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1. Inleiding 

 

De plannen voor 2020-2021 lagen klaar, de ambities waren duidelijk, implementatie van de ingesla-
gen weg van de professionele leergemeenschap. We hoopten op een nieuwe start na de corona-lock-
down van 2019-2020.  

Al snel bleek dat de corona-pandemie ook in het schooljaar 2020-2021 van grote invloed zou zijn op 
de wereld en op onderwijs. Onze plannen raakten vrijwel direct aan het begin van het schooljaar ver-
stoord, onderwijs bleek helemaal niet regulier te kunnen verlopen. Gedurende het schooljaar werd 
van ons gevraagd om onderwijs steeds anders te organiseren. Dit heeft een flinke wissel getrokken 
op het docententeam en dus ook op de voorgenomen plannen. Sommige professionaliseringen zijn 
tot stilstand gekomen. Collegiale consultatie is uitgesteld. Leerteams zijn zo goed en zo kwaad als het 
ging online gegaan. Programma-onderdelen van Studiedagen zijn aangepast op de actualiteit van af-
standsleren.  

Wanneer we reflecteren op het afgelopen schooljaar, zien we dat de ontwikkeling van het Maartens 
niet heeft stilgestaan, naar wel vertraagd is. De ontwikkelingen zijn minder groot dan verwacht.  In 
het voorliggend Schooljaarplan 2021-2022 komen de thema’s van vorig jaar bijna allemaal weer te-
rug, om alsnog tot voldoende verdieping en implementatie te kunnen komen.  

We blijven streven naar voldoende onderwijskwaliteit en de basis op orde.  Daarin kiezen we niet 
voor innovatieve trends, maar voor verbeteringen op basis van analyse en onderzoek. Rustig maar 
grondig, wat past bij het imago van het Maartens. Een degelijke, klassieke opleidingsschool met 
goede resultaten en een veilig leerklimaat. 

 

Paula Corsten 
locatiedirecteur Sint-Maartenscollege 
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2. Evaluatie schooljaarplan 2020-2021 
 

Domein Doelen Uitvoering Verantwoorde-
lijke 

Evaluatie en verbeter-
punten 

Professio-
nele en  
lerende or-
ganisatie 

    

 
Versterken van het 
professionele han-
delen van alle do-
centen, gebaseerd 
op onderzoek en 
data 

hele school-
jaar scholing 
HPS 

Onderwijsstuur-
groep en MT 

De leden van de OSG 
hebben de kwaliteit van 
hun didactiek versterkt.  
Door de belemmeringen 
van de lockdown is de 
overdracht naar collega’s 
slechts in beperkte mate 
gerealiseerd. 

 
Verhogen van de 
Leeropbrengsten, 
vooral in de risico-
afdeling havo (3-
jaarlijks gemid-
delde in risicoge-
bied)  

Voortdurende 
monitoring en 
data-analyses 
van resulta-
ten 

teamleider havo  
bovenbouw en 
Kwaliteit  
coördinator 

De eindexamenresulta-
ten laten een goede 
score zien, na intensieve 
bijsturing m.b.v. bijles-
sen. Bij de overige klas-
sen zien we een divers 
beeld, mede veroorzaakt 
door de coulance bij de 
overgang van 2019-2020 
naar dit schooljaar en de 
effecten van afstandson-
derwijs. 

 
Verhogen van de 
interne motivatie 
van leerlingen 

Scholing HPS 
en CPS (Acti-
verende di-
dactiek), col-
legiale con-
sultatie 

allen o.l.v. loca-
tiedirecteur 

Ook hier is de overdracht 
en implementatie in de 
school door de lockdown 
niet voldoende tot stand 
gekomen.  

Interne  
Organisatie     

Leerteams 
en Vak-
groepen 

Overleggen leiden 
tot verbetering of 
stabilisering van de 
kwaliteit van on-
derwijs. 

Iedere week 
donderdag 1e 
lesuur 

alle docenten  Deels op gang gekomen, 
in sommige Leerteams 
nog nauwelijks. Niet alle 
docenten hebben deel-
genomen aan de Leer-
teams. Te weinig tijd 
voor vakgroep-overleg. 
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Goed overleg leidt 
tot leren van indivi-
duele docenten of 
teams. 

  
De kwaliteit van het ge-
sprek in het team is be-
palend voor het leren 
van de deelnemers. Deze 
kwaliteit wisselt sterk 
per team en vraagt om 
ondersteuning. 

