Locatieplan 2COLLEGE Durendael
2017-2021

Durendael, daar wil je leren!
Missiestatement 2College
2College, een school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), werkt aan de optimale ontwikkeling en
ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat.
We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen.
Na 2College kan de leerling leidinggeven aan zijn leven.

Tilburg, 30 maart 2017

Verantwoording
Het locatieplan van 2College Durendael is afgeleid van het 2College schoolplan. In deze paragraaf
staat het proces van totstandkoming van het locatieplan beschreven. Het kaderend schoolplan voor
heel 2College, geeft ruimte om onze eigen keuzes te maken in het locatieplan 2017-2021:











In de MR-vergadering is het definitieve schoolplan ter informatie voorgelegd aan de MR.
In de periode september-december 2016 heeft elke vestiging zijn eigen tijdpad doorlopen op
weg naar een locatieplan 2017-2021.
Tussen juni en september 2016 heeft de schoolleiding drie werksessies gehad over de visie
op de schoolontwikkeling. In september is dit proces in overleg met de nieuwe
vestigingsdirecteur voortgezet.
Aan alle zeven teams (OP en OOP) is input gevraagd voor het nieuwe locatieplan. Alle teams
hebben hiervoor input aangeleverd.
Op 10 januari 2017 is de input vanuit de eerdere werksessies en de teams gecheckt op een
heidag van de locatieleiding. Het voorliggende plan is het resultaat van dit voortraject.
Het conceptplan is besproken met personeelsraad, leerlingenraad en ouderraad en in de
Kerndirectie van 2College
Dit locatieplan zal ter informatie aan de Raad van Bestuur van OMO gezonden worden in
april 2017.
Tevens zal in een gezamenlijk optreden van de vestigingsdirecteur en de rector op elke
locatie een verbindende toelichting gegeven worden op het locatieplan vanuit de kaders van
het schoolplan van 2College en de ruimte van de koers van OMO 2017-2021.
In het beleid en de begroting van 2College vanaf 2017 en de formatieplannen per vestiging
vanaf schooljaar 2017-2018 zal vervolgens inhoud gegeven worden aan schoolplan en
locatieplannen.
Daar waar “hij” geschreven is, kan ook “zij” worden gelezen.
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Hoofdstuk 1.

Inleiding

Algemeen
Sinds 2004 is de visie van 2College, dat er vanuit een centrale aansturing besluitvorming plaatsvindt
in kaders die aan de locaties ruimte bieden voor eigen beleid. Die ruimte, couleur locale, wordt
vooral genomen in de onderwijskundige keuzes van elke locatie. Het bedrijfsmatige beleid (zowel op
personeel als financieel gebied) is veel strakker en gaat uit van solidariteit tussen de vestigingen en
gelijke behandeling in ons ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Hiervoor verwijzen wij naar het
Schoolplan van 2College.
Dit locatieplan is een uitwerking op locatieniveau.
De in dit locatieplan geschetste kaders en richtinggevende uitspraken zijn gebaseerd op de vier
pijlers uit het Schoolplan. Deze worden hieronder in paragraaf a tot en met d uitgewerkt:
a. De collectieve ambitie van 2College, zoals tot stand gekomen in een interactieve bijeenkomst
met leerlingen, ouders, personeel, leden staf en voltallige schoolleiding.
Wat vinden wij?
Relatie
Ik wil samenwerken

Competentie
Ik kan veel

Autonomie
Ik kan veel zelf

Hoe doen we het?
We werken en leren vanuit
verbinding en vertrouwen
Met aandacht voor elkaar
In een veilig en respectvol
klimaat
We presteren vanuit een
onderzoekende en
ondernemende houding
Met aandacht voor reflectie
In een innovatieve en
inspirerende school
We nemen
verantwoordelijkheid en
tonen vakmanschap
Met aandacht voor maatwerk
In een contextrijke en
krachtige leeromgeving

Hoe uit zich dat?
Relatie
Ik luister, ben toegankelijk en
spreek de ander aan

Competentie
Ik grijp kansen, neem initiatief
en weet wat ik al waard ben

Autonomie
Ik weet wat ik wil, maak keuzes
en ben me bewust van de
consequenties

In deze ambitie blijft de kerngedachte van 2College dus die van de voorgaande jaren: relatie,
competentie en autonomie. Hier staan we voor als 2College, vandaar ook de nadruk in elke beginzin
op “we”. Deze uitgangspunten gelden voor leerlingen, maar ook voor medewerkers en
leidinggevenden.
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b. De doelen van het sectorakkoord 2014


De leerling centraal. 2College biedt onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau, de leerstijl
en de interesses en talenten van individuele leerlingen.



Eigentijds onderwijs. 2College staat voor modern onderwijs en ter ondersteuning daarvan
zal een doorbraak in het aanbod en gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal gerealiseerd
worden. Er kan dan meer maatwerk worden geboden, het onderwijs wordt eigentijdser en
sluit meer aan bij de belevingswereld van leerlingen.



Brede vorming. 2College biedt een curriculum voor de toekomst, waarbij meer aandacht is
voor de brede vorming van leerlingen (bijbrengen “21st century skills” zoals samenwerken,
ondernemerschap en creativiteit).



Verbinding onderwijs met omgeving. 2College realiseert een sterke verbinding met de
omgeving (bedrijfsleven, vervolgonderwijs etc.).



Professionele school als lerende organisatie. 2College zet in op de professionalisering van
schoolleiders, leraren en overig personeel; zij dienen over de juiste kennis en vaardigheden
te beschikken om respectievelijk nog beter onderwijs te kunnen organiseren en te kunnen
geven. Ook wordt geïnvesteerd in meer ruimte voor leraren om zelf onderwijs te
ontwikkelen en vernieuwingen door te voeren. Belangrijk is dat er een lerende en
onderzoekende cultuur ontstaat, waarin leraren, schoolleiders en overig personeel samen
continu nadenken over en werken aan onderwijsverbetering.

c.

De koers van OMO
De koers van OMO 2017-2023, waarin de leerling centraal staat, biedt een inspirerende
bandbreedte voor het schoolplan van 2College.

d. De vierde pijler is gebaseerd op het denken van Biesta. De opdracht voor 2College is om op
drie aspecten bij te dragen aan de ontwikkeling van elke leerling:
1. Kwalificeren: 2College zorgt ervoor dat elke leerling zijn/haar talent ontwikkelt en
ten minste voorbereid is op het behalen van een startkwalificatie.
2. Socialiseren: 2College leert de leerlingen dat ze als individu een bijdrage horen te
leveren aan de samenleving op welke manier dan ook.
3. Persoonlijkheidsvorming: 2College organiseert haar onderwijs zodanig dat leerlingen
zich ontwikkelen van kind tot volwassene, dat ze verantwoordelijkheid aan kunnen
en keuzes kunnen maken.
Daarbij is leren een creatief proces, zowel bij de docent als de leerling. Goede docenten
leveren een bijdrage aan dit proces door hun leerlingen uit te dagen met eigentijds onderwijs
en hen op te voeden tot verantwoordelijke burgers die bijdragen aan en zich niet afhankelijk
opstellen van de samenleving.
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Hoofdstuk 2.

