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Voorwoord
Het schoolplan is een dynamisch document. Het geeft richting aan en ruimte voor ontwikkelingen
gedurende de looptijd van het plan. Met onze visie en kernwaarden, die met breed draagvlak zijn
geformuleerd, is voor de komende vier jaren een richting bepaald. Jaarlijks worden door de
schoolleiding de specifieke speerpunten en de te behalen resultaten vastgesteld. Deze worden
zichtbaar in het formatieplan, het jaarplan en de begroting. Met deze fasegewijze -en procesmatige
aanpak blijft er ruimte voor actuele ontwikkelingen.
In artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs is aangegeven welke elementen van het
schoolbeleid in het schoolplan moeten worden beschreven.
Dit is in de inhoud herkenbaar met aandacht voor het onderwijskundig beleid (met als basis de visie
en kernwaarden), het onderwijs op verschillende vestigingen, het beleid ten aanzien van de
leerlingenondersteuning, het personeelsbeleid en tot slot de kwaliteitszorg.
De brede beleidsvoornemens en –doelen die in dit schoolplan 2017-2021 zijn geformuleerd vormen
een mooie uitdaging. Wij vertrouwen erop dat we dankzij de inzet en deskundigheid van ons
personeel en betrokkenheid van onze leerlingen en ouders de doelen kunnen bereiken.
Plv. directeur-bestuurder VO,
mw. E.J. Holsteijn
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1. Visie en kernwaarden van Het Hogeland College
1.1.
Visie: Ruimte voor verscheidenheid
Het Hogeland College wil haar leerlingen een goede springplank bieden naar onze complexe
samenleving waarin het van belang is om te durven ontdekken, om te durven zijn wie je bent, om te
durven doen wat je wilt. Een samenleving die veel diversiteit toont op sociale, maatschappelijke,
culturele en technologische aspecten.
Wij zien de school als een veilige haven, een oefenplaats en een uitvalsbasis, waar we onze
leerlingen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling van persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.
In die context hanteren wij drie sferen van ontwikkeling:
Zelf & Samen
Leren is tegelijkertijd een zeer individueel proces én een
sociale activiteit. Met andere woorden: leren doe je
zowel alleen als samen.
Leren & Vormen
Het opdoen en toepassen van kennis is onlosmakelijk
verbonden met de vorming van persoonlijkheid. Ook hier
geldt dat de beide begrippen elkaar wederzijds
beïnvloeden.

ZELF

LEREN

&

&

SAMEN

VORMEN

Binnen & Buiten
Wat je binnen de school leert leidt tot ervaringen buiten
de school en deze ervaringen hebben weer effect op het
leren binnen de school. Dit gaat verder dan de directe
fysieke omgeving. Leerlingen zijn onderdeel van ‘the
global village’, waarin grenzen en tijdzones steeds minder van belang zijn.

BINNEN
&
BUITEN

Het Hogeland College garandeert een curriculum waarin deze begrippen in samenhang en balans
voorkomen en dat de ontwikkeling van de leerling in de drie cirkels stimuleert.
Leren is multidimensionaal en kent veel vormen en veel varianten. Leren vraagt een goede balans
tussen veel verschillende factoren en wat voor de ene leerling werkt is niet of in veel mindere mate
van toepassing op de andere. Kortom: leren vraagt om Ruimte voor verscheidenheid.
Vanuit deze visie kenmerkt het onderwijs op Het Hogeland College zich:
1. door het leren van de leerlingen als uitgangspunt te nemen.
2. door het leren als een activiteit van de leerlingen zelf te zien.
In ons onderwijs stimuleren wij leerlingen informatie te verwerken door actief te
construeren, samen te werken en de leerstof ook op andere gebieden in te zetten. Zo
krijgt leren een duurzaam karakter en levert het houdbare kennis en vaardigheden op.
3. door aan leerlingen meerdere leerroutes aan te bieden door hetzelfde onderwerp heen.
Elke leerling leert op een andere wijze
4. door leerlingen medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces.
Deze verantwoordelijkheid bouwen zij in de loop van hun schooljaren op veel
verschillende manieren op tijdens een breed scala van activiteiten.
1.2. Kernwaarden en ontwikkeling havo vwo
Vanuit de algemene schoolvisie krijgt het havo vwo-onderwijs vorm op basis van de kernwaarden:
Initiatief – Keuzevrijheid - Verantwoordelijkheid
Omdat we onze leerlingen willen helpen om goed de overstap te maken naar het vervolgonderwijs,
bieden we hen ruimte om initiatief te nemen en ruimte om keuzes te maken. Keuzevrijheid leidt tot het
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geven én nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid geven en nemen moet goed worden
afgestemd op de doelgroep en op uiteindelijke doelstellingen voor het onderwijs.
In de komende jaren ontwikkelen we ons naar een school, waar:
• Vakoverstijgend leren is vormgegeven.
• Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen liggen en leerlingen in toenemende
mate eigenaar van hun eigen leren zijn.
• Leerlingen feedback en de gelegenheid tot reflectie krijgen van hun docenten en mentoren.
• De actualiteit betrokken wordt bij het leren binnen de school en de verbinding wordt gelegd tussen
de leefwereld van de leerlingen en de school.
• Gepersonaliseerd leren vorm is gegeven door o.a. te differentiëren in tempo en aanbod.
• Structuur en veiligheid geboden wordt.
1.3. Kernwaarden en koers dalton vmbo
In de algemene schoolvisie zijn ook de daltonkernwaarden herkenbaar, die voor het vmbo het
uitgangspunt vormen.
Volgens de grondlegger van het daltononderwijs, Helen Parkhurst, heeft de wereld ‘mensen zonder
vrees’ nodig. Dat zijn mensen, die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn en die met een
vooruitziende blik kunnen plannen, ontwerpen en hun zaakjes kennen. Voor leerlingen geldt dat
iedereen probeert zijn of haar omgeving zo goed mogelijk te begrijpen en hier positief mee om te
gaan: ‘To become fearless human beings’
We bieden elke leerling een veilig, ondersteunend klimaat voor het ontdekken, begrijpen en zo
zelfstandig mogelijk omgaan met de omgeving. Met deze individuele benadering krijgt de leerling
gelegenheid tot persoonlijke en sociale groei. Binnen het daltononderwijs is de overtuiging dat een
leerling vrijheid kan hanteren. Het is de taak van de docent om de leerlingen te helpen die vrijheid te
leren hanteren. De vrijheid van het individu eindigt waar die van een ander begint. Het kan niet anders
dan dat de leerling wordt benaderd vanuit een houding van wederzijds respect, wat nadrukkelijk in het
schoolklimaat tot uitdrukking komt.
De constante factor in het dalton vmbo-onderwijs is dat we aansluiten bij de leefwereld van de
leerlingen en hen de vaardigheden bijbrengen die ze in deze tijd nodig hebben: 21st century skills.
• Creativiteit - nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren
• Kritisch denken - een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren
• Communiceren - een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen
• Sociale en culturele vaardigheden - effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met
verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden
• Samenwerken - gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en
ondersteunen
• Probleemoplossend vermogen - een probleem (h)erkennen en een plan voor een oplossing
kunnen maken
• Digitale geletterdheid - ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken
We gaan ervan uit dat gepersonaliseerd leren een positieve bijdrage levert aan de motivatie en
werkhouding van de leerlingen. Daarmee willen we iedere leerling op eigen niveau laten excelleren en
meer zelfstandigheid geven in het eigen leren.
Als school in de regio (Noord-Groningen) zijn we herkenbaar door onze nauwe samenwerking met
andere scholen, bedrijven, organisaties en instellingen. Om leerlingen goed voor te bereiden op hun
latere plaats in de samenleving is deze verbinding met de omgeving onmisbaar.
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2. Onderwijs op Het Hogeland College – havo vwo
2.1. Context
Het HHC Warffum doorloopt een meerjarig traject onderwijskundige vernieuwing op basis van onze
visie op onderwijs ‘de drie cirkels’ en de kernwaarden initiatief, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
1
(IKV) .
Bij het formuleren van deze visie en kernwaarden zijn in het schooljaar 2015-2016 alle geledingen
binnen de school betrokken geweest. Gesprekken met de schoolleiding, met het personeel via
studiemiddagen (HAVO/VWO) en teamlerenbijeenkomsten (VMBO), gesprekken met leerlingen en
met ouders zijn aan de huidige stand van zaken voorafgegaan.
Het ter discussie stellen van een nieuwe visie en kernwaarden werd ingegeven door de noodzaak van
onderwijskundige vernieuwing. Voor de havo vwo-afdeling waren daarvoor drie belangrijke redenen,
te weten:
1. Leerlingen meer activeren en beter voorbereiden op een toekomst van vervolgonderwijs en
een veranderende samenleving.
2. Verbeteren van de schoolresultaten.
3. De school beter profileren in tijden van krimp van de bevolking.
Na dit gezamenlijk vaststellen van onze visie en kernwaarden, zijn we in het schooljaar 2016-2017
2
gestart met het concretiseren hiervan in ons dagelijks handelen . Met name de kernwaarde
‘keuzevrijheid’ heeft al geleid tot veel mooie en goede initiatieven. Hierdoor zijn echter ook
organisatorische knelpunten ontstaan die voor ons aanleiding zijn opnieuw naar de dagindeling van
leerling en docent te kijken.
Ontwerpgroep
Voor die dagindeling is in de zomer van 2017 voor het eerst een Ontwerpgroep bijeengekomen. De
ontwerpgroep bestaat uit elf docenten en twee conrectoren, onder leiding van BMC Advies, die bij dit
complexe ontwerptraject de begeleiding biedt. Onze ambitie is om m.i.v. het schooljaar 2017-2018 te
starten met het nieuwe ontwerp van een dagindeling voor leerlingen en leraren die recht doet aan de
kernwaarden Initiatief, Keuzevrijheid en Verantwoordelijkheid.
Door ons onderwijs te flexibiliseren kunnen we beter recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.
Daarnaast hebben we de wens vakoverstijgend (project-)onderwijs en vormen van team teaching
mogelijk te maken.
3

Organisatiestructuur
In Warffum werken we met twee conrectoren en vier coördinatoren. In het schooljaar 2017-2018 zal
de conrector onderbouw, Karel Vlak, twee petten dragen: hij is dan ook de coördinator van klas 1.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werving en voor PR en voor internationalisering. De
conrector bovenbouw, Mariët de Langen, stuurt de onderwijsontwikkeling aan en is aanspreekpunt
voor ‘het gebouw’: conciërgerie, keuken en schoonmaak. Samen met de coördinatoren zijn de
conrectoren verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus en het beoordelen van
4
(nieuwe) docenten .
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de (dagelijkse) begeleiding van de leerlingen uit hun
afdeling en de organisatie van de afdeling. Zij sturen het mentorenteam aan en voeren
voortgangsgesprekken met de mentoren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het
mentoraat en doen hiertoe beleidsvoorstellen.
Voor 2017-2018 zijn de coördinatoren:
o Klas 1
: Karel Vlak
o Klassen 2 en 3
: Peter Kamminga
o Havo bovenbouw
: Martin Lutke
o VWO bovenbouw
: Sjouke Visser.

1 Zie hoofdstuk 1
2
Zie ‘20161108 Concretisering, tijdpad en prioritering voor implementering’
3
Zie ‘20170717 Een organisatieplaatje voor Warffum definitieve versie MR’
4
Zie ‘20150106 Gesprekkencyclus’
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Wij hebben twee decanen: Hans Duursma (havo) en Laura Noord (vwo).
Deze decanen zijn tweedelijnsdecanen. Zij ondersteunen de mentoren bij het uitvoeren van het
keuzeproces in de derde klas en het LOB-programma in de onderbouw. Ook spreken zij individuele
leerlingen met keuzevragen. Daarnaast organiseren zij voorlichtingen voor ouder(s) en leerlingen en
zorgen zij voor de communicatie over opleidingen en open dagen op hogescholen en universiteiten.
Onderzoek naar de effectiviteit van het programma op het maken van de juiste studiekeuze heeft
geleid tot nieuwe impulsen, zoals de week van de LOB.
2.2. Onderwijskundig beleid (in ontwikkeling)
2.2.1. Motto: Samen leren (van individueel naar collectief)
Waar leraren samen leren en de verantwoordelijkheid nemen voor het leren van hun leerlingen, leren
leerlingen meer. Een growth mindset, de overtuiging dat iedereen kan leren, is hiervoor de
voorwaarde. Maar hoe ziet je onderwijs er dan uit? Wanneer is een les effectief? Het onderwijskundig
discours wordt actief in de school gevoerd. Dit wordt door de schoolleiding ondersteund, onder meer
door sinds najaar 2016 lesson study aan te bieden (in samenwerking met de Lerarenopleiding van de
RUG; vakdidactici kunnen ook als vraagbaak dienen voor de secties), door ontwikkeltijd in het
jaarrooster in te plannen (SLIM: sectieleren en informatiemiddagen om samen te leren en elkaar te
informeren) en door (individuele) scholing te stimuleren en/of te faciliteren, zoals de training tot lesson
study-begeleider (najaar 2017) en de deelname van de sectie Engels aan de PLG Engels aan de
lerarenopleiding van de RUG.
2.2.2. Secties en vakgroepen: didactische vernieuwing
Didactische vernieuwing die recht doet aan onze visie en kernwaarden vindt primair plaats in secties
en vakgroepen. Secties ontwikkelen hun onderwijs onder meer door eerder genoemde deelname aan
lesson study of deelname aan een PLG bij de lerarenopleiding van de RUG (Engels).
Ontwikkelpunten
Ontwikkelpunt is het leren van elkaar door meer collegiaal lesbezoek en door elkaar te informeren
over good practices. Ontwikkelpunt is ook het onderling afstemmen van de diverse
onderwijsprogramma’s / PTA’s om meer samenhang en win/win in het curriculum voor de leerling te
realiseren.
Zoals aangegeven faciliteren we hiervoor de secties en vakgroepen met ontwikkeltijd, onder andere
in de vorm van SLIM’s.
5

2.2.3. Ontwikkelingsgerichte gesprekken en portfolio
De gesprekken die gevoerd worden zijn alle ontwikkelingsgericht. Elk gesprek heeft tot doel elkaar te
bekrachtigen, van elkaar te leren en waar nodig te confronteren. Het gaat om de ontwikkeling van
secties en individuele docenten. Feedback en feedforward vragen, ontvangen en geven is onderdeel
van een professionele dialoog. Medewerkers zijn zelf de eigenaar van hun ontwikkeling en houden
een portfolio bij om deze ontwikkeling zichtbaar te maken voor anderen. Het is het voornemen van de
schoolleiding om in de loop van het schooljaar 2017-2018 een goed instrument voor een 360 graden
scan ter beschikking te hebben.
Met de secties
Sectiegesprekken zijn in feite collectieve functioneringsgesprekken. De conrector bovenbouw voert in
2017-20118 gesprekken met de secties. Thema’s die hierin aan de orde kunnen komen zijn onder
meer:
• Samenwerking en leren van elkaar
o binnen de sectie (overleg en collegiale visitatie)
o vakoverstijgend
• Zichtbaarheid van visie en kernwaarden in het curriculum
• Vakleerplan met aandacht voor de volgende items:
o Curriculum met aandacht voor doorlopende leerlijnen
5

