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Voorwoord 

Dit schoolplan beschrijft, conform de wet op het Voortgezet Onderwijs artikel 24 het onderwijskundig 

beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs zoals dat gevoerd wordt op het Visser ‘t Hooft Lyceum locatie Kagerstraat 

in de periode 2019-2022. Het schoolplan is een verantwoordingsdocument zowel voor het bestuur en 

overheid als voor personeel, ouders, leerlingen en externe samenwerkingspartners.  

Normaal gesproken is de termijn van een schoolplan vier jaar, maar met 2019-2022 valt de einddatum 

formeel samen met die van de SCOL Strategische koers 2018-2022. In het document is in praktische 

zin rekening gehouden met een vierjarige ‘houdbaarheid’ en wordt, onder andere bij de doelstellingen, 

ook de einddatum 2023 gebruikt.  

Procedure schoolplan  

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan. 

Op basis van de evaluatie van het voorgaande schoolplan, kwaliteitsgegevens en informatie over 

nieuwe en/of op handen zijnde ontwikkelingen hebben het schoolteam en diverse andere stakeholders 

tijdens diverse bijeenkomsten de speerpunten voor de komende vier 4 jaar vastgesteld 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 

ondersteunen, bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. De directie stelt het 

schoolbestuur op de hoogte van de bereikte doelen door middel van speerpunten en management 

rapportages zoals vastgelegd in de monitoringcyclus van SCOL Leiden. 

Opbouw van het plan 

Het plan is als volgt opgebouwd. Eerst geven we een samenvatting van de strategische koers van 

SCOL, en beschrijft de school de eigen missie en visie, als uitgangspunten van het schoolplan. 

Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking van het Onderwijskundig beleid, de Kwaliteitszorg en het 

Personeelsbeleid. Er wordt steeds een onderscheid gemaakt naar de uitwerking van de wettelijke 

voorschriften, de eigen gerealiseerde aspecten van kwaliteit en de eigen doelen/ ambities.  

Tenslotte 

Het in dit schoolplan beschreven beleid wordt omgezet in de jaarplannen, waarin wij jaarlijks onze te 

nemen stappen formuleren en evalueren volgens de PDCA-cyclus. Ons handelen is erop gericht het 

onderwijs voor de leerlingen te verbeteren en het beste uit hen te halen. Net zo goed is ons 

personeelsbeleid erop gericht het beste uit onze medewerkers te halen. Omdat ambities en uitvoering 

soms conflicteren, blijven wij reflecteren op ons handelen en luisteren we daarbij naar leerlingen, 

ouders, collega’s en overige stakeholders. Leren heeft geen eindpunt, ook niet voor ons als 

organisatie. 

Namens het team van Het Visser ‘t Hooft Lyceum, Locatie Kagerstraat 

Ron Onderwater, directeur 
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Waarom de naam ‘Visser ’t Hooft Lyceum’? 
 

Willem Visser ’t Hooft werd in 1900 geboren in Haarlem. Hij studeerde theologie en rechten in Leiden 

en was zijn hele leven actief in organisaties die Bijbelse waarden wilden vertalen naar het leven van 

alledag. 

 

Vanuit het neutrale Zwitserland nam Visser ’t Hooft vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog stelling 

tegen het nationaal-socialisme en fascisme. Hij hield contacten in stand tussen de kerken in de 

oorlogvoerende landen, droeg bij aan het geheime berichtenverkeer tussen het verzet in Nederland en 

de regering in ballingschap en bood hulp aan vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Visser ’t Hooft zette zich 

in voor de oprichting van de Wereldraad van Kerken, een organisatie waarin uiteenlopende kerken 

gezamenlijk werken aan vrede en verzoening in de gehele wereld. Visser ‘t Hooft werd de eerste 

secretaris-generaal van de Wereldraad.  

 

Willem Visser ’t Hooft overleed in 1985. De naam Visser ’t Hooft Lyceum is een blijvend eerbetoon 

aan een bruggenbouwer die leefde vanuit een ideaal, dat hij ook waarmaakte met daden. 
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1. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 
 

Het Visser ‘t Hooft Lyceum locatie Kagerstraat1 is onderdeel van SCOL (Stichting Confessioneel 

Onderwijs Leiden). SCOL is verantwoordelijk voor zestien scholen voor primair onderwijs en zes 

vestigingen voor voortgezet onderwijs in de Leidse regio. De strategische koers 2018-2022 van SCOL 

staat beschreven in het document “Goed leren, goed leven, goed samenleven”. De strategische koers 

van SCOL vormt de basis voor dit schoolplan. 

 

1.1 Identiteit  
Medewerkers, leerlingen en ouders voeren regelmatig gesprekken over waarden en perspectieven 

voor henzelf en voor de ander. Leerlingen onderzoeken wie ze zelf (willen) zijn en wat ze belangrijk 

vinden in het leven. We geven elkaar een tweede kans, kijken om naar elkaar en voelen de 

verantwoordelijkheid om samen te bouwen aan de wereld van morgen. Op school leven we voor hoe 

je handen en voeten geeft aan de kernwaarden van SCOL en de waarden van de school in het 

bijzonder. Daarbij zijn de verhalen uit de Bijbel ons uitgangspunt. 

 

1.2 De missie en visie 
SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken en 

ontwikkelen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie. Elke school 

krijgt ruimte voor een herkenbare eigen én onderwijskundige identiteit, die wordt vormgegeven door 

professionals. Goed onderwijs gaat altijd over goed leren, goed leven en goed samenleven.   

Naast het borgen van de basiskwaliteit hebben we voor de komende 4 jaar een aantal opgaves, die 

variëren van strategisch tot praktisch en van klein tot groot. Onze belangrijkste aandachtspunten zijn 

hieronder weergegeven. 

 

Gelijke kansen creëren voor al onze leerlingen 

Onderwijs speelt een cruciale rol bij het creëren van meer kansengelijkheid tussen leerlingen. We 

willen al onze leerlingen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Hun geschiedenis, hun afkomst: er is 

ruimte voor hun verhaal. Als we onze leerlingen gelijke ontwikkelkansen willen bieden, dan betekent 

dat: recht doen aan de verschillen in talenten en kwaliteiten tussen leerlingen.  

 

De doorgaande lijn van PO naar VO versterken 

Uniek aan SCOL is, dat we zowel scholen voor PO als voor VO onder onze hoede hebben. Daarmee 

hebben we een troef in handen. De doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs kunnen 

we veel sterker maken wat betreft: 

• aansluiting van Engels; 

• onderwijskundige aanpak stroomlijnen; 

• soepele overgang bij instroom en uitstroom. 

Het bijzondere profiel van elke SCOL-school verder uitwerken 

Met al onze scholen zorgen wij voor een breed en divers onderwijsaanbod in de regio Leiden. Elke 

leerling is anders en voor iedereen moet er een school zijn die bij hem past, waar hij zich thuis voelt 

en waar hij zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom vinden wij verschillende profielen zo belangrijk.  

De scholen binnen SCOL hebben de opdracht om een eigen profiel te ontwikkelen.  

                                                      
1 Vanaf hier wordt met het ‘Visser ’t Hooft Lyceum’ de Locatie Kagerstraat bedoeld, tenzij anders vermeld.  
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Onderwijs bieden dat internationaal gericht is 

De leerlingen van nu zijn - én maken - de toekomst. Meer dan ooit zullen zij met generatiegenoten 

over de hele wereld communiceren over werk, vrijetijdsbesteding, wetenschap, handel en politiek. De 

opdracht voor De SCOL- scholen is om hun leerlingen voor die nieuwe wereld uit te rusten.  

 

Onze positie in kennisstad Leiden versterken 

Leiden is de kennisstad bij uitstek. Op nog geen 25 vierkante kilometer zitten de universiteit, het 

academisch ziekenhuis, het Bio Science Park, het hoger beroepsonderwijs en tal van uitstekende 

musea bij elkaar. Als onderwijsinstelling zijn wij een onderdeel van dat kennisbolwerk. Daarnaast zijn 

we een grote werkgever in Leiden. Kortom: we zijn een belangrijke partner in deze regio. 

 

Blijven zorgen voor een toekomstbestendige organisatie 

SCOL is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daar zijn we blij om. Een gezonde organisatie die zich blijft 

ontwikkelen en elke dag beter wil worden, is een randvoorwaarde om onze koers te realiseren. 

Daarom optimaliseren we onze interne bedrijfsprocessen op de nieuwe maat van de organisatie op 

het gebied van: 

• zorgen voor gezonde financiën; 

• investeren in ICT; 

• werken aan voldoende docenten voor de klas. 

 

Strategische koers- Doelen en Ambities 

De koppeling van de doelen en ambities van het Visser ’t Hooft Lyceum in relatie tot de ‘SCOL 

Strategische Koers’, is aan het eind van elk hoofdstuk weergegeven. 

 

1.3 Definitie Kwaliteit  
Elke school formuleert eigen doelen en normen, en maakt die inzichtelijk voor de leerlingen en hun 

ouders. Dit gaat verder dan de kwaliteitsnormen van de inspectie: onze ambities zijn school- en 

leerlingspecifiek. We voeren op schoolniveau het gesprek over wat we wel en niet bereikt hebben. Op 

elke school is er een cultuur waarin we met elkaar nadenken over kwaliteit, wat goed onderwijs is en 

hoe we daarin kunnen groeien. 

 

1.4 Monitoring en verantwoording bestuur 
Het bestuur handelt volgens de code Goed Bestuur. Alle scholen werken planmatig vanuit de in de 

strategische koers verwoorde algemene visie op onderwijs. In het schoolplan vult de school dit in met 

de schooleigen doelen en ambities. Deze worden elke 4 jaar geijkt en (zo nodig) opnieuw beschreven. 

Het Schoolplan is geen statisch document. Er is ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de 

looptijd.  
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1.5 Jaarplannen en managementrapportages (Marap) 
Ieder jaar stelt de directie van de school de te behalen resultaten voor het komend schooljaar vast. De 

doelen en ambities uit het schoolplan worden daarmee geactualiseerd in het jaarplan met concrete 

speerpunten. Drie keer per jaar rapporteren de directeuren aan het college van bestuur door middel 

van een Management Rapportage: viermaandelijkse rapportage met betrekking tot de organisatie, 

financiën en onderwijskwaliteit. Deze rapportage wordt besproken en er volgen verbeteracties uit. In 

september ligt hierbij het accent op de resultaten, monitoring sociale veiligheid en de 

tevredenheidsonderzoeken. Waar nodig wordt een plan opgesteld voor verbetermaatregelen en 

borging. In december staat het jaarplan centraal en de tussentijdse evaluatie. In juni vindt de evaluatie 

van het jaarplan plaats. Het evaluatieverslag vormt de verantwoording voor de bereikte resultaten en 

doelen en activiteiten.  
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2. Het Visser ’t Hooft Lyceum locatie Kagerstraat 
 

In een schoolplan worden de doelen en ambities van het Visser ’t Hooft Lyceum beschreven. De 

veelheid aan data, structuren, wensen, mogelijkheden en verlangens om deze doelen en ambities te 

beschrijven, vraagt van een schoolplan om een kernachtige samenvatting van het geheel. Een 

comprimeren dat gevat kan worden in een metafoor, een beeld om inzichtelijk te maken waar de 

school staat en waar doelen en ambities voor zorgen dat de school komt te staan.  