Algemene gegevens vestiging en nevenvestiging

2College Durendael
E-Mail: Durendael@2college.nl
Website www.2college.nl/durendael
Bezoekadres 2College algemeen is:
Hoofdvestiging
van Kemenadelaan 5, 5061 EE Oisterwijk
Nevenvestiging
Sportlaan 3a, 5062 JJ Oisterwijk (“Den Donk”)
Denominatie
Rooms-katholiek.
Bestuur van 2College
De school ressorteert onder het Bevoegd Gezag van Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg.
Schooltypen
2College Durendael biedt de vmbo-basis-en kader beroepsgerichte leerweg, de gemengde- en
theoretische leerweg, havo, vwo en tweetalig onderwijs (tto) aan op havo en vwo-niveau.
Prognose van de ontwikkeling van de leerlingenpopulatie in de planperiode
De regio kent momenteel krimp in het basisonderwijs vanwege demografische ontwikkelingen. We
verwachten dan ook krimp in onze leerlingenaantallen. Doelstelling is het aantal leerlingen te
stabiliseren tussen de 1600 en 1700 leerlingen.
Ontwikkeling leerlingenaantallen
Durendael

2016
1731

2017
1734

2023 (prognose)
1600

Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen, verwachten we de locatie Den Donk op termijn te
sluiten.
Sportfaciliteiten
We zijn in gesprek met de gemeente Oisterwijk over het realiseren van nieuwe gymvoorzieningen en
de herinrichting van Sportpark Den Donk in 2019.
De schoolleiding van 2College Durendael
De schoolleiding bestaat uit:
A. Poulisse
H. Burgmans
J. de Ponti
V. van der Cammen
A. Lensvelt
J. de Ponti-Mooren
S. Rijnen-Kool
C. Smit
P. Timmermans

Rector
Vestigingsdirecteur
Manager onderwijs/Locatie coördinator
Teamleider havo tto en vwo tto onderbouw
Teamleider havo en vwo bovenbouw
Teamleider vmbo basis, kader, gemengd en theoretisch onderbouw
Teamleider havo en vwo onderbouw
Teamleider vmbo theoretisch en gemengd bovenbouw
Teamleider vmbo basis en kader bovenbouw
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Hoofdstuk 3.

Schoolprofiel

Durendael, daar wil je leren!
3.1
Algemeen
2College Durendael maakt onderdeel uit van 2College en is daarmee ook een OMO-school. OMO is
een vereniging voor Katholiek voorgezet onderwijs met 66 scholen in Noord-Brabant. De koers van
OMO is vastgelegd in “Koers 2017-2023”. In dit document wordt uitgewerkt hoe de pedagogische
opdracht van de OMO-scholen vertaald wordt in goed, eigentijds onderwijs in onze school.
De koers van 2College is uitgewerkt in het Schoolplan 2016-2020 “Je kunt de wind niet veranderen,
maar de koers bepaal je zelf”.
3.2
Missiestatement van 2College
2College werkt aan de optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent
verloren gaat.
We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen.
3.3
Missiestatement 2College Durendael
“Durendael, daar wil je leren!” betekent voor ons dat wij een brede school willen zijn met een
regionale uitstraling en een persoonlijk karakter.
Het doel is dat leerlingen met respect voor elkaar (en voor elkaars verschillen) leren voor het
diploma en voor later. De leerling kan richting geven aan de eigen koers en beseft dat dit
altijd samen met anderen zal moeten.
2College Durendael ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid. In dit proces worden wij gedreven
door onderstaande gemeenschappelijke uitgangspunten:
Brede school met regionaal en persoonlijk karakter
Wij hebben alle onderwijssoorten in huis, van vmbo met lwoo tot en met tweetalig vwo. Wij zijn een
mini-maatschappij, waarin alle niveaus aanwezig zijn. We willen een school zijn die haar leerlingen
persoonlijk kent. We zijn geworteld in Oisterwijk, maar we hebben ook leerlingen uit de regio
(Moergestel, Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren en Helvoirt). Het regionale karakter geven
we vorm door de samenwerking met partners in de omgeving.
Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger
Wij leiden al onze leerlingen op voor een VUCA-wereld van de 21ste eeuw. VUCA staat voor:
Volatile
– Snel veranderend;
Uncertain
– Onzeker;
Complex
– Complex;
Ambiguous
– Vaag/dubbelzinnig.
Onze wereld verandert voortdurend en kent een hoge mate van onzekerheid en complexiteit.
Hierdoor wordt het steeds moeilijker om plannen te maken met een tijdspanne van vijf of tien jaar
en deze tot in detail uit te werken. Technologie, met name ICT, ontwikkelt zich snel en beroepen
komen en verdwijnen. De vaardigheden waarvan wij verwachten dat deze in de toekomst nodig zijn,
worden soms aangeduid als “21st Century Skills” als noodzakelijke bagage voor de wereldburgers van
de toekomst.
pag. 8

Maatschappelijke tegenstellingen zijn de laatste jaren meer voelbaar. Wij willen onze leerlingen
opleiden tot wereldburgers, die in staat zijn om te leven en werken in deze wereld. Respect voor
anderen, het vermogen zich permanent te ontwikkelen en te blijven leren (“flexibiliteit”) in een
internationaliserende wereld zijn onderdelen van dat moderne wereldburgerschap.
Leren leven met lef en doorzettingsvermogen
We geloven dat leerlingen in de toekomst zullen moeten leven met lef en doorzettingsvermogen in
de VUCA wereld. We geven daarom aandacht aan het ondernemend zijn, verantwoordelijkheid
nemen en aan het durven verleggen van eigen grenzen.
Iedereen de mogelijkheid geven om uit te blinken in zijn of haar talent
Mensen hebben verschillende talenten. Wij geloven dat een goede school aandacht geeft aan die
talenten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties in de context van de school. Wij
stimuleren brede talentontwikkeling en realiseren ons dat we uitblinkers op een bepaalde expertise
ook moeten helpen hun talent te ontwikkelen.
We hebben hierbij aandacht voor kansen voor iedereen. Wij leveren leerlingen af op het niveau dat
ze aan kunnen, ongeacht de sociaaleconomische status van hun ouders/verzorgers.
De hele mens positief ziend
Mensen hebben vanuit zichzelf zowel de neiging om goed te willen doen, als de neiging om alleen
vanuit het eigenbelang te handelen. In het onderwijs gaan we ervan uit dat we “het goede willen
doen” stimuleren. Wij geloven in het vermogen van ieder mens – jong en oud – om nieuwsgierig te
zijn en zich te willen (blijven) ontwikkelen. Mensen zijn van nature intrinsiek gemotiveerd om te
leren. Dat geldt voor onze leerlingen en voor onze medewerkers. Wij hebben daarbij oog voor de
hele mens, dat wil zeggen de hele persoon met al zijn of haar ambities, voorkeuren en beperkingen.
3.4
Ons aanbod
2College Durendael staat voor leren in een veilige omgeving, uitdagend onderwijs, aandacht voor
persoonlijke ontplooiing en zorg op maat.
2College Durendael is een brede school met een totaalpakket van vmbo-BBL tot en met
vwo-tweetalig onderwijs en alles wat daartussen zit:
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengd theoretische leerweg
havo
havo-tweetalig onderwijs
vwo
vwo-tweetalig onderwijs
Een kind hoeft dus niet van school af, als blijkt dat de leerling door kan stromen naar een ander
niveau. Er is geen school in de regio met zo’n rijk aanbod!
3.5
Wat doen we?
De verschillende afdelingen op onze school hebben veel gemeenschappelijk, maar kennen ook eigen
speerpunten. Die worden uitgewerkt in de volgende paragraaf. In deze paragraaf beschrijven we
speerpunten die alle afdelingen gemeenschappelijk hebben en die gebaseerd zijn op onze
gezamenlijke visie, zoals hierboven beschreven in het schoolprofiel.
2College Durendael kenmerkt zich als een veilige school. We streven naar hoge scores van zowel
ouders als leerlingen op dit gebied (leerlingen gaven ons in 2016 een 9,4).
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Dit willen we graag zo houden. Wij willen leerlingen zich laten ontwikkelen binnen een veilige
leeromgeving en zich gekend laten voelen, om zo het beste uit zichzelf te halen.
Uitdagen op niveau
Onze leerlingen worden uitgedaagd en gemotiveerd op hun eigen niveau. We streven hierbij naar
maatwerk. We gaan uit van meer gepersonaliseerd leren. Onze collega’s hebben een proactieve
houding en houden rekening met sterke en zwakke punten van leerlingen, dagen leerlingen uit en
motiveren en inspireren leerlingen, op ieder niveau.
We werken met homogene brugklassen. Dat betekent dat we de leerling plaatsen op het
geadviseerde niveau door de bassischool. Wij doen dit omdat leerlingen hierdoor grotere
succeservaringen hebben. We streven naar meer opstroom dan afstroom.
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Op 2College Durendael hechten we veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen,
vanuit een positief mensbeeld. Met activiteiten binnen en buiten school willen we leerlingen laten
nadenken over belangrijke vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘waar wil ik
naartoe?’. De mentor begeleidt hen hierbij. Alle leerlingen houden hun persoonlijke ontwikkeling bij
in een e-Portfolio. 2College Durendael heeft een stevig mentoraat.
E-Portfolio
Al onze leerlingen werken tijdens hun schoolloopbaan met een e-Portfolio, een persoonlijke digitale
omgeving met een inventarisatie van competenties en bewijzen van wat leerlingen hebben
gepresteerd. Bij het verlaten van de school blijft dit e-Portfolio voor leerlingen beschikbaar. In het
schooljaar 2016-2017 wordt gestart met een pilot met een beperkte groep leerlingen. In 2020
werken al onze leerlingen op deze wijze.
Leren leren: studievaardigheden
In de mentorlessen en vaklessen werken we ook aan studievaardigheden. De mentor en de docent
helpen onze leerlingen beter te “leren leren”. Leren plannen en organiseren van het (huis)werk hoort
daarbij. Voor leerlingen die hierbij meer structuur nodig hebben, organiseren we huiswerk onder
toezicht. Daarnaast werken we samen met een externe partner voor aanvullend aanbod op dit
terrein.
Vaardigheden en ondernemerschap
Kennen en kunnen zijn twee verschillende dingen. Naast het overdragen van vakkennis, besteden wij
aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Bekende vaardigheden zoals samenwerken, plannen,
organiseren en presenteren. Maar ook aan het ontwikkelen van ‘ondernemerschap’. Daarmee
bedoelen we vaardigheden als creativiteit in denken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid leren
dragen en risico’s durven nemen. We noemen dat ook wel Leren leven met Lef.
Midden in de maatschappij: levensecht onderwijs
Vaardigheden leer je niet alleen uit de lesboeken, maar vooral door ze in de praktijk te ervaren. Door
het bieden van levensecht onderwijs proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
maatschappij. We leren leerlingen over burgerschap, onder andere in projectdagen en – weken
waarin leerlingen hun verworven vaardigheden kunnen oefenen, zoals de Real Game. Daarbij werken
we samen met buitenschoolse partners. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de
volgende stap in hun onderwijscarrière.
Zorg en begeleiding
Als leren niet vanzelf gaat, hebben we een breed aanbod. Wij hebben een eigen expertteam, een
orthopedagoog en remedial teachers in huis voor hulp bij speciale individuele zorgvragen.
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2College Durendael kent onder andere een protocol voor dyslexie en werkt aan vernieuwing van het
dyscalculieprotocol. Binnen het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bieden we extra
begeleidingslessen taal en rekenen. Daarnaast kunnen leerlingen op school trainingen volgen voor
sociale vaardigheden of faalangstreductie. Verder is er de mogelijkheid voor het maken van huiswerk
onder toezicht. Leerlingen die moeite hebben met structuur, kunnen terecht in het zogenaamde
structuurportaal.
Meer maatwerk middels multimediale didactiek
De wereld om ons heen digitaliseert. Om leerlingen op te leiden tot moderne wereldburgers, zijn ook
deze vaardigheden van belang. We bieden nu digitaal burgerschap aan in klas 1, maar willen de
komende tijd ook investeren in gebruik van ICT, ook in de klas. ICT biedt ons de mogelijkheid voor
meer maatwerk en gepersonaliseerd leren. We stimuleren het gebruik van ICT door het meenemen
van “devices” toe te staan in de klas daar waar dat kan. In sommige onderwijsomgevingen
(bijvoorbeeld onze leerpleinen) zijn voldoende ICT-middelen aanwezig om multimediale didactiek
mogelijk te maken. In de komende periode evalueren we de effecten van Digitaal Burgerschap.
Onderwijsresultaten
Onze huidige Inspectieresultaten zijn goed. We streven ook de komende periode weer naar goede
resultaten. We onderzoeken de mogelijkheid om het predicaat “Excellent” te behalen voor alle
afdelingen.
3.6

Accenten per afdeling

Vmbo-basis en -kader beroepsgerichte leerweg
In de onderbouw wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de persoonsvorming en de
voorbereiding op de bovenbouw. We bieden in de bovenbouw de beroepsgerichte profielen Zorg &
Welzijn en Economie & Ondernemen aan. In deze leerwegen staan meer dan in andere leerwegen
het praktische en persoonlijke centraal. Docenten in deze leerweg excelleren middels hun
pedagogische aanpak. We willen deze aanpak de komende jaren versterken door ook (gast)
docenten te laten werken volgens dezelfde methodiek. We streven ernaar om het aantal docenten
dat lesgeeft aan deze groep te verminderen. We werken samen met onze vmbo-gt afdeling als
leerlingen willen opstromen. We investeren in doorlopende leerlijnen naar het mbo, onder andere
door participatie in werkgroepen georganiseerd door mbo-instellingen.
Vmbo gemengde en theoretische leerweg
De afdeling vmbo-gt is een afdeling waar leerlingen worden gezien en gehoord en waar leerlingen
zich veilig voelen en daardoor kunnen leren en ontwikkelen. In de onderbouw wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan de persoonsvorming en de voorbereiding op de bovenbouw. Het
docententeam is kundig en bevlogen en er is een stevige ondersteuningsstructuur waarbij de
mentoren een belangrijke schakel zijn. Het inspelen op de verschillende behoeftes van onze
leerlingen is en blijft de komende jaren een belangrijk thema (Ondernemerschap, Digitaal
Burgerschap, Masterclass enz.), zowel wat betreft onderwijsprestaties als op een passende
voorbereiding op deelname aan de maatschappij. We willen het maximale uit elke leerling halen,
daarom leggen we de lat hoog. Om dit te realiseren, streven we naar maximale opbrengsten op het
gebied van cognitieve en sociaalemotionele resultaten van de leerlingen (stimuleren en faciliteren
van opstromen; het aanbieden van een gedifferentieerde lesstof; in zeven vakken examen doen enz.)
Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.
Het structureel gebruiken en uitbouwen van het e-Portfolio bij de ontwikkeling van en de reflectie
op vaardigheden en de (toekomstige) loopbaan zien we als een belangrijke uitdaging voor de
komende jaren. We verkennen de kansen van de wijzigingen in regelgeving rond doorstroom naar
havo en spelen daar waar nodig actief op in.
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Havo regulier
De typische havoleerling is een intelligente doener, die veel waarde hecht aan een goede relatie met
docenten. Leerlingen worden gezien en gehoord. Inhoudelijk wordt ingezet op goede doorlopende
leerlijn naar het hbo. We willen de komende jaren middels de e-Portfolio’s de (leer)loopbaan van
havisten versterken door reflectie op loopbaanmogelijkheden en beroepsoriëntatie. We bereiden
ons voor op (mogelijke) wijzigingen in de doorstroom vmbo-t/ havo. Indien nodig zullen we ons
aanbod van vakken hierop aanpassen. We versterken ons talenonderwijs door het aanbieden van
taalcertificaten voor Duits, Frans en Engels. In de onderbouw is gestart met aanbod op het gebied
van ondernemerschap.
Vwo regulier
“De” vwo-leerling is leergierig en nieuwsgierig. Wij bieden het vak academische vaardigheden aan.
Dit is gericht op een goede doorlopende leerlijn naar het universitaire vervolgonderwijs. Leerlingen
leren een kritische houding aan te nemen en krijgen les in het opzetten, uitvoeren en presenteren
van wetenschappelijk onderzoek. We bieden momenteel het vak bèta-vaardigheden aan. We gaan
dit vak evalueren. We versterken ons talenonderwijs door het aanbieden van taalcertificaten voor
Duits en Frans (naast de Cambridge certificaten voor Engels zoals we al doen).
Havo en vwo tweetalig onderwijs (TTO)
TTO bereidt leerlingen voor op een havo- of vwo-diploma. Wij zijn een junior TTO-school. De
doorstroom van de onderbouw naar de bovenbouw is goed geborgd. Met een stevige basis in het
Engels zijn leerlingen goed voorbereid op vervolgonderwijs. Wij bieden in de onderbouw een groot
deel van de lessen aan in het Engels. Leerlingen worden voorbereid op het internationale IBprogramma. We willen “Content and Language Integrated Learning (CLIL)” versterken.
In het TTO-onderwijs in de onderbouw, willen we de komende jaren inzetten op versterken van
competentiegericht onderwijs en toetsing.
Leerlingen worden in de bovenbouw voorbereid op het IB-programma. Door het aanbieden van dit
programma worden leerlingen academische vaardigheden en een kritische houding aangeleerd in de
Engelse taal op C2 niveau.
Profilering bètavakken
We willen het profiel van de bètavakken versterken voor de hele school. Hiertoe lopen momenteel
verschillende initiatieven in de bèta-secties. We gaan in overleg met externe partners zoals
gemeenten, bedrijven en vervolgopleidingen. We willen de relatie met de school en de omgeving
versterken. We verkennen de mogelijkheid om aan te haken bij bestaande concepten en
programma’s, zoals beta-challenge of JetNet.
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Hoofdstuk 4.

Onderwijskundig beleid

Meer maatwerk mogelijk maken
4.1.
Visie op onderwijs:
Onze visie op onderwijs sluit aan bij de visie voor heel 2College (zie H1)
Deze visie van onderwijs sluit aan bij onze gemeenschappelijke uitgangspunten (zie par 3.3):
 Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger.
 Leren leven met lef en doorzettingsvermogen.
Iedereen de mogelijkheid geven om uit te blinken in zijn of haar talent.
 De hele mens positief ziend.
4.2.
Het onderwijsconcept van 2College Durendael
Verschillende afdelingen hanteren verschillende concepten. Deze worden hieronder uitgewerkt.
Teams ontwikkelen hiervoor jaarlijks teamplannen. Secties ontwikkelen hiervoor jaarlijks
vakwerkplannen.
De onderbouw
Leerlingen komen van de basisschool en zitten twee of drie jaar in de onderbouw. Overgang
basisschool-vo, kennismaken, relaties opbouwen, sociale vaardigheden ontwikkelen en nadenken
over de vraag "wie ben ik en wat kan ik" zijn speerpunten in de onderbouw. Doel is een basis leggen
voor het vervolg in de bovenbouw.
Een goed proces van determinatie moet ertoe leiden dat leerlingen na de eerste twee jaar ‘op hun
plek zitten’ en een diploma halen in de sector/afdeling waar ze terecht zijn gekomen. Werken aan
een doorlopende leerlijn vanaf de basisschool is een belangrijk aandachtspunt evenals het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Bovenbouw vmbo
De bovenbouw vmbo richt zich op het behalen van het vmbo-diploma, maar minstens zoveel op
doorstroom naar havo of mbo. Een goede voorbereiding op een beroepsrichting is belangrijk om het
vervolgonderwijs succesvol te doorlopen. De verdere ontwikkeling van de gemengde leerweg met als
beroepsgericht vak dienstverlening & producten en het loopbaanleren versterkt de beroepsgerichte
benadering van het vmbo en daarmee de kans op succes op de vervolgopleiding.
Verdergaande samenwerking met de vervolgopleidingen, inhoudelijke afstemming en intensieve
loopbaanoriëntatie zijn speerpunten.
Tweede fase
Leerlingen die in de tweede fase zitten, bereiden zich voor op een studie aan hbo of
wo. In hun groei naar volwassenheid, speelt zicht krijgen op eigen mogelijkheden en ontplooiing
eveneens een zeer belangrijke rol. De havo is vooral beroepsgericht aansluitend op het HBO,
terwijl het vwo academische vaardigheden benadrukt gezien het vervolg op een universiteit.
Internationalisering is belangrijk. Wij kiezen hierbij voor versterkt taalonderwijs via TTO-afdelingen
(tweetalig onderwijs), het IB (International Baccalaureaat) en het aanbieden van talencertificaten
(Cambridge English, Delf Scolaire (Frans) en Goethe-Institut certificaat (Duits)).
Taal en rekenonderwijs
Gedurende de hele carrière van de leerling is er extra aandacht voor taal en rekenonderwijs. Er is een
2College taal- en rekenbeleid vastgesteld. Binnen Durendael is het rekenbeleid inmiddels verankerd.
Het taalbeleid wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.
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4.3.

Onderwijsbeleid Aandachtspunten, speerpunten en ambities

4.3.1

Algemene aandachtspunten voor de komende beleidsperiode

De komende beleidsperiode zijn er o.a. de volgende aandachtspunten:
1. Wij halen eruit wat erin zit.
Wij streven naar goede resultaten en uitstroom op het hoogst haalbare niveau voor de
leerling.
2. Wij zien en kennen “heel” de leerling en zijn talenten.
We streven naar meer maatwerk en aandacht voor wat de leerling nodig heeft, of dat nu
pedagogisch, sociaal(economisch), didactisch, persoonlijkheid ontwikkelend, loopbaan
oriënterend en/of studievaardigheid is.
3. Wij ontwikkelen en delen zelf meer eigen materiaal en werkwijzen.
We streven naar meer gebruik van eigen materiaal, actueel, uitdagend, inspirerend en
aansluitend bij de belevingswereld van leerlingen. We streven ook naar meer samenwerking
tussen docenten, zichtbaar in onderling lesbezoek en samen ontwikkelen en uitwisselen van
kennis, materiaal en ervaring. Een lerende en onderzoekende houding van docenten past
daarbij.
4. Wij maken ook gebruik van de mogelijkheden van multimediale didactiek
We streven naar inzet van ICT, waaronder “devices” in de klas en gebruik van deze “devices”
in het onderwijsproces, zowel in als buiten de klas, maar ook in de organisatie (bijvoorbeeld
door digitale leerlingevaluaties mogelijk te maken).
5. Wij versterken de motivatie van leerlingen.
We streven naar meer eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen, gericht op versterken
van het nemen van initiatief (proactief zijn) en verantwoordelijkheid.
We willen dit onder andere bereiken door implementatie van een e-Portfolio en het versterken van
het ondernemerschapsonderwijs. In de basis is en blijft de interactie van onze vakdocenten en
mentoren met de leerling het belangrijkste. Ieder contact doet ertoe in hetgeen we hierboven willen
bereiken.
4.3.2 Wanneer zijn we tevreden?
Na afloop van de beleidsperiode 2017-2021 zijn we tevreden als:
1. de eindexamenresultaten volgens de Onderwijsinspectie boven het landelijk gemiddelde
blijven;
2. alle leerlingen zichtbaar kunnen maken dat zij hun talenten optimaal benut hebben door o.a.
het plusdocument en een e-Portfolio;
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3. we het beste uit de leerling halen en meer maatwerk leveren door minimaal een 7 te willen
scoren op de volgende punten
- "wordt je door de school uitgedaagd om je best te doen"
(6.6 in 2015-2016)
- "wordt je gemotiveerd door docenten”
(6,1 in 2015-2016)
- "houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten"
(6,2 in 2015-2016);
4. ouders en leerlingen vinden dat wij goed (juist, volledig, tijdig en prettig) communiceren.
Ieder contactmoment met ouder of leerling telt mee. We zeggen wat we doen en doen wat
we zeggen.
In het kwaliteitsbeleid zijn meer doelen benoemd (zie bijlage Opbrengstgericht Werken OGW). De
hierboven genoemde doelen zijn onze speerpunten.
4.3.3 Onderwijsconcept
Wij bieden verschillende onderwijsconcepten aan, ook afhankelijk van de verschillende afdelingen. In
vmbo-bovenbouw werken we met leerpleinen in vmbo-basis en -kader. In de tweede fase hebben we
overwegend klassikaal theoretisch onderwijs, aangevuld met projecten en buitenlesactiviteiten,
variërend van excursies en reizen, maar ook andere activiteiten. Onze buitenlesactiviteiten nemen
een belangrijke plaats in. We zorgen voor balans tussen les- en buitenlesactiviteiten.
We streven naar zoveel mogelijk ruimte voor maatwerk binnen de traditionele kaders, waarbij ICT
voor ons een belangrijk hulpmiddel is. Een belangrijk leermiddel is voor ons het e-Portfolio. Door
middel van experimenten in dit schooljaar willen we het e-Portfolio uitbreiden naar alle afdelingen.
De leerlingen nemen ons hierin de maat. Het zijn hun resultaten en hun beoordelingen die bepalen
of wij ons werk goed doen. We houden in ons kwaliteitsbeleid rekening met het oordeel van
leerlingen. Leerlingevaluaties, leerling-enquêtes en andere monitor zijn voor ons een belangrijk
richtsnoer voor ons handelen. De leerlingenraad is een belangrijk middel om dit te versterken.
4.3.4 Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding voor alle leerlingen is (systematisch vormgeven) geregeld en inzichtelijk voor
ouders en leerlingen. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en er wordt
naar gehandeld. Mentoren volgen de studieresultaten, begeleiden hun leerlingen op sociaalemotioneel gebied en bij de loopbaanbegeleiding. Voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld lwoo en
dyslexie, is een afzonderlijk zorgsysteem ingericht. Het e-Portfolio van leerlingen gaat een
belangrijker onderdeel worden van de begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om
loopbaanadvies en begeleiding.
4.3.5 Profileringen
De verschillende profileringen, zoals TTO en de beroepsgerichte programma’s zijn goed vormgegeven
en voortdurend in ontwikkeling. De extra vakken (Wetenschap oriëntatie, Ondernemerschap, Digitaal
Burgerschap) dragen bij aan de profilering van de school, maar ook aan een beter e-Portfolio voor de
leerling. Leerlingen zijn intensief met hun gekozen profilering of extra vakken bezig en bij iedere
profilering is een passende werkomgeving gerealiseerd. De leerling die een profilering volgt, sluit
deze af met een certificaat dat mogelijkheden en kansen in het vervolgonderwijs vergroot en kan dit
inzichtelijk maken middels een digitaal e-Portfolio.
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4.3.6 Opbrengsten
Wij streven naar goede onderwijsopbrengsten. We monitoren deze opbrengsten regelmatig. Dit
levert doelen op die worden verwerkt in een jaaractiviteitenplan en jaarlijks geëvalueerd op het
behaalde resultaat. We onderzoeken de mogelijkheid om het predicaat excellent te verwerven op al
onze afdelingen.
4.4
Zorgbeleid
De school stelt zich ten doel leerlingen met een hulpvraag binnen de grenzen van de door de school
aan te bieden zorg, passende ondersteuning te bieden of leerlingen door te verwijzen. De
zorgcoördinator speelt hierin een belangrijke rol.
2College Durendael volgt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Portvolio en heeft
een sterke zorgstructuur, met specifieke afspraken voor leerlingen met lwoo en dyslexie. We hebben
een eigen orthopedagoog in dienst. Andere 2College scholen maken hier eveneens gebruik van. We
onderzoeken de juridische en organisatorische mogelijkheden om de dienstverlening onder
bijzondere omstandigheden ook uit te breiden naar ouders/verzorgers.
Collega’s die betrokken zijn bij de zorgstructuur hebben naast de directe zorg voor leerlingen ook een
rol in het vergroten van de bewustwording bij collega’s (OP of OOP).
De school start met een pilot op het terrein van hoogbegaafdheid. Leerlingen die (gediagnosticeerd)
hoogbegaafd zijn met een hulpvraag kunnen een beroep doen op speciale ondersteuning en
verruimde vrijstellingen voor het volgen van bepaalde (vak)onderdelen.
4.4.1 Zorgstructuur
2College Durendael heeft een zorgteam waarin we bespreken hoe aan de zorgleerlingen de juiste
hulp kan worden geboden. We willen de huidige zorgstructuur behouden, inclusief de tweedelijns
ondersteuning in de vorm van Studiehulp, Structuurondersteuningsportaal (STOP), Remedial
Teaching en trainingen (Faalangst, Sociale Vaardigheidstrainingen). We werken met een expertgroep,
waarin afhankelijk van de hulpvraag een maatwerktraject wordt uitgezet voor leerlingen waar de
zorgvraag een ernstige belemmering dreigt te vormen voor de schoolcarrière.
4.4.2 Ambulante begeleiding
Diverse ambulante begeleiders vanuit Auris, de Mytylschool en De Kracht ondersteunen de
zorgstructuur op 2College Durendael. Afhankelijk van hun expertise ondersteunen zij leerlingen en/
of medewerkers op eerste-, tweede- en derdelijns niveau. Zij leveren elk hun specifieke bijdrage voor
de implementatie van Passend Onderwijs op 2College Durendael.
4.4.3 Lwoo-leerlingen
Vanaf 1 augustus 2011 heeft 2College op Durendael een lwoo-licentie. Aan alle eisen om ook
deze doelgroep goed onderwijs en goede begeleiding te geven, wordt voldaan en blijven we
voldoen.
4.4.4 Ouderbetrokkenheid
De school wil de manier waarop we ouders betrekken bij het onderwijs verbeteren. Ieder contact
met ouders – individuele contacten, voorlichtingsdagen, Open Dagen en 10 minuten gesprekken –
beïnvloedt de betrokkenheid van de ouder met de school. We willen investeren in het betrekken van
ouders wiens betrokkenheid niet altijd direct zichtbaar is.
De ouderraad en de resonansgroepen zijn onderdeel van onze aanpak van ouderbetrokkenheid.
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Hoofdstuk 5.

Personeelsbeleid

2College Durendael, Daar wil je leren!
5.1
Algemeen
Als leren je bestaan is, ben je zelf nooit uitgeleerd. Deze 2College schoolslogan geldt dus ook voor
ons personeel, zowel OP als OOP en schoolleiding. Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd.
Onze medewerkers willen leren. Het belangrijkste kapitaal van onze school is het intellectuele
kapitaal van onze medewerkers. Hun kennis, ervaring en competenties maken ons onderwijs. Dat
geldt niet alleen voor docenten, maar ook voor het OOP. Onze medewerkers hebben dezelfde
behoeften als leerlingen (competentie, relatie en autonomie). Wat voor ons onderwijs geldt, geldt
ook voor onszelf:
We werken en leren vanuit verbinding en vertrouwen
Met aandacht voor elkaar
In een veilig en respectvol klimaat
We presteren vanuit een onderzoekende en ondernemende houding
Met aandacht voor reflectie
In een innovatieve en inspirerende school
We nemen verantwoordelijkheid en tonen vakmanschap
In ons personeelsbeleid streven we ook naar maatwerk en willen we meer mogelijk maken met ICT.
Onze uitgangspunten in het onderwijs zijn zichtbaar in ons personeelsbeleid:
Brede school met regionaal en persoonlijk karakter
Onze medewerkers hebben contacten in ons verzorgingsgebied met instellingen en bedrijven ten
behoeve van hun onderwijs.
Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger
De medewerkers van onze school zijn zelf ook in staat om de hogere mate van onzekerheid en
complexiteit in de VUCA-wereld te hanteren. Technologie, met name ICT, ontwikkelt zich snel en
beroepen komen en verdwijnen. Wij volgen die ontwikkelingen. Op 2College-niveau wordt dat
omschreven als het zijn van TPACK-leraar1. Wij beschikken zelf over de ICT en andere “21st Century
Skills” en het moderne wereldburgerschap om in staat te zijn dit over te dragen Maatschappelijke
tegenstellingen zijn de laatste jaren meer voelbaar. Wij weten die te hanteren vanuit respect voor
anderen.
Leren leven met lef en doorzettingsvermogen
Onze medewerkers nemen initiatief, werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionele
ruimte en aan het op een positieve manier verleggen van eigen grenzen en vervullen zo een
belangrijke voorbeeldfunctie voor leerlingen.
Iedereen de mogelijkheid geven om uit te blinken in zijn of haar talent
Onze medewerkers hebben verschillende talenten. Een goede school geeft aandacht aan die
talenten. De school stimuleert brede talentontwikkeling, maar in het besef dat we uitblinkers op een
bepaalde expertise soms hun talent buiten de school verder laten ontwikkelen.

1

Wat is een TPACK-leraar: http://www.tpack.nl/over-tpack.html
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De hele mens positief ziend
Op onze school werken we vanuit vertrouwen in onze collega’s en hun wens de dingen goed te doen.
We respecteren daarbij ieders kwaliteiten en talenten en de diverse rollen die mensen vervullen. We
zijn open en eerlijk naar elkaar vanuit een positief kritische houding elkaar te willen ondersteunen
waar nodig. Eerlijk zijn betekent ook met elkaar in gesprek zijn en niet over elkaar.
5.2
(leer)netwerken
We participeren in (externe) leernetwerken. Hierin zoeken we de samenwerking met andere
2College scholen, maar ook daarbuiten, zoals de deelname aan leerateliers van de AOS-MB.
5.3
professionalisering
We stimuleren medewerkers die een opleiding willen volgen of onderzoek willen doen. De
Lerarenbeurs en het Lerarenregister zijn instrumenten buiten de school die de individuele
ontwikkeling van leraren kunnen ondersteunen. Middels de professionaliseringsgelden kunnen
individuele docenten aanvragen doen voor scholing.
5.4
gezamenlijke professionalisering en schoolontwikkeling
Middels gezamenlijk scholingsdagen – al dan niet gezamenlijk met andere 2College-scholen –
versterken we onderling begrip. We realiseren ons dat individuele professionalisering pas bijdraagt
aan beter onderwijs als de vruchten van die professionalisering ook een plek krijgen in het curriculum
of gebruikt worden in contacten met ouders en leerlingen. Ook in het kader van passend onderwijs
willen we inzetten op versterking van professionalisering van personeel.
5.5
Bovenschoolse professionalisering
We zijn partner in de Academische Opleidingsschool. Doel is om docenten te laten leren middels
onderwijs en onderzoek samen met collega’s van andere scholen en universiteiten om zo de
nieuwste actuele kennis uit de universiteiten in onze school te krijgen.
Medewerkers van 2College Durendael participeren om die redenen ook in OMO-brede werkgroepen
en kennisnetwerken.
2College zet in op meer kennisuitwisselingen tussen vestigingen en het versterken van de TPACKvaardigheden van medewerkers. Wij participeren in die activiteiten, als deelnemer maar ook als
voortrekker.
Als opleidingsschool hebben we een traditie in het opleiden van aankomend talent. Naast onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid beogen we hiermee ook nieuwe talenten te kunnen
“scouten”. Dit willen we graag continueren.
5.6
anticiperen op toekomstige krimp
We prognosticeren toekomstige krimp op basis van leerlingenaantallen. We gaan er hierbij van uit
dat we dit kunnen opvangen met natuurlijk verloop.
5.7
cao-OMO en 2College-kaders
Veel kaders voor ons personeelsbeleid worden op een ander niveau gemaakt. Wij conformeren ons
aan die kaders en doelstellingen (zoals o.a. functiemix, verzuimbeleid, diversiteitsbeleid).
5.8
Gesprekkencyclus en lesbezoeken
Het professionele gesprek tussen leidinggevende en medewerkers vind iedere dag plaats. Ieder
contact tussen leidinggevende en medewerker doet ertoe (net als dat ieder contact met de leerling
of ouder ertoe doet). Naast het doorlopende dagelijkse professionele gesprek kent onze school een
formele gesprekkencyclus. Wij streven ernaar met iedere medewerker ieder jaar een gesprek te
hebben gevoerd in het kader van die cyclus.
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Lesbezoeken zijn een goed middel voor het verbeteren van ons onderwijs. We streven naar een
situatie waarbij collega’s elkaars lessen vaker bezoeken en constructieve feedback geven. Hiertoe
starten we bij de afdeling tto in het kader van het versterken van “Content and Language Integrated
Learning (CLIL)”. Hiervoor werken we met intercollegiaal lesbezoek (al dan niet met behulp van
video) en feedback.
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Hoofdstuk 6.

Kwaliteitszorg en organisatie

De Basis op Orde, de Lat omhoog
6.1
Organisatie
De organisatie bestaat uit zes onderwijsteams en één OOP-team. De huidige
organisatiestructuur voldoet, maar vanwege natuurlijk verloop (leeftijd) zullen er in de loop
van de planperiode vacatures ontstaan in de teamleiding. Dat is een natuurlijk moment om
ook de structuur tegen het licht te houden, naar verwachting in schooljaar 2018-2019.
6.2
Jaarlijks terugkerend opbrengstgesprek met rector
Elk najaar vindt er een opbrengstgesprek plaats met de rector en de schoolleiding. Tijdens dit
gesprek staan de speerpunten en opbrengsten van het afgelopen jaar op de agenda. Tevens worden
de doelstellingen voor het lopende jaar besproken en toegelicht.
6.3
Audit
2College Durendael neemt deel aan de 2College audit. Deze jaarlijkse audit heeft een van de
inspectieonderwerpen als thema, opgezet volgens het nieuwe toezichtkader van de inspectie,
aangevuld met 2College en 2C Durendael doelstellingen. Deze monitor staat viermaal per jaar op de
agenda van het locatieoverleg, waardoor tijdig geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.
6.4
HRM-cyclus
Jaarlijks vinden functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats met de medewerkers. De
teamleiders bespreken dan het resultaat van de afzonderlijke taken van de teamleden. Tevens vindt
dan een evaluatie plaats van de taken van het afgelopen jaar. Deze gesprekken vinden (kort) voor het
taakgesprek plaats.
6.5
monitoren bestaande en ontwikkelen nieuwe gegevens
In het locatieoverleg worden kwaliteitsgegevens uit landelijke onderzoeken over onze school (LAKSmonitor, Onderwijsinspectierapporten) besproken en waar nodig volgt actie. Met name de
eindexamenresultaten zijn voor ons daarbij een belangrijke indicator.
6.5
De leerling centraler in ons kwaliteitsbeleid
Wat de Onderwijsinspectie van ons vindt, vinden leerlingen en hun ouders ook belangrijk, namelijk
niet blijven zitten, als het kan opstromen en ook nog eens goede examenresultaten halen. Dat is dus
de basis en die moet op orde blijven. Het kan altijd beter, daarom willen we onderzoeken of het
predicaat “excellent" haalbaar is.
Bij de geformuleerde onderwijsambities zoals “maatwerk”, “de hele mens positief ziend”) kom je er
niet met alleen met de inspectiekaders. We kiezen er daarom voor om de resultaten van
leerlingevaluaties en leerling enquêtes een prominentere rol te geven in ons kwaliteitsbeleid.
Daarnaast zijn en blijven we natuurlijk in gesprek met de Leerlingenraad.
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Bijlage Opbrengstgericht Werken Durendael (kwaliteitsdoelstellingen)
Onderwerpen

doelen 2015-2016

Rendement
onderbouw:
Onderbouw snelheid rendement 100%

b. Advies BS plaats
3e leerjaar

Gerealiseerd 2015Doelen 2016-2017
2016
3 jaarsgemiddelde is
96,86%. Dit is boven
norm (norm behaald),
doelstelling niet

Onderbouwsnelheid
minimaal gelijk aan norm
(95,44%)

Leerlingen die onder
advies terecht komen
met een kwart
terugbrengen t.o.v.
opbrengstenkaart 2015.
Verlaging % leerlingen dat driejaarsgemiddelde onder advies
3,05%
functioneert.
norm = max -10,05%

De onderbouwsnelheid
moet minimaal gelijk zijn
aan landelijk gemiddelde.

boven de norm

c. VSV

Acties 2016-2017

Doelen 2017-2018

Verder op de
ingeslagen weg.

Rendement 98%

Teamleiders van met
name HV blijven
kritisch onderliggende
gegevens afstromende
leerlingen.
Onderwijspositie t.o.v.
homogene brugklassen
advies PO moet groeien
lijken vruchten af te
naar 0%: evenveel boven
werpen (gedaald van advies als eronder. In 16-17 7,08 naar - 2,56)
moet het aantal leerlingen
onder advies gehalveerd
zijn t.o.v. opbrengstenkaart
2015.

De onderbouwsnelheid
moet minimaal gelijk zijn
aan landelijk gemiddelde.

Nieuwe doelstelling:
niveau 2013 1.37% (dit
getal vervalt in 3 jrs gem
en is dus noodzakelijk om
-3,05 te handhaven)

Geen VSV-ers vanuit de
onderbouw.

goede score

Geen VSV-ers vanuit de
onderbouw.

Geen specifieke acties
noodzakelijk.

Geen VSV-ers vanuit de
onderbouw.

Rendement BB boven
landelijk gemiddelde.

Op alle afdelingen rond
landelijk gemiddelde (3

Nieuwe indicator:
Bovenbouwsucces boven
landelijk gemiddelde

zomerschool
continueren en
verbreden

Nieuwe indicator:
Bovenbouwsucces boven
landelijk gemiddelde

Bovenbouwsucces
Bovenbouwsucces

b. VSV

uit 5). havo boven
landelijk (4 op 5).

Meerdere vormen van
gerichte
examentrainingen
aanbieden
HOT in formatieplan
opgenomen

Verlaging aantal VSV-ers.

8 VSV-ers: vooral binnen Verlaging aantal VSV-ers:
b/k: 2 gaan werken, 1
alleen in uiterste situaties.
buiten beeld, 1 geen
verblijfsvergunning, 4
naar niet gereg.
opleiding.

LOB-trajecten
Verlaging aantal VSV-ers:
optimaliseren,
alleen in uiterste
onderwijsprogramma
situaties.
aantrekkelijk maken
(vernieuwingen vmbo).

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.

bb 0.00

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.

norm = max 0,5

bk 0,33
g/t 0,02
havo 0,00
vwo 0,31

Doel behaald

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.

bb 6,81 (6,4)

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.

gemiddeld (norm)

bk 6,25 (6.2)

Examenanalyses met
secties continueren.
Daar waar gemiddeld
CE in een laag
percentiel zit in
combinatie met laag
percentiel SE-CE
gesprek met sectie.
Examenanalyses met
secties continueren.
Daar waar gemiddeld
CE in een laag
percentiel zit in
combinatie met laag
percentiel SE-CE
gesprek met sectie (bv
exacte vakken op vwo).

Examenresultaten:

a. Verschil SE - CE

b. Gemiddeld
eindexamencijfer
totaal

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.

Binnen alle afdelingen
voldoen aan de norm.
onderzoek per afdeling of
excellentie haalbaar is
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g/t 6.65 (6.19)
h 6.46 (6.27)
v 6.48 (6.3)
c. Opvallende zaken

Geen opvallende zaken.

Geen opvallende zaken

We doen extra's die niet
worden meegewogen in
inspectiekader (bijv
Cambridge). We hebben
gepromoveerde collega's.

onderzoek naar effect
extra aanbod in
resultaten

a. Schoolklimaat

Ouders en leerlingen
geven in
tevredenheidsonderzoek
hoge scores voor sfeer.

gemiddeld 7,0 (lichte
stijging ouders, lichte
daling leerlingen

Ouders en leerlingen geven continueren aandacht
in tevredenheidsonderzoek voor kleine kwaliteit in
hoge scores voor sfeer.
1-op-1 contacten

b. Veiligheid

Ouders en leerlingen
geven in
tevredenheidsonderzoek
hoge scores voor
veiligheid.

gemiddeld 9,4

Ouders en leerlingen geven Verder op de
in tevredenheidsonderzoek ingeslagen weg.
hoge scores voor
veiligheid.

Ouders en leerlingen
geven in
tevredenheidsonderzoek
hoge scores voor sfeer.
We streven naar een
hoger cijfer voor
leerlingentevredenheid
(7,5)
Ouders en leerlingen
geven in
tevredenheidsonderzoek
hoge scores voor
veiligheid.

Sociale opbrengsten:
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c. Sociale
competenties

Via vaklessen . In
projecten werken aan
thema's als alcohol, roken
en drugs.

Trainingen (Kanjer, SoVa,
Bof). Deelname aan
cursussen
samenwerkingsverband.
Drama in BBL. Aanbod
mediawijsheid voor
leerlingen. Diverse
projecten , Award for
young People,
debatwedstrijden,
Musical, Open Podium
en kerstacties.

Via vaklessen . In projecten
werken aan thema's als
burgerschapskunde,
alcohol, roken en drugs.

Naast de lopende
projecten inzet op dit
onderdeel binnen de
portfolio-ontwikkeling.

Via vaklessen . In
projecten werken aan
thema's als
burgerschapskunde,
alcohol, roken en drugs
en Mediawijsheid

a. Leerstofinhoud

Alle secties werken
conform een actueel
sectieplan.

Alle secties hebben een
geactualiseerd
sectieplan.
Ontwikkelingen in
beroepsgerichte vakken
en ondernemerschap.

Alle secties werken
conform een actueel
sectieplan.

Doorontwikkeling
Alle secties werken
beroepsgerichte vakken conform een actueel
en ondernemerschap. sectieplan.
MVT-secties gaan
taalcertificaten
aanbieden

b. Ref. niveaus taal
en rekenen

Inzet sterk gericht op
rekenen. Op taalgebied
ligt veel verantwoording
bij de sectie NL.

TOA toetsen alleen bij
rekenen benut.

Inzet sterk gericht op
rekenen. Op taalgebied ligt
veel verantwoording bij de
secties NL en EN.

taalbeleidsplan
2College
implementeren op
locatie

Inzet sterk gericht op
rekenen. Op taalgebied
ligt veel verantwoording
bij de secties NL en EN.
Doel is taalbeleidsplan op
locatie geïmplementeerd

Geplande tijd en
gerealiseerde tijd blijven
binnen de norm.

lessentabel is vol.
Onderzoeken of
reductie realiseerbaar
is

Geplande tijd en
gerealiseerde tijd blijven
binnen de norm.

Aanbod programma:

c. Onderwijstijd

Geplande tijd en
gerealiseerde tijd blijven
binnen de norm.

Rekentoets: we zien in
alle afd (m.u.v. vwo)
groei in de resultaten.
Deze groei is lager dan
de landelijke trend.
Doelen behaald (zie MR
rapportage)
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Didactiek en
pedagogiek:
a. Aandacht voor
verschillen

b. Plaats in keten
aanleverende en
vervolgscholen

Stimuleren groei
expertise bij docenten op
gebied van differentiëren
in niveau, leerstijlen en
specifieke leerproblemen.

Onderzoek of CLILcoaching breder
inzetbaar is in OB is
gerealiseerd

Dialoog met basisscholen Gesprekken verlopen
over doorgaande leerlijn, goed. Wel nog
advies en plaatsing.
regelmatig geen

experiment met CLIL
intercollegiale intervisie

Scholingsactiviteiten,
o.a. op het gebied van
digitale multimediale
didactiek

Alle docenten laten in
lesobservaties zien dat er
groei is op het gebied van
differentiëren binnen de
klas. Bovengemiddelde
score in 0-meting
2College over ICT
vaardigheden docenten

verbetering van scores
leerling tevredenheid op 3
indicatoren: "word je door
de school uitgedaagd om je
best te doen" (6.6 in 20152016), "word je
gemotiveerd door
docenten (6,1 in 20152016) en "houden
docenten rekening met je
sterke en zwakke punten"
(6,2 in 2015-2016

inzetten op activerende minimaal een 7 op de
(multimediale)
genoemde 3 indicatoren
didactiek behouden
kwaliteit mentoraat

Dialoog met basisscholen
over doorgaande leerlijn,
advies en plaatsing.

Gesprek met docenten Dialoog met basisscholen
groep 8 over dilemma’s over doorgaande leerlijn,
bij advisering.
advies en plaatsing.
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Systematische
kwaliteitszorg:
a. Bewaken van de
opbrengsten

Bij het vervolgonderwijs
reageren we op
verzoeken tot
ontwikkeling.

aansluiting tussen
dossiergegevens en
advies.

Bij het vervolgonderwijs
reageren we op verzoeken
tot ontwikkeling.

Gesprek met mbo over
aansluiting. Deelname
aan werkgroep
aansluiting

Bij het vervolgonderwijs
reageren we op
verzoeken tot
ontwikkeling.

Conform PDCA cyclus
jaarlijks resultaten
analyseren en
bespreekbaar maken.

Examenanalyses door
secties en gezamenlijke
besprekingen.

Conform PDCA cyclus
jaarlijks resultaten
analyseren en
bespreekbaar maken.

Continuering
afgesproken beleid.

Conform PDCA cyclus
jaarlijks resultaten
analyseren en
bespreekbaar maken.

Gesprek met rector over
opbrengsten met
schoolleiding.
b. Bewaken kwaliteit Werken met TOA toetsen TOA toetsen allen
onderwijsproces
voor alle kernvakken in
gebruikt voor rekenen
klas 1.
klas 1.

rol data-specialist voor
analyses versterken.
Werken met TOA-toetsen
in klas 1 en 2 voor de
kernvakken.

Uitvoeringskeuzes
maken voor afname
toetsen einde
schooljaar.

Werken met TOA-toetsen
in klas 1 en 2 voor de
kernvakken.

Personeel:
a. Gesprekscyclus

Jaarlijks met alle
personeelsleden
minimaal 1 formeel
gesprek. Vast benoemde
werknemers hebben een
POP opgesteld.

Van de 223 geplande
gesprekken is 78%
afgerond met een
verslag in PD. 91% alle
medewerkers heeft POP
aangeleverd.

Jaarlijks met alle
Ervaring opdoen met
personeelsleden minimaal nieuwe formats.
1 formeel gesprek. Vast
benoemde werknemers
hebben een POP opgesteld.

b. Startende
docenten

Alle startende docenten
krijgen begeleiding
conform beleid.

Met 21 nieuwe collega's Alle startende docenten
en 4 stagiaires gestart.
krijgen begeleiding
De 21 gestarten zijn allen conform beleid.

Jaarlijks met alle
personeelsleden
minimaal 1 formeel
gesprek. Vast benoemde
werknemers hebben een
POP opgesteld. We
streven naar 100%
afgeronde gesprekken
Betere afspraken
Alle startende docenten
vooraf over BSL project. krijgen begeleiding
conform beleid.
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nog werkzaam op Du.
Van de stagiaires is er
een gestopt bij DD en
een is in dienst
gekomen.
Alle medewerkers zijn
Ten aanzien van
betrokken bij een team.
onbevoegde docenten
In de teams wordt binnen houden we vast aan
de kaders met de
onze strikte koers. Dit
medewerkers de
heeft geleid tot het niet
onderwijskundige koers
verlengen van
bepaald.
contracten.

Alle medewerkers zijn
betrokken bij een team. In
de teams wordt binnen de
kaders met de
medewerkers de
onderwijskundige koers
bepaald.

Continuering
afgesproken beleid. Dit
heeft geleid tot ontslag
van een collega

Alle medewerkers zijn
betrokken bij een team.
In de teams wordt binnen
de kaders met de
medewerkers de
onderwijskundige koers
bepaald.

a. Aantal studenten
aan de AOST

Conform bovenschoolse
afspraken stagiaires
plaatsen en begeleiden.

Het aantal stagiaires
blijft boven de
afgesproken aantallen.
Probleem goed in beeld
bij OD-en.

Conform bovenschoolse
afspraken stagiaires
plaatsen en begeleiden.

Terughoudendheid bij
extra vragen naar
stageplekken vanuit
stagiaires.

Conform bovenschoolse
afspraken stagiaires
plaatsen en begeleiden.
Maximumaantal
stagiaires gelijktijdig is 35

b. Aantal docenten
studerend voor
master

Kwaliteitsverbetering
door hoger opgeleid
personeel .

6 medewerkers volgen
een masteropleiding via
een lerarenbeurs.

Kwaliteitsverbetering door
hoger opgeleid personeel.

Kwaliteitsverbetering
door hoger opgeleid
personeel.

2 docentonderzoekers
hebben deelgenomen in
AOST. Daarnaast hebben
2 medewerkers een
Masteropleiding
afgerond met een
onderzoek

Elke locatie heeft een
actuele onderzoeksagenda
passend bij de geplande
ontwikkelingen.

Er zijn 11 medewerkers
studerend aan een
masteropleiding. Er zijn
4 gepromoveerde
docenten
koppelen uitkomsten
onderzoek aan
schoolontwikkeling

c. Docenten
ontwikkelen zich
a.d.h.v. de visie van
de school

inwerken nieuwe
opleidingsdocent i.v.m.
pensionering

AOST-ontwikkeling:

c. Onderzoeksagenda Elke locatie heeft een
actuele
onderzoeksagenda.

actualiseren
onderzoeksagenda

Leermiddelenbeleid:
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introductie e-portfolio

pilot Similize portfolio
200 leerlingen

uitrollen e-portfolio /
plusdocument voor hele
school

Uitvoering BYOD.
Verder ontwikkeling
eigen leermaterialen bij
enkele secties.

Binnen de beschikbare
financiële middelen een
pakket samenstellen dat
een mix kent van folio en
digitaal.

Binnen de beschikbare
financiële middelen een
pakket samenstellen dat
een mix kent van folio en
digitaal.

Enkele secties zijn bezig
met het zelf ontwikkelen
van materialen ter
vervanging van boeken.
pilot BYOD verbreden

Binnen de beschikbare
financiële middelen een
pakket samenstellen dat
een mix kent van folio en
digitaal.

Uitkomen met het
beschikbare budget.
Soepel verlopend proces
rondom inning
ouderbijdrage.

Binnen de formatie
hebben we een kleine
inzet uit het
knelpuntenbudget.

Uitkomen met het
Continuering
beschikbare budget. Soepel afgesproken beleid.
verlopend proces rondom
inning ouderbijdrage.

Financiën van de
vestiging

Proces ouderbijdrage
inning verloopt effectief.

Uitkomen met het
beschikbare budget.
Soepel verlopend proces
rondom inning
ouderbijdrage.

Bijdrage uit
knelpuntenbudget ca 1,5
fte
Huisvesting
Op termijn door
Er is een kleine afname
langzame krimp komen
van het leerlingeaantal.
tot onderwijs op 1 locatie. Er is zorg over de
groeiende disbalans hvvmbo.

Op termijn door langzame renovatie dak en
herinrichting
krimp komen tot onderwijs plaatsing zonnepanelen personeelskamer
op 1 locatie.
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