Zie ‘20150106 Gesprekkencyclus’
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•
•
•

o Didactiek (effectief en taalbewust)
o Toetsing (formatief en summatief)
Resultaten en ambities
Randvoorwaarden
Scholingsvragen

Met docenten
De gesprekkencyclus wordt door de conrectoren en coördinatoren uitgevoerd. De coördinatoren zullen
met de mentoren uit hun afdeling voortgangsgesprekken voeren.
Docentcoach
Indien nodig of gewenst kunnen docenten zich laten begeleiden door de docentcoach (Myranda
Harsveld). De docentcoach werkt onafhankelijk van de schoolleiding aan de ontwikkeling van
docenten. Daarnaast coacht zij nieuwe collega’s en organiseert zij intervisiebijeenkomsten.
2.3. Concretisering van onze visie op onderwijs
2.3.1. Differentiatie: omgaan met verschillen
Op Het Hogeland College is ruimte voor verscheidenheid. Ruimte om anders te zijn. Wij bieden die
ruimte door leerlingen alle mogelijkheden te geven om hun talenten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
hen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan culturele, sportieve en internationale projecten. Wij
bieden die ruimte ook door het geven van goede zorg en extra uitdaging. In de praktijk ziet het
omgaan met verschillen er als volgt uit:
Projecten
Om ze goed voor te bereiden op toekomstige leer- en werksituaties werken leerlingen in de
onderbouw minimaal één keer per jaar samen met klasgenoten aan een project. In een project werken
de leerlingen vanuit verschillende vakken aan een bepaald thema. Ze gaan actief aan de slag met
verschillende opdrachten. Het project wordt afgesloten met een zelfgemaakte presentatie.
Meer dan les alleen
Op Het Hogeland College organiseren we veel buiten de lessen om. Naast excursies en
schoolkampen valt er nog veel meer te beleven. Zo is er eens per twee jaar een Muziekavond,
waarvoor leerlingen met muzikaal -of zangtalent auditie kunnen doen en kunnen stralen tijdens een
optreden. Ook eens per twee jaar is er de week van Kunst&Co, waarin alles anders is dan normaal en
er ruimte is voor cultuur, sport, dans, creativiteit, koken en robotica.
In de bovenbouw organiseren we elk jaar buitenlandse reizen voor de leerlingen in havo4 en vwo5.
We zien deze reizen als ‘les op locatie’. Wij denken dat op reis gaan in zichzelf al vormend is, zeker in
een groep, maar we willen ook ter plaatse het referentiekader van onze leerlingen uitbreiden door stil
te staan bij kunst en cultuur en/of geografische wetenswaardigheden. Ook je grenzen verleggen op
sportief gebied behoort tot de mogelijkheden. Voor achterblijvers wordt een vervangend programma
georganiseerd waarin plaats is voor maatschappelijke en historische thema’s (in de regio).
Heterogene tweejarige brugklas
De eerste drie leerjaren van havo en vwo noemen we de onderbouw. Het Hogeland College in
Warffum heeft een tweejarige heterogene (gemengde) brugklas havo/vwo. Deze klas functioneert als
een brug tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Vaak is het nog niet duidelijk welk
onderwijstype, havo of vwo, het beste bij de leerling past. Natuurlijk geeft het advies van de
basisschool een richting aan, maar na twee brugjaren is het nog duidelijker wat de juiste keuze is. In
het derde leerjaar gaan de leerlingen naar het havo of het vwo.
VWO plus en andere vormen van excellentiebevordering
Vwo-plus
Naast de heterogene brugklassen heeft de vestiging Warffum ook een VWO-plusstroom.
De leerlijn is bedoeld voor leerlingen met een VWO-plusadvies. In VWO-plus doen we een extra
beroep op intelligentie, creativiteit en zelfstandigheid. VWO-plus heeft veel overeenkomsten met het
gymnasium. Daarom krijgen de plusleerlingen, net als op het gymnasium, in de onderbouw Latijn. In
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vergelijking met de andere leerlingen van klas 1 hebben de plusleerlingen een lesuur minder
Nederlands, Frans en Engels. Tevens krijgen de plusleerlingen Het Hogeland Junior Courses (HHJC),
waarbij onder andere wordt stilgestaan bij thema’s als Energie, Wereldgodsdiensten onderwerpen uit
de fysische geografie en filosofische vraagstukken. Het plusprogramma biedt dus versnelling,
verbreding en verdieping.
Uitgebreid basisprogramma voor de onderbouw
Voor alle leerlingen in de onderbouw zijn er naast het basisprogramma ook de vakken Drama,
Wereldgodsdiensten, Filosofie& Klassieken (WFK) en ICT-gerelateerde lessen (digitale geletterdheid).
Ook is er voor leerlingen die meer willen - of ook eens iets anders - een extra programma: de Big
junior events. Dit zijn lessen (extracurriculair) waarvoor de leerlingen zich kunnen aanmelden.
Deelname is vrijwillig. Ze kiezen dus zelf!
6

Honours Courses en Cambridge English voor de bovenbouw
In de bovenbouw kunnen alle leerlingen deelnemen aan ons excellentieprogramma Honours Course.
Zij krijgen de kans om hun talenten te benutten en kennis uit te breiden of te verdiepen. In elk van de
vier periodes mogen zij één Course volgen. Het biedt de leerlingen een mooie kans hun portfolio uit te
breiden. Bij regelmatige deelname hieraan (minimaal acht courses), krijgen zij een Het Hogeland
7
College Pluscertificaat bij de afronding van hun opleiding . Dit Pluscertificaat wordt ook uitgereikt aan
leerlingen die vwo met Latijn als examenvak afsluiten.
In de bovenbouw kan dus iedereen een plus-leerling zijn, ook op de havo. Een havo-leerling krijgt een
8
pluscertificaat als hij minstens vier Honours Courses succesvol heeft afgerond .
Tevens is er voor de bovenbouwleerlingen die dat willen Cambridge English, advanced en proficiency.
S&S in vwo4
Sinds het schooljaar 2015-2016 bieden wij Science & Society (S&S) aan in vwo4. In dit programma
oriënteren de leerlingen zich op wetenschappelijke onderzoeksmethoden en de invloed van de
wetenschap op onze maatschappij. Door zelf onderzoek te doen kunnen leerlingen hun mening
vormen over moreel-ethische dilemma’s. Het vak is modulair van opzet en werkt met een portfolio.
Getuigschriften, certificaten en Persoonlijk Portfolio
Leerlingen die een Honours Course met goed gevolg afronden, ontvangen een getuigschrift. Voor
extracurriculaire prestaties, zoals bijvoorbeeld deelname aan een Honours Course of een tutorschap,
worden getuigschriften of certificaten uitgegeven. Leerlingen kunnen deze getuigschriften opnemen in
hun persoonlijke portfolio en eventueel gebruiken bij de toelatingsprocedure voor het
vervolgonderwijs.
Het persoonlijk Portfolio is onze invulling van het plusdocument, zoals bedoeld in de VO-agenda
2014-2020 Klaar voor de toekomst!
9

Taalbeleid
Taal is essentieel voor ons denken en leren. En dus ook voor ons lesgeven. Taalachterstanden bij
leerlingen werken door in de schoolprestaties. Daarom nemen wij de ‘Diatoets begrijpend lezen’ af en
10
remediëren wij zwakke lezers in de brugklas. Diataal-coördinator is Kor Groenewoud .
Alle docenten maken gebruik van taal. Taalbewust vakonderwijs (TVO) is noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat taal niet de oorzaak is van miscommunicatie en achterstanden in het onderwijsleerproces.
Dit bewustzijn tot stand brengen is het doel voor komend leerjaar. Annemarie Drost is taalcoördinator
11
voor het TVO

6

Zie flyer Honours courses
Zie notitie ‘20160310 Vwo+ in de bovenbouw van HHC Warffum’
8
Zie notitie ‘20170911 Portfoliotrajecten op Het Hogeland College Warffum versie 110917’
9
Zie ‘20160629 Taalbeleidsplan voor Het Hogeland College Warffum versie 16-17’
10
Zie ‘20170628 Ontwikkelkaart leesvaardigheid op gewenste referentieniveaus’
11
Zie ‘20170715 Ontwikkelkaart Taalbewust vakonderwijs (TVO)’
7
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Rekenbeleid
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen rekenen. Onze ambitie is dat alle leerlingen het
rekenexamen met een voldoende afsluiten. Daarom investeren wij in rekenonderwijs.
Rekenen maakt sinds 2017 deel uit van de kernvakkenregeling op het vwo.
In de onderbouw maken wij gebruik van de toetsen van Diatoets. Onze rekencoördinator is Krista
Werensteijn. Wij remediëren onze leerlingen op de dinsdagmiddagen door rekenlessen te organiseren
die worden gegeven door studenten in dienst van de RUG (Onderwijshelden). Daarnaast bieden wij
zelfstudieprogramma’s aan in de onderbouw.
De afname van de rekenexamens in de bovenbouw wordt door Alfred van den Berg en Martin Lutke
georganiseerd.
13

Toetsbeleid
Ons toetsbeleid is erop gericht het leren van de leerling centraal te stellen. Docenten geven feedback
op het leerproces en toetsen tussentijds (formatief). Dit om leerlingen zicht te geven op hun
vorderingen op weg naar de expliciet geformuleerde leerdoelen. Onze docenten benaderen de
leerlingen met een growth mind set.
RTTI is gekozen als gemeenschappelijke taal. Hiermee willen we intern communiceren (met elkaar en
met de leerlingen) en extern (met de ouder(s)/verzorger(s)) over de vorderingen van de leerlingen.
RTTI is ook toepasbaar bij het ontwikkelen en normeren van toetsen.
In de bovenbouw geven we niet alleen cijfers, maar ook scores op de volgende onderdelen:
Betrokkenheid, Reproductie en Inzicht. Vooralsnog alleen ter voorbereiding op de
leerlingenbesprekingen en om de mentor te informeren. Wellicht gaan we in de nabije toekomst over
op een rapport met daarop cijfers én (RTTI-) scores en /of woorden om de studiehouding te
omschrijven.
Toetsen op twee niveaus
Vorig jaar zijn we in de eerste klas gestart met het ontwikkelen van toetsen op twee niveaus: havo en
vwo onder leiding van Karel Vlak in samenwerking met Jantsje van der Wal. De verhoudingen tussen
RTTI in de toetsopgaven maken differentiatie in niveau mogelijk. Op deze manier wordt RTTI gebruikt
om na te denken over de verschillen in leerdoelen voor havo en vwo. Het geven van twee cijfers op
een toets (één op havo-niveau en één op vwo-niveau) levert voor alle partijen meer inzicht op in de
leerontwikkeling van leerlingen en dus ook voor de uiteindelijke keuze voor de havo- of vwo-opleiding
14
aan het eind van de tweede klas .
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toetsing
Wat is de waarde van een cijfer? Kun je blijven zitten op een tekort van een tiende of vijfhonderdste?
Blijf je voor alle vakken zitten? Hoe kwalificeer je je voor deelname aan het volgende leerjaar of zelfs
de volgende toets? Stimuleren we duurzaam leren of mag je onvoldoendes compenseren?
Deze vragen zullen we in de komende jaren met elkaar bespreken en beantwoorden.
Olympic Moves
Om een groter aantal middelbare scholieren samen (meer) te laten sporten zijn de KVLO, NOC*NSF,
Coca-Cola en Zilveren Kruis in 2003 ‘Olympic Moves’ gestart. Het is een jaarlijkse
schoolsportcompetitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs voor leerlingen uit alle jaarlagen,
van vmbo tot en met gymnasium. Scholieren spelen eerst op regionaal en eventueel daarna nationaal
niveau om het kampioenschap voor scholen.
Het doel van Olympic Moves is om jongeren tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving
kennis te laten maken met diverse vormen van sport en het plezier van samen sport beleven. Er doen
inmiddels ruim 350 middelbare scholen mee.
Leerlingen van Het Hogeland College doen sinds 2013 mee aan de Olympic Moves in verschillende
disciplines: voetbal, atletiek, basketbal, floorbal, korfbal, tennis en volleybal.

12

Zie ‘20160704 Rekenbeleidsplan voor Het Hogeland College Warffum update voor 16-17’
Zie ‘Toetsing’
14
Zie ‘Toetsen op twee niveaus’
13
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Internationalisering
In het schooljaar 2015-2016 is gestart met een uitwisselingsprogramma met een school in Tsjechie:
het gymnasium in Broumov. Na een kennismakingsbezoek van een conrector aan de school in
Broumov en verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking is er in het schooljaar 2016-2017
een tegenbezoek geweest. De directeur van het gymnasium en drie docenten bezochten de drie
vestiging van Het Hogeland College. Tijdens dit bezoek werd afgesproken de samenwerking en de
uitwisselingen fasegewijs uit te bouwen. In het schooljaar 2017-2018 staan zowel een bezoek van
enkele docenten en leerlingen uit Broumov aan Warffum op het programma, als ook een tegenbezoek
van leerlingen en docenten van Het Hogeland College aan het gymnasium in Broumov.
2.3.2. Havo vwo onderbouw – speerpunten onderwijs 2017-2018
Inzet VSV-gelden in klas 3
Ook voor 2017-2018 hebben we uit het samenwerkingsverband gelden ontvangen om voortijdig
schoolverlaten terug te dringen dan wel te voorkomen.
16
We zetten deze gelden als volgt in:
• Organisatie van een maatwerkprogramma voor een hoogbegaafde leerling die – op basis van
de voortgang in de vorige jaarlaag - zonder aangepast programma dreigt uit te vallen.
• Daarnaast wordt ingezet op maatwerkondersteuning voor leerlingen in klas 3 die ten gevolge
van specifieke problematiek de school voortijdig dreigen te verlaten.
Mentoraat in de onderbouw
In de onderbouw heeft elke klas een mentor en zij hebben elke week mentortijd met hun klas,
bestemd voor het aanleren van studievaardigheden, het bespreken van allerhande zaken (sociale
activiteiten, de sfeer in de klas enz.) en voor individuele gesprekjes. Ook is de mentor het
aanspreekpunt in school voor de ouders.
Daarnaast vervult de mentor in de tweede klas en derde klas een belangrijke rol bij het determinatieen het keuzeproces.
Om alle mentoractiviteiten goed te laten verlopen wordt sinds het schooljaar 2016-2017 gewerkt met
een jaarplanning, waarin per week staat vermeld welke activiteiten er voor de mentor, de
mentorleerlingen en de ouders gepland staan. In het schooljaar 2017-2018 wordt deze planning
geëvalueerd en bijgesteld.
Tevens wordt in het schooljaar 2017-2018 het mentorenoverleg geïntensiveerd.
Al enkele jaren zijn de mentoren, met name die van de onderbouw, zeer alert op het voorkómen en
bestrijden van pesten. Ook als dat digitaal gebeurt, via mobiele telefoon, e-mail, sociale media enz.,
waarbij moet worden opgemerkt dat deze vormen van pesten meestal buiten school plaatsvinden.
Ouders worden dan ook bij de aanpak ingeschakeld.
In het schooljaar 2017-2018 wordt in de brugklas in samenwerking met theatergroep De Steeg, die de
theatervoorstelling ‘#onderhuids’ zal opvoeren, extra aandacht besteed aan pestgedrag. In klas 2
wordt tijdens het mentoruur stilgestaan bij het thema groepsdruk en genotmiddelen, daarvoor zal
educatief theater Smoar de voorstelling ‘De la noya’ opvoeren.
Toetsen (op twee niveaus)
Het thema determinatie is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. Al enkele jaar
wordt in werkgroepen met wisselende samenstelling aan dit thema gewerkt. En dit heeft het volgende
opgeleverd:
• een toetsoplegvel
• aangepast PTA voor de bovenbouw
• stappenplan voor het maken van toetsen
• experimenten met het toepassen van RTTI
In het schooljaar 2016-2017 is de werkgroep “Toetsen op twee niveaus” gestart en heeft zich in het
bijzonder bezig gehouden met het ontwikkelen van een aantal toetsen op twee niveaus voor de 1e
klas voor de vakken Engels, Frans, wiskunde, natuur & techniek, biologie, geschiedenis en
15
16

Zie ‘Internationalisering’
Zie ‘20170706 Bevindingen VSV klas 3 Het Hogeland College’
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aardrijkskunde.
Het doel in de werkgroep is in de onderbouw te komen tot een transparant en gefundeerd
determinatie-proces. Hiervoor zijn verschillende redenen:
1. Voorkomen dat er een te grote afstroom is van bijvoorbeeld vanuit vwo 3 naar havo 3 of in de
bovenbouw vanuit vwo 4 naar havo 4;
2. Voor de doorlopende leerlijnen is het niet alleen van belang dat het onderwijs in de
onderbouw voldoende aansluit op het onderwijs in de bovenbouw, maar ook gaat het erom
dat er bij de advisering van leerlingen naar de goede aspecten wordt gekeken. Aspecten die
een zekere mate van succes voor het vervolg kunnen voorspellen;
3. Tijdens de communicatie met leerlingen en ouders, maar ook tussen collega’s onderling, moet
een goed beeld gegeven kunnen worden van de voortgang om zo te komen tot een
eensluidend advies.
De deelnemende collega’s hebben een aantal toetsen op twee niveaus gemaakt, afgenomen,
nagekeken, genormeerd en becijferd. In de werkgroep zijn de toetsen en de toets-resultaten
besproken en geanalyseerd.
Ondanks het feit dat de groep zich maar met één aspect van de determinatie, namelijk de toetsing,
heeft bezig gehouden, draagt deze wijze van toetsen en becijferen bij aan een transparanter en meer
17
onderbouwd advies .
In het schooljaar 2017-2018 gaat de werkgroep Toeten op twee niveaus verder en zal worden
uitgebreid met de vakken Nederlands en Duits.
In het kader van determinatie en overgang zal in het schooljaar 2017-2018 gestart worden met een
werkgroep Overgangsnormen.
18

Leerlingbegeleiding
Huiswerkbegeleiding
In het eerste, tweede en derde jaar kunnen de leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen. Dit is op drie
middagen per week, zoveel mogelijk aansluitend op het lesrooster.
De leerlingen maken dan onder begeleiding van een docent huiswerk en leren hoe ze het maken van
huiswerk het best kunnen aanpakken. Huiswerkbegeleiding is vrijwillig.
Kernvakondersteuning
Leerlingen uit de onderbouw kunnen tegen een kleine vergoeding wekelijks een uur vakondersteuning
(bijles) voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde krijgen van bovenbouwleerlingen of een
docent. Bijles wordt aan groepjes van maximaal drie leerlingen gegeven.
Extra hulp
Een belangrijke rol in de ondersteuning speelt de mentor. Daar kunnen de leerlingen met al hun
vragen en problemen terecht. Ook ouders kunnen hun vragen aan de mentor stellen.
(zie hiervoor hoofdstuk 4: Leerlingenondersteuning)
19

Extracurriculair programma: Big Junior Events
Big Junior Events zijn extracurriculaire activiteiten voor leerlingen in de onderbouw. Het aanbieden
van dit programma is een manier om tegemoet te komen aan interessegebieden van leerlingen die in
het reguliere programma onbelicht blijven of niet aan bod komen. Het aanbod sluit aan bij de
kernwaarden die we willen uitdragen. Leerlingen kunnen initiatief tonen, talenten ontwikkelen of in
aanraking komen met nieuwe technologische ontwikkelingen. De school biedt leerlingen daardoor
meer keuzemogelijkheden in het onderwijs dat we geven. Voor de organisatie van het programma is
de nadruk gelegd op de visiecirkel ‘binnen en buiten’. Dit betekent het zoeken van contact met
bedrijven en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de zone van nabije ontwikkeling van
leerlingen.
Implementatie digitale geletterdheid
17

Zie ‘Toetsen op twee niveaus’
Zie flyer ‘2010921 Leerlingbegeleiding’
19
Zie flyer ‘20171003 Big Junior Events’
18
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In het schooljaar 2016-2017 is een convenant gesloten met I.Turn.It. I.Turn.it heeft subsidie ontvangen
van de Economic Board Groningen teneinde de digitale geletterdheid van leerlingen in het noorden
van Groningen te bevorderen. In dit kader hebben docenten van I.Turn.it in 2016-2017 in
samenwerking met Het Hogeland College pilotmodules uitgevoerd in alle jaarlagen van de
onderbouw.
De pilotmodules zijn voor dit jaar uitgewerkt tot een volwaardig lesprogramma dat start als vak in klas
1. Leerlingen klas 1 krijgen les in ‘informatievaardigheden’, ‘computational thinking’, ‘mediawijsheid’ en
‘digitale vaardigheden’. De basis van de samenwerking voor 2017-2018 is het principe van train-thetrainer. Vanaf 2018-2019 zullen getrainde HHC-docenten zelfstandig de lessen verzorgen in klas 1 en
concentreren de docenten van I.Turn.it zich op de vormgeving van het vak in klas 2.
Internationalisering onderbouw: Trier
Een internationale studiereis past in onze ambitie leerlingen zo breed en verdiepend mogelijk toe te
rusten voor de volgende stap in hun schoolloopbaan. In een globaliserende wereld is kennis opdoen
door het ervaren van Europese geschiedenis, andere talen, culturen en samenlevingen onontbeerlijk.
Het draagt bij aan historisch besef, het denken over Europa en daarmee ook over je eigen plek in de
samenleving (burgerschap). Bovendien passen leerlingen geleerde kennis en vaardigheden toe in de
praktijk, waardoor nut en noodzaak van genoten onderwijs wordt bewezen. Iets wat voor leerlingen
niet altijd vanzelfsprekend is.
Leerlingen in klas 3 hebben voldoende basiskennis opgedaan in klas 1, 2 en een deel van klas 3 om
deel te kunnen nemen aan een reis met dit doel. Doel van de reis is de Duitse stad Trier, een stad met
een lange geschiedenis in een prachtige omgeving. Deze studiereis is geen verplichte reis, maar
bedoeld voor belangstellende leerlingen; een reis op basis van vrijwilligheid (keuzevrijheid).
2.3.3. Havo vwo bovenbouw – speerpunten 2017-2018
Resultaten / Doorstroom bovenbouw
Schooljaar 2016-2017 was een goed jaar wat doorstroom- en slagingspercentages aangaat:
Vwo 4 : 91,4 %
(ambitie: 90%)
Vwo 5 : 92,7 %
(ambitie: 90%)
Vwo 6 : 90 %
(ambitie: 93%)
Havo 4 : 70,9 %
(ambitie: 75%)
Havo 5 : 97 %
(ambitie: 90%)
Dit vasthouden en/of verbeteren is onze ambitie. Cijfermatig is het op het vwo nodig om betere
resultaten te boeken op het CE. Daar liggen we 0,2 procentpunten onder het landelijk gemiddelde.
Deze resultaten zullen gespreksonderwerp zijn bij de functioneringsgesprekken met de secties en
individuele docenten. Het motiveren van leerlingen en het stellen van eisen hoort tot de taken van een
leraar; de leerling zal het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het leren moeten nemen.
Mentoraat en studiebegeleiding
In een school waarin leerlingen in toenemende mate zelfstandig keuzes leren maken, is
leerlingbegeleiding essentieel. Scholing van mentoren (gespreksvaardigheid) heeft in schooljaar 20162017 plaatsgevonden.
In havo 4 wordt het mentoraat dit schooljaar op een andere manier ingevuld. Mentoren worden mentor
van maximaal 20 leerlingen. De mentoruren van de vijf groepen vinden op één moment in het rooster
plaats. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid binnen het uur te differentiëren. Zo zetten we mentoren in op
hun kracht en krijgen leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben.
• Het eigenaarschap van de leerling meer ontwikkelen door de leerling verantwoordelijk te maken
voor het voeren van de 10-minutengesprekken met de ouder(s) /verzorger(s).
• Het verbeteren van het studiekeuzeproces van de leerlingen, zodat minder leerlingen switchen van
opleiding in en na het eerste studiejaar van de vervolgopleiding.
Doorstroom vmbo>havo
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we subsidie ontvangen om de begeleiding van de vmbo-
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leerlingen in havo 4 te verbeteren

20

Inzet VSV-gelden in havo 4
Ook voor het schooljaar 2017-2018 hebben we uit het samenwerkingsverband gelden ontvangen om
voortijdig schoolverlaten terug te dringen dan wel te voorkomen. In de bovenbouw is de helft van deze
subsidie (65 taakuren) ingezet om leerlingen de volgende cursussen aan te bieden:
• Planning
• Leerstrategieën
21
• Motivatie
Doorgaande leerlijn onderzoeksvaardigheden
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan door Jenny Peper naar de onderzoeksvaardigheden bij de
exacte vakken. Afspraken over de toepassing van de systematische probleemaanpak (SPA) liggen er
al op basis van het onderzoek van Jolien Hemmen.
Nu is het zaak de onderzoeksvaardigheden die bij de verschillende exacte vakken aan bod komen, te
stroomlijnen en de samenhang (en overlap) ertussen zichtbaar en vruchtbaar te maken voor de
leerlingen. Op deze manier ontstaat er een leerlijn onderzoeksvaardigheden voor de exacte vakken
die uitmondt in het zelfstandig(er) werken aan de meesterproef: het profielwerkstuk.
Het is onze ambitie om een dergelijke leerlijn onderzoeksvaardigheden ook voor de zaakvakken en de
talen zichtbaar te maken in ons curriculum. Het vak S&S biedt een uitstekend uitgangspunt voor deze
lijn op het vwo.
Het profielwerkstuk
Het profielwerkstuk wordt in tweetallen gemaakt. De examenkandidaten starten er al mee in de
projectdagen aan het einde van het voorlaatste schooljaar. Gedurende het gehele traject, dat loopt tot
en met de presentatie in de maand februari in het examenjaar, zijn er tussenbeoordelingen ingepland
om de leerlingen inhoudelijk én wat betreft de voortgang van de werkzaamheden te begeleiden en te
stimuleren.
In het schooljaar 2017-2018 zullen onze examenkandidaten hun profielwerkstuk voor het eerst in een
digitale omgeving maken (Apprentice). Hierdoor kunnen we de communicatie tussen de leerlingen en
hun begeleider verbeteren en de voortgang beter monitoren. Begeleiders volgen hiertoe een korte
workshop.
22

Honours courses
Komend jaar zullen we voor het tweede jaar Honours Courses aanbieden. Deze Honours Courses zijn
toegankelijk voor alle leerlingen uit de leerjaren 4 en hoger. Het betreft korte cursussen met een
studielast van 20 klokuren. Per periode kan de leerling deelnemen aan één Honours Courses.
Model European Parliament (MEP)
In het schooljaar 16-17 heeft Laura Noord, docente Nederlands, leerlingen uit leerjaar vier van het
vwo gestimuleerd om op vrijwillige basis deel te nemen aan de provinciale voorrondes voor het Model
European Parliament (MEP). Eén van de leerlingen is doorgedrongen tot de landelijke finale in Den
Haag. Dit schooljaar zullen er wederom vijf leerlingen deelnemen aan de provinciale voorrondes in
Groningen.
In het schooljaar 18-19 zal het MEP, onder begeleiding van Vincent Konink en Laura Noord, een
onderdeel gaan vormen van het onderwijsprogramma van geheel vwo 4. Hierdoor zullen alle vwoleerlingen in aanraking komen met het MEP. Dit betekent dat zij gedurende twee dagen in commissies
relevante kennis opdoen over de werking van het Europees Parlement en de hierbinnen
functionerende Europese Commissies. Ze zullen op de eerste dag een resolutie schrijven over een
gekregen onderwerp. Op de tweede dag zullen zij deze ten overstaan van de andere commissies
verdedigen. Hierbij trainen zij diverse vaardigheden, zoals schrijven, argumenteren en debatteren.
Daarnaast leren zij van alles over burgerschapsvorming en staatsinrichting. Tevens zullen zij zich
20

Zie onze subsidieaanvraag: ‘20170619 Beleidsplan doorstroom vmbo-havo Het Hogeland College’
Zie voor de evaluatie en het vervolg: ‘20170705 Studieondersteuning havo 4 16-17’
22
Zie ‘20170703 flyer Honours courses’
21
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gezamenlijk verdiepen in actuele maatschappelijke thema’s waarbij er een beroep wordt gedaan op
hun sociale vaardigheden en vakoverstijgende kennis. Bij het MEP-project zullen we de deelnemers
van de jaren hiervoor inzetten als voorzitters van de commissies. Zij zullen vanuit hun opgedane
expertise de leerlingen begeleiden en voorbereiden.
2.4. Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid
Gouden driehoek
De school hecht aan het contact met de ouder(s) / verzorger(s). Wij zijn overtuigd dat het inderdaad
‘goud’ voor de leerling oplevert als er een goede samenwerking is tussen school en thuis. De mentor
speelt in dit contact een sleutelrol.
Wij zijn benieuwd naar hoe ons onderwijs door ouder(s) /verzorger(s) wordt ervaren en we staan
daarom open voor feedback.
Contact met ouder(s) /verzorger(s) is een essentieel onderdeel om leren belangrijk te maken in het
leven van een leerling. Deze gouden driehoek school-ouders-kind staat dan ook hoog in ons vaandel.
Leerlingenparticipatie
Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt komend jaar begeleid door Sander Kalsbeek. De leerlingenraad levert ook de
kandidaten die na verkiezing zitting nemen in de MR.
Klankbordgroepen
Alle afdelingen kennen klankbordgroepen van leerlingen. Bij voorkeur zijn alle mentorgroepen
vertegenwoordigd. Deze klankbordgroepen spreken een aantal keren per jaar met hun coördinator
over schoolzaken. In de bovenbouw adviseren zij tevens over de planning van toetsen (PTA’s en
toetsroosters).
Advendo
Advendo is de naam van onze feestcommissie. Advendo organiseert feesten op school voor onze
leerlingen. Zij worden hierbij geholpen door Vincent Konink.
Tutoren
Een tutor op Het Hogeland College is een leerling uit de bovenbouw die zich gedurende één
schooljaar inzet voor de begeleiding van brugklasleerlingen in hun eerste jaar. Daarnaast ondersteunt
de tutor de mentor bij het uitvoeren van het mentoraat. Een tutor is betrouwbaar, neemt
verantwoordelijkheid en beschikt over de basiscompetenties die passen bij het tutoraat. Hierbij valt te
denken aan onder meer vaardigheden als plannen, organiseren, adviseren, samenwerken en
begeleiden. Een tutor is creatief en stressbestendig.
De tutor die naar de beoordeling van de betrokken mentor en coördinator met goed gevolg het jaar
heeft doorlopen, ontvangt namens de school een getuigschrift.
Schoolkrant
In het schooljaar 2017-2018 beginnen we weer met een schoolkrant. Een groep fanatieke leerlingen
is, onder begeleiding van de docenten Ricus Dullaert en Laura Noord, begonnen met het uitwerken
van de eerste nieuwsberichten over het reilen en zeilen binnen de school, interviews met leerlingen en
docenten en columns. De eerste papieren editie zal naar verwachting in november worden
uitgebracht. Wanneer de papieren edities goed lopen, wordt er wellicht ook gestart met een digitaal
platform.
Ouderbetrokkenheid
Ouderraad
We hebben een betrokken ouderraad die ongeveer zes keer per schooljaar bijeenkomt.
Vertegenwoordigers vanuit de school zijn Peter Kamminga (coördinator klassen 2 en 3) en Mariët de
Langen (conrector bovenbouw).

Pagina 15 van 41

Het Hogeland College

SCHOOLPLAN 2017 - 2021
23

Ouderklankbordgroepen
Met ingang van schooljaar 2017-2018 zullen we gaan werken met klankbordgroepen voor ouders per
afdeling. Deze klankbordgroepen komen twee keer per jaar bijeen onder leiding van de
afdelingscoördinator. Zo willen wij feedback verzamelen en de ouderbetrokkenheid vergroten.
Platform ouderexpertise
Ook nieuw in 2017-2018 is ons Platform Ouderexpertise. Dit platform wil expertise die onder ouders
aanwezig is voor de school beschikbaar maken.
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3. Onderwijs op Het Hogeland College – dalton vmbo
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3.1. Context – Reisgids Toland
Met de invoering van het nieuwe beroepsgerichte programma heeft het vmbo sinds 2016 een
behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De keuzemogelijkheid voor de leerlingen is vergroot en
daardoor ook anders. De leerlingen kiezen niet meer voor een sector, maar voor een profiel. Naast dat
profiel hebben ze ook de ruimte voor vier keuzevakken. Deze vakken kunnen de leerlingen zowel
kiezen in het eigen profiel als uit een ander profiel.
Wij bieden vier profielen aan:
PIE (Produceren, Installeren en Energie)
M&T (Mobiliteit en Transport)
D&P (Dienstverlening en Producten)
Z&W (Zorg en Welzijn)
Daarnaast bieden we keuzevakken aan uit andere vmbo-profielen, bijvoorbeeld BWI (Bouwen, Wonen
en Interieur) en HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie).
In het voorjaar van 2016 is na een Daltonvisitatie onze daltonlicentie met vier jaar verlengd. Ook
hebben we na het OKV van de Onderwijsinspectie (najaar 2016) een positieve beoordeling gekregen.
Alle ontwikkelingen hebben we in 2016 beschreven in onze Reisgids Toland. Toland is een anagram
van dalton. In deze reisgids beschrijven we onze bestemming: Toland. Dit is een plaats waar:
! ruimte is voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten die noodzakelijk zijn om het eigen
leven vorm te geven en om leerlingen sociaal-maatschappelijk weerbaar te maken (‘fearless
human beings’)
! een veilig schoolklimaat is en een uitdagend, betekenisvol leerklimaat
! kennisverwerving en het aanleren van vaardigheden die voor leerlingen noodzakelijk zijn om
het beoogde diploma te behalen en succesvol door te stromen naar een vervolgopleiding
centraal staan
! leerlingen kansen krijgen om zich te ontplooien vanuit hun belangstelling en aanleg waarbij
prestatie-eisen aan de leerlingen gesteld worden
! die zorg wordt verleend die de leerlingen nodig hebben
! personeelsleden de ruimte krijgen zich te ontwikkelen door middel van samenwerking,
verantwoordelijkheid krijgen en nemen, feedback, reflectie en (dus) leren op de werkplek.
! Dalton A way of life is.”
We hebben in het dalton vmbo voor Toland al een goede aanzet gegeven. Met de activiteiten die zijn
gerealiseerd of die inmiddels in werking zijn gezet, hebben we een ontwikkelingsroute ingeslagen.
Graag willen we de komende jaren de ingezette koers naar Toland voortzetten.
De visie om de daltonkernwaarden te integreren in de nieuwe profielen van het beroeps-vmbo van de
21e eeuw wordt gedragen door de teams; verbeterpunten in de vertaalslag naar de werkvloer en naar
de praktijk van de klas willen we maken door doelen te prioriteren en haalbaar te formuleren.
3.2. Onderwijskundig beleid – in ontwikkeling
De daltonkernwaarden staan centraal in het onderwijs en in de organisatie:
Vrijheid en verantwoordelijkheid:
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. We bieden
leerlingen keuzemogelijkheden en de ruimte om zelf keuzes te maken. Hiermee stimuleren we de
ontwikkeling van een actieve en nieuwsgierige leerhouding. De opgegeven leerstof, de eisen die
daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de
leerlingen hun keuzevrijheid leren gebruiken. Zij leren daarmee ook dat het nemen van
verantwoordelijkheid ook bij vrijheid hoort.
Zelfstandigheid
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We dagen leerlingen uit om zelfstandig hun leertaken tot een goed einde te brengen. Hiermee
stimuleren we de leerlingen in het probleemoplossend denken. Dat komt hun later goed van pas als zij
als volwassenen moeten beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen.
Samenwerking
Met daltononderwijs bieden we de leerlingen iedere dag de mogelijkheid om samen te werken. Door
samen met andere leerlingen en docenten aan hun leertaken werken, leren zij ook hoe met elkaar om
te gaan en dat ze elkaar kunnen helpen.
Leerlingen en Effectiviteit
Leerlingen krijgen bij ons de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd
met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een leerproces, waarin
zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.
Daarbij staat de vraag centraal of de leerling de resultaten behaalt die bij zijn eigen verwachtingen en
bij zijn ontwikkelingsniveau passen.
Leerlingen en Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag, je eigen werk en je resultaten is bij ons belangrijk. Leerlingen maken
vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de te maken opdrachten. Achteraf
worden inspanning en resultaat met elkaar vergeleken. Zo leren ze reflecteren op de manier waarop
ze leren, zoals het beoordelen van de eigen inzet, het beoordelen van medeleerlingen, het aanleren
van discussievaardigheden, het leren omgaan met teleurstellingen etc.
Om dit allemaal te realiseren is het nodig dat de leerling meer invloed krijgt op zijn eigen leerproces.
Onze ambitie voor de komende jaren voor het dalton vmbo is om het onderwijs meer te
personaliseren.
Als kenmerken van gepersonaliseerd onderwijs zien wij:
o Het realiseren van een grotere keuzevrijheid voor de leerling
o Het vergroten van de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid (de
leermotivatie en het eigenaarschap) van de leerling
o Het individualiseren van de leerroutes, of daarin een grotere variëteit aanbrengen
o Het aanbod meer afstemmen op het talent, het niveau, de leerstijl, het tempo en de
persoonlijke voorkeur van de leerling
Voorwaarden om het onderwijsconcept te vertalen naar de onderwijspraktijk zijn om de daltoncompetenties van de leerling én van de docent scherp voor ogen te houden.
De dalton-leerling:
o is in staat om te reflecteren op eigen gedrag en daar volledig op te reageren (reflecterend
vermogen)
o is ondernemend en neemt op allerlei vlakken initiatief (ondernemend en proactief)
o komt voor zijn opvattingen/meningen uit en kan deze goed verwoorden (sociaal weerbaar)
o kan goed organiseren, heeft zijn zaken op orde en weet hoe hij zaken moet aanpakken en
weet altijd een zo goed mogelijk resultaat te bereiken (organiseren en resultaatgericht)
o kan goed samenwerken en ook zelfstandig werken (samenwerken, zelfstandig werken)
Voor de dalton-docent is de samenstelling van de competentie set nog in ontwikkeling. Er is voor de
daltonkernwaarden wel een aantal gedragsindicatoren geformuleerd:
Vrijheid in
gebondenheid

Zelfstandigheid

1

De docent kan loslaten en vertrouwen schenken

2

De docent kan omgaan met verschillen en creëert maatwerk

3

De docent begeleidt op passende wijze zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing

4

De docent hanteert diverse werkvormen om leerlingen zelfstandig te laten werken en leren

5

De docent stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen
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Samenwerken

6

De docent biedt voldoende tijd om zelfstandig te kunnen werken

7

De docent creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen

8

De docent werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen

9

12

De docent geeft samen met collega’s vorm aan de daltontaken, zoals deze in de school zijn
afgesproken
De docent heeft kennis van de verschillende vormen en niveaus van samenwerken en weet die
toe te passen
De docent richt zijn onderwijs zo in, dat de leerling zich kan ontwikkelen m.b.t.
samenwerkingsvaardigheden
De docent hanteert diverse werkvormen voor zijn leerlingen om te kunnen reflecteren

13

De docent draagt zorg voor reflectie op groepsniveau in relatie tot samenwerking

14

De docent vraagt zijn leerlingen om feedback op zijn eigen functioneren

15

De docent gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn tijd, ruimte en middelen

16

De docent zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les waarbij de leerlingen keuzes
kunnen maken
De docent stemt zijn instructie en leeraanbod af op de leerbehoeften en leermogelijkheden van
zijn leerlingen

10
11
Reflectie

Effectiviteit /
doelmatigheid

17

3.3. Concretisering van onze visie op onderwijs op het dalton vmbo
Daltonuren – invulling en vormgeving
Doel
De effectiviteit van de daltonuren verhogen door een eenduidige werkwijze en een uitdagende
daltontaak
Omschrijving
Tijdens daltonuren werken leerlingen zelfstandig aan hun daltontaken en krijgen ze ondersteuning van
de docenten. De daltonuren zijn ook bedoeld om leerlingen een stuk eigen vrijheid (en
verantwoordelijkheid) te geven, het aanleren van daltonvaardigheden en de bewustwording van het
daltononderwijs. Dit begint al bij het tijdig inschrijven voor de keuze-uren. De docenten hebben een
actieve houding naar de leerlingen toe. Om de effectiviteit van de daltonuren te vergroten komt er een
duidelijke omschrijving van de werkwijze tijdens de daltonuren. Deze werkwijze is ook één van de
onderwerpen die aan bod komen in de gesprekkencyclus en het onderling lesbezoek.
De daltontaak is hét sturingsinstrument voor de docent en geeft de leerling de mogelijkheid om te
werken aan de daltonkernwaarden en daardoor meer verantwoordelijkheid te hebben voor het eigen
leerproces. Elke leerling heeft voor elk vak een daltontaak.
Een daltontaak heeft de volgende onderdelen:
o Leerdoel(en)
o Open en keuze opdrachten die zoveel mogelijk betekenisvol zijn
o Samenwerkingsopdrachten
o Reflectie
Vanaf 2016-2017 werken alle docenten met hetzelfde format. De daltontaken worden in Magister
gezet.
Voor het schooljaar 2018-2019 komt er een nieuwe ontwerp voor de daltontijd.
Daltonkernwaarden zichtbaar in het onderwijs
Doel
In elke les zijn de daltonkernwaarden aantoonbaar aanwezig. Daarvoor is o.a. nodig dat wij zelf een
duidelijk beeld hebben van elke kernwaarde en dit vertalen naar de onderwijspraktijk.
Omschrijving
Concreet betekent dit dat differentiatie en activerende didactiek in elke les herkenbaar is . Eén van de
belangrijkste kenmerken van een daltonles is dat de leerling zelf invloed heeft op zijn leerproces. Elke
les heeft daarom een duidelijke opbouw, waarbij het voor de leerling helder is wat het leerdoel is.
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Van daltoncompetenties wordt een voor leerlingen bruikbaar instrument gemaakt in de vorm van
ontwikkelingslijnen voor de 4 daltonkernwaarden (zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid,
samenwerken en reflectie). Deze ontwikkelingslijnen gaan de basis vormen voor het portfolio.
Ambitie
In 80% van de lessen:
o kan de leerling benoemen waar hij/zij staat in zijn leerproces
o heeft de docent doelen en/of acties voor onder- en bovengemiddeld presterende leerlingen
o is zichtbaar dat de docent op basis van de analyse van de leerprestaties aanpassingen maakt
in het onderwijs aan de groep
o is differentiatie door de docent op verschillende manieren waarneembaar (bijv. niveau, tijd,
interesse, meervoudige intelligentie)
Daltonpedagogiek
Doel
De pedagogische aanpak is congruent aan de didactische (dalton) aanpak. Ofwel: in de pedagogische
benadering moeten de daltonkernwaarden zichtbaar zijn
Omschrijving
We werken in 2017-2018 aan een duidelijke formulering van de dalton-pedagogische visie en aanpak.
Dit wordt concreet vertaald naar diverse uitvoeringszaken: schoolregels, invulling meldkamer, lik-opstukbeleid, disciplinaire maatregelen, en meer. Door samen met de leerlingen een omgangsprotocol
op te stellen bevorderen we de bewustwording van de pedagogische waarden. Daarmee bereiken we
een reductie van (pest-)incidenten en een verbetering van het schoolklimaat.
De dalton-pedagogische visie vormt ook de basis voor de verdere ontwikkeling van de meldkamer en
de rol daarin van de pedagogisch medewerker. Sinds de start van het schooljaar 2017-2018 hebben
we op de locatie in Uithuizen een meldkamer. Daar vangt de pedagogische medewerker leerlingen op
die uit de les zijn verwijderd of die tijdelijk een andere ‘werkplek’ nodig hebben. Tot zijn taken behoort
ook de verzuimadministratie (inclusief de te nemen maatregelen).
Voor 2018-2019 ontwerpen we een programma voor de Gouden Weken. Doel hiervan is dat we
gedurende de eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar met extra aandacht werken aan de
groepsvorming binnen de (nieuwe) klassen, het pedagogische klimaat op school en de kennismaking
met de ouders van de leerlingen.
Oriënteren op maatwerk
Doel
Maatwerk leveren aan de leerlingen met gepersonaliseerd leren.
Omschrijving
Dat we meer aan maatwerk moeten doen is niet zozeer de vraag. Het is meer de vraag in welke mate
we dat gaan doen. Volledig leerling-gestuurd onderwijs is (op dit moment) een brug te ver en ook
misschien ook wel onwenselijk. Er zijn veel vormen van gepersonaliseerd leren (bijv. Kunskapsskolan
en de BMC aanpak). We willen kiezen voor een vorm die goed bij onze daltonvisie past.
In 2017-2018 onderzoeken we op de locatie Wehe-den Hoorn welke maatwerk-vormen we
aanspreken en toepasbaar zijn. Na een oriëntatiefase, waarin we ons verdiepen in de diverse vormen
en scholen bezoeken, gaan we onze eigen ontwerp maken. We starten hiermee op de locatie Weheden Hoorn, eventueel in combinatie met enkele experimenten in Uithuizen. Ook houden we de
verbinding de havo vwo vestiging in Warffum, waar meer keuzevrijheid en maatwerk voor leerlingen
ook een ontwikkelingsthema is.
Maatwerk heeft ook veel consequenties voor de inrichting van het onderwijs op onze scholen. Dan
denken wij aan: de lessentabel, de rol van de docent, overgangsregels, het onderwijsaanbod.
LOB
Doel
Loopbaanleren invoeren in de gehele dalton vmbo-opleiding.
Omschrijving
LOB (= onderdeel van Loopbaanleren) speelt een cruciale rol in de vernieuwing van het vmbo.
Leerlingen moeten keuzes maken in hun lesprogramma. Dit vraagt om goede begeleiding van LOB
coaches die hierover gesprekken met de leerlingen voeren.
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LOB heeft drie sporen:
o binnen het (beroepsgerichte) onderwijsprogramma
o LOB activiteiten in het kader van vervolgopleiding / beroepskeuze
o begeleiding van leerlingen in het keuzeproces.
Inhoud, vorm en plaats van LOB in het onderwijsprogramma moeten in 2017-2018 in een beleidsplan
vastgesteld worden en vervolgens starten we de werving en selectie van een LOB-coördinator en
LOB-coaches.
In 2017-2018 zetten we met name in Wehe-den Hoorn de ontwikkeling voort van het digitale portfolio
Peppels, waarmee we in 2016-2017 zijn gestart. Met dit portfolio kunnen de leerlingen hun
vorderingen en ontwikkelingen bijhouden. Daarmee is het ook een prachtig instrument voor de
portfoliogesprekken. Het is de bedoeling dat we in het schooljaar 2018-2019 in Uithuizen ook gaan
werken met Peppels.
TL-havo en gemengde leerweg (GL)
Doel
Realiseren van een onderscheidend programma TL-havo + het uitbouwen van de GL
Omschrijving
Met de introductie van de GL willen we de TL-havo nog nadrukkelijker vorm geven. Ook om ons meer
met TL-havo te profileren. Ons doel daarbij is: meer TL-havo-leerlingen stromen door naar het Havo.
In 2017-2018 evalueren we de huidige invulling van TL-havo en de GL, waarna we het lesprogramma
zullen aanpassen voor Toland. Daarbij is er aandacht voor het formuleren van eisen voor het 7e en 8e
vak en de aansluiting/ voorbereiding op de overstap naar Havo.
Beroepsgericht programma
Doel
Een beroepsgericht programma vaststellen dat haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar
is.
Omschrijving
In januari 2016 zijn we gestart met het nieuwe beroepsgerichte programma van het vernieuwd vmbo.
We merken dat in de organisatie van het programma enige begrenzing noodzakelijk is. De realiteit
leert dat in de uitvoering van enkele idealen enige aanpassing nodig is. Daarbij richten we ons op:
o aanpassing van het programma: keuzevakken – profielvak – keuzevakken
o de afname van het CSPE in het 3e jaar (wenselijkheid / uitvoerbaarheid)
o een meer eenvoudige en eenduidige inrichting van het keuzeproces.
Verder starten we in samenwerking met het Eemsdeltacollege een onderzoek naar de mogelijkheden
van een opleiding BWI.
Naast de stages in klas 3 zullen ook andere stages een prominentere rol gaan innemen. In veel
gevallen zal het dan gaan om flexibele stages die gerelateerd zijn aan de keuzevakken.
Organisatie en beheer
Doel
De werkprocessen optimaliseren en toedelen aan de rollen in de organisatie.
Omschrijving
Als gevolg van een snelle groei van het aantal leerlingen, de invoering van het vernieuwd vmbo en
aanpassingen in de organisatiestructuur is het wenselijk om enkele werkprocessen te evalueren en
optimaliseren. Dit richt zich met name op het examensecretariaat, het keuzeproces voor de leerlingen,
het rooster, reglementen en planningszaken. De nieuwe Coördinator Organisatie en Beheer speelt
hierin een belangrijke rol.
Daarnaast willen we taken en verantwoordelijkheden beschrijven voor (de nieuwe rollen) in de
organisatie: docent-coördinator, docent, mentor, LOB-coach, docent-coach etc.
Toetsen en beoordelen (inclusief examinering)/opbrengsten
Doelen
De leerlingen halen in de onderbouw het opleidingsniveau dat verwacht mag worden.
De leerlingen lopen weinig vertraging in de bovenbouw.
De leerlingen behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.
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Omschrijving
In 2017-2018 werken we aan een heldere visie op ‘Toetsen en beoordelen’, waarna we een
toetsbeleid kunnen ontwerpen en vaststellen. Vast staat dat in dit toetsbeleid het leren van de leerling
centraal staat. Dat kan consequenties hebben voor de plaats van toetsen in het lesprogramma, de
vormgeving van de PTA’s, de uitvoering ervan en de reflectie op het beoordelen.
Ook onderzoeken we in dit kader de mogelijkheden van flexibele examinering.
In 2017-2018 plannen we alvast vaste toetsinhaalmomenten en een meer gerichte examentraining
voor de examenklassen. Verder zal de analyse van de examenresultaten op vakniveau moeten leiden
tot verbeteracties. Hiervoor plannen we gesprekken met de secties.
Samenwerking po-vmbo-mbo
De contacten met het mbo nemen toe. In het kader van ‘Toptechniek in Bedrijf’ kunnen onze vmboleerlingen enkele weken op vrijdagmiddag meedraaien op het mbo. De eerste leerlingen zijn al op het
Noorderpoort geweest. Zij hebben op vrijdagmiddag gewerkt in de werkplaats van de opleiding
Automotive in Groningen. We zijn bezig om programma’s te ontwerpen waarbij vmbo-leerlingen
enkele onderdelen van het vmbo-programma gaan volgen op het mbo. Deze leerlingen hebben later
een voorsprong wanneer ze doorstromen naar het mbo.
Ook zijn er samenwerkingsprojecten met het PO. Het afgelopen jaar hebben leerlingen van drie
basisscholen onder leiding van vmbo-docenten gewerkt aan het maken van een windmolen. De
lessen vonden deels plaats op de basisschool en deels op Het Hogeland College. Het is de bedoeling
dat we dit project structureel in het programma opnemen.
Kansrijk Groningen
Samen met andere scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo uit NoordGroningen participeren we in het project ‘Kansrijk Groningen’. Doel van dit project is om leerlingen een
breed perspectief van onderwijs en werk aan te bieden. Hierin wordt ook samengewerkt met het
bedrijfsleven in de regio.
Het overleg tussen de diverse scholen heeft geresulteerd in de “Regionale ontwikkelagenda Kansrijk
Groningen – aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 2016 – 2020” waarin de volgende ontwikkelthema’s
zijn beschreven:
Toekomstgericht onderwijs - focus op digitale geletterdheid
Ondernemerschap en ondernemend gedrag
Talentontwikkeling en Loopbaanoriëntatie - versterken in samenwerking met werkgevers
Ambitiecultuur versterken – eruit halen wat erin zit.
Leerlingbegeleiding
Elke leerling heeft een mentor. In de onderbouw en in sommige bovenbouwklassen zijn er zelfs twee
mentoren per klas. De mentor is op school het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de
ouders. De mentor heeft veelvuldig contact met zijn mentorleerlingen. In de onderbouw zijn er
speciale mentorlessen. Tijdens deze lessen besteedt de mentor o.a. aandacht aan het aanleren van
studievaardigheden en het bespreken van allerlei zaken (sociale activiteiten, de sfeer in de klas etc.).
In specifieke situaties kunnen de leerlingen ook begeleiding krijgen van de ondersteuningscoördinator
of één van de docenten die een speciale taak hebben om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld bij
de schoolvakken of het maken van een planning van het huiswerk.
3.4.

Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid

Gouden driehoek
De school hecht aan het contact met de ouder(s) / verzorger(s). Wij zijn overtuigd dat het inderdaad
‘goud’ voor de leerling oplevert als er een goede samenwerking is tussen school en thuis. De mentor
speelt in dit contact een sleutelrol.
Wij zijn benieuwd naar hoe ons onderwijs door ouder(s) /verzorger(s) wordt ervaren en we staan
daarom open voor feedback.
Contact met ouder(s) /verzorger(s) is een essentieel onderdeel om leren belangrijk te maken in het
leven van een leerling. Deze gouden driehoek school-ouders-kind staat dan ook hoog in ons vaandel.
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Leerlingenparticipatie
Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt komend jaar begeleid door Hans Meijer (docent). De leerlingenraad levert
ook de kandidaten die na verkiezing zitting nemen in de MR.
Ouderbetrokkenheid
Ouderraad
We hebben op de vestigingen van het dalton vmbo betrokken ouderraden die ongeveer zes keer per
schooljaar bijeenkomen. Vertegenwoordigers vanuit de scholen zijn:
Uithuizen: Tjeerd Nanninga (conrector dalton vmbo) en Foske Arkema (docent)
Wehe-den Hoorn: Arne-Jan Bugel (locatieleider) en Harrie Veldman (docent-coördinator)
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4. Leerlingondersteuning op Het Hogeland College
Doel voor het schooljaar 2017-2018 is om het ondersteuningsplan voor Het Hogeland College te
actualiseren. De voorgaande twee schooljaren heeft de leerlingenondersteuning op Het Hogeland
College enkele veranderingen ondergaan. De formatie is uitgebreid en de functies zijn aangepast.
In dezelfde periode heeft procesmatig – in samenwerking met alle betrokken partijen - de
ondersteuningsstructuur een goede en werkbare vorm gekregen. De weergave hiervan is in grote
lijnen in dit schoolplan opgenomen. De verdieping en de specificering worden in het
ondersteuningsplan nader beschreven.
4.1. Visie op begeleiding
De ondersteuning en begeleiding van Het Hogeland College is gericht op optimale ontplooiing en
doorstroming van de leerling. Daarbij gaat het om:
het sociaal-emotioneel functioneren (persoonlijkheidsontwikkeling). Dit is immers een voorwaarde
voor een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij (redzaamheid)
en een optimale voorbereiding van de leerling op het examen en de vervolgopleiding. Dit wordt bereikt
middels een gerichte begeleiding van de leerling op cognitief-, didactisch- en sociaal-emotioneel
gebied.
Het Hogeland College investeert in een goed georganiseerde basisbegeleiding, waarin de docenten
en mentor gezamenlijk de begeleiding van de leerling vormgeven. De focus ligt op het primaire proces
in de klas en op een handelingsgerichte aanpak in de context van de school. Bij leerlingen die
onvoldoende profiteren van de basisbegeleiding en bij wie het onderwijsleerproces in gevaar komt,
kan er aanvullende ondersteuning geboden worden.
De aanvullende ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan met beperkingen en
mogelijkheden. De begeleiding richt zich op het vergroten van het zelfoplossend vermogen van de
leerling en is in principe kortdurend. Door een nauwe samenwerking tussen ondersteuning en
onderwijs wordt er veel preventief gewerkt. Is er sprake van meer of langdurige
ondersteuningsbehoefte dan wordt er extern naar een oplossing gezocht.
De basisondersteuning en aanvullende ondersteuning krijgt vorm op drie niveaus:

Het toeleiden naar ondersteuning kent slechts één route. Deze loopt vanuit de basis van de piramide
naar de top en indien mogelijk weer naar beneden. Dat wil zeggen de route begint in het gebied van
de basisondersteuning, overstijgt deze en komt uit in het gebied van de aanvullende ondersteuning
(arrangementen op een school binnen het samenwerkingsverband).
De aanvullende ondersteuning kan in grote lijnen bestaan uit:
• ondersteuning in de klas;
• individuele ondersteuning als aanvulling op het groepsaanbod;
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• ondersteuning binnen een tussenvoorziening;
• plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
De school is in nauwe samenspraak met de ouders verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en
werkt bij begeleiding en ondersteuning altijd vanuit de driehoek:

4.2. De ondersteuningsstructuur op Het Hogeland College
Uitgaande van onze visie op begeleiding en het ondersteuningsaanbod op drie niveaus, zoals
uitgelegd in bovenstaand schema ziet de ondersteuningsstructuur op Het Hogeland College er als
volgt uit:
De eerste lijn (basisaanbod)
Hier gaat het om het primaire proces en om een goed, veilig leer- en leefklimaat in de klas. Op dit
eerste niveau is de taak en rol van de mentor van belang. De mentor is de spil van de begeleiding;
hij/zij houdt de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen in de gaten en is eerste
aanspreekpunt voor de leerlingen, hun ouders en collega-docenten. Bij signaleren van bijzonderheden
probeert de mentor in eerste instantie te achterhalen wat er speelt. Daarbij moet hij/zij de inschatting
maken of er extra hulp nodig is. De mentor heeft hierin in eerste instantie ruggenspraak en/of
ondersteuning bij de coördinator.
Het gaat hier tevens om het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die
binnen het basisaanbod verdieping of intensivering nodig hebben m.b.t. het behalen van de doelen.
Dit kan worden opgenomen in een groepsplan/leerlijn/PTA. De doelen blijven hetzelfde als voor de
overige leerlingen in de klas, de ondersteuning om deze doelen te behalen wordt geïntensiveerd.
Vakdocent, mentor en coördinator
De vakdocenten en overige medewerkers geven met ondersteuning van de ouders gezamenlijk vorm
aan het pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen zich veilig voelen en optimaal kunnen leren. De
vakdocent zorgt voor een adequate en gedifferentieerde didactiek zodat leerlingen de leerstof
begrijpen en verwerken.
De mentor is, zoals eerder genoemd, de spil in de begeleiding. Hij trekt veel met de groep op en
verzorgt de mentorlessen. De mentor volgt de vorderingen en het welbevinden van individuele
leerlingen op de voet en heeft tevens aandacht voor de sfeer in de groep. Bij studie- of leerproblemen
of moeilijkheden in de sociaal- emotionele sfeer heeft de mentor een belangrijke rol. De mentor is het
eerste aanspreekpunt voor de ouders en vormt een belangrijke schakel tussen school en thuis. De
mentor staat er niet alleen voor. Ook de vakdocenten spelen uitdrukkelijk een rol in opvang en
begeleiding.
Elke afdelingscoördinator stuurt een mentorenteam aan. Op deze manier is Het Hogeland College
verdeeld in kleine, voor ouders en leerlingen, herkenbare en zichtbare eenheden. De coördinator is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in zijn afdeling.
Leerlingbespreking
In de zorgstructuur van de school nemen de leerlingenbesprekingen een belangrijke plaats in. Tijdens
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de besprekingen worden problemen van leerlingen gesignaleerd en wordt een gezamenlijk plan van
aanpak met het docententeam gemaakt.
De tweede lijn (aanvullende ondersteuning)
Zijn de mentor en de coördinator van mening dat een leerling extra zorg- en/of leerondersteuning
nodig heeft, dan wordt de tweede lijn ingezet. Dat zijn school gebonden interventies om de problemen
van leerlingen op te lossen. Het interne ondersteuningsteam speelt een belangrijke rol in de
tweedelijnsondersteuning. De Coördinator Leerlingenondersteuning en Ondersteuningscoördinator
bespreken samen met de afdelingscoördinatoren de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Deze
worden altijd in samenhang gezien met het groepsproces op basis van groepsplannen.
Voorbeelden van interventies zijn: individuele begeleiding door de Coördinator
Leerlingenondersteuning/ Ondersteuningscoördinator, dyslexietesten, remedial teaching en sociale
vaardigheids (sova) -trainingen.
Ook wordt de expertise van het ondersteuningsteam ingezet ter professionalisering van de mentoren
en docenten, met als doel de basisondersteuning zoveel mogelijk te vergroten, zodat er een kleine
groep leerlingen een beroep hoeft te doen op de tweede en derdelijns zorg. Dat kan in de vorm van
beleid, workshops, coaching, instructie en facilitering met onderwijsmiddelen.
Het gaat hier om het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend
op het basisaanbod extra aanbod of intensivering nodig hebben om de doelen te behalen. Op basis
hiervan wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met
behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de school.
Uitgangspunt van de tweedelijnsondersteuning is dat deze kortdurend is en gericht op versterking van
de leerling en/of docenten, zodat het onderwijsleerproces niet belemmerd wordt.
Ondersteuningscoördinatoren
De ondersteuningscoördinatoren zijn gespecialiseerd in persoons- en gedragsgerichte begeleiding
van de leerlingen en hebben expertise op het gebied van leer- en cognitieve problemen. Met deze
kennis coachen zij de mentor en docenten in het vergroten van de handelingsbekwaamheid.
Daarnaast zetten zij zich speciaal in om leerlingen te begeleiden met problemen van sociaalemotionele aard, gedragsproblemen en leerproblemen. Die problemen kunnen klein zijn, zeer tijdelijk
van aard, maar ook aanzienlijk en langdurig. De begeleiding kan individueel zijn, maar ook in groepjes
plaatsvinden. Tevens ondersteunen zij met hun expertise de mentoren, de vakdocenten en de
teamleiders.
Het gaat om veelsoortige problemen. Thema's kunnen zijn:
- gezondheid;
- leren plannen en organiseren;
- relatie met anderen;
- inlevergedrag;
- omgang genotmiddelen;
- verdriet en rouw;
- omgang gedragsproblemen;
- echtscheiding.
- omgaan specifieke leerproblemen;
Coördinator Leerlingenondersteuning
Voor alle drie vestigingen van Het Hogeland College is er een Coördinator Leerlingenondersteuning.
De Coördinator coördineert, organiseert en bewaakt de uitvoering van het ondersteuningsbeleid en de
leerlingbegeleiding, ondersteunt mentoren en docententeams en heeft een initiërende rol in de
ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid. De coördinator initieert intern overleg, overleg met de
ondersteuningscoördinatoren van alle vestigingen en onderhoudt de contacten met externe instanties.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die individuele begeleiding krijgen vanuit de tweedelijns zorg wordt een
ontwikkelingsperspectief plan opgesteld. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt minimaal één keer
per jaar geëvalueerd. Dit plan moet aan de hand van de gegevens in Magister ingevuld kunnen
worden.
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Docenten met zorgtaken
Op Het Hogeland College zijn een aantal docenten met zorgtaken. Zij worden ingezet voor het
verzorgen van onder andere begeleiding van individuele leerlingen voor het plannen en organiseren,
remedial teaching en het begeleiden van Kurzweil. De docenten met zorgtaken zijn er voor de
leerlingen met specifieke leerproblemen. Uitgangspunt van de RT is dat deze kortdurend is en ter
versterking is van het onderwijsleerproces van de leerling.
Intern Ondersteunings Overleg (IOO)
Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling te complex wordt voor de mentor en/of docent, wordt
de leerling ter bespreking aangemeld bij het IOO. Het IOO wordt gevormd door de
ondersteuningscoördinatoren en de afdelingscoördinatoren. Aan het overleg neemt ongeveer één
keer per maand de schoolverpleegkundige van het CJG deel. Op verzoek – daar waar betrokkenheid
wenselijk c.q. noodzakelijk is – kunnen docenten met een zorgtaak (RT, sova, huiswerkbegeleiding)
en/of de schoolarts, en/of de vertrouwenspersoon zich voegen bij dit overleg.
Er is voor gekozen om het overleg voor onderbouw en bovenbouw apart van elkaar te voeren.
In het overleg worden de leerlingen besproken waarover zorgen zijn (zowel op sociaal
emotioneel/gedrags- als leer/onderwijs gebied). Verder wordt besproken voor wie ondersteuning nodig
is en op welke wijze de ondersteuning moet worden ingezet. Ook wordt de voortgang van leerlingen
besproken, die eerder in het overleg aan bod zijn geweest. Het IOO kan concluderen dat het
noodzakelijk is om derdelijnszorg in te schakelen.
De ondersteuningsvragen over de leerlingen komen via de mentoren bij de bouwcoördinator terecht.
De bouwcoördinator brengt de leerlingen in bij het zorgoverleg.
De uitvoering van de ondersteuning kan zowel bij de mentor, bouwcoördinator als het
ondersteuningsteam komen te liggen. In een aantal gevallen wordt de zorg opgeschaald naar externe
hulpverlening. De route loopt via het CJG.
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Andere ondersteunende functies binnen de school en gerelateerd aan de school
De decanen
De decanen spelen in samenwerking met de mentoren en vakdocenten een belangrijke rol bij de
loopbaanbegeleiding. Het Hogeland College kent een programma om gedurende de schoolloopbaan
leerlingen te helpen bij het kiezen. Daarnaast kunnen de leerlingen voor meer gespecialiseerde
adviezen bij de decanen terecht.
Verzuimcoördinatie
De verzuimcoördinatie wordt uitgevoerd door de conciërges, pedagogisch medewerker meldkamer
(Uithuizen) en de afdelingscoördinatoren en is er op gericht om het verzuim van leerlingen terug te
dringen om zo de studieresultaten te verbeteren en de betrokkenheid van de leerlingen bij school te
vergroten.
Vertrouwenspersonen
Er zijn twee vertrouwenspersonen per vestiging. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s en
ouders wanneer er een klacht is over de school. Samen met hen wordt er naar een oplossing van de
klacht gezocht.
De schoolarts
Het Hogeland College heeft de mogelijkheid om de schoolarts in te schakelen. De schoolarts maakt
deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin. De schoolarts voert gesprekken met leerlingen en ouders
wanneer er behoefte is om in strikte vertrouwelijkheid over problemen te kunnen praten. Wanneer een
leerling doorverwezen moet worden voor geïndiceerde jeugdzorg, gaat de schoolarts met
desbetreffende leerling in gesprek om de ernst van de problematiek in te schatten en door te
verwijzen naar een hulpverleningsinstantie.
Leerplichtambtenaar
Daarnaast is er nauw contact met de leerplichtambtenaren van de gemeenten uit het
verzorgingsgebied van Het Hogeland College.
De derde lijn (ondersteuning op individueel niveau)
Voor gevallen waarin een leerling meer hulp nodig heeft dan de school zelf kan bieden bestaat de
externe ondersteuningsstructuur. Hiervoor wordt de Onderwijs- Zorgroute Het Hogeland College en
CJG Noord-Groningen gevolgd.
Wanneer er een extern hulpverleningstraject is gestart voor de leerling, wordt er regelmatig een Meer
Partijen Overleg (MPO) georganiseerd, waarin besproken wordt welke (interne en/of externe)
ondersteuning de leerling nodig heeft om met succes de opleiding af te ronden, welk arrangement het
beste past en wat de mogelijkheden van de school zijn.
Doelen
In de beschreven ondersteuningsstructuur willen we in het schooljaar 2017-2018 een aantal punten
versterken.
•

•
•

Het vastleggen van het ondersteuningsplan, waarin de ondersteuningsstructuur en de diverse
rollen (docent, mentor, ondersteuningscoördinator, externe partijen) en procedures zijn
beschreven.
De ondersteuningsstructuur op alle vestigingen versterken en verduidelijken (zie schema)
Het vastleggen van de (basis)ondersteuning aan individuele of groepen leerlingen op het
cognitieve of sociaal emotionele vlak na een diagnostiek. In het schooljaar 2016-2017 is een
eerste aanzet gegeven tot het werken met een groepsplan; in 2017-2018 zal dit in alle
afdelingen worden ingevoerd.
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•
•

•

•
•

•
•

Werken met Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). Voor leerlingen, die een beroep doen op
individuele begeleiding buiten de klassenstructuur wordt een OPP geschreven.
Sinds schooljaar 2015-2016 is het gebruik van het logboek van Magister gestart. We streven
ernaar om vanaf 2017-2018 om de registratie zo volledig mogelijk te doen. Dat betekent dat
gegevens van leerlingen en gemaakte afspraken adequaat worden vastgelegd om beter zicht te
krijgen op de problematiek.
Scholing voor docenten/mentoren/ondersteuningscoördinatoren over onderwerpen die ertoe
bijdragen de ondersteuning van de leerlingen te versterken. Denk hierbij aan concrete
vraagstukken rondom gedrags- en groepsdynamiek.
Participeren in een pilot van het ziekteverzuimprogramma M@zl met als doel het (geoorloofd
en ongeoorloofd) verzuim te reduceren.
Het schoolveiligheidsbeleidsplan moet worden geactualiseerd. Aangezien dit plan ook breder
beleidsterrein beslaat zal de actualisatie in samenwerking plaatsvinden met de schoolleiding en
de arbo-coördinator.
Invoering (of continuering) van spreekuren van de jeugdarts, leerplichtambtenaar, VNN
Pedagogische programma’s (Rots en Water) continueren.

4.3. Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dit betekent voor ons
dat we streven naar een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen. Wanneer
dit niet lukt op onze school, gaan we samen in overleg met ouders op zoek naar een passende
onderwijsplek. Hierbij kan er advies gevraagd aan het Expertise- en Consultatieteam (ECT) van het
Samenwerkingsverband.
25
In het ondersteuningsprofiel wordt in schema per leerweg/locatie én per niveau welke vormen van
ondersteuning geboden worden binnen en aanvullend op de basisondersteuning.

25

Zie ‘2017-2018 Ondersteuningsprofiel’
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5. Personeel en Organisatie op Het Hogeland College
5.1. Formatie 2017 – 2021
5.1.1.

26

Ontwikkeling leerlingenaantallen

Onze school heeft een spil- en regiofunctie voor de leerlingen in de kop van Noord-Groningen en
kenmerkt zich door een breed en thuisnabij onderwijsaanbod op alle niveaus. Wij willen dit brede
onderwijsaanbod graag in stand houden.
De prognose laat op dit moment een afname van 5,7 % van het aantal leerlingen zien. De afname is
het sterkst op de vestiging Uithuizen en het minst sterk op de vestiging Wehe-den Hoorn.

Leerlingen per vestiging
op teldatum 1 oktober
HAVO/VWO Warffum
VMBO Uithuizen
VMBO Wehe-den Hoorn
Totaal (inclusief VAVO)
VAVO
Totaal (exclusief VAVO)

2013-2014
731
399
183
1313
8
1305

2014-2015
745
419
191
1355
5
1350

2015-2016
773
439
191
1403
9
1394

2016-2017
771
470
184
1425
9
1416

2017-2018
734
443
177
1354
9
1345

Tabel 1 : leerlingaantallen

De daling van het leerlingenaantal wordt veroorzaakt door een afgenomen instroom in de brugklas en
een grote uitstroom van eindexamenleerlingen.

Instroom leerlingen
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
vanuit
basisonderwijs
vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo
Openbaar onderwijs
77
85
66
87
79
80
64
64
65
53
Bijzonder onderwijs
43
81
60
69
62
70
60
44
52
40
Samenwerkingsschool
10
1
4
4
Neutrale basisschool
3
1
5
2
2
2
3
5
2
1
Speciaal onderwijs
11
0
7
0
3
0
3
0
4
Totaal per stroming
134
167
138
158
146
152
140
114
127
98
Totaal per jaar
301
296
298
254
225
Tabel 2 : instroom leerlingen vanuit basisonderwijs

Landelijke en regionale ontwikkelingen - Krimp
Zoals in veel gebieden in Nederland krijgt het voorgezet onderwijs in Noord Groningen te maken met
een terugloop van leerlingenaantallen als gevolg van demografische krimp en ontgroening en
vergrijzing. Deze ontwikkeling was al geruime tijd zichtbaar in het primair onderwijs en zal de
komende tijd ook ons leerlingenaantal beïnvloeden. In onze regio hebben de gemeenten De Marne,
Eemsmond en Loppersum bovengemiddeld te maken met krimp. Daarbij speelt de
aardbevingsproblematiek ook een grote rol. De provincie verwacht in het komend decennium dat dit
beeld van krimp zich gestaag zal voortzetten.
Omdat de voorzieningenstructuur buiten de stad Groningen hierdoor extra onder druk staat kiest de
provincie ervoor om in de topkrimpgebieden de centrumgebieden levensvatbaar te houden. Het krimpen aardbevingsgebied Noord-Groningen is sterk georiënteerd op de voorzieningen in de kernen
Uithuizen en Winsum.

26

Zie ook ‘Formatieplan 2017-2018’
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Onderstaand een meerjarenprognose van de leerlingenaantallen.
Er zijn verschillende prognoses te maken voor het leerlingaantal op grond van verschillende
uitgangspunten. Om voldoende sturingsinformatie te hebben voor de meerjarenbegroting gebruiken
we het gemiddelde van de prognoses van DUO en van VOION.
De prognose van DUO is gebaseerd op de bevolkingsprognose van PRIMOS en gaat bij het
berekenen van de prognoses uit van de gegevens van de afgelopen 5 jaar voor in- en doorstroom. De
prognose van VOION maakt gebruik van de Regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor
de leefomgeving en het CBS. Voor de berekening wordt uitgegaan van de in- en
doorstroompercentages op basis van een 3-jaars gemiddelde.

Jaar
Totaal

2012
1241

2013
1313

2014
1354

2015
1403

2016
1425

2017
1354

2018
1308

2019
1229

2020
1184

2021
1158

Tabel 3 : gemiddelde waarden leerlingenprognose DUO en VOION

BANDBREEDTE PROGNOSE MET GEMIDDELDE
1400
1350
1308

1300
1250

1229

1200

1184

1158

1150

1136

1100
1050
1000
950
900
2018

2019

2020

2021

2022

In de tabel zien we een verwachte terugloop in leerlingenaantal in vijf jaar tijd van 218 leerlingen. Per
vestiging zijn er wel verschillen. Als de prognose uitkomt hebben Warffum en Wehe-den Hoorn t.o.v.
2012 minder leerlingen en is Uithuizen licht gegroeid.
Uiteraard gaat het in deze prognoses om indicaties voor de komende jaren. Natuurlijk willen we ons
marktaandeel behouden of nog liever vergroten. Marktanalyse, onderwijsontwikkeling en
aantrekkelijkheid van de school zijn hiervoor van groot belang en staan dan ook hoog op de agenda
de komende jaren. Aan de ander kant is de afname van de basisgeneratie een gegeven waar we op
moeten anticiperen.
5.1.2.

Ontwikkeling personele verplichtingen

Anticiperen op de afname van het aantal leerlingen betekent onder andere dat we moeten bekijken
welke personele verplichtingen we kunnen aangaan. Ook het natuurlijk verloop speelt hierin een rol.
Hieronder zien we de verwachte uitstroom van reguliere (deel)aanstellingen in fte per schooljaar.
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20172018

20182019

20192020

20202021

DIR
OP

6,57

1

1

OOP

1

1

0,75

Tabel 4:

natuurlijk verloop

0,8

We gaan er daarbij vanuit dat een daling van 100 leerlingen ongeveer overeenkomt met 8 fte. Vanaf
augustus 2018 zien we dat de daling in leerlingenaantal niet meer opgevangen wordt door de
uitstroom. Het is dus belangrijk om dit verschil met flexibele formatie op te kunnen vangen. Bij de
beslissing over benoemingen speelt de bevoegdheid van de docenten een belangrijke rol. We zullen
de komende jaren scherp moeten letten op ons aannamebeleid van personeel. Goed
personeelsbeleid met aan de ene kant oog voor het zittende personeel en aan de andere kant voor
nieuw instromend personeel, dat rekening houdt met de leerling daling, is een belangrijk speerpunt.
Samenwerking in regiotafel 2 versterken
Daarnaast beraden de schoolbesturen van Eemsdelta College, Terra Winsum en CSG (Winsum) zich
gezamenlijk op hun toekomst tegen de achtergrond van de verwachte leerlingendaling. De
samenwerking wordt voortgezet om tot een scenario te komen voor de toekomst van het VO in de
regio Noordoost Groningen.
5.1.3.

Landelijke ontwikkelingen

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering
rechtpositie ambtenaren’. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat de werknemers in het
openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers
in het bijzonder onderwijs, onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen.
De wet treedt vermoedelijk over enkele jaren in werking.
De wet heeft tot gevolg dat de Wet werk en zekerheid en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het
openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben.
De wijzigingen die uit die wet voortvloeien hebben invloed op het aanstellingsbeleid binnen de
organisatie, de flexibiliteit omtrent de inzet van het personeel en de kosten van een verplichte
ontslagvergoeding (de transitievergoeding).
Lerarenregister
Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van een verplicht
lerarenregister per 1 augustus 2018. Het lerarenregister wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 juli 2018
tot en met 2027. Alle leraren in het voortgezet onderwijs moeten zich inschrijven in het lerarenregister.
Hiermee laten docenten zien dat zij zowel bevoegd als bekwaam zijn en de kennis en vaardigheden
die horen bij het vak goed bijhouden.
In het Sectorakkoord vo is afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door daartoe
bevoegde docenten. Om dit te bereiken worden er nieuwe opleidingen aangeboden door de
lerarenopleidingen, zoals het opleidingstraject op maat voor pabo-gediplomeerden. Voor de nieuwe
bevoegdheden in het vernieuwde vmbo is een overgangsperiode ingesteld, waarbinnen leraren de tijd
hebben om een passende bevoegdheid te halen.
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Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs
Op 17 april 2015 heeft de staatssecretaris aangekondigd de bekostiging voor het voortgezet onderwijs
sterk te willen vereenvoudigen. Het huidige systeem met vele verschillende ratio’s, prijzen en vaste
voeten is complex en ondoorzichtig. In de eerste maanden van 2016 is gebleken dat in de uitwerking
van de vereenvoudigde bekostiging een aantal gevolgen zichtbaar worden, die vragen om een nadere
doordenking. De verwachte invoerdatum is uitgesteld naar 1 januari 2019. Voor onze school bleek het
herverdeeleffect van de nieuwe bekostigingssystematiek negatief uit te vallen. De staatssecretaris wil
nu een aantal knelpunten onderzoeken. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden om in het nieuwe
bekostigingsmodel rekening te houden met de ontwikkeling van leerlingaantallen, ook in samenhang
met dunbevolktheid.
5.2. Personeelsbeleid
5.2.1. Functiebouwwerk
Organogram

Evenredige vertegenwoordiging
Conform de wettelijke eis vermelden we de stand van zaken met betrekking tot de evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Op Het Hogeland College hebben in de
schoolleiding we twee vrouwen (twee conrectoren) en drie mannen (directeur-bestuurder en twee
conrectoren).
Er is geen specifiek beleid ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging.
Ontwikkelingen
Administratieve organisatie
Per 1 januari 2017 is het contract met Helder Onderwijs open gebroken en is als eerste de financiële
begrotingscyclus weer in eigen hand genomen. Ook is gekozen voor een zelfstandige uitvoering van
de salarisadministratie via AFAS. Fasegewijs zal in de voorliggende jaren de digitalisering van de
administratieve processen verder vorm krijgen. Zo wordt in 2017-2018 ook de AFAS hrm-module
ingericht en in gebruik genomen. Dit moet leiden tot een volledig digitaal personeelsdossier.
Deze keuze voor verzelfstandiging en digitalisering heeft ook gevolgen voor de interne organisatie, de
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administratieve werkprocessen en het functiebouwwerk. Zo is het wenselijk dat werkprocessen
(opnieuw) worden geschreven en worden gebundeld in een handboek om duidelijk en inzichtelijk te
krijgen welke taken wanneer door wie op welke wijze moeten gebeuren en hoe de communicatielijnen
zijn. Een gevolg daarvan kan zijn dat functies om een andere of nieuwe beschrijving vragen.
Dit veranderingsproces wordt in het schooljaar 2017-2018 voortgezet en moet een afronding krijgen in
het schooljaar 2018-2019.
Informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder de
AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens van kinderen nog belangrijker.
Om de kwaliteit van ons onderwijs en interne werkprocessen te verbeteren maken we gebruik van
verschillende digitale systemen. Naast de verantwoordelijkheid om dat zorgvuldig en veilig te doen,
zodat persoonsgegevens veilig en beschermd gebruikt worden, betekent het ook dat we als school bij
het inrichten van systemen ons vooraf bewust moeten zijn hoe we dat met het oog op
privacybescherming veilig doen. Nieuw is de plicht dat we moeten kunnen aantonen welke
maatregelen we hebben genomen om de persoonsgegevens van onze leerlingen te beschermen.
We hebben bij de start van het schooljaar 2017-2018 al een start gemaakt met het vragen om
toestemming voor het gebruik van foto’s van leerlingen in externe communicatie-uitingen van de
school.
Met ingang van mei 2018 zijn we ook verplicht om een Functionaris gegevensbescherming aan te
stellen.
365 Office
In het schooljaar 2017-2018 willen we Office 365 volledig implementeren in de organisatie. Hiertoe
willen we aantal experts opleiden die in de schoolorganisatie de verschillende afdelingen en teams
ondersteunen bij de inrichting en het gebruik van de verschillende mogelijkheden. Gelet op de AVG is
het noodzakelijk dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.
Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
De Banenafspraak vloeit voort uit het sociaal akkoord en de Participatiewet. Doel is een beter
perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen
die meedoen in de samenleving.
Hiertoe huren wij de diensten in van Werkplein Ability (geeft uitvoering aan de Participatiewet in de
gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) voor het groenonderhoud rondom onze
schoolgebouwen en de postverzending.
Doel is om in de komende schooljaren mogelijkheden te creëren voor het in dienst nemen van
mensen met een arbeidsbeperking. Niet alleen om te voldoen aan de norm, maar ook gelet op onze
maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie.
5.2.2.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Instroom
Werving en selectie
Visie en kernwaarden van Het Hogeland College staan ook centraal in de werving en selectie van
nieuw personeel. We vinden het van belang dat nieuwe medewerkers de visie ondersteunen. Dat
betekent dat tijdens de selectiegesprekken ook wordt doorgevraagd op de kernwaarden. We willen
een school zijn waar het personeel als het ware de kernwaarden ook voorleeft aan de leerlingen.
Ook is ons doel voor de komende jaren om uitsluitend bevoegde leraren voor de klas te hebben. De
werving en selectie is dan ook gericht op leraren in het bezit van een lesbevoegdheid of in opleiding
voor een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs.
Begeleiding nieuw personeel
Nieuw personeel, zowel startende als ervaren leraren, worden in onze scholen begeleid door een
docentcoach. Doel is om uiterlijk in schooljaar 2019-2020 een begeleidingsprogramma voor de eerste
twee jaren op Het Hogeland College te kunnen aanbieden. Dit programma zal procesmatig volgens
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een pdca-cyclus zijn vorm krijgen. In dit programma zullen de visie en kernwaarden van Het Hogeland
College herkenbaar zijn.
Flexibele schil
Prognoses van leerlingenaantallen wijzen uit dat we in de periode van dit schoolplan rekening moeten
houden met een afname van de personeelsformatie. Dat betekent dat we werken met een flexibele
schil. Waar we nu al werken met een tijdelijk aanstelling voor het eerste jaar voor elke nieuwe
medewerker, zullen we in de komende schooljaren vaker moeten besluiten tot een tweede aanstelling
voor bepaalde tijd.
De wet ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ heeft tot gevolg dat de Wet werk en zekerheid en het
Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben.
De wijzigingen die uit die wet voortvloeien hebben invloed op het aanstellingsbeleid binnen de
organisatie, de flexibiliteit omtrent de inzet van het personeel en de kosten van een verplichte
ontslagvergoeding (de transitievergoeding). Het is van belang tijdig in te spelen op de veranderingen
rondom de Wet werk en zekerheid en onze medewerkers goed te scholen, zodat de risico’s voor de
school beperkt blijven.
Doorstroom
Functiemix
Volgens het Convenant Leerkracht moeten scholen volgens de zogenaamde functiemix voldoen aan
een bepaalde verhouding LB, LC en LD functies. Daarvoor gelden landelijke streefpercentages die
moeten worden gerealiseerd.
De CAO biedt de mogelijkheid dat elke school binnen bepaalde kaders de keuze kan maken voor een
andere verhouding tussen het aandeel LC- en LD-functies. Het Hogeland College maakt jaarlijks per 1
oktober de berekening voor de (eventueel) te verdelen functies.
27
In het schooljaar 2017-2018 is met instemming van de PMR een Procedure werving en selectie LCen LD-functies vastgesteld. Deze wordt gevolgd.
Gesprekkencyclus
De persoonlijke en professionele ontwikkeling, het welzijn van de medewerkers en de
schooldoelstellingen komen jaarlijks in ieder geval éénmaal ter sprake in een gesprek tussen
28
medewerker en leidinggevende. Dit is vastgelegd in de Gesprekkencyclus HHC .
In de praktijk blijkt echter dat de huidige regeling voor de gesprekkencyclus niet meer geheel passend
is. Enerzijds ligt de oorzaak daarvan in de onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij het accent meer
bij de teams, secties en vakgroepen komt te liggen, anderzijds blijkt in de uitvoering dat er meer
behoefte is aan doelstelling- en reflectiegesprekken, dan aan een beoordelingscyclus. Dit ligt ook in
de lijn met de geluiden die landelijk in het hrm-veld klinken.
Gelet op de ontwikkelingen die gaande zijn, is met instemming van de PMR besloten dat in het
schooljaar 2017-2018 ook de coördinatoren voortgangsgesprekken voeren, dat er daarnaast sectieen teamgesprekken door de conrectoren plaatsvinden en dat op verzoek van individuele medewerkers
een voortgangs-/beoordelingsgesprek kan plaatsvinden.
Doel is om in het schooljaar 2018-2019 een nieuwe regeling gesprekkencyclus te ontwerpen en vast
te stellen, die beter aansluit bij de organisatie en de medewerkers.
Professionalisering
Alleen met goed opgeleide, breed inzetbare medewerkers met een op leren gerichte attitude kunnen
we leerlingen onderwijs bieden dat hen voorbereidt op een veranderende samenleving.
Om vorm te kunnen geven aan het onderwijs en de cultuur op school vormen de kaders voor
professionalisering een houvast. Professionaliseringskaders dragen bij aan:
•
een gedeelde visie op leren binnen school;
•
verbinding van professionaliseren op school- sectie- en individueel niveau;
•
samenhang tussen opleidings- en ontwikkelactiviteiten en HR-instrumenten

27

Zie ‘Procedure werving en selectie LC en LD’
28 Zie ‘20150106 Gesprekkencyclus HHC (2015)’
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•

ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers bij het formuleren van
professionaliseringsdoelen.
Kaders geven voor een periode van vier jaar een bedoeling aan, zonder dat er al sprake is van een
vastomlijnd en uitgeschreven systeem. Er moet ruimte blijven voor variatie. Want wat voor de één
goed werkt, hoeft voor de ander niet zo te zijn. De kaders moeten uitnodigen tot vragen stellen,
nadenken over de juiste oplossing, het nemen van initiatief en keuzes maken voor kwaliteit. De kaders
bieden daarmee de mogelijkheid om met het jaarlijkse professionaliseringsplan concreet te kunnen
inspelen op veranderingen.
In het schooljaar 2017-2018 formuleren we de professionaliseringskaders met als basis de Visie en de
kernwaarden.
Daarnaast bouwen we voort op gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten als Teamleren (vmbo) en
SLIM- bijeenkomsten op de dinsdagmiddag.
Individuele scholingsverzoeken worden conform de Cao Vo beloond als de scholing de
organisatiedoelstellingen ondersteunt of een toegevoegde waarde daarop kan zijn.
Verder zullen we zoveel mogelijk stimuleren dat een (extra) onderwijsbevoegdheid wordt gehaald.
Onderwijsbevoegdheid
We hebben de bevoegdheden van de docenten opnieuw geïnventariseerd en houden met het
toedelen van de lessen met de bevoegdheden rekening. Daarnaast gaan we bij het ontbreken van de
juiste bevoegdheid in gesprek met de betrokken docent om te kijken welke scholing ingezet moet
worden. Bij de gesprekken over scholing kijken we ook naar de toekomst: welke bevoegdheid is
binnen de school al aanwezig en aan welke bevoegdheid is nog behoefte.
Interne mogelijkheden
Daar waar bij vacatures binnen de eigen schoolorganisatie doorstroom op basis van kwaliteit en
competentie door eigen medewerkers mogelijk is, willen wij die kansen bieden. Hiertoe worden alle
vacatures zowel intern als extern opgesteld. Beleidslijn hierin is dat eigen medewerkers die interesse
tonen altijd worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
OOP
De diversiteit in de functies van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is groot en het aantal
functies is relatief gering. Een gevolg daarvan is dat de doorstroommogelijkheden voor het OOP
gering zijn.
Middels onder de gesprekkencyclus zullen wij de medewerkers stimuleren de ontwikkelingen in hun
vakgebied bijhouden en daar waar gewenst scholing faciliteren.
Uitstroom
Natuurlijk verloop
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de omvang van het natuurlijk verloop in de uitstroom van
personeel afnemen. In de recente jaren is de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand veranderd.
Er is sprake van een sterke verjonging.
20172018

20182019

20192020

20202021

DIR
OP
OOP

6,57

1

1

1

1

0,75

0,8

Krimp
De prognose van de afname van de leerlingenaantallen in relatie met het te verwachten natuurlijk
verloop maakt dat we moeten onderzoeken welke alternatieven we hebben om
a. te voorkomen dat kwaliteit uit onze organisatie wegvloeit
b. onze medewerkers enige zekerheid en perspectief te bieden.
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De alternatieven op voorhand zijn eventuele uitruil van personeel met andere scholen in de regio en
het ontwikkelen van een sociaal plan. Beide willen we in het schooljaar 2017-20118 vorm geven.
5.3. Zorg en veiligheid
Taakbeleid
In het onderwijs bestaat een deel van de baanopbouw van een leraar uit taaktijd. Deze taaktijd wordt
in overleg tussen leraar en leidinggevende gevuld. Voor een evenredige verdeling van de werklast is
het van belang dat voor elke medewerker de taaktijd is gevuld. Daarvoor is duidelijkheid over de
belasting die een taak met zich meebrengt voorwaarde.
Er is de wens en noodzaak om een nieuwe taaktijdenlijst voor Het Hogeland College te ontwikkelen
en vast te stellen. De bestaande taaktijdenlijst, daterend uit 2004, weerspiegelt onvoldoende de taken
en de bijbehorende tijdsinvesteringen, zoals die in het huidige onderwijs gevraagd worden. In de loop
der jaren zijn taken verdwenen, het belang van andere taken is toegenomen en
onderwijsontwikkelingen hebben ook geleid tot nieuwe taken.
Verzuimbeleid
29
In het schooljaar 2016-2017 hebben we de verzuimafspraken geactualiseerd. Eens per zes weken
staan de verzuimcijfers op de agenda van het directie-overleg. Daar waar wenselijk wordt actie
ondernomen.
Minimaal drie keer per jaar en vaker indien gewenst is er een SMT-overleg met de bedrijfsarts.
Arbo en veiligheid
30
R,I &E
In het schooljaar 2017-2018 krijgt een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn beslag. Er is
gekozen voor vier versies:
1. Bovenschools
2. HHC Uithuizen
3. HHC Warffum
4. HHC Wehe-den Hoorn
Zo hebben we een beter beeld van wat er specifiek in de verschillende gebouwen nodig. Aan de hand
van de R, I & E worden plannen van aanpak opgesteld, aan de hand waarvan we noodzakelijke
maatregelen per direct nemen en gewenste maatregelen naar prioriteit toepassen.
Arbobeleid structureren/inbedden
Arbobeleid vergt een structurele inbedding in de organisatie. Het is van belang dat alle gebruikers van
de gebouwen bewustzijn ontwikkelen over de veiligheid van hun werkomgeving.
Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt Arbobeleid een periodiek terugkerend punt op de agenda
van het directie-overleg en wordt de Arbocommissie minimaal één keer per roosterperiode bijeen
geroepen. De plannen van aanpak zijn dan een vast agendapunt.
Tevens is er tweejaarlijks een (bij-)scholing voor de bedrijfshulpverleners (BHV) en worden de
aangewezen EHBO-ers gefaciliteerd in het bijhouden van hun licentie.
Schoolveiligheidsbeleid
Het schoolveiligheidsbeleidsplan vergt vernieuwing. Als gevolg van onderwijskundige ontwikkelingen,
meer gebruik van digitale middelen, een nieuwe ondersteuningsstructuur en een vernieuwd
(Uithuizen) en nieuw schoolgebouw (Warffum) voldoet het staande beleid niet meer.
Het nieuwe schoolveiligheidsbeleidsplan zal onder coördinatie van de Arbocoördinator in het
schooljaar 2017-2018 worden gerealiseerd.
Huisvesting
De voor het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen benodigde aanpassingen zijn voor de
vestiging Uithuizen ingrijpend. Voor 2021 moeten we maatregelen hebben getroffen in samenspraak
29
30

Zie ‘20170130 Protocol ziekteverzuim’

Zie ‘20161221 Projectplan RIE’
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met de gemeente en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Door het inhuren van externe expertise
zoeken we naar de beste oplossing - op zowel financieel als organisatorisch gebied - voor onze
school.
5.4. Communicatie en medezeggenschap
Medezeggenschap
Wij hechten aan een goede inbedding van medezeggenschap waarbij voor alle partijen het
organisatiebelang voorop staat. Om de mogelijkheden die medezeggenschap biedt, zowel formeel als
informeel, alsmede de wederzijdse verwachtingen daarbij, helder te krijgen, starten we in het
schooljaar 2017-2018 met een gezamenlijk traject van Bestuurder en Medezeggenschapsraad (MR).
Dit met als hoger doel om de schoolorganisatie te versterken.
31

Communicatie: werk in uitvoering
Onder de titel ‘Werk in uitvoering’ wordt in het schooljaar 2017-2018 gewerkt aan een
communicatieplan voor het Hogeland College. Doel hiervan is om de communicatie van de school
(intern en extern) met alle partijen zo te organiseren dat de profilering van Het Hogeland College zo
duidelijk mogelijk aan al deze partijen voor het voetlicht wordt gebracht. Het is van belang om ons
marktaandeel te behouden of liever nog: te vergroten. Onszelf sterker profileren als de aantrekkelijke
school die we zijn staat dus hoog op de agenda.
In alle communicatie-uitingen zullen de visie en kernwaarden en het motto ‘Ruimte voor…” op enige
wijze herkenbaar zijn.
Intern draagvlak voor de afspraken is van belang. Daarom zullen we niet alleen aandacht hebben voor
de externe communicatie, maar ook intern moet voor alle medewerkers duidelijk zijn waar informatie
te halen is en dat we allemaal ambassadeur van de school zijn naar buiten toe.

31

Zie ‘Werk in uitvoering – communicatieplan’ (levend document)
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6. Kwaliteitszorg op Het Hogeland College
6.1.
De beginsituatie
Zowel ontwikkelingen van buitenaf als onze eigen ambitie brengen ons ertoe om ons onderwijs
scherper te willen neerzetten en onze resultaten goed te bewaken. De laatste jaren hebben we
interventies gepleegd op het gebied van kwaliteitszorg aan de hand van:
o Analyse van (examen-)resultaten
o Tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders en medewerkers
o Dialoogprojecten als klankbordgroepen (leerlingen, ouders) en evaluaties van projecten met
deelnemers
o ‘Onderwijsresultaten’ van de Onderwijsinspectie
o Lesbezoeken
Voor de komende vier jaren hebben we ons ten doel gesteld om kwaliteitszorg meer gestructureerd en
zichtbaar te maken in onze scholen. Die zorg richt zich op de onderwijskwaliteit (inclusief pedagogisch
klimaat en zorg) en ook op ons schoolprofiel (marktpositie), personeel en organisatie en financiën.
Onze visie en kernwaarden, die met breed draagvlak zijn geformuleerd, zijn bepalend voor de keuzes
die we daarin maken.
Uitgangspunten
De zorg voor de onderwijskwaliteit en het schoolprofiel zien wij als een taak voor alle medewerkers in
de school. Dat betekent dat wij ook alle medewerkers willen en moeten betrekken bij de kwaliteitszorg.
Niet iedereen heeft daarin een zelfde rol en verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor de onderwijsontwikkeling bij de afdelingen en de
conrectoren en locatieleider ligt en de verantwoordelijkheid voor personeel en organisatie en financiën
bij de schoolleiding.
Stakeholders
Onze school onderscheidt de volgende stakeholders: leerlingen, ouders, docenten, ondersteunend
personeel, toeleverend onderwijs en vervolgonderwijs. Leerlingen, ouders en docenten worden
systematisch bij de kwaliteitszorg betrokken.
6.2.
Doelstellingen
• Het Hogeland College wil toegroeien naar een lerende organisatie. Ondersteunend hierbij is een
beleids- en procesmodel dat aansluit bij onze visie en kernwaarden en dat voldoet aan de
voorwaarden tijdig, systematisch, doelgericht en cyclisch.
Dit moet ook zichtbaar zijn in ons denken en handelen, van beleidsvorming tot lesuitvoering. We
spreken er met elkaar over én als het moet spreken we elkaar er op aan.
• Om tot een sterk schoolprofiel te komen wil Het Hogeland College op een systematische manier de
onderwijskwaliteit continue verbeteren. Dat doen we onder andere door het analyseren van
problemen van leerlingen die achterblijven, het monitoren en analyseren van prestaties van
groepen leerlingen en de school als geheel en om doelen te stellen.
• Kwaliteitszorg is een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Een proces waar de
gehele organisatie zich bewust van is en dat stevig in de organisatie is geborgd.
6.3.
Kwaliteitscyclus
Ons kwaliteitsbeleid volgt een externe en een interne kwaliteitscyclus.
Extern
De Onderwijsresultaten van de inspectie voor het onderwijs. We meten de onderwijspositie ten
opzichte van het advies van het primair onderwijs, de onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces, de
examencijfers en het verschil tussen SE en CE. Het opbrengstenoordeel van de inspectie is een
duidelijke richtlijn voor het kwaliteitsbeleid.
Intern
Ons doel voor het schooljaar 2017-2018 is om een keuze te maken voor een beleids- en procesmodel
voor de kwaliteitszorg. Dit kwaliteitsbeleid stellen we uiterlijk in maart 2018 vast, waarmee het mogelijk
wordt om met ingang van 2018-2019 met de uitvoering te starten.
In ieder geval bevat dit nieuwe kwaliteitsbeleid de volgende elementen.
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• Idealiter in mei/juni bepalen de schoolleiding en de coördinatoren op basis van de input uit de
afdelingen de speerpunten en de te behalen resultaten voor het komende schooljaar. De kaders
daarvoor zijn bekend: de visie en de kernwaarden, het schoolplan, de specifieke vraagstukken en
ambities in de eigen afdeling en de kwaliteitseisen, zoals die door de inspectie worden gesteld.
• De gezamenlijk vastgestelde speerpunten en resultaten worden binnen de afdelingen uitgewerkt
en een activiteitenplan en –kalender, die uiterlijk in september wordt vastgesteld door de
schoolleiding.
• Ook wordt vastgesteld welke middelen nodig zijn om de voorgenomen activiteiten te realiseren. Dit
wordt meegenomen in de begroting, die in oktober moet worden opgeleverd.
• We werken toe naar een kwaliteitskalender, die voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is. Hierop
staat alles wat van belang is voor de school en wat er cyclisch per jaar voorbij komt. Op die manier
is altijd bekend wanneer resultaten beschikbaar zijn en wat er van iedereen wordt verwacht.
Om tussentijdse evaluatiemomenten te creëren, willen we ook toe naar een rendementsposter, die
drie keer per jaar verschijnt. Afdelingen kunnen zelf met behulp van MMP een format invullen,
waarop de tussentijdse resultaten worden gepubliceerd.
Beide posters krijgen een prominente plaats in de personeelskamer en vormen de leidraad voor de
bespreking in de afdelingen. Zo wordt er tussentijds ook gereflecteerd op kwaliteit en resultaten.
Door resultaten zichtbaar te maken, wordt het gemakkelijker om keuzes te onderbouwen
Daarnaast blijven we de volgende evaluatie-instrumenten inzetten:
• Examenresultaten per vak worden zo spoedig mogelijk vergeleken met landelijke cijfers,
geanalyseerd en besproken met de vakdocenten en secties. Dit kan direct na de uitslag door de
benchmark met scholen die Magister gebruiken bekend te maken.
• Jaarlijks in februari een tevredenheidsmeting onder leerlingen volgens het format Vensters voor
verantwoording.
• Tweejaarlijks een tevredenheidsmeting onder ouders en personeel.
• Enkele malen per jaar organiseren de coördinatoren havo vwo klankbordgroepen met leerlingen en
ouders om van gedachten te wisselen over de gang van zaken op school en over gewenste
ontwikkelingen.
• Maandelijks staat het overzicht van ziekteverzuim en lesuitval op de agenda van het directieoverleg.
• Conrectoren bezoeken regelmatig lessen in hun afdeling; voorafgaand een aan ontwikkel/beoordelingsgesprek beoordelen ze minimaal één les.
• Elke docent is verplicht een feedbackscan te laten invullen door enkele klassen ter voorbereiding
op het ontwikkel-/beoordelingsgesprek.
Om schoolleiding en medewerkers mogelijkheden te bieden voor kwaliteitsrapportages en
feedbackscans (waaronder de 360 graden feedback), wordt hiervoor in 2017-2018 een digitaal
instrument in gebruik genomen.
MMP - Onderwijs Analyse App
Uiterlijk in het schooljaar 2018-2019 zetten we in op het gebruik van de Onderwijs Analyse App.
Daarbij spitsen we het gebruik toe op de gebruiker. Dat wil zeggen dat:
• de coördinator zicht heeft op de actuele prestaties en cijfers van leerlingen;
• de conrector zicht heeft op de actuele resultaten van docenten
• en de conrector (met ‘kwaliteit’ in de portefeuille) de resultaten kan analyseren en kan
rapporteren via kwaliteitsposters.
Hiermee wordt het eenvoudiger om opbrengstgericht te werken. Iedereen met verantwoordelijkheid
voor onderwijskwaliteit heeft hiermee handvatten voor sturing en is er maar één versie van de
waarheid.
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In de tekst wordt via noten verwezen naar beleidsdocumenten en –notities. Deze zijn op aanvraag
digitaal beschikbaar.
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