 
Overleggen zorgen 
voor verbinding 
tussen individueel 
docenten: binnen 
het vakgebied en 
binnen de leerstro-
men/ verschillende 
opleidingen van de 
school. 

  
Er zijn een aantal ont-
wikkelingen voor jaarla-
gen tot stand gekomen 
(curriculum Leren Leren 
onderbouw, wens tot 
formatief handelen on-
derbouw, eenduidige 
protocollen PWS boven-
bouw). De ontwikkelin-
gen op vakgebieden vra-
gen om meer tijdsinves-
teringen. 

 
Overleggen leiden 
tot een professio-
nele dialoog 

  
De leden van de OSG zijn 
de voorzitters van het 
gesprek in de Leerteams. 
Zij hebben invloed op de 
professionele dialoog 
tussen de leden. Hierin 
zijn vorderingen ge-
maakt. Vraagt nog om 
verdere implementatie. 

Versterken 
docent-
vaardighe-
den active-
ren en dif-
ferentiëren 

    

 
Alle docenten pas-
sen differentiatie 
toe in instructie en 
verwerking 

CPS-scholing 
en klasse  
bezoeken 

Docenten op vrij-
willige deelname 

Deze training is vanwege 
corona geannuleerd. 

 
Alle docenten han-
teren activerende 
werkvormen, waar-
door de betrokken-
heid van de leer-
lingen bij de les 
toeneemt. 

CPS-scholing 
en klasse 
bezoeken 

Docenten op vrij-
willige deelname 

Deze training is vanwege 
corona geannuleerd. 
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De mentor 
in de rol 
van school-
coach LOB 

    

 
Visieontwikkeling 
over de rol van LOB 
als loopbaange-
richte leeromge-
ving binnen alle 
leerjaren van het 
Sint-Maartenscol-
lege 

Projectop-
dracht voor 
LOB-coördi-
natoren  

Mentoren en 
decanen 

Opbrengst is de Kwali-
teitskaart Mentoraat, 
waarin de visie, het wat 
en hoe staan verwoord. 

 
Alle mentoren leer-
jaar 1 en 2 zijn in 
staat om LOB-ge-
sprekken met de 
leerlingen te voe-
ren 

Training ge-
spreksvoering  

Mentoren brug-
klassen 1  

Training is door de men-
toren klassen 1 gevolgd 
met goed resultaat.  

Begelei-
ding star-
tende do-
centen 

    

 
De startende do-
cent ontvangt een 
goede introductie 
op de onderwijs-
kundige visie van 
het Sint-Maartens-
college 

Opvang van 
de groep 
nieuwe do-
centen op 
SMC in sep-
tember 2020 

Docentbegelei-
der  

Alle docenten hebben 
dezelfde startinformatie 
ontvangen. Daarna zijn 
naar behoefte vervolgaf-
spraken gemaakt. 

 
De startende do-
cent reflecteert op 
zijn/haar ontwik-
kelpunten en stelt 
een passend ont-
wikkelplan op. 

   

 
Het verzuim ver-
minderen van star-
tende docenten en 
een verhoging van 
het welbevinden. 

Introductie, 
coaching en 
intervisie 

Docentbegelei-
der en startende 
docenten 

De verzuimcijfers zijn in 
het schooljaar 2020-
2021 dalende en onder 
het gemiddelde. De te-
vredenheid enquête van 
medewerkers laat een 
hoge mate van welbevin-
den zien. 



Goedgekeurd door MR d.d. 27 juli 2021                                                                                                    7 

Ontwikke-
len nieuw 
toetsbeleid 
(Werk-
groep) 

    

 
Formuleren van de 
visie binnen het 
Sint-Maartenscol-
lege op toetsing 

De werkgroep 
bereidt het 
traject voor 
en organi-
seert draag-
vlak in het do-
cententeam. 
Concept 
Toets beleid 
klaar in maart 
2020. 

Werkgroep en 
teamleider 

De werkgroep heeft een 
begindocument opgele-
verd. Het draagvlak is 
onvoldoend gecreëerd 
om er een SMC-beleids-
stuk van te maken. Ver-
dere duiding van nood-
zaak en wensen voor 
verbetering van toets 
beleid vraagt om nadere 
uitwerking. 

 
Keuzes maken in de 
verhouding sum-
matieve toetsing en 
formatieve evalua-
tie 

Dialoog hier-
over in Leer-
teams 

Docenten  De lockdown gaf moge-
lijkheden om formatief 
evalueren vorm te ge-
ven. De leereffecten 
hiervan vragen om ver-
dere verkenning. 

 
Aanpassen van de 
PTA’s op basis van 
visie en keuzes 

PTA’s formu-
leren 

Secties Deze stap is niet tot 
stand gekomen omdat 
het proces nog niet heeft 
geleid tot andere be-
leidskeuzes. 

 
 

3.       Verbeteractiviteiten in het schooljaar 2021-2022 

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

Wij zijn betrokken op elkaar. In onze 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.  

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 

Waarom? 

In schooljaar 2019-2020 is de keuze gemaakt om als school volgens de concepten van de  professio-
nele en lerende organisatie te gaan werken, middels het High Performance Schoolprogramma van 
CBE.  Deze aanpak paste bij de opdracht van de school om haar onderwijskwaliteit te versterken en 
vanuit een stevige missie/visie richting te geven aan hoe het onderwijs georganiseerd moet worden. 

Wat? 

De opleiding voor de OnderwijsStuurGroep en MT is in het schooljaar 2020-2021 afgerond.  

Het HPS-programma gaat uit van de volgende uitgangspunten:  

▪ Excellent onderwijs door bewezen pedagogisch-didactische aanpakken 

▪ Differentiatie en digitale didactiek 

▪ Motivatie en leerling betrokkenheid door diep leren 

▪ De school als professionele leergemeenschap 

▪ Haalbaar en gegarandeerd curriculum 
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Na deze professionalisering is het tijd om tot verbreding en verdieping in de gehele school te komen. 
Implementatie van de uitgangspunten, borging in visie en handelen van docenten.  

Hoe? 

Er wordt een implementatieplan opgesteld, dat de kernthema’s van HPS periodiek op de agenda gaat 
zetten. Met iedere maand 1 Kernthema, dat opgestart wordt in de Leerteams, ondersteund door 
scholing tijdens studiedagen, onderwerp is voor collegiale klassenbezoeken en ingevoegd wordt in de 
systematiek van DOT/BOOT (360 graden feedback en ontwikkel/beoordelingstool).  

De Leerteams zijn de werkplaats van de professionele leergemeenschap. Daar wordt de basis gelegd 
voor het professionele gesprek met elkaar, vanuit een onderzoekende en lerende attitude. Om dit te 
realiseren is de wens tot coaching/ondersteuning van de gesprekscultuur in de Leerteams geuit. Dit 
kan gedifferentieerd vorm krijgen in de vorm van intervisie, scholing, supervisie, afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag van het Leerteam. 

Om de kracht van het Leerteam als ontwikkelplek te versterken is vanaf volgend jaar de aanwezig-
heid van alle docenten in het Leerteam verplicht.  

Daarnaast ligt er de wens om bij collega-HPS scholen visitaties te doen, om zo het leren van scholen 
onder elkaar ook vorm te geven.  

Doelstellingen: 

▪ versterken van het professionele handelen van alle docenten, gebaseerd op (wetenschappelijk) 
onderzoek en feiten/data 

▪ versterken van de kwaliteit van het professionele gesprek tussen de docenten 

▪ verhogen van de leeropbrengsten, vooral in de risicoafdeling havo (3-jaarlijks gemiddelde in risi-
cogebied) 

▪ verhogen van de interne motivatie van leerlingen 

 
3.3.  Versterken docentvaardigheden activeren en differentiëren (Standaard OP3) 
 
Waarom? 
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 me-
thode is niet leidend, maar een hulpmiddel. 
 
Wat? 
Om alle docenten te ondersteunen in het ontwerpen van lessen die passen binnen deze visie, is er 
voortdurende aandacht voor deze specifieke docentvaardigheden. Zowel door externe scholingstra-
jecten, waarbij aandacht is voor instructievaardigheden, als door interne collegiale professionalise-
ring (Leerteam, collegiale klassenbezoeken, intervisie, de inzet van DOT/BOOT). 
 
Hoe? 
Een eerste groep is begonnen met scholing, die helaas door de coronacrisis niet volledig afgerond is. 
In schooljaar 2021-2022 wordt deze scholing voortgezet. Tevens wordt professionalisering gereali-
seerd rond “Blended Learning”, om zo als team goed voorbereid te zijn op eventueel nieuwe onder-
brekingen van het fysieke onderwijs. 
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Er wordt ingezet op onderling leren van elkaar d.m.v. het faciliteren van collegiale consultaties. Deze 
thema’s van docenthandelen staan op de agenda van de Leerteams en worden ondersteund door de 
inzet van DOT/BOOT. 
 
Doelstellingen: 
▪ Alle docenten passen differentiatie toe in instructie en verwerking 
▪ Alle docenten hanteren activerende werkvormen, zowel fysiek al digitaal, waardoor de betrok-

kenheid van de leerlingen bij de les toeneemt en leeropbrengsten verbeteren 
 
 
3.4. Versterking Mentoraat  
 
Waarom? 
Evaluatie van leerlingen en ouders maakt duidelijk dat zij te maken hebben met grote verschillen in 
de uitvoering van het mentoraat en eigenlijk niet goed weten wat de mentor voor hen kan beteke-
nen.  
Binnen de school willen we het mentoraat eenduidiger en met meer kwaliteit vormgeven.  
 
Wat? 
Met behulp van de Kwaliteitskaart Mentoraat (vastgesteld in juni 2021) is richting gegeven vanuit 
welke visie we binnen onze school het mentoraat willen inzetten. De rol als eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen en ouders staat daarbij centraal. Daarnaast is de rol als LOB-coach een belangrijke 
toevoeging. Onder loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding 
en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo en vwo ondersteunt bij maken 
van loopbaankeuzes. 
 
Hoe? 
De Mentorcoach van de school, Paul Mes, is beschikbaar om via intervisie, supervisie, consultatie col-
lega’s te ondersteunen in het ontwikkelen van hun mentorschap, passend binnen de visie van de 
school. 
Iedere mentor doorloopt de training van mentoren in het voeren van loopbaangesprekken. Deze ge-
sprekken zijn de rode draad in LOB. Dit wordt aangestuurd door de twee loopbaancoaches (Nicole 
Hoedemakers & Paul Mes).  
 
 
Doelstellingen: 
▪ Het mentoraat wordt door de leerlingen en ouders als eenduidiger en helpend ervaren 
▪ Alle mentoren leerjaar zijn in staat om LOB-gesprekken met de leerlingen te voeren, conform de 

basisvereisten 
 
 
3.5. Begeleiding startende docenten 
 
Waarom? 
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.  
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.  



Goedgekeurd door MR d.d. 27 juli 2021                                                                                                    11 

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. 
 
Wat? 
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. 
 
Hoe? 
De docentbegeleider maakt gebruik van de volgende hulpmiddelen om een adequate ondersteuning 
te kunnen 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 met behulp van 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.  
 
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. 
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3.6. Ontwikkelen visie op Toetsing en Formatief handelen  
 
Waarom? 
Een van de effecten van de scholensluiting is de bewustwording dat het volgen van de leerontwikke-
ling van de leerlingen op diverse manieren vorm kan krijgen. De ouderwetse “toetsweek” kon geen 
doorgang vinden en docenten hebben (digitale) alternatieven ontwikkeld. 
Vanuit de HPS-visie op leren ontstaan ook andere ideeën over de rol van toetsing. Leerlingen leren 
meer van feedback/feedforward dan van alleen een cijfer.  
 
Wat? 
Komend schooljaar zal de visie op toetsing en formatief handelen ontwikkeld worden. Zowel indivi-
duele docenten als Leerteams als secties zullen betrokken raken bij de dialoog over hoe dit binnen 
onze school vorm krijgt. Daarin zullen (wetenschappelijk) onderzoek en feiten over motivatie van 
leerlingen, ondersteunend docenthandelen en kennis over verschillende vormen van toetsing/evalu-
atie/feedback leiden tot een gedragen visie. 
 
Hoe? 
Binnen de Leerteams wordt onderzoek gedaan naar wat er bekend is over de effecten van toetsing 
en formatief handelen. Daarnaast wordt er tijdens de studiedagen kennis gedeeld en de dialoog ge-
voerd over de mogelijke vormen die er kunnen zijn.  
De Werkgroep Toetsbeleid zal hierin coördinerend functioneren.  
 
Doelstelling: 
▪ Formuleren van een gedeelde 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 
 
 
3.6. Organiseren van de Leerlingbespreking  

Waarom? 

Vanuit de Kwaliteitsstandaarden is het onze taak om de ontwikkeling van leerlingen goed in zicht te 
hebben. Daarvoor is het noodzakelijk om het gesprek hierover met regelmaat en kwaliteit te voeren. 
Docenten ervaren op dit moment geen goede facilitering van het gesprek over leerlingen met elkaar. 
In de Leerteams gaat het vooral over onderwijs. De periodieke PDO-gesprekken worden met de men-
toren gevoerd, daarin ontbreekt de betrokkenheid van docenten.  

Wat? 

Het plannen van periodieke leerling besprekingen, volgens een eenduidig format, waarbij een hulp-
vraag van de docent centraal staat m.b.t. individuele leerlingen, groepsdynamiek of vakgericht.  Dit 
dient een andere gesprek te zijn dan de huidige resultaatbesprekingen, waar het cijfer centraal staat.  
Het traditionele PDO-gesprek zou ook hiermee komen te vervallen. Dit levert uiteindelijk tijdswinst 
op. 

Hoe? 

In de Jaarplanning worden 3 x per jaar (parallel aan de 3 periodes) Leerling besprekingen gepland. 
Daarin zijn de deelnemers docenten en OT. De mentor bereidt de agenda voor. Het gesprek wordt 
gevoerd om antwoord te geven op de gestelde hulpvraag van de docent. Het gesprek wordt afgeslo-
ten met afspraken hoe verder te handelen en dit wordt opgeslagen in Somtoday.  
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Voorwaarde hierbij is dat docenten in Somtoday goed registreren. Dit om te voorkomen dat tijdens 
de bespreking onnodig herhalingen plaatsvinden van gegevens die al bekend zijn. De docent noteert 
in Somtoday: 

• feedback: wat heb ik gedaan, hoe heb ik het doel tot nu toe aangepakt (reflectie)  

• feedup: waar ga ik heen, wat is mijn doel of welke resultaten (eigenaarschap over doelen) 

• feedforward: wat is de volgende stap, wat ga ik verder/anders/beter doen om de gestelde doelen 
te bereiken (Leren leren) 

Concreet betekent dit op het einde van elke periode: 

- Docent kijkt toets na, bekijkt behaalde resultaat en zet een opmerking in SOM (bij een onvol-
doende) 

- Mentor bekijkt na de deadline de op- en aanmerkingen. 

- De resultaten worden doorgenomen tijdens de voorbespreking met teamleider en mentor en even-
tueel decaan. 

- De mentor draagt leerlingen aan voor de leerlingbespreking met hulpvraag. Vakdocenten kunnen 
van tevoren leerlingen aandragen bij de mentor.  

- Hierop volgt een leerlingbespreking waarbij alle vakdocenten aanwezig zijn en iemand van het O-
team aansluit. Volgens een professioneel gespreksformat: incidentbespreking b.v.  

Dit voorstel geldt voor de eerste drie periodes, op het einde van periode 4 is er een overgangsverga-
dering waarbij wel de resultaten besproken worden. 

Ook voor de jaarlagen waarin geen toetsweek is in periode 1 zal toch een leerlingbespreking plaats-
vinden.  

Doelstelling: 

• Voldoen aan de kwaliteitsstandaard Zicht op Ontwikkeling 

• Tijdsbesparing door minder overleggen (ter vervanging van Resultaatbesprekingen en PDO’s) 

• Administratieve vereenvoudiging door eenmalige registratie in Somtoday 

• PDO dient als uitgangspunt voor b.v. oudergesprekken 
 
 
3.7.Overzicht besteding budgetten 
 
Vanuit de CAO VO is voor ieder fulltime fte € 600,- professionaliseringsbudget beschikbaar. 
Voor het Sint-Maartenscollege betekent dit op basis van de formatie van 56,2 fte een minimaal bud-
get van € 33.720,- Daarnaast beschikt iedere docent op fulltime basis over 166 Professionaliserings-
uren en 50 Ontwikkel-uren.  
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Het professionaliseringsbudget wordt als volgt ingezet: 

 

Inhouden Betrokkenen tijdsinvestering docenten Begrootte kosten 

3.3. Didactisch han-
delen  
(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 

€ 2.000,-  
Blended Lear-
ning; CPS-inzet 
vanuit budget 
2020-2021 

3.4. De mentor als 
LOB-coach; Ge-
spreksvaardigheden 

Mentoren leerjaar 1 
en 2 

Vanuit 166 professionalise-
ringsuren fulltime fte CAO 

€ 6.000,- 

3.5. Begeleiding star-
tende docenten 

Startende docenten Starters-uren in normjaar-
taak 

vanuit D2 taak-
uren 

3.6. Ontwikkelen vi-
sie Toetsbeleid 

Werkgroep Naschools overleg  Vanuit D2 Taak-
uren 

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

Schatting  
€ 20.000,- 

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

€ 3.000,- 

 


