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1. Inleiding 

Schooljaar 2019-2020 stond in het teken van borging van de kwaliteit. In september 2019 ontving de 
school weer een voldoende voor haar onderwijskwaliteit en is begonnen met de ontwikkeling van de 
professionele cultuur. De rol van de docent binnen de kwaliteit van onderwijs stond centraal. Een 
groep docenten binnen de onderwijsstuurgroep heeft samen met het MT gewerkt aan de visie en uit-
gangspunten voor het onderwijs binnen het Sint-Maartenscollege. De docenten hebben de ontwikke-
ling naar het directe instructiemodel ingezet. Het monitoren en bijsturen van onderwijstijd en resul-
taten is in een structuur gezet en er zijn functionarissen voor benoemd (kwaliteitscoördinator, ver-
zuimcoördinator). De PDCA-cyclus heeft vorm gekregen, vooral bij de havo-afdeling waar de op-
brengsten en motivatieproblemen bij leerlingen hardnekkig van aard zijn; dit is ook een landelijke 
tendens. 

Toen op 16 maart 2020 de coronacrises haar intrede deed, werd een stevig beroep gedaan op onze 
flexibiliteit, creativiteit en collegialiteit. Voor deze test zijn we met vlag en wimpel geslaagd! 

De structuur kwam onder druk te staan, vanwege de vele verplichte wijzigingen die we in ons onder-
wijs moesten doorvoeren. De implementatie van zowel Itslearning als Somtoday zijn onder grote 
druk tot stand gekomen, met vallen en opstaan. De goede voornemens om gedifferentieerd te gaan 
werken zijn vervangen door het ontwerpen van online lesgeven.  

Toch hebben we de ambitie om kwaliteit te blijven leveren niet losgelaten. Zoals alle vo-scholen in 
Nederland hebben we gezocht naar wat voor onze school de beste oplossingen waren binnen deze 
crisis. Pas vanaf 2 juni waren we in staat om de leerlingen ook weer live te ontmoeten en te begelei-
den. Voor sommige leerlingen waren deze weken thuis een moeizame tijd, waarbij een groot beroep 
op discipline en zelfstandigheid is gedaan.  

We verwachten dat we in het nieuwe schooljaar pas echt gaan zien wat het effect op de leerresulta-
ten is geweest en waar we moeten afstemmen in het onderwijsprogramma.  

Er is voor gekozen om in het nieuwe schooljaar 2020-2021 door te gaan op de ingezette weg naar 
een professionele en lerende organisatie. Dat betekent vooral een voortzetting van ingezette trajec-
ten gericht op visieontwikkeling, High Performance Schools en docentvaardigheden. De wijziging die 
dit vraagt in de interne structuur wordt ingezet door overleggen anders te organiseren.  

Nieuwe elementen in 2020-2021 zijn de aandacht voor de doorontwikkeling van het mentoraat  
(o.a. vanuit het verplichte LOB-traject voor mavo) en de begeleiding van startende docenten, al een 
lang gekoesterde wens om te voorkomen dat deze groep collega’s onnodig problemen ervaart in hun 
begincarrière als docent. 
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2. Evaluatie schooljaarplan 2019-2020 

 

Domein Acties Uitvoering Verantwoordelijke Evaluatie en verbeterpunten 

Kwaliteits- 
cultuur 

Medewerkers:  
naar aanleiding van de 
nieuwe functiebeschrij-
vingen helder maken 
wat van docenten en 
ondersteuning wordt 
verwacht. 

september 2019 Locatiedirecteur - scholing HPS eerste jaar 
uitgevoerd, vervolg in 
2020-2021. 

- nieuwe taakbeschrijvin-
gen nog te doen: nieuwe 
rol OSG-leden als vak-
groep voorzitter, taken 
LB/LC/LD docent, men-
tor, e.d. 

 
rolvastheid stimuleren 
door consequent ge-
drag o.b.v. de ge-
maakte afspraken 

blijvend allen, o.l.v. locatiedi-
recteur  

Afspraken worden in beleid 
vastgelegd. Wat nog aan-
dacht behoeft is de borging 
van afspraken door aanspre-
ken op passend gedrag door 
alle betrokkenen. 

 
rust en vertrouwen be-
stendigen door open 
en transparante com-
municatie 

blijvend allen, o.l.v. locatiedi-
recteur 

Er is duidelijkheid en over-
zicht over hoe de school zich 
wil ontwikkelen. Het delen 
van ervaringen in de uitvoe-
ring van de visie kan via ICT-
platforms bevorderd worden.  

 
sturen op ervaringsge-
gevens en data 

blijvend kwaliteitsmedewer-
ker o.l.v. locatiedi-
recteur 

in de structuur van maande-
lijks overleg en de jaarlijkse 
kwaliteitskalender 

Kwaliteits- 
zorg 

zie Kwaliteitsplan 
 

Paul Vaessen 
 

Realisatie  
onderwijstijd 

- maandelijks moni-
toren of de plan-
ning wordt gereali-
seerd door het MT  

- waar nodig bijstel-
len 

maandelijks locatiedirecteur Iedere maand wordt door de 
roostermaker een cumulatief 
overzicht verstrekt aan het 
MT. 

 
alert blijven op preven-
tie van ziekteverzuim 
en op voorkomen van 
lesuitval voor overleg 

blijvend locatieleiding en 
sectieleiders 

De verzuimcoördinator moni-
tort het verzuim en stemt af 
met ondersteuningscoördina-
tor. 
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Didactisch 
handelen 

scholing op een meer 
uniforme aanpak van 
het klassenmanage-
ment (in HPS-pro-
gramma) 

september-juni onderwijsstuur-
groep en locatiedi-
recteur 

is uitgevoerd 

 
individuele begeleiding 
van docenten met 
functioneringsproble-
men door collega’s of 
docentcoaches  

naar behoefte  teamleider is uitgevoerd  

 
lesbezoeken en feed-
back daarop door de 
teamleiders, collega’s 
en leerlingen (DOT) 

blijvend locatiedirecteur 
(procesverantwoor-
delijkheid) 

in uitvoering; implementatie 
bewaken binnen gesprekken-
cyclus; BOOT als instrument 
binnen collegiale consultatie 
bevorderen 

 
structureel opnemen 
van de leskwaliteit als 
onderwerp van ge-
sprek en van beoorde-
ling in de gesprekken-
cyclus 

blijvend locatieleiding is uitgevoerd 

 
ontwerpen van studie-
wijzers m.b.v. Itslear-
ning waarin tevens dif-
ferentiatie in instruc-
tietijd en verwerkings-
tijd wordt beschreven. 

hele schooljaar teamleiders en sec-
tievoorzitters 

definitie differentiatie klaar; 
invoeren in studiewijzers nog 
monitoren; rol leerlingen 
hierin benutten 

Zicht op ont-
wikkeling en 
Begeleiding 

bij feedback op lesbe-
zoek meenemen of de 
leraar duidelijk heeft 
kunnen maken dat hij 
zicht heeft op de ont-
wikkeling van de indivi-
duele leerling 

blijvend locatiedirecteur 
(procesverantwoor-
delijk) 

periodiek (per kwartaal) via 
pdo-gesprekken registratie in 
Somtoday 

Aanbod invulling leesuur OLC augustus teamleider onder-
bouw en sectie Ne-
derlands 

periodieke evaluatie taalbe-
leid in MT. 

 
tussentijdse evaluatie 
leesuur 

oktober teamleider onder-
bouw en sectie Ne-
derlands 

is uitgevoerd 
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Primaire ad-
ministratieve 
processen 

functioneren nieuwe 
medewerkers monito-
ren 

blijvend teamleider (Lies-
beth) 

nog niet structureel, begelei-
dingsplan voor 2020-2021 

 
migratie Magister-
Somtoday 

augustus - janu-
ari 

LVO, locatiedirec-
teur, H. Koekelkoren 
& B. van Est 

is uitgevoerd 

PR en com-
municatie 
(marketing) 

De website is ver-
nieuwd, maar de con-
tent moet nog geschre-
ven worden. 

september locatiedirecteur  is uitgevoerd; voortzetting 
onderhoud website door Inge 
Strijkers en Bianca Offermans 
In het kader van Open Dag 
e.d. aanscherping op volle-
digheid en actualiteit 

 
Communicatie met ou-
ders en leerlingen en 
de overige belangheb-
benden is een vast 
item in de gesprekken-
cyclus.   

blijvend locatiedirecteur 
(procesverantwoor-
delijk) 

vast agendapunt MT; aan-
dacht voor dialoog voeren in 
de driehoek leerling-docent-
ouders; 
Vast overleg directie met 
Leerlingenraad en Ouderraad 

 
Focus op het uitdragen 
van de onderwijskun-
dige visie van de school 
en de wetenschappe-
lijke onderbouwing 
daarvan 

blijvend onderwijsstuur-
groep en locatielei-
ding 

wordt uitgevoerd binnen 
HPS-programma 

 
Er is een intensief con-
tact met de ouderraad 
waarin veel ruimte is 
voor feedback, waar 
ook actie op gevoerd 
wordt. 

maandelijks 
overleg in cen-
trale or 

locatiedirecteur in uitvoering; maandelijks 
overleg DB Ouderraad met 
locatiedirecteur; betrekken 
van ouders bij vieringen en 
uitstapjes 

 
Klachten worden seri-
eus genomen, in be-
handeling genomen en 
altijd teruggekoppeld 
naar de indiener.  

blijvend locatiedirecteur (uit-
voering manage-
mentassistent) 

wordt uitgevoerd conform 
klachtenprotocol 

Havo gezamenlijke aanpak 
bespreken in de teams 
voor onderbouw en 
havo bovenbouw 

augustus-sep-
tember 

teamleider onder-
bouw en havo bo-
venbouw 

is uitgevoerd binnen specifiek 
plan havo 
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inventariseren met 
welke vragen docenten 
zitten en welke inzet –
intervisie, scholing- no-
dig is om tot oplossin-
gen te komen. 

september- 
oktober 

teamleider havo  
bovenbouw 

is uitgevoerd binnen specifiek 
plan havo 

 
examentraining en 
faalangstreductietrai-
ningen organiseren 
voor zowel het eerste 
als het tweede tijdvak.  

maart-april en 
juni 2020 

teamleider havo  
bovenbouw 

is uitgevoerd 

Mavo afspraken over ge-
dragsregels voor do-
centen en leerlingen 

augustus teamleider onder-
bouw. 

niet specifiek voor deze doel-
groep georganiseerd, maar 
geldend voor alle afdelingen 

 
regelmatig overleg met 
het ‘mavoteam’ om zo 
op de hoogte te blijven 
van elkaars ervaringen 
t.a.v. LOB 

eerste twee pe-
riodes school-
jaar 

teamleider mavo - via brugklascommissie en 
mentoren overleg gemo-
nitord 

- aandachtspunt: dooront-
wikkeling: nieuwe leer-
weg tl 

PTA’s en  
examenrege-
ling 

inrichting Magister (la-
ter: Somtoday) op een 
soepel en adequaat 
verloop van de cijfer-
verwerking 

voor oktober teamleider vwo-bo-
venbouw 

- is uitgevoerd 
Per augustus 2020 twee 
nieuwe examensecretarissen; 
PTA-bewaking via kwaliteits-
medewerker. 

Technasium aanvragen van 
technasium afdeling bij 
de Stichting 
Technasium 

oktober-novem-
ber 

locatiedirecteur 
i.s.m. technatoren 

De aanvraag is ingediend; 
Stichting Technasium heeft 
stop op nieuwe aanmeldin-
gen; in de wacht. 

 
evalueren van het vak 
O&O 

april 2020 teamleider vwo-bo-
venbouw 

vervallen vanwege coronacri-
sis 

 
daarna: eventueel op-
nemen in de lessenta-
bel havo 

april 2020 locatiedirecteur afhankelijk van evaluatie 
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3.       Verbeteractiviteiten in het schooljaar 2020-2021 

 

De visie van het Sint-Maartenscollege 

▪ Ons onderwijs is inclusief. 

▪ Iedere leerling start met verschillende voorkennis maar heeft gelijke kansen. 

▪ De docent heeft de regie in het leerproces. 

▪ De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op leerdoelen. 

▪ Het schoolklimaat is warm en veilig. 

Dit betekent dat in ons onderwijs de leerling centraal staat en door de docent gestuurd wordt in het 
leerproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe instructie met een stapsgewijze opbouw en 
met interactie, dialoog en actieve werkvormen met ruimte voor differentiatie.  

Hierbij gaat kennis vooraf aan vaardigheden. Lessen sluiten aan bij de voorkennis en de leefwereld 
van de leerlingen. Bovendien is de methode niet leidend, maar een hulpmiddel. 

Voor niets gaat de zon op, oefenen hoort erbij. Aan leerlingen worden eisen gesteld. Oefening baart 
kunst.  

We meten de effectiviteit van het onderwijs met behulp van cyclisch evalueren en de PDCA-cyclus.  

Wij zijn betrokken bij elkaar. In deze laagdrempelige organisatie staan de menselijke betrokkenheid 
en het plezier in het leren centraal.  

Deze uitgangspunten zijn richtinggevend in de inrichting van het onderwijs op het Sint-Maartenscol-
lege en hebben consequenties voor het dagelijkse handelen van de docent. We streven naar een ba-
siskwaliteit. Daarom zijn de gesprekkencyclus en de ondersteunende tools DOT/BOOT gericht op het 
binnen deze visie door ontwikkelen van de kwaliteit in ons onderwijs.  



 

Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 24 september 2020 

 

Wij baseren keuzes op onderzoek en data, omdat we vinden dat leerlingen goed onderbouwd onder-
wijs verdienen. 

Onze keuze voor ondersteunende externen is hier ook op gebaseerd. CBE en CPS zijn beide instellin-
gen die hun diensten mede baseren op wat werkt (Hattie, Senge e.a.). Wij verwachten daarmee de 
kwaliteit van scholing te realiseren die past bij ons als Sint-Maartenscollege. 

 

Facilitering van ontwikkeling en scholing 

Vanuit de CAO-VO ontvangt iedere docent per schooljaar binnen de normjaartaak een ruim urenbud-
get om aan professionele ontwikkeling van zichzelf en de school te besteden: 

▪ 50 ontwikkeluren 

▪ 166 professionaliseringsuren (op fulltime basis) 

Daarnaast is er een scholingsbudget van € 600,- per fulltime fte beschikbaar en opgenomen in de be-
groting om aan professionalisering of als team of individueel te besteden. 

In de personeelsgesprekken over de invulling van de normjaartaak streven we naar een volledige be-
nutting van deze uren en budgetten, vanuit de overtuiging dat de ontwikkelingen in het vo continu 
vragen om bijscholing en doorontwikkeling van docentvaardigheden. Juist de combinatie van school-
ontwikkeling en individuele professionalisering, binnen de visie van de school, leiden tot een krachtig 
docententeam en goed onderwijs. 

 

3.1. Professionele en lerende organisatie 

In schooljaar 2019-2020 is gestart met de ontwikkeling van de professionele en lerende organisatie 
middels het High Performance Schoolprogramma van CBE. Het programma is in mei 2019 gestart en 
wordt in het schooljaar 2020-2021 voortgezet en afgerond.  

Het HPS-programma gaat uit van de volgende uitgangspunten:  

▪ Excellent onderwijs door 21e -eeuwse pedagogisch-didactische aanpakken 

▪ Differentiatie en digitale didactiek 

▪ Motivatie en leerling betrokkenheid door diep leren 

▪ De school als professionele leergemeenschap 

▪ Haalbaar en gegarandeerd curriculum 

 

Doelstellingen: 

▪ het versterken van het professionele handelen van alle docenten, gebaseerd op (wetenschappe-
lijk) onderzoek en feiten/data; 

▪ het verhogen van de leeropbrengsten, vooral in de risicoafdeling havo (3-jaarlijks gemiddelde in 
risicogebied); 

▪ het verhogen van de interne motivatie van leerlingen. 



 

Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 24 september 2020 

 

 

3.2. Interne organisatie 
 
Waarom veranderen? 
Binnen het docententeam wordt vaak geklaagd over te veel overleg en vergaderen. Blijkbaar leveren 
huidige overlegvormen niet de gewenste resultaten op.  
We willen binnen het SMC zoeken naar vormen waarmee meer eigenaarschap voor de kwaliteit van 
het onderwijs bij de docenten komt te liggen. Dat vraagt om een kritische reflectie op de huidige situ-
atie en ontwerpen van nieuwe vormen die beter passen bij hedendaagse uitgangspunten over onder-
wijsorganisaties. 
 
Belangrijke uitgangspunten (visie) 
VO-docenten zijn hoogopgeleide professionals. Zij weten zowel vakinhoudelijk als onderwijskundig 
wat nodig is om kwaliteit binnen het onderwijs te leveren. Deze knowhow verdient het om erkend en 
ingezet te worden in het belang van verbeteren van het onderwijs waar dat nodig is. 
Hedendaagse onderwijsorganisaties zoeken naar nieuwe vormen om het eigenaarschap van docen-
ten meer ruimte te geven in overleggen binnen de school. Niet van bovenaf regelen, maar faciliteren 
en vanuit een sterke gezamenlijke visie samen sturen.  
 
Nieuwe interne overlegvormen 
 
1. Leerteams: iedere docent neemt deel aan een leerteam van 6-8 personen. Dit team is horizontaal 

georganiseerd. Het team deelt haar ervaringen en vraagstukken over een onderbouw of boven-
bouw in een van de stromen. Het gesprek is gericht op het verbeteren van het onderwijs aan 
leerlingen en klassen waar dat nodig is. 

2. Vakgroepen: iedere docent neemt ook deel aan een vakgroep van 10-15 personen. Een vakgroep 
is verticaal georganiseerd en omvat enkele secties, die onderwijskundig en organisatorisch gelijk-
waardige vraagstukken hebben.  

 
Iedere groep wordt zelfverantwoordelijk voor het regelmatig en planmatig voeren van overleg over 
relevante vraagstukken van de deelnemers. Uiteindelijk wordt er gestreefd naar zelfsturende teams. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat er een sterke gezamenlijk visie wordt ontwikkeld op onderwijs en 
organisatie, die richtinggevend is voor alle professionals binnen de school. 
 
De overleggen worden gecoördineerd door de leden van de onderwijsstuurgroep (OSG). Zij hebben 
scholing gevolgd over de professionele organisatie (High Performance Schools). Via hun coördine-
rende rol wordt de professionele cultuur ondersteund ten behoeve van de verbetering van onderwijs 
en/of organisatie.  
De OSG-leden vormen de verbinding met het managementteam, dat als knooppunt in de organisatie 
functioneert. Het managementteam zet boven schoolse strategische vraagstukken door naar de OSG. 
De OSG zet operationele en tactische vraagstukken uit de overleggen door naar het MT.  
 
Het voldoende faciliteren van ontmoeting is een belangrijke sleutel tot succes. Een vo-school is een 
ingewikkelde organisatie qua vakken, opleiding, parttimers etc. om tot een zodanige planning te ko-
men dat alle docenten betrokken kunnen zijn. Het vraagt een balans tussen verplichte en vooraf in-
geplande tijdstippen en flexibel en incidentele momenten.  
Het idee is ontstaan om voor de leerteams een wekelijks moment van 1 uur in het lesrooster te re-
serveren voor de leerteams, omdat deze met een hoge frequentie plaats moeten vinden om effectief 
te zijn. De vakgroepen komen maandelijks 1 uur bij elkaar, wederom met een vaste agendastructuur, 
zodat de gewenste vraagstukken met ieders professionele inbreng verder in ontwikkeling worden 
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gebracht. De vakgroepen kunnen zelf tijdelijke projectgroep of werkgroepen op onderdelen inrich-
ten, die met een duidelijke opdracht aan de slag gaan. 
 
Doelstellingen: 

▪ Overleggen leiden tot verbetering of stabilisering van de kwaliteit van onderwijs.  

▪ Daarnaast leidt goed overleg tot leren van individuele docenten of teams.  

▪ Overleggen zorgen voor verbinding tussen individueel docenten: binnen het vakgebied en binnen 
de leerstromen/ verschillende opleidingen van de school. 

▪ Overleggen leiden tot een professionele dialoog, waarbij niet de individuele meningen van be-
lang zijn, maar de professionele inzichten gebaseerd op (wetenschappelijke) feiten, waarbij het 
gesprek oplossingsgericht gevoerd wordt, binnen een structuur die ondersteunend is om tot op-
brengsten te komen. 

 
 
3.3.  Versterken docentvaardigheden activeren en differentiëren (Standaard OP3) 
 
Vanuit de visie van de school wordt de leerling door de docent gestuurd in het leerproces. Gebaseerd 
op de Rosenshine-methode wordt gebruik gemaakt van directe instructie met een stapsgewijze op-
bouw, interactie, dialoog en actieve werkvormen met ruimte voor differentiatie.  

Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. Lessen sluiten aan bij de voorkennis en de leefwereld van de 
leerlingen. De methode is niet leidend, maar een hulpmiddel. 

 
Om alle docenten te ondersteunen in het ontwerpen van lessen die passen binnen deze visie, is in 
2019-2020 een scholingstraject opgestart voor differentiëren en activeren vanuit het CPS. Een eerste 
pilotgroep is begonnen met deze scholing, die helaas door de coronacrisis niet volledig afgerond is. In 
het school jaar 2020-2021 zal deze scholing opnieuw aangeboden worden. In deze scholing wordt 
rekening gehouden met een voortzetting van online lesgeven, dus er is ook aandacht voor de digitale 
toepassingen van deze vaardigheden. 
 
Doelstellingen: 

▪ Alle docenten passen differentiatie toe in instructie en verwerking. 

▪ Alle docenten hanteren activerende werkvormen, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen 
bij de les toeneemt. 

 
 
3.4.  De mentor in de rol van schoolcoach LOB 
 
“Zullen we naast het vak geschiedenis ook het vak ‘toekomst’ invoeren?” 
 
Het Sint-Maartenscollege gaat in schooljaar 2020-2021 loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) ver-
der positioneren en door ontwikkelen in de school. We gaan samenbrengen wat we de afgelopen ja-
ren al hebben gedaan aan activiteiten hieromtrent. Hierbij ligt de nadruk in het trainen en uitvoeren 
van Loopbaangesprekken. 
 
LOB gaat nog zichtbaarder worden. De mentoren werken al jaren met programma’s rondom loop-
baanontwikkeling. Van het maken van testen tot het opstellen van het portfolio in het beroepskeuze-
dagboek, van informatieavonden tot beroepenmarkt, van stage tot sollicitatietrainingen. Dit alles 
aangestuurd door de decanen. Al deze activiteiten vormen de basis van hoe wij op het Sint-Maar-
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tenscollege vormgeven aan de voorbereiding van studie- en/of werkkeuze van onze leerlingen. Ko-
mend schooljaar gaan we al het bovengenoemde nog beter op elkaar afstemmen, stroomlijnen en 
beschrijven in een schoolvisie.  
 
Waarom? 
Op deze manier willen we onze leerlingen beter voorbereiden op de studiekeuzes die zij moeten 
gaan maken. Als we ze gedegen voorbereiden, hopen we dat ze in staat zijn om in de steeds verande-
rende studie- en arbeidsmarkt een onderbouwde keuze te maken.  
Het is belangrijk hen hierop voor te bereiden door in hun opleiding aandacht te besteden aan de ont-
wikkeling van de loopbaancompetenties en daarmee aan de arbeidsidentiteit van de leerling/ stu-
dent. Op die manier zijn zij beter in staat zelfsturing te (blijven) geven aan hun loopbaan, nu én in de 
toekomst. 
 
Wat? 
Onder loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activitei-
ten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij ma-
ken van loopbaankeuzes. De begeleiding van de school is gericht op het ontwikkelen van een arbeids-
identiteit van de jongere middels de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflec-
tie, werkexploratie loopbaanzelfsturing en netwerken. 
 
 
Hoe? 
Om loopbaankeuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat leerlingen/studenten: 

▪ ervaringen met werk en werken op doen (bv. stages en levensechte opdrachten) 

▪ hierop terugkijken door erover in gesprek te gaan (loopbaangesprek) 

▪ op basis hiervan keuzes te maken. 
 
In schooljaar 2020-2021 heeft de training van mentoren in het voeren van loopbaangesprekken prio-
riteit. Deze gesprekken zijn de rode draad in LOB. Dit wordt aangestuurd door de twee loopbaancoa-
ches (Nicole Hoedemakers & Paul Mes), ondersteund door LVO Maastricht en met expertise van de 
loopbaangroep. In het najaar van 2020 starten we met het trainen van de mentoren leerjaar 1 en 2 
en zullen we alle activiteiten hieromtrent verder ontwikkelen. LOB is voor iedereen, elke leerling in 
elke leer- en jaar laag en voor elke docent. 
 
Doelstellingen: 

▪ Visieontwikkeling over de rol van LOB als loopbaangerichte leeromgeving binnen alle leerjaren 
van het Sint-Maartenscollege  

▪ Alle mentoren leerjaar 1 en 2 zijn in staat om LOB-gesprekken met de leerlingen te voeren, con-
form de basisvereisten van LVO Maastricht en Loopbaangroep. 

 
 
3.5.  Begeleiding startende docenten door de docentbegeleider 
 
De meeste beginnende leraren ervaren problemen aan het begin van hun loopbaan. In de klas, met 

orde houden en motiveren van leerlingen, en daarbuiten in de relatie met collega’s en schoolleiding. 
Lesgeven is op zichzelf al een kunst. Maar al te vaak verzwaren de werkomstandigheden en de mores 
op school de taak van de startende leraar nog eens extra.  
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Deze verspilling van menselijk kapitaal is des te ernstiger met het oog op de verwachte lerarentekor-
ten. Het beter ondersteunen en daardoor vasthouden van nieuwelingen in het onderwijs biedt kan-
sen om dat probleem het hoofd te bieden. De werkgever heeft een zorgplicht en moet dus zoveel 
mogelijk proberen te voorkomen dat startende collega’s kopje onder gaan.  
 

Het goede nieuws is dat begeleidingsprogramma’s, mits goed ingebed en voorzien van de benodigde 
randvoorwaarden – zoals vrij geroosterde uren – een positief effect hebben op het welbevinden van 

nieuwe leraren. Zulke programma’s geven starters een reëlere kans om te groeien in het beroep en 
in de cultuur van de school. Ze verkleinen bovendien de kans op vroegtijdig afknappen en behouden 

startende collega’s voor het vak en voor de school waar zij werken. 
 
De schoolorganisatie kan en moet, als werkgever, voorwaarden scheppen die startende leraren in 
staat stellen zich te ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en de fijne kneepjes van het vak te leren. 
Diezelfde organisatie waardeert de frisse blik van beginners, de routiniers kunnen er wellicht zelfs 
iets van opsteken. 
 
Taakomschrijving docentbegeleider (René Lem) 
De docentbegeleider is de vraagbaak en helpende hand voor (nieuwe) docenten. Deze begeleiding 
krijgt vorm door middel van zowel persoonlijke als professionele ondersteuning. 
 
Persoonlijke ondersteuning 
Onder persoonlijke ondersteuning wordt de (identiteits)ontwikkeling en sociale ontwikkeling ver-
staan die een startende docent doorloopt in zijn/haar werkomgeving. De geboden ondersteuning 
vindt plaats door middel van ontwikkelgesprekken. In het POP worden ontwikkelingsdoelstellingen 
opgenomen die bij de beginfase in overleg worden geformuleerd. Na het vaststellen van een termijn 
waarin deze ontwikkeling plaatsvindt, worden deze doelstellingen geëvalueerd. Aan de hand van 
deze evaluatie kan er weer opnieuw een zelfanalyse en ontwikkelgesprek plaatsvinden, zodat er 
weer een nieuwe POP gemaakt kan worden.     
 
Professionele ondersteuning 
De docentbegeleider is medeverantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve aspecten 
die bij de taakomschrijving horen van de docenten. Daarnaast draagt de docentbegeleider zorg voor 
de ontwikkeling en voortgang van de genoemde docenten. De docentbegeleider en docent creëren 
aan het begin van het schooljaar een ontwikkelplan met betrekking tot de competenties van de do-
centen en deze zal tussendoor gemonitord en, eventueel, bijgesteld worden. 
 
De begeleider maakt gebruik van de volgende hulpmiddelen om een adequate ondersteuning te kun-
nen bieden: 

▪ In het geval van nieuwe docenten op de locatie wordt een handboek Nieuwe docenten op het 
SMC verstrekt en toegelicht. 

▪ Een ontwikkelplan opstellen om de ontwikkeling van de docenten in kaart te brengen 

▪ Lesbezoeken met gerichte feedback m.b.v. de DOT 

▪ Intervisie tussen de beginnende docenten organiseren 

▪ Terugkoppeling naar de teamleiding om de voortgang te bewaken 
 
Met name in het begin van het schooljaar zal een actieve ondersteuning worden geboden. Zo zal 
voor de start van het nieuwe schooljaar een plenaire bijeenkomst plaatsvinden waarbij nieuwe do-
centen kennismaken met het schoolgebouw, de onderwijsvisie en de procedures. In de eerste weken 
van het nieuwe schooljaar worden regelmatig lesbezoeken gepland om tijdig bij te kunnen sturen 
waar nodig.  
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Doelstellingen: 

▪ De startende docent ontvangt een goede introductie op de onderwijskundige visie van het Sint-
Maartenscollege. 

▪ De startende docent reflecteert op zijn/haar ontwikkelpunten en stelt een passend ontwikkel-
plan op. 

▪ Het verzuim verminderen van startende docenten en een verhoging van het welbevinden. 
 
 
3.6.  Ontwikkelen nieuw toetsbeleid (werkgroep instellen) 
 
Er zijn diverse ontwikkelingen die aanzetten tot een reflectie over ons huidige toetsbeleid: 
- nieuwe inzichten over gebruik van summatieve toetsen en formatieve evaluatie; 
- het online lesgeven tijdens de coronacrisis heeft geleid tot andere vormen van meting van leerre-

sultaten;  
- vanuit onderzoek is gebleken dat feedback aan leerlingen over hun leren een essentiële bijdrage 

levert aan leerresultaten; 
- meer ruimte voor het professionele oordeel van de docent; 
- de opzet van de PTA’s, waarbij het onderscheid tussen t-toetsen en s-toetsen ter discussie staat. 
 
In schooljaar 2020-2021 wordt een traject ingezet om te komen tot een nieuwe visie op toetsing, 
mede gebaseerd op de uitgangspunten van High Performance Schools. Waar nodig wordt begelei-
ding ingezet. 
 
Doelstelling: 

▪ Formuleren van de visie binnen het Sint-Maartenscollege op toetsing 

▪ Keuzes maken in de verhouding summatieve toetsing en formatieve evaluatie 

▪ Aanpassen van de PTA’s op basis van visie en keuzes 
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4. Overzicht besteding budgetten 
 
Vanuit de CAO VO is voor ieder fulltime fte €600 professionaliseringsbudget minimaal beschikbaar. 
Voor het Sint-Maartenscollege betekent dit op basis van de formatie van 51,6 fte een minimaal bud-
get van € 30.960,- 
In de begroting 2020-2021 is dit bedrag ruim verdubbeld tot €80.000. Dit vanuit de visie dat we een 
lerende organisatie willen zijn, dus dient er ruimte te zijn voor medewerkers om zich te ontwikkelen. 
Daarnaast is het veranderproces in de school tot professionele en lerende organisatie nog in volle 
gang, zoals beschreven in de vorige paragrafen. Dit vraagt om deskundige begeleiding bij soms inge-
wikkelde processen. Daarnaast beschikt iedere docent op fulltime basis over 166 Professionalisering-
uren en 50 Ontwikkel-uren.  
 
Het professionaliseringsbudget wordt als volgt ingezet: 

 

 

Inhouden Betrokkenen tijdsinvestering docenten Begrootte kosten 

3.1. Ontwikkeling 
professionele en le-
rende organisatie 
(High Performing 
Schools/CBE) 
3.2. Interne organisa-
tie 

Alle docenten,  
Onderwijs Stuurgroep 
en MT 

10 studiebijeenkomsten  
50 ontwikkelen CAO 

€ 30.000 

3.3. Didactisch hande-
len  
(OP3) Differentiëren 
en Activeren 

Alle docenten 4 dagdelen scholing per trai-
ning, 1 plenaire bijeenkomst, 
2 collegiale lesbezoeken 
Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

€ 10.000 

3.4. De mentor als 
LOB-coach 

Mentoren leerjaar 1 
en 2 

Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

vanuit VSV-gelden 

3.5. Begeleiding star-
tende docenten door 
docentbegeleider 

Startende docenten Starters-uren in normjaartaak vanuit D2 taak-
uren 

3.6. Ontwikkelen 
nieuw Toetsbeleid 

Werkgroep Naschools overleg  Vanuit D2 Taak-
uren 

Scholing Somtoday en 
Itslearning 

Alle medewerkers Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

budgettair neu-
traal 

Individuele scholing Alle medewerkers Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

schatting €15.000 
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BHV/EHBO BHV-ers Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

? 

 