 

Aan de hand van de het beeld van de school als 

een knotwilg, een complex organisme met diepe 

wortels, vele vertakkingen, bewoners, gasten en 

een belangrijke externe omgeving, wil dit 

schoolplan haar doelen en ambities scherpstellen. 

Het is aan de lezer om de metafoor te zien en te 

beschouwen bij de losse onderdelen van het plan.  

 

Op het moment van schrijven telt het Visser ’t 
Hooft Lyceum 1353 leerlingen, verdeelt over vier 
onderwijstypes en in totaal zes leerjaren. 
Ongeveer 450 van hen volgen onderwijs in het 
tweetalig onderwijsprogramma. De leerlingen zijn 
afkomstig uit een groot en gevarieerd 
herkomstgebied. Enerzijds doordat leerlingen afkomstig uit de locaties in Leiderdorp en Rijnsburg bij 
ons instromen in de bovenbouw, anderzijds doordat leerlingen bewust kiezen om op het Visser in 
Leiden onderwijs te volgen. Een aparte en groter wordend deel van onze populatie stroomt in (zowel 
in de brugklas als andere jaren) vanuit het buitenland en van internationale (basis)scholen.  

 

In november 2019 viert het Visser ’t Hooft Lyceum zijn honderdste 
verjaardag! Een bijzondere gebeurtenis: 100 jaar Voortgezet Christelijk 
Onderwijs in Leiden is iets wat we niet zomaar voorbij laten gaan. Er 
komen feestdagen voor de huidige leerlingen en collega’s, een 
toneelvoorstelling in de Leidsche Schouwburg, een reünie voor (oud)-
leerlingen en -collega’s, een Eeuwboek en de festiviteiten worden 
afgesloten tijdens de traditionele kerstviering in de Hooglandse kerk. 

 

2.1 Onze missie  
Op het Visser ’t Hooft Lyceum kunnen leerlingen, medewerkers en stagiaires zichzelf optimaal 

ontplooien. Vanuit vertrouwen staan nieuwsgierigheid en reflecteren daarbij centraal. Dat doen we 

door met en van elkaar te leren in zowel een lokale als een internationale omgeving. Kernwaarden 

daarbij zijn ‘je gezien weten’, aandacht en respect voor elkaar en voor de aarde. 
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2.2 Onze identiteit  
Het Visser ’t Hooft Lyceum is een school met een lange traditie, stevig geworteld in de stad Leiden. 

Ooit vanuit een verzuilde samenleving ingericht en gebaseerd op de protestants-christelijke traditie. 

De waarden uit die traditie, alsmede zorg en respect voor elkaar en de aarde, zijn nog even belangrijk. 

De verzuiling hebben we ondertussen achter ons gelaten; al onze leerlingen en collega’s zijn even 

welkom, doen ertoe en er is ruimte voor hun geschiedenis, afkomst en geaardheid. De dagopening 

kent diverse vormen en thema’s, waarmee we inspelen op een maatschappelijke ontwikkeling van 

globalisering en secularisering. Bij het vak godsdienst komt de diversiteit aan levensovertuigingen aan 

bod. Het is een onderdeel van het curriculum en het schoolexamen. De jaarlijkse kerstviering in de 

Hooglandse kerk is een viering die toegankelijk is voor alle overtuigingen. 

 

2.3 Ons profiel  
Het Visser ’t Hooft Lyceum onderscheidt zich in Leiden en omgeving met een internationaal 

profiel.  We besteden aandacht aan de verschillende culturen in Nederland, ‘wereldburgerschap’, 

gaan op uitwisseling en organiseren reizen binnen en buiten Europa.  

 

Een toenemend aantal leerlingen in de school volgt tweetalig onderwijs (tto), waarbij bijna de helft van 

het programma in het Engels wordt aangeboden. Deze groei heeft op school geleid tot een verbreding 

van kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs en internationalisering. Een ontwikkeling die 

zowel effect heeft op het aanbod in het reguliere onderwijs2 (leerlingen kunnen kiezen voor - versterkt 

- Duits, Frans, Spaans en Chinees, met zowel aandacht voor het land, de cultuur en de actualiteit) als 

de wijze waarop een moderne vreemde taal wordt geleerd (doeltaal=voertaal). 

 

De extra aandacht voor actief gebruik van moderne vreemde talen en wereldburgerschap, zorgt bij 

leerlingen voor een voorsprong in het vervolgonderwijs. Het brede aanbod van de 

keuzemogelijkheden in onderbouw en bovenbouw bereidt leerlingen, ongeacht hun profiel- en 

studiekeuze, voor op een steeds internationaal wordende studie- en werkomgeving. 

 

Het Visser ’t Hooft Lyceum heeft een belangrijke functie in de regio als partner in de academische 

opleidingsschool ROS Rijnland. De school stelt zich daarmee mede tot doel om nieuwe docenten op 

te leiden en startende docenten te begeleiden en ondersteunen. Een verantwoordelijke en 

maatschappelijke taak die zorgt voor beweging en energie in de school. 

  

                                                      
2 In dit schoolplan wordt voor het onderscheid van de verschillende afdelingen in de naamgeving de ‘reguliere’ 
afdeling en de tto-afdeling gebruikt. 
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2.4 Waartoe leiden we de leerlingen op?  
Een leerling van het Visser ’t Hooft Lyceum wordt begeleid om, binnen zijn mogelijkheden de hoogst 

haalbare resultaten te halen. Hij heeft bij het verlaten van de school meer dan een diploma, want hij: 

• heeft zelfkennis: zicht op zijn competenties, kwaliteiten en ontwikkelpunten; 

• heeft een onderzoekende houding en kan verantwoorde keuzes maken; 

• kan goed mondeling en schriftelijk communiceren in minimaal het Nederlands en Engels, kan 

goed samenwerken en presenteren; 

• is internationaal competent: heeft kennis van en ervaring met andere volkeren en culturen; 

• heeft aandacht en respect voor de medemens en de aarde. 

2.5 Visie op leren - Hoe leren leerlingen optimaal?   
Een leerling van het Visser ’t Hooft Lyceum ontwikkelt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. 

Er is ruimte om eigen interesses te volgen en voor eigen inbreng. Dit kan zowel op het niveau van de 

school, het curriculum, als op lesniveau. De docent heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en 

begeleidt ze in het proces om het optimale uit zichzelf te halen. 

 

Leerlingen leren met en van elkaar en de docent begeleidt dat sociale leren. Wanneer er vanuit een 

bredere, vakoverstijgende context kennis aangeboden wordt, wordt deze betekenisvoller voor de 

leerling en docent. Mede daarom is het belangrijk dat docenten van elkaar weten wat de leerlingen 

wanneer leren, zodat ze daarop kunnen aansluiten. 

 

De docent is belangrijk als expert op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied. Gevarieerde 

oefening (begeleid en onbegeleid) is een essentieel onderdeel van het leren. Toetsen zijn hierbij om 

van te leren, het leerproces te monitoren en om te beoordelen. Een goede balans tussen 

(internationale) kennis, vaardigheden en inzicht is hierbij essentieel. 

 

2.6 Visie op onderwijs - Wat doen we om dat optimale leren te bereiken?   
1. We werken aan gelijke kansen door passende ondersteuning voor al onze leerlingen. 

2. Het onderwijs op het Visser ’t Hooft Lyceum is erop gericht leerlingen zowel binnen als buiten de 

school uit te dagen tot creativiteit, analytisch inzicht en het verwerven van vaardigheden.  

3. Onze onderwijsvormen zijn activerend en ICT is daar ondersteunend aan. Digitale vaardigheid is 

daarvoor essentieel. 

4. Vaksecties zijn eigenaar van het curriculum en verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen, 

waarbij wordt afgestemd met andere vakken. 

5. Leerlingen kunnen zowel in hun curriculum eigen accenten leggen door te kiezen uit een breed 

aanbod van moderne vreemde talen, bèta-vakken, kunst en sport. 

6. De pedagogische driehoek is belangrijk. We betrekken de ouders bij het leren, de 

loopbaanoriëntatie en de school. 

7. Op het Visser ’t Hooft Lyceum besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke vraagstukken. 
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2.7 Visie op schoolklimaat   
Docenten en staf staan naast de leerling en achter de visie en missie van de school. De driehoek - 

school, leerlingen en ouders - is van wezenlijk belang voor de school. De mentor werkt, samen met de 

mentorklas in elk leerjaar aan positieve groepsvorming en we zorgen voor een veilige schoolomgeving 

waar we naar elkaar omzien. Op het Visser ’t Hooft Lyceum wordt met elkaar en niet over elkaar 

gesproken. Respect voor elkaar, de samenleving en de aarde maken deel uit van het schoolklimaat. 

 

2.8 Visie op ‘De gezonde school’ 
Het Visser ’t Hooft Lyceum streeft voor zowel de leerlingen als de collega’s naar ‘een gezonde geest 

in een gezond lichaam’. Gezonde voeding draagt net als regelmatig bewegen bij aan een gezond 

lichaam, dat op zijn beurt weer het leren op school bevordert. Vandaar dat we inzetten op een 

gezonde schoolomgeving. 

 

In 2016 verdiende het Visser ’t Hooft Lyceum - als eerste school in Zuid-Holland - een Gouden 

Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum, sindsdien scoorden we elk jaar ‘goud’ en dat willen 

we zo houden. Dit doen we door structureel met de exploitant van de schoolkantine samen te werken 

aan de hand van de steeds strenger wordende richtlijnen ‘Gezondere Kantines’. Deze richtlijnen zijn 

opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. In het contract met de 

cateraar is het voldoen aan de eisen ‘gouden schaal’ door het Visser opgenomen als bindende 

voorwaarde. Ook heeft de school heeft een watertappunt geplaatst waar leerlingen de hele dag gratis 

hun flesje kunnen vullen met vers drinkwater. Het meenemen in het schoolgebouw van elders 

gekochte warme snacks is niet toegestaan.  

 

Vooruitlopend op de wetgeving zal het Visser ’t Hooft Lyceum met ingang van het schooljaar 2019-

2020 volkomen rookvrij zijn. Voor leerlingen, medewerkers en gasten geldt dan dat er nergens op het 

schoolterrein meer gerookt mag worden, ook niet op de parkeerplaats en buiten schooltijden. Bekeken 

zal worden of de rokers (momenteel overigens een zeer beperkte groep) die dat willen, vanuit school 

enige hulp kan worden geboden bij het ‘stoppen’. 

 

Het lesprogramma van lichamelijke opvoeding blijft de basis voor het regelmatig bewegen van onze 

leerlingen. We willen echter ook het bewegen voor- en naschools en tijdens pauzes stimuleren. Om dit 

mogelijk te maken streven we ernaar om de huidige faciliteiten op het terrein te renoveren, dan wel te 

vernieuwen. Tevens wordt bekeken op wat voor manier bijvoorbeeld de BSM-leerlingen een rol 

kunnen spelen in de organisatie van buitenschoolse activiteiten. 

 

2.9 Visie op maatschappelijke positie 
Het Visser ’t Hooft lyceum maakt deel uit van haar maatschappelijke omgeving, zowel regionaal, 

nationaal als internationaal.  Deze betrokkenheid kenmerkt zich door de relaties met verschillende 

partners en netwerken op het gebied van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven. In het 

kader van doorgaande leerlijnen tussen PO, VO en vervolgonderwijs vervult de school een belangrijke 

rol en investeert zij in een goede aansluiting en samenwerking. 

 

2.10 De onderwijsorganisatie 
In deze paragraaf wordt de organisatie van de school en het onderwijsproces beschreven. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in de hiërarchische structuur en de wijze waarop in de dagelijkse 

onderwijspraktijk wordt (samen)gewerkt. 
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2.10.1 Managementstructuur 

De locatiedirecteur heeft de algemene leiding over de locatie. Via het directieoverleg met het college 
van bestuur van SCOL is de directeur direct betrokken bij het beleid van de gehele organisatie. 
Daarnaast draagt hij op de locatie de zorg voor het onderwijs, het welbevinden van leerlingen en 
personeel en geeft inhoud aan het eigen karakter van de locatie.  

 

De locatiedirecteur geeft leiding aan een Locatie Management Team (LMT) bestaande uit vier 
teamleiders en een Hoofd bedrijfsvoering & OOP (onderwijs ondersteunend personeel). De 
teamleiders geven op hun beurt leiding aan één van de vier onderwijsafdelingen, waarin docenten en 
teamassistenten zijn ingedeeld. 

• brugklas mavo (vmbo-t), havo, vwo; 

• leerjaar 2+3 mavo, havo, vwo en 4mavo; 

• bovenbouw havo; 

• bovenbouw vwo. 

 

Een onderwijsteam bestaat uit de mentoren van een of meerdere leerjaren, aangevuld met docenten 
die in de betreffende klassen lesgeven en/of niet-lesgebonden taken verrichten. De teamleider is 
integraal verantwoordelijk voor zijn teamleden, draagt zorg voor de begeleiding en gesprekkencyclus. 

De hiërarchische structuur van het LMT is in onderstaand organogram schematisch weergegeven. 

 

2.10.2 De teamleider 

De teamleider is zowel aanspreekpunt van zijn 
teamleden als van een aantal sectievoorzitters. De 
teamleider heeft daarmee twee richtingen van 
aansturing. Richting 1 is de horizontale lijn van de 
jaarlaag. Dat is de operationele lijn, zoals het 
organiseren van jaarlaagspecifieke activiteiten op 
het gebied van bijvoorbeeld internationalisering, tto, 
LOB en mentorzaken. Richting 2 betreft de verticale 
lijn van het ‘jaarlaagdoorbrekende’. Dat is de lijn 
van inhoud en die van de kwaliteit van het onderwijs 
in de sectie. De teamleider opereert daarmee in een 
matrixsysteem en dat systeem doet recht aan de 
verschillende processen die in een school lopen en 
op elkaar moeten worden afgestemd. Hiernaast is 
dat schematisch weergegeven.  

Directeur

Teamleider

Brugklassen

Docenten

Teamleider 

2,3MHV + 4M

Docenten

Teamleider

4+5Havo

Docenten

Teamleider

4,5,6Vwo

Docenten

Hoofd 
Bedrijfsvoering 

& OOP

Onderwijs 
ondersteunend 

personeel

Teamleider

Secties

Jaarlaag

Secties

Jaarlaag



 

 

 

15 / 61   Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Kagerstraat – Schoolplan 2019-2022 

 

 

 

2.10.3 Het Hoofd bedrijfsvoering & OOP 

Het Hoofd bedrijfsvoering en OOP draagt zorg voor het facilitair management (gebouw en inrichting). 

Hierbij werkt hij nauw samen met de afdeling huisvesting van het bestuursbureau van SCOL. Ook is 

hij verantwoordelijk voor de organisatie (personele formatie en de lesroosters). Verder is hij direct 

leidinggevende van het grootste gedeelte van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel). Het 

betreft hierbij de conciërges, technisch onderwijsassistenten en mediathecarissen. Vanwege hun taak 

in het onderwijs en/of in de teams vallen onderwijs-en teamassistenten onder de teamleiders. De 

administratieve medewerkers vallen rechtstreeks onder de locatiedirecteur. 

 

2.10.4 Rol van secties en de sectievoorzitter  

In de schoolleiding leeft de sterke behoefte aan een bredere verdeling van leiderschap over de 
organisatie. Vanuit die gedachte is het van belang dat de secties meer verantwoordelijkheid voor en 
eigenaarschap van de kwaliteit van het onderwijs krijgen en daarmee ook van de resultaten. Dit 
betekent dat de rol van de sectievoorzitter zal veranderen en daarmee ook de vaardigheden die nodig 
zijn om deze rol te vervullen. Dit betekent ook dat er een nieuwe taakomschrijving voor de 
sectievoorzitter dient te komen, gekoppeld aan bijpassende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
facilitering.  

 

2.10.5 Het mentoraat 

Alle leerlingen worden ingedeeld in een klas. Elke klas krijgt één docent die de klas begeleidt als 
groep. Deze docent is de mentor van de klas. De mentor staat centraal in de begeleiding van 
individuele leerlingen en van de klas als groep. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, 
voor leerlingen, voor vakdocenten, voor de zorg, voor de decaan en voor de teamleiders. 

 

In het begin van het jaar werkt de mentor vooral aan een ‘positieve groepsvorming’. We gebruiken 
hiervoor de methode van Maya-Bakker-De Jong. Uitgangspunt van de methode is dat storming- en 
norming-fase van de groepsvorming van volgorde wisselen en er sneller een ‘positieve groep’ 
ontstaat. Een positieve groep zorgt er namelijk voor dat leerlingen beter en makkelijker kunnen leren. 
Leerlingen werken samen met de mentor aan allerlei opdrachten die het groepsproces en de sociaal-
emotionele ontwikkeling bevorderen. Er zijn ook activiteiten buiten de les, die de leerlingen op een 
speelse manier helpen om een groep te worden, zowel bij de start van het schooljaar als daarna.  

 

In de brugklas zijn de leerlingen van veel verschillende basisscholen afkomstig. In 4hv komen zowel 
leerlingen van Visser ’t Hooft Lyceum Rijnsburg, Leiderdorp en Leiden samen, alsmede enkele andere 
(onderbouw)scholen en vmbo-locaties. Daarom wordt zowel in de brugklas als in leerjaar 4havo-vwo 
éxtra aandacht besteed aan positieve groepsvorming. 

 

2.10.6 Deel-medezeggenschapsraad 

In het kader van de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ is op het Visser ’t Hooft Lyceum een deel-
medezeggenschapsraad (DMR) actief. Naast de wettelijke rol speelt de DMR een belangrijke rol als 
‘sparringpartner’ van het LMT. De DMR bestaat uit twee leden van de leerling-, twee leden van de 
ouder- en vier leden van de personeelsgeleding. DMR en directeur hebben in onderling overleg de 
jaarplanning en de vergaderroutines vastgesteld, waarin onder andere de frequentie van de 
bijeenkomsten alsmede de wijze van agendering en bespreking staat beschreven. Onderwerpen die 
hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 

• jaarplannen school en afdelingen; 
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• overgangsnormen + PTA; 

• onderwijsresultaten vorig schooljaar; 

• locatiebegroting; 

• ouderbijdragen; 

• formatieplan locatie; 

• jaarrooster. 

 

2.10.7 Overige geledingen 

Andere geledingen van de school zijn: 

• leerlingenraden die als vertegenwoordiging van hun leerjaar fungeren richting de schoolleiding 
en de leerlinggeleding van de DMR; 

• zorgcoördinatoren (zie paragraaf 4.4); 

• de begeleiders van stagiaires en nieuwe docenten, aangestuurd door de 
opleidingscoördinator van ROS Rijnland en de BSL-coördinator (zie paragraaf 7.5 en 7.6); 

• het decanaat, dat met drie mavo-, havo- en vwo-decanen verantwoordelijk is voor de 
begeleiding van de leerlingen voor wat betreft de profiel en studiekeuze (zie paragraaf 4.3.10); 

• enkele expert- of ontwikkelgroepen op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling (bv TTO,  
internationalisering, talentontwikkeling en LOB), aangestuurd door docenten 

• coördinatoren voor verschillende beleidsgebieden zoals internationalisering, tto, ICT et cetera.  

 

2.11 Professionele cultuur 
In een professionele schoolcultuur3 leidt het gedrag van alle betrokkenen naar de doelen van de 
school en naar een toename van het welbevinden van iedereen. Dit komt leerlingen, ouders, 
docenten, oop en schoolleiding ten goede. Bij professionalisering in het onderwijs denken we vaak in 
termen van het primaire proces: het verbeteren van de pedagogische en didactische vaardigheden 
van docenten. De omgangscultuur, dat wil zeggen de interactie tussen docenten onderling, tussen 
docenten en alle andere betrokkenen, heeft echter een meer diepgaande werking op het primaire 
proces. De vraag is: ‘Hoe gaan wij hier met elkaar om? 

 

De cultuur van de school komt tot uiting in het gedrag dat leerlingen, ouders, docenten, oop en 
schoolleiding naar elkaar toe vertonen. We noemen de cultuur van de school professioneel wanneer 
aan vier criteria is voldaan: 

• het gedrag van alle betrokkenen leidt tot de doelen van de school; 

• het gedrag leidt tot een toename van het welbevinden en ontwikkeling van de persoon zelf; 

• het gedrag leidt ook tot een toename van het welbevinden en ontwikkeling van anderen; 

• bovendien wordt gedrag dat afbreuk doet aan deze drie regels, op vriendelijke wijze doch zeer 
duidelijk, begrensd. 

 

2.12 Interne en externe analyse  
In hoeverre de strategische doelen van het schoolplan 2014-2018 zijn gerealiseerd, is weergegeven in 
Bijlage 1. Om te komen tot een herformulering van de strategische doelen voor de komende vier jaar 
is door het LMT mede op basis van bijeenkomsten met andere geledingen een SWOT-analyse 
uitgevoerd. De analyse geeft zicht op de sterke kanten van de school (Strength), de zwakke kanten 
(Weakness), de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats). De uitkomsten van deze analyse 
vormen mede de basis voor het schoolplan en ons jaarplan. We zullen onze sterke kanten goed 

                                                      
3 Zie Henk Galenkamp - http://www.galenkampschut.nl/ (januari 2018) 

http://www.galenkampschut.nl/
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moeten onderhouden en onze zwakke punten aanpakken, kansen aangrijpen en antwoorden moeten 
vinden op de bedreigingen.  

 
Schoolinterne factoren 

Sterk  Zwak 

• Potentieel van leerlingen en docenten 

• Breed onderwijsaanbod 

• Imago en aantrekkingskracht tto 

• Organisatie kern is stevig (financieel, oop en 

lmt samenwerking) 

• Opleiding en stagebegeleiding 

• Eilandcultuur in de organisatie 

• Hoog docentenverloop 

• Bovenbouw rendement, inclusief 

examenresultaten 

• Conservatieve onderwijstijdinvulling 

• Locatie is te vol/te druk 

• Ervaren werkdruk en ziekteverzuim is hoog 

 
Externe factoren 

Kansen  Bedreigingen 

• Onderwijsontwikkelingen in het PO; 

doorlopende leerlijnen tto en 

wereldburgerschap 

• Nieuwe leerlingen en docenten 

• Toekomstige nieuwbouw 

• Toenemende globalisering 

• Samenwerking met de stad Leiden 

• Toenemende specialistische afhankelijkheid 

(rooster, ICT) 

• Personeelstekort  

• Maatschappelijke veranderingen m.b.t. 

werkmentaliteit/kwaliteit van leven (parttime 

werken, flexibel werken etc)  

• Politieke en maatschappelijke druk m.b.t. 

ouderbijdrages 

• Externe regelgeving overheid 

 

2.13 Strategische keuzes  
Vanuit de missie, visie en het profiel van de school is een aantal strategische keuzes geformuleerd 

voor de komende vier jaar. Deze zijn onder te verdelen in twee themagebieden: 

• wereldburgerschap; 

• de school als lerende organisatie, met betrekking tot o.a.: 

- een ‘lerende cultuur’; 

- didactisch handelen; 

- datagericht werken. 

2.13.1 Wereldburgerschap 

De school maakt in de komende jaren wereldburgerschap tot verbindend element van het onderwijs; 

zowel in de lessen als daarbuiten, zowel voor leerlingen in de tto-afdeling als de reguliere afdeling. In 

het curriculum van alle vakken wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan vragen als: 

• Welke rechten heb ik als mens (en kind) en hoe kan ik eraan bijdragen dat anderen deze 
rechten ook ontvangen? 

• Hoe ga ik om met verschillen tussen mensen en culturen? 

• Hoe lever ik een positieve bijdrage als (wereld)burger? 

• Wat zijn de consequenties van mijn gedrag voor de rest van de wereld? 

• Welke invloed heeft wat ‘daar’ gebeurt op mijn leven? 
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2.13.2 De school als lerende organisatie 

Groei en ontwikkeling zijn ook voor de school als geheel van groot belang. De verschillende 

geledingen van de school leren niet alleen aan, maar moeten zelf ook blijven leren. Dit principe 

vertaalt zich naar het onderwijs, de onderwijsorganisatie en het voltallige personeel.  

In een ‘lerende organisatie’ leren collega’s van en aan elkaar. Er heerst een mentaliteit van ‘het kan 

steeds beter’. De docenten willen het samen doen en nemen een kijkje in elkaars keuken. Zij streven 

ernaar samen beter onderwijs te realiseren, passend bij de visie van de school. 4  

 

Samengevat geeft onderstaand citaat van de directeur van het CSG Liudger in Waskemeer ons beeld 

van een lerende organisatie mooi weer. 

 

 

 

Wat nader uitgewerkt streven we naar een ‘lerende cultuur’ met een aantal typerende kenmerken.  

• De lerende cultuur zit in alle lagen: bij docenten, onderwijsondersteunend personeel, 

schoolleiding en leerlingen. Medewerkers motiveren de leerlingen om te leren. Dit ‘leren van 

de leerling’ neemt een centrale plaats in. 

• Veranderingen beginnen vaak met een (klein) groepje medewerkers die samen kijken hoe het 

onderwijs beter kan. Door ervaringen te delen en successen te laten zien, verspreidt het zich 

als een olievlek. 

• De school voert plannen echt uit en werkt volgens de PDCA-cyclus, waarbij medewerkers 

nieuwe dingen uitproberen en zich niet laten weerhouden door de angst dat het ook mis kan 

gaan. 

• De medewerkers gaan bij elkaar kijken en geven elkaar feedback. Ze reflecteren op hun eigen 

en elkaars werk. Collegiale consultatie en het werken met portfolio’s zijn gebruikelijk. 

• In het aannamebeleid stuurt de school op een lerende cultuur door nieuwe medewerkers aan 

te nemen die enthousiast zijn om volgens de visie te werken. 

Onderwijs 

Het Visser ’t Hooft Lyceum wil lering trekken uit de ervaringen van de huidige inrichting van het 

onderwijs en dat een rijker karakter geven, zodat het meer aansluit bij de behoeftes van de leerlingen 

en meer gericht is op kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn in de nabije toekomst. Te denken 

valt aan projectmatig en vakoverstijgend werken, meer autonomie en verantwoordelijkheid voor het 

leerproces bij de leerlingen, meer flexibele invullingen van lessen en roosters en andere manieren van 

toetsen en determinatie (bv formatief, RTTI). 

 

                                                      
4 Zie https://www.voion.nl/publicaties/kenmerken-van-een-lerende-organisatie  

https://www.voion.nl/publicaties/kenmerken-van-een-lerende-organisatie
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Het Visser ’t Hooft Lyceum maakt de ontwikkeling tot wereldburger tot een leerdoel, zowel binnen als 

buiten de lessen. Hierbij zijn goede mondeling en schriftelijk communicatievaardigheden in minimaal 

het Nederlands en Engels essentieel, zowel voor leerlingen in de reguliere afdeling als die voor tto 

hebben gekozen. De school zoekt daarbij ook samenwerking en aansluiting bij andere 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in de regio en daarbuiten (zoals Nuffic, 

BplusC, Rotary). Te denken valt aan zichtbare onderdelen met betrekking tot (wereld)burgerschap in 

de lessen en buiten les activiteiten, met een weerslag in LOB-documenten en een portfolio. De school 

intensiveert het contact met de Kennisstad Leiden (Gemeente, Universiteit en bedrijven) op het gebied 

van internationalisering en onderzoek. 

 

Het Visser ’t Hooft Lyceum wil met de secties, docenten en leerlingen onderzoeken hoe te komen tot 

betere kwantitatieve (slagingspercentage) en kwalitatieve (eindcijfers) resultaten. Het gaat dan ook om 

meer zichtbare en meetbare resultaten gerelateerd aan een rijkere onderwijsinvulling en 

wereldburgerschap. Te denken valt aan een grotere en intensievere rol voor LOB (profiel en 

beroepskeuze) in het onderwijsproces, de internationale en maatschappelijke stage, en een passende 

invulling van de excursies en uitwisselingen. Om de zichtbare en meetbare opbrengsten te delen is 

het ook van belang te investeren in de manieren waarop de school communiceert en naar buiten 

treedt (website, media, etc). 

 

Het Visser ’t Hooft Lyceum wil een belangrijkere rol in het onderwijs en de onderwijsorganisatie voor 

de vaksecties. Bij alle bovenstaande thema’s zullen de sectievoorzitters en de secties een meer 

sturende en verantwoordelijker rol krijgen. Te denken valt aan een nieuwe taakomschrijving voor 

sectievoorzitters en een andere taakinvulling in relaties tot de teams en jaarlagen.  

 

Personeel 

Het Visser wil al haar personeel (OP en OOP) meer in de gelegenheid stellen zich te blijven 

ontwikkelen. De school zet in op verdere professionalisering en loopbaanfasebegeleiding. Zaken die 

in de secties, het team en de functioneringsgesprekken met de teamleider nadrukkelijker aan de orde 

zullen komen. Deze ontwikkelingen passen bij de nieuwe rol van zowel de secties als bij de rol van 

school als opleidingsschool. Doel is om de autonomie en het eigenaarschap (voor het onderwijs, het 

vakgebied en de professionalisering) van het personeel te stimuleren.  

 

Het bovenstaande betekent dat er ook meer tijd beschikbaar moet komen voor bijvoorbeeld 

curriculumontwikkeling. De huidige afspraken die gemaakt zijn in het kader van ‘ontwikkeltijd voor 

docenten’ kunnen hiervoor de basis vormen.  

 

Door onderwijs en personeel (meer) onderdeel te laten zijn van de school als lerende organisatie stelt 

het Visser zich ook ten doel om een duurzame organisatie te zijn. Duurzaam in haar doel om 

leerlingen tot wereldburger te maken en om haar personeel een blijvend lerend perspectief te bieden. 

Een gezonde balans tussen werk en privé, mede in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid 

maakt daar deel van uit.  

 

Het Visser ’t Hooft Lyceum maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool ROS Rijnland, 

begeleidt stagiaires en leidt daarmee nieuwe collega’s op. We doen dit voor de eigen organisatie en 

vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. Doel is om onze rol als 

opleidingsschool uit te breiden en te versterken. Te denken valt aan het aanstellen van meer 

(vak)coaches en begeleiders en het intensiveren van onze contacten met opleidingsnetwerken. 
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2.14 Wat willen we bereiken?  

Organisatie- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen 

(indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

resultaat zijn we tevreden 

Tijd 

Internationaal gericht 

onderwijs 

Wereldburgerschap 

geïntegreerd in 

curriculum 

Zie 3.3 Leerlingen zijn na 

diplomering aantoonbaar 

internationaal competent 

2019-

2023 

Toekomstbestendige 

en ‘lerende’ 

organisatie 

Met en van elkaar 

leren staat centraal 

voor alle geledingen 

van de school: 

leerlingen, collega’s, 

stagiaires en, indien 

van toepassing, 

ouders. 

 Er wordt geleerd op basis 

van samenwerking, vanuit 

een duidelijke structuur. 

Er is een lerende cultuur op 

school. 

De schoolleiding faciliteert 

en stimuleert het leren. 

2019-

2023 

 Vermindering van 

ziekteverzuim en 

ervaren werkdruk. 

Betere balans 

tussen werk en 

privé in alle 

levensfasen.  

 Ziekteverzuim onder de 

benchmark. Scores bij 

medewerkerstevredenheids-

onderzoeken op 

werkdrukbeleving (Risico-

Inventarisatie en Evaluatie) 

boven de benchmark.  

2019-

2023 

 Een rookvrije school Algeheel 

verbod op 

roken 

Ondersteuning 

via GGD 

Er wordt door  leerlingen, 

medewerkers, ouders en 

gasten niet meer gerookt op 

het schoolterrein 

Vanaf 

01-08-

2019 
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3. Onderwijsresultaten 
 

In dit hoofdstuk staat beschreven welke resultaten we met het onderwijs op het Visser ’t Hooft Lyceum 

willen behalen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.5   

 

3.1 Algemeen 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten 

realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. We bieden leerlingen realistische 

kansen, waarbij we optimale leeropbrengsten nastreven en zorgen voor een goede doorstroom, zowel 

intern als naar het vervolgonderwijs. De leerlingen van onze school behalen tenminste de 

leerresultaten die op het niveau liggen dat verwacht kan worden op grond van de kenmerken van de 

leerling populatie (volgens de Regeling Leerresultaten VO). Dat betekent dat de driejaarsgemiddelden 

van de eindexamenresultaten en van de doorstroom in de bovenbouw boven de normering liggen die 

ervoor geldt. Bovendien behalen de leerlingen in de onderbouw het opleidingsniveau dat overeenkomt 

met het basisschooladvies en lopen zij gedurende hun schoolloopbaan weinig vertraging op. In Bijlage 

4 is een samenvatting van de onderwijsresultaten op basis van de inspectie-indicatoren weergegeven.  

 

3.2 Tweetalig onderwijs (tto 2.0) 
Vanaf 2019 geldt voor tto-scholen de nieuw ontwikkelde leidraad ‘tto 2.0’. Deze leidraad is door Nuffic 
in samenspraak met het netwerk van tto-scholen ontwikkeld.6 Hierin wordt tto als volgt omschreven.  
 
“Het tweetalig onderwijs levert leerlingen af die zich thuis voelen in de wereld. Ze bewegen zich 
gemakkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Ze 
spreken uitstekend Engels en kunnen daarin vrijwel net zo goed communiceren als in hun moedertaal. 
De leerlingen zijn betrokken bij de wereld en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen. 
Ze zijn zich bewust van andere opvattingen en culturen, en ze staan ervoor open. Ze gaan actief op 
zoek naar verschillende perspectieven op maatschappelijke vraagstukken, kunnen erop reflecteren en 
ervan leren (cognitieve flexibiliteit).” 
 
Samengevat rust tto 2.0 op drie pijlers: 

• taalvaardigheid Engels op een hoog niveau; 

• wereldburgerschap (world citizenship); 

• persoonsontwikkeling (personal growth). 
 
In de tto-afdeling van het Visser ’t Hooft Lyceum geldt voor zowel voor de leerlingen als de docenten 
de kwaliteitsstandaard van Nuffic TTO 2.0.7 Deze standaard van tweetalig onderwijs waarborgt de 
kwaliteit en vormt de belangrijkste leidraad voor beginnende en gevorderde tto-scholen.  
 
De belangrijkste punten in de standaard beschrijven: 

• het gewenste taalniveau van leerling en docent; 

• de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken; 

• de gewenste onderwijstijd in het Engels; 

                                                      
5 Zie Goed Onderwijs en de Cultuur van het Meten (Biesta, 2012) 
6 Zie voor een uitgebreide beschrijving van tto 2.0 https://www.nuffic.nl/publicaties/tto-20-vernieuwing-van-het-
tweetalig-onderwijs-vo/.  
7 Zie voor het volledige overzicht van de kwaliteitseisen van tto 2.0 
https://www.nuffic.nl/publicaties/kwaliteitsstandaard-tweetalig-onderwijs-20/. 

 

https://www.nuffic.nl/publicaties/tto-20-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo/
https://www.nuffic.nl/publicaties/tto-20-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo/
https://www.nuffic.nl/publicaties/kwaliteitsstandaard-tweetalig-onderwijs-20/
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• de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding; 

• de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten. 
 
Voor wat betreft de beheersing van de Engelse taal streeft het Visser ’t Hooft Lyceum voor de tto-
leerlingen het onderstaande na:  

• havo-leerlingen behalen aan het einde van klas 5 één van de volgende certificaten uit het 
International Baccalaureate Diploma Programme: English B Higher Level of Language and 
Literature Standard Level; 

• vwo-leerlingen behalen aan het einde van klas 6 het volgende certificaat uit het International 
Baccalaureate Diploma Programme: Language and Literature Higher Level. 

 

3.3 Wereldburgerschap 
Het Visser ’t Hooft Lyceum wil alle leerlingen opleiden tot ‘wereldburger’. Voor de definitie van 
wereldburgerschap gebruiken we de beschrijving die onderdeel is van het tto 2.0-kader. 
 
“Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Ze doen kennis op over tradities, 
gebruiken en politieke werkelijkheden elders; en over grensoverschrijdende thematieken zoals 
duurzaamheid, veiligheid, schaarste en migratie. Ook worden ze zich ervan bewust hoe het in eigen 
land toe gaat: ze leren over de Nederlandse democratie vanuit een lokaal, nationaal én internationaal 
perspectief. Verder krijgen ze specifieke vaardigheden mee als debatteren, 
bemiddelen/onderhandelen, speechen en 
betogen schrijven, allemaal in een internationale 
context. Dit wordt bereikt door de internationale 
setting dagelijks de school in te brengen en 
omgekeerd de leerlingen de wereld in te sturen.” 
 
Voor de praktische invulling van het begrip 
wereldburgerschap in de dagelijkse 
onderwijspraktijk werken we met ‘The OECD 
PISA global competence framework’.8 Hierin 
worden vier verschillende dimensies van ‘global 
competence’ onderscheiden die zijn 
weergegeven in figuur 1. In het Nederlands 
levert dit de volgende definities van de 
verschillende ‘druppels’ op. 

• Ik onderzoek lokale, mondiale en 
interculturele onderwerpen. 

• Ik begrijp en erken andere 
perspectieven en wereldbeelden. 

• Ik begeef me in open, toepasselijke en 
effectieve culturele interacties. 

• Ik neem actie voor het collectieve welzijn en 
duurzame ontwikkeling. 

 
De leerlingen doen bij verschillende type onderwijsactiviteiten (lessen, projecten, 
excursies/uitwisselingen/stages etc.) ervaring op met deze aspecten van wereldburgerschap. 
Docenten expliciteren de koppeling tussen activiteit en het framework en leerlingen leggen hun 
ontwikkeling op hoofdlijnen vast in hun portfolio. De derde pijler van tto, persoonsontwikkeling 
(personal growth) maakt hier ook onderdeel van uit. 

                                                      
8 Zie https://www.oecd-ilibrary.org/ 

Figuur 1: Vier dimensies van 'Global competence' 

https://www.oecd-ilibrary.org/
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3.4 Versterkt taalonderwijs 
Naast tto biedt het Visser ’t Hooft Lyceum leerlingen de mogelijkheid om de volgende moderne 
vreemde talen op verschillende hogere en internationaal erkende niveau’s af te sluiten: 

• Chinees, in de vorm van HSK; 

• Duits, in de vorm van Goethe; 

• Frans, in de vorm van Delf; 

• Spaans in de vorm van DELE, als onderdeel van Camino Español (zie paragraaf 4.3.7).  
 

3.5 Doorstroom vmbo-havo 

Vmbo-leerlingen op het Visser ’t Hooft Lyceum kunnen ervoor kiezen om examen te doen in een extra 
vak. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-
havo’, gaan we ervan uit dat een ‘vmbo-t-diploma met een passend extra vak’ recht geeft op 
doorstroom tot het havo. Er worden hierbij geen aanvullende eisen aan de leerling gesteld. Wel zal 
altijd tussen leerling, ouders en school (mentor, decaan, teamleider) besproken worden of het havo 
het beste vervolgtraject is, of dat een alternatieve opleiding de voorkeur geniet. 
 

3.6 Onderwijsresultaten - Wat willen we bereiken? 
 

Onderwijsresultaten- Doelen en Ambities 

Aansluiting 

bij de 

strategische 

koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

resultaat zijn we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

 

Doorgaande 

leerlijnen 

Verbetering 

eindexamenresultaten 

Secties maken plan 

van aanpak om 

examenresultaten 

te verbeteren. 

Plannen worden 

met de voor de 

sectie 

verantwoordelijke 

teamleider 

besproken en 

worden in het LMT 

besproken en 

‘gebundeld 

gedeeld’ met alle 

secties.  

• Examenresultaten 

minimaal op het 

niveau van 2017 

(gemiddeld 90%), 

geen afdelingen 

onder de 88% 

• CE-gemiddelde weer 

minimaal op het 

niveau van 2017: 

mavo 6,43 / havo 

6,35 / vwo 6,38 

• Examenresultaten 

minimaal op het 

niveau van de 

landelijke 

gemiddeldes per 

afdeling wat betreft 

het 

slagingspercentage 

en de CE-

gemiddeldes. 

2019-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2023 

  

 

Via project 

‘Werken met data 

in het VO’. 

Inspectie-indicatoren: 2019-

2023 
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Blijven werken aan 

verbetering van de 

kwaliteit van de 

lessen 

(activerende 

didactiek, 

differentiatie, 

maatwerk, etc.) en 

determinatie. 

Investeren in 

examentrainingen 

voor minder 

ervaren collega’s 

door (o.a.) ervaren 

docenten (train de 

trainer). 

• Onderwijspositie t.o.v. 
advies po: boven de 
norm 

• Onderbouwrendement: 
boven de norm 

• Bovenbouwrendement: 
boven de norm  

• CE-gemiddelde boven 
de norm 

Schoolindicatoren: 

• Voor elk vak: ∆ SE-CE 
tussen 0,5 en -0,5 

• Voor elk vak: CE-
gemiddelde percentiel 
>50% 

Internationaal 

gericht 

onderwijs 

Behalen keurmerk tto-

seniorschool 

Expertgroep tto 

2.0 

Aanstellen 

coördinator 

internationalisering 

en uitwisselingen 

Behalen keurmerk tto-

seniorschool, visitatie 

12.11.2019 

 

2019-

2020 

 Leerlingen worden 

opgeleid/gevormd tot 

wereldburgers 

Integratie van 

internationale 

kennis en ervaring 

in het curriculum 

en in 

na/buitenschoolse 

activiteiten 

Elke leerling kan zijn 

wereldburgerschap en 

persoonlijke groei 

aantonen dmv 

documenten (b.v. Portfolio) 

2019-

2020 voor 

tto-

leerlingen 

2019-

2023 voor 

‘NL-

leerlingen’ 

 Toename van 

deelname aan het 

(versterkt) 

taalonderwijs in Duits, 

Frans, Spaans en 

Chinees. 

 

Het MVT-plan (zie 

hoofdstuk 4) 

Volwaardige klassen voor 

Goethe, Delf, 

Spaans/Camino en 

Chinees  

2020-

2023 

Gelijke 

kansen voor 

al onze 

leerlingen 

Doorgaande 

leerlijnen 

Doorstroomrecht 

vmbo-havo 

 

Integratie van 

‘internationale’ 

leerlingen 

Afstemming vmbo- 

en havo-

curriculum 

Intake en instroom 

beleid ontwerpen 

(NT2, 

dispensaties) 

Elke vmbo-leerling met 

extra vak is voldoende 

kansrijk op het havo 

 

Goede doorstroom van 

deze leerlingen op niveau. 

2019-

2023 

 

 

 

2019-

2023 
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4. Onderwijskundig beleid 
 
De uitgangspunten van de onderwijskundige visie van het Visser ’t Hooft Lyceum zijn reeds 
beschreven in de paragrafen 0 t/m 2.8. In dit hoofdstuk worden de uitganspunten nader uitgewerkt. 
 

4.1 Lesduur 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met een 60-minutenrooster in plaats van een 45-

minutenrooster. Dit hangt samen met de wijze waarop we het leerproces in onze lessen willen 

vormgeven. Voor een les met een ‘kop, romp en een staart’, met activerende didactiek binnen de 

verschillende fasen, met ruimte voor feedback en reflectie, is een bepaalde lesduur nodig. 

Wetenschappelijk is aangetoond dat het ‘diepere leren’, docent-gestuurd onderwijs met heldere 

groepsinstructie veel interactie en gerichte feedback, meer effect sorteert dan onderwijs waarbij de 

docent als coach fungeert en leerlingen zelfstandig zaken moeten ontdekken of uitzoeken.9 Met meer 

effect wordt bedoeld dat de impact op het leren van de leerling groter is: leerlingen leren meer en 

beter.  

 

4.2 Didactisch handelen - De goede les 
Binnen onze school vinden wij goede didactiek van groot belang. De docenten plannen en 
structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Dit doen zij door 
gebruik te maken van de informatie in het leerlingvolgsysteem, de rapport/voortgangs-vergaderingen 
en de informele contactmomenten met mentor en collega-docenten. Hierdoor zorgen zij ervoor dat het 
niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen.  
 
De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.  
Hoe dat binnen onze school gebeurt staat beschreven in paragraaf 4.3.9 (doorlopende leerlijn). 
 
Het pedagogisch en didactisch handelen borgen wij doordat tenminste een keer per jaar een 

teamleider een les van een docent observeert en nabespreekt. Daarnaast is pedagogisch handelen 

opgenomen in onze tevredenheidsonderzoeken. In het geval hier aanleiding toe is, gaat de teamleider 

met de docent in gesprek. 

 
Mede op basis van ‘De vijf rollen van de docent’10 en ‘Leren zichtbaar maken’ is een kijkwijzer voor ‘de 
goede les’ ontwikkeld, die als Bijlage 2 is bijgevoegd. Het formulier is niet als een normatief instrument 
bedoeld, maar biedt wel een handreiking aan de docenten. De kijkwijzer wordt gebruikt bij 
lesobservaties door teamleiders en docenten onderling en kan ook gebruikt worden bij stagiaires. De 
kijkwijzer vormt de basis van de nabespreking van de geobserveerde les. De kijkwijzerformulieren en 
de ‘verslagen’ van de nabesprekingen kunnen door de docent gebruikt worden in het 
‘bekwaamheidsdossier’.  
 
Voor lesobservaties in de tto-afdeling wordt (aanvullend) gebruik gemaakt van het ‘Observation form 
‘Peer supervision TTO’ dat in Bijlage 3 is weergegeven. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de CLIL-
skills van de docent (zie paragraaf 4.3.6). 
 

                                                      
9 John Hattie – Leren zichtbaar maken 
10 Gastheer, Presentator, Didacticus, Pedagoog, Afsluiter (zie o.a. https://www.leraar24.nl/69306/effectievere-
lessen-met-de-vijf-rollen-van-de-leraar/) 

https://www.leraar24.nl/69306/effectievere-lessen-met-de-vijf-rollen-van-de-leraar/
https://www.leraar24.nl/69306/effectievere-lessen-met-de-vijf-rollen-van-de-leraar/
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4.3 Het aanbod op onze school, toetsing & afsluiting   
Wij vinden het belangrijk dat het aanbod op onze school de leerlingen voorbereidt op het 

(internationale) vervolgonderwijs en de steeds internationaler wordende samenleving. We bieden de 

volgende onderwijsprogramma’s aan: 

• regulier mavo (vmbo-t), havo en atheneum; 

• tto havo, atheneum en gymnasium. 

In het eerste leerjaar is er zowel sprake van zowel heterogene (bv mavo-havo of havo-vwo) als 

homogene brugklassen. Enerzijds komt dit doordat basisscholen in toenemende mate gemengde 

adviezen geven. Anderzijds hangt dit samen met het aantal aanmeldingen op de verschillende 

niveaus en afdelingen (NL-talig/tto). Vanaf het tweede jaar zijn de klassen in principe homogeen van 

karakter. In incidentele gevallen kan worden besloten om bijvoorbeeld een havo-vwo-klas ook in het 

tweede leerjaar te laten bestaan. 

 

In de brugklas kiezen alle leerlingen zogenaamde keuzemodules, waardoor een bijzonder accent aan 

de opleiding wordt toegevoegd. Op dit moment is er keuze uit Spaans, Chinees, drama, filosofie, 

sport-algemeen en voetbal. De meeste modules krijgen in klas 2 en 3 een vervolg in zogenaamde 

keuzevakken, waarbij ook gekozen kan worden voor beeldende vorming en muziek. 

 

4.3.1 Mavo (vmbo-t) 

In de eerste twee leerjaren van de mavo volgen de leerlingen, op de module en het keuzevak na, een 

vast programma. In de derde klas worden de eerste vakkeuzes gemaakt ter voorbereiding van het 

eindexamen. In de vierde klas kiezen de leerlingen naast de vakken uit het zogenaamde 

‘gemeenschappelijk deel’ (o.a. Nederlands, Engels, maatschappijleer) twee vakken binnen hun 

‘profieldeel'. De verschillende mogelijkheden zijn: 

• Techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde; 

• Zorg & Welzijn: biologie en een keuze uit: wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis; 

• Economie: economie en een keuze uit: Frans, Duits of wiskunde; 

• Landbouw: wiskunde en een keuze uit: natuur- en scheikunde of biologie. 

Daarnaast kiezen ze twee of drie vakken in het ’vrije deel’. DUO heeft een mooi overzicht gemaakt 

van de benodigde vakken voor de mavo.11 Voor doorstromen naar het mbo is een eindexamen in zes 

vakken voldoende. Voor doorstroom naar de havo moet een leerling examen doen in zeven vakken. 

 

4.3.2 Havo en Vwo 

In de onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) van havo en vwo volgen de leerlingen, op de module en het 

keuzevak na, een vast programma. Het programma voor de bovenbouw bestaat uit het zogenaamde 

‘gemeenschappelijk deel’ (o.a. Nederlands, Engels, maatschappijleer), ‘profieldeel’ en ‘vrije deel’. 12  

 

Wat betreft het profieldeel kunnen de leerlingen kiezen uit: 

• Cultuur en Maatschappij (CM); 

• Economie en Maatschappij (EM); 

                                                      
11 Zie https://duo.nl/images/vakkenschema-vmbo-tl-2019.pdf. Niet alle hierin genoemde vakken en 
vakkencombinaties worden op het Visser ‘t Hooft Lyceum aangeboden. 
12 Voor een overzicht van het programma van (de bovenbouw van) havo en vwo zie: 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-de-havo-in-elkaar 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-vwo-in-elkaar 

https://duo.nl/images/vakkenschema-vmbo-tl-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-de-havo-in-elkaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-vwo-in-elkaar
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• Natuur en Gezondheid (NG); 

• Natuur en Techniek (NT). 

Binnen het vrije deel kiezen de leerlingen nog minimaal een vak.  

 

Op het Visser ’t Hooft Lyceum worden in de bovenbouw de volgende vakken aangeboden.  

Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie, Beeldende Vorming, BSM (Bewegen, sport en maatschappij - 

alleen havo), Biologie, Chinees (alleen vwo), CKV (Culturele en kunstzinnige vorming), Drama, Duits 

(+Goethe), Economie, Engels, Frans (+Delf), Geschiedenis, Global Perspectives, Godsdienst, Grieks 

en Latijn (alleen gymnasium), KUA (Kunst algemeen), Lichamelijke opvoeding, Maatschappijleer, 

Muziek, Natuurkunde, Nederlands, NLT, Scheikunde, Spaans (+Dele/Camino Español), en Wiskunde 

(A,B,C,D).13 

 

4.3.3 Havo en Vwo tto 

Het curriculum van de tto-afdeling zijn zodanig opgezet dat wordt voldaan aan de Nuffic-normen voor 

tto. De leerlingen op de tto-afdeling volgen minimaal 50% van het programma in een andere taal 

(voornamelijk Engels). Het gaat hierbij onder andere om: 

• lessons English, history, geography, economics, religious education, mathematics, biology, 

physics, chemistry, physical education, social studies, Global Perspectives, arts and music; 

• een verplichte uitwisseling in de onderbouw; 

• een internationale stage in de bovenbouw; 

• het profielwerkstuk 

• het afleggen van het examen ‘English B Higher Level’ of ‘Language and Literature Standard Level’ 

van het International Baccalaureate Diploma Programme. 

4.3.4 Gymnasium tto 

De gymnasiumopleiding is, net als de andere opleidingen, internationaal georiënteerd. Voor 

gymnasiumleerlingen krijgt die internationale oriëntatie inhoud door een verdieping in de talige, 

culturele en historische context van de Oudheid. Gymnasium is op Visser ’t Hooft per definitie 

tweetalig. Onze ervaring is dat leerlingen op het gymnasium wel wat uitdaging kunnen gebruiken. Het 

gymnasium op het Visser ‘t Hooft Lyceum wil leerlingen een brede culturele en intellectuele vorming 

bieden. Het aspect van Bildung speelt daarin een belangrijke rol, die nog nader uitgewerkt wordt. 

 

4.3.5 Taalgericht vakonderwijs 

Analyse van de onderwijsresultaten laat zien dat een substantieel deel van de leerlingen onvoldoende 
taalvaardig is. Dit uit zich onder andere in problemen met betrekking tot tekstvaardigheid, spelfouten, 
foutieve zinsconstructies en onlogische/onbegrijpelijke redenaties bij de verschillende vakken. Om de 
leerlingen taalvaardiger te maken hebben we gekozen voor de ontwikkeling van taalbeleid in de vorm 
van ‘Taalgericht vakonderwijs’ 14.  
 
Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een 
belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt. Elke vakdocent is daarmee ook een 
taaldocent. Uitgangspunt van ‘Taalgericht vakonderwijs’ is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht 
te geven in de vaklessen. De vakinhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in 

                                                      
13 Niet alle combinaties van vakken zijn mogelijk. 
14 Zie http://taalgerichtvakonderwijs.nl/  

http://taalgerichtvakonderwijs.nl/
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vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt 
bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid. 
 
Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun. De 
eerste twee begrippen, context en interactie, zijn niet specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Alle 
docenten werken met contexten en samenwerkend leren levert veel zinvolle interactie. Voor 
vaktaalleren is aandacht voor beide echter onmisbaar. Door de leerlingen daarbij op diverse manieren 
taalsteun te geven, is het leerproces te optimaliseren. 
 

4.3.6 Taalvaardigheid in het tto 

Een belangrijke pijler onder het tweetalig onderwijs is de aandacht voor taalvaardigheid in de vreemde 

taal. Op het Visser ’t Hooft Lyceum wordt taalvaardigheid op twee manieren gestimuleerd: 

• via het principe 'doeltaal = voertaal'; 

• via een speciale didactiek die bij tto hoort: 'Content and Language Integrated Learning' 

(CLIL)15.  

CLIL is dé didactiek achter tweetalig onderwijs. De belangrijkste kenmerken ervan zijn. 

 

De vakdocent is ook taaldocent 

Vakdocenten zijn medeverantwoordelijk voor de taalverwerving van de leerlingen. Zij geven feedback 

op presentaties, opdrachten en werkstukken, maar ook op de taal. Dat begint doorgaans met 

eenvoudige correcties en ontwikkelt zich na verloop van tijd tot een serieuze bijdrage aan de 

taalontwikkeling en woordenschat van leerlingen. De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs 

in de taal die bij een specifiek vak hoort. Kijk voor voorbeelden bij de opdracht 'CLIL 1'. 

 

Het gebruik van activerende werkvormen 

Tweetalig onderwijs vergt een communicatieve instelling van de docent. Hij laat leerlingen niet alleen 

luisteren, maar vooral ook spreken en schrijven, zodat ze actief met de taal aan de slag gaan. Er is 

veel ruimte voor interactie in de les. Dat gaat verder dan ‘overleg maar even met elkaar’. Het 

lesmateriaal en de opdrachten moeten worden aangepast aan deze communicatieve benadering.  

Docenten die met CLIL werken, vinden de didactiek volkomen vanzelfsprekend. Leerlingen verwerken 

de taal beter als ze hem zelf veel moeten gebruiken, en dat gaat in zeer hoog tempo. De docent is 

nog steeds de vakexpert, maar hij is minder aan het woord dan in het reguliere onderwijs.  

 

Implicaties voor andere moderne vreemde talen 

De wijze waarop leerlingen op het Visser ’t Hooft het Engels leren, heeft ook gevolgen voor de manier 

waarop andere moderne vreemde talen wordt aangeleerd. Bij Duits, Frans en Spaans worden de 

principes van LinQ16 gebruikt: 

• doeltaal is voertaal; 

• communicatief onderwijs; 

• authentieke taalsituaties; 

• aandacht voor land, cultuur en actualiteit; 

• gebruik van Europese instrumenten om taalniveau aan te tonen. 

                                                      
15 CLIL is te zien als de Engelse variant van ‘Taalgericht vakonderwijs’. 
16 Zie https://www.nuffic.nl/onderwerpen/linq/ 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/linq/


 

 

 

29 / 61   Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Kagerstraat – Schoolplan 2019-2022 

 

 

4.3.7 Camino Español 

Sinds het schooljaar 2014-2015 werkt het Visser ’t Hooft Lyceum (als een van de twee scholen in 

Nederland) intensief samen met het Spaanse ministerie van onderwijs. Na een voorbereiding als 

keuzevak Spaans in de onderbouw, kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor Camino Español, 

een intensief Spaans programma gegeven door een ‘native speaker’ volgens de CLIL-didactiek. Het 

Camino-programma omvat meer lestijd en (interculturele) activiteiten dan het reguliere programma 

Spaans. Camino-leerlingen doen ook het DELE-examen, (‘Diploma de Español como Lengua 

Extranjera’), wat vergelijkbaar is met ‘Cambridge English’. Hierdoor levert het programma voor 

Camino-leerlingen een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van hun wereldburgerschap. 

 

4.3.8 Gelijkschakeling en versterking moderne vreemde talen 

De status van de vier moderne vreemde talen (MVT) die op het Visser ’t Hooft Lyceum naast Engels 

worden aangeboden is momenteel niet dezelfde. Duits en Frans is voor alle leerlingen verplicht, terwijl 

Spaans en Chinees uitsluitend als module/keuzevak kan worden gekozen, waardoor de 

laatstgenoemde vakken door veel minder leerlingen worden gevolgd. Vanwege het internationale 

profiel van onze school willen we deze vier talen graag behouden, maar op een zodanige wijze dat ze 

een gelijkwaardige status hebben en door leerlingen in gelijke mate kunnen worden gekozen. Tevens 

dient het niveau van deze vakken te worden versterkt, want bij het eindexamen wordt structureel in de 

lage percentielen gescoord.  

 

Op basis van het bovenstaande is een concept MVT-plan opgesteld, wat de komende tijd nader dient 

te worden uitgewerkt en getoetst te worden op haalbaarheid. 

• In leerjaar 1 volgen leerlingen drie of vier gelijkwaardige modules: Duits, Frans, Spaans en 

Chinees.17 De secties maken gezamenlijk een opzet voor de modules, waarbij aandacht wordt 

besteed aan taal, cultuur en wereldburgerschap. De modules worden in carrouselvorm in een 

klassensetting aangeboden. 

• Na het 1e leerjaar gaan de leerlingen door met twee MVT’s. De klassenstructuur wordt dan 

losgelaten om de leerlingen op niveau in te kunnen delen. Als onderdeel van 

wereldburgerschap worden leerlingen onder andere voorbereid voor de uitwisseling in leerjaar 

3. In dat leerjaar maken leerlingen ook de keuze voor de bovenbouw, waarbij ze afhankelijk 

van het niveau, profiel en keuzevak naast Engels, twee, een of geen MVT hebben. 

4.3.9 Doorlopende leerlijn 

Binnen deze vakgebieden en profielen hebben we een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. 

Daarbij zorgen we ervoor dat de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen 

zijn verdeeld. De (locatie overstijgende) secties zijn hier primair eigenaar van. Zij zorgen ervoor dat de 

doorlopende leerlijn is beschreven in het vakwerkplan met een programma van toetsing voor de 

onderbouw (PTO) en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de bovenbouw. In de 

vakwerkplannen worden de kerndoelen en eindtermen van desbetreffend vak benoemd en waar en 

hoe deze behandeld worden. De kwaliteit van de toetsen dient te zijn geborgd, bijvoorbeeld doordat 

gebruik wordt gemaakt van de RTTI-methodiek.18 Tevens worden toetsen door minimaal een collega 

van feedback voorzien. Dit vormt de basis voor het hernieuwde toetsbeleid. 

 

 

                                                      
17 Vooralsnog bestaat volgens de wet het vak Chinees uitsluitend op het vwo als volwaardig examenvak.  
18 Zie voor toelichting https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/toetsen/rtti-achtergrond 

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/toetsen/rtti-achtergrond
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Ons aanbod omvat ook de referentieniveaus taal en rekenen. De voortgang van de individuele 

leerlingen meten we t/m leerjaar 3 door middel van de Cito VAS-toetsen. Indien nodig wordt de 

leerling extra remediering geboden, eventueel begeleid door een remedial teacher. Cumulatief leveren 

de resultaten de voortgang op het niveau van klas, afdeling, leerjaar en gehele onderbouw. In de 

bovenbouw is rekenen geïntegreerd in de methode wiskunde. Voor havo-leerlingen zonder wiskunde 

staat rekenen apart op de lessentabel. 

 

Locatie overstijgende leerlijn 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen uit de onderbouwlocaties drempelloos instromen op de locatie 

Kagerstraat, strekken de doorlopende leerlijnen zich ook uit tot de locaties Leiderdorp en Rijnsburg. 

Van belang is in ieder geval om op sectieniveau met elkaar af te stemmen wat het vereiste niveau is 

voor leerlingen wat betreft kennis, vaardigheden en attitude om succesvol in te kunnen stromen. Hoe 

dat wordt gerealiseerd is aan de verschillende locaties. Dit betekent dat er verschillen in PTO en PTA 

kunnen zijn. Samenwerking op sectie én managementniveau blijft echter van belang om de (locatie 

overstijgende) doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw te verbeteren. Daartoe worden jaarlijks 

onder andere momenten gepland voor locatie overstijgende sectiebijeenkomsten, zodat van elkaar 

kan worden geleerd. 

 

4.3.10 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)  

Het aanbod op onze school bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. Met 

LOB willen wij onze leerlingen voorbereiden om, in deze snel veranderende wereld, zelf richting te 

geven aan hun carrière, levensloop en algemene ontwikkeling, door hen te leren om bewuste keuzes 

te maken op basis van wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. De begeleiding bij het maken van 

een studiekeuze is, naast het halen van een diploma, een tweede hoofdtaak van het voortgezet 

onderwijs. Dit is ook één van de speerpunten van de onderwijsinspectie. Leerlingen goed 

voorbereiden op middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 

onderwijs. Omdat goede LOB de uitval in het eerste studiejaar met naar schatting 30% kan 

terugbrengen, is het belangrijk dit in gedegen samenwerking tussen docenten, mentoren en leerlingen 

(met hun ouders) vorm te geven. Daarbij gaat het in de onderbouw  om de profielkeuze en in de 

bovenbouw om de studiekeuze. Alle leerlingen werken met de methode Qompas, waarin zij een 

portfolio opbouwen dat meegenomen kan worden naar de vervolgopleiding.  

 

Het LOB-traject is op onze school op de volgende manier ingericht: 

• doorlopend programma in/om de mentorlessen; 

• voorlichtingsbijeenkomsten; 

• (internationale) stageweek voor tto-leerlingen; 

• Verplichting voor leerlingen van het bezoeken van open dagen/meeloopdagen; 

• samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. 

Leerlingen worden op het gebied van LOB in de eerste plaats ondersteund door hun mentor. De 

mentor biedt het curriculum aan en dient als eerste aanspreekpunt voor leerlingen. De decaan is 

verantwoordelijk voor het curriculum dat de mentoren aanbieden. De decaan levert de benodigde 

informatie aan, monitort de vooruitgang en is een vraagbaak voor zowel de mentoren als voor 

leerlingen die twijfels hebben bij het maken van loopbaankeuzes.  

 

In de nabije toekomst willen we ook de ouders meer betrekken bij het LOB-proces. Als derde punt van 

de ‘pedagogische driehoek’ (leerling-school-ouders) spelen de ouders een cruciale rol in de 

begeleiding van de leerling in het keuzeproces. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouders grote 
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invloed hebben op de loopbaankeuzes van hun kind. Kinderen zien hierbij hun ouders ook als de 

voornaamste gesprekspartner. Deze loopbaangesprekken gaan van basisschool, middelbare school, 

vervolgonderwijs tot aan de eerste baan.  

 

4.3.11 Toetsing en afsluiting 

Voor de examinering heeft onze school een zogenaamd ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ 

(PTA) en examenreglement opgesteld. Deze beide documenten verstrekken wij jaarlijks voor 1 

oktober aan de inspectie van het Onderwijs en aan de examenkandidaten. De PTA’s en het 

examenreglement voldoen aan de wet-en regelgeving, zoals deze zijn opgenomen in het 

Examenbesluit VO.  

 

Naar aanleiding van het interne SCOL-onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens, alsmede 

het VO-raad rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’, wordt zowel het examenreglement als het PTA 

voor de verschillende vakken onder de loep genomen en indien nodig herzien. Ook de kwaliteit van de 

schoolexamens wordt daaronder verstaan. 

 

4.4 Zorg en begeleiding  
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom 
vinden we het belangrijk dat het aanbod op onze scholen aansluit bij het niveau van de leerlingen. Dit 
aanbod kan gedurende de schoolloopbaan verdiept en verbreed worden, zodanig dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. In 4.3 hebben wij ons aanbod beschreven. Hieronder 
gaan we dieper in op onze zorgstructuur. 
 

4.4.1 De zorgstructuur 

Het Visser 't Hooft Lyceum gaat uit van een geïntegreerde leerlingbegeleiding. De leerlingbegeleiding 

is een verantwoordelijkheid van het gehele team. Dit betekent dat er tijdens de lesuren aandacht is 

voor het welbevinden van de leerling en zijn of haar behoeften op cognitief en sociaal-emotioneel 

gebied. De begeleiding is gericht op: 

• Cognitieve ontwikkeling: ondersteuning in het leerproces, ondersteuning bij de leerresultaten, 

aanleren van verschillende leerstrategieën, verbetering van de werkhouding en opheffen van 

achterstanden. 

• Ontwikkeling van keuze- en beroepsvaardigheden: ondersteunen bij het aanleren van 

vaardigheden die voor beroepsuitoefening van belang zijn en ondersteunen bij afwegingen die 

leerlingen maken ten aanzien van hun toekomst, doorstroming naar vervolgonderwijs, met als 

doel een passende loopbaan. 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: signaleren, bespreken en aanpakken van blokkades die het 

leerproces (kunnen) belemmeren met als doel het welzijn van de leerling te verbeteren. 

• Thuiszitters en leerlingen die structurele absentie vertonen: ondersteuning bij het re-

integratietraject in samenwerking met onze ketenpartners. 

 

De mentor neemt in dit proces een centrale plaats in.  Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor 

volgt het functioneren van zijn leerlingen zowel wat betreft de leerresultaten als de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Hij onderhoudt persoonlijk contact met de leerling. Daarnaast is hij het eerste 

aanspreekpunt voor de ouders. 

 



 

 

 

32 / 61   Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Kagerstraat – Schoolplan 2019-2022 

 

 

De mentor kan advies of ondersteuning vragen aan de zorgcoördinator van de betreffende afdeling. 

Het Visser ’t Hooft Lyceum heeft drie zorgcoördinatoren, elk van hen heeft een afdeling onder haar 

hoede: 

• klas 1-2, 3-4 Mavo; 

• klas 3 Havo-VWO, klas 4-5-6 VWO; 

• klas 4-5 Havo.  

 

De zorgcoördinator ondersteunt de mentor, zet ondersteuning in waar nodig en schrijft (mee aan) het 

OPP (ontwikkelperspectief – zie onder). Daarnaast nemen zorgcoördinatoren zitting in de interne 

ondersteuningscommissie (IOC) en onderhouden zij nauwe contacten met de externe zorginstanties. 

 

Er is een verschuiving gaande in de wijze waarop er beroep wordt gedaan op de zorgcoördinatoren, 
waarbij het steeds meer gaat om de begeleiding van leerlingen met bijvoorbeeld faalangst en sociaal 
emotionele problematiek in plaats van ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, zoals, 
het maken van planningen. Mentoren bieden nu meer eerstelijns ondersteuning en verwijzen door bij 
‘zwaardere’ problematiek naar leerlingcoaches of zorgcoördinator. Taken van een mentor zijn opnieuw 
beschreven en daardoor beter bekend. Door de urenuitbreiding is betere (individuele) ondersteuning 
door de mentor mogelijk. Dit past bij ons concept van een ‘sterk mentoraat’. 
 

Vanaf de binnenkomst van onze leerlingen verzamelen we systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van onze leerlingen. De informatie die door de bassischool wordt overgedragen, 

verloopt via de ‘warme’ overdracht en via het digitaal leerlingdossier. Indien noodzakelijk speelt het 

contact met de leerling en ouders/verzorgers een belangrijke rol.  

 

Elke klas heeft een mentor bij wie leerlingen en ouders in eerste instantie met hun vragen terecht 

kunnen. De mentor volgt het functioneren van zijn leerlingen zowel wat betreft de leerresultaten als de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij onderhoudt persoonlijk contact met de leerling en is tevens het 

eerste aanspreekpunt voor de ouders. Indien nodig onderneemt hij actie richting bijvoorbeeld 

zorgcoördinator of teamleider. 

 

Met behulp van de Cito-VAS maken we de groei van de leerlingen inzichtelijk. Hierdoor weten wij wat 

de aandachtgebieden van de leerlingen zijn en waar we in de klas de accenten kunnen leggen. In de 

brugklas wordt tevens gebruik gemaakt van de CBO Groepsscreening.19 Deze methode is erop 

gericht de betrokkenen (leerling zelf, ouders, school) meer inzicht te geven in de capaciteiten en de 

(aan school gerelateerde) persoonskenmerken van de leerling. Zo kunnen mogelijke problemen in het 

schooltraject (vroeg) gesignaleerd en voorkomen worden. Te denken valt aan ondersteuningsbehoefte 

op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, motorische vaardigheden (handschrift), extra 

uitdaging of onderpresteren. Deze ondersteuning wordt individueel of in groepsverband aangeboden. 

 
De resultaten die een leerling behaalt bij de verschillende vakken vergelijken we met de te verwachten 

ontwikkeling van de leerling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op 

de onderwijsbehoefte. Formeel gebeurt dit drie keer per jaar bij de leerlingbesprekingen. De afspraken 

naar aanleiding van de bespreking worden vastgelegd en gemonitord. Informeel gebeurt dit 

voortdurend door de docenten, mentor, zorgcoördinator en/of teamleider tijdens diverse 

werkoverleggen gedurende het schooljaar. 

                                                      
19 Zie voor meer informatie https://cbo-nijmegen.nl/cbo-groepsscreening/ 

https://cbo-nijmegen.nl/cbo-groepsscreening/
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4.4.2 Het bestrijden van taalachterstanden 

Voor de leerlingen met een taalachterstand heeft de school een aanvullend taalaanbod. We 

signaleren of leerlingen taalachterstanden hebben op basis van de Cito-VAS toetsen en het 

leerlingvolgsysteem van het PO. Indien leerlingen een taalachterstand hebben, ontvangen zij 

begeleiding van onze interne Remedial Teacher. Indien leerlingen binnen komen met een anderstalige 

achtergrond, zetten wij ondersteuning in onder verantwoordelijkheid van een docent Nederlands, die 

NT2-gecertificeerd is. 

 

4.4.3 Hoogbegaafde leerlingen 

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen wordt voortgezet, verder ontwikkeld en uitgebreid. Ook 

voor hoogbegaafde leerlingen wil het VHL kansrijk en uitdagend zijn. Dit gebeurt via vier lijnen: 

• persoonlijke begeleiding van onderpresterende leerlingen; 

• het geven van meer uitdaging en autonomie aan hoogbegaafde leerlingen, bijvoorbeeld in een 

project op school waar de leerlingen lessen voor mogen missen; 

• het opleiden van specialisten (o.a. ECHA) en het delen van kennis zodat meer docenten 

hoogbegaafdheid kunnen signaleren en leerlingen ook binnen hun vak kunnen uitdagen en 

ondersteunen; 

• de deelname van leerlingen aan verrijkend aanbod binnen en buiten de school structureel 

stimuleren en organiseren. 

4.4.4 Het schoolondersteuningsprofiel 

Naast het zorgplan beschikt onze school over een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP 

hebben wij vastgelegd welke voorzieningen onze school kan bieden in het kader van het 

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning, alsmede wat wij onder extra 

ondersteuning verstaan. De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesbevoegdheid op dit 

ondersteuningsprofiel. Het volledige SOP is te vinden op de website van de school 

(www.vhl.nl/leiden/). In het SOP zijn ook het dyslexie- en dyscalculieprