren

5h
6v
5h
6v

Maatschappelijk
betrokken



Ontwikkelen van projecten en activiteiten
ter versterking van de profiel- en
pakketkeuze.

Verbinding

Inspiratie

EVALUATIE JUNI 2021

4+5h
4-6v

4
4

4h
4 v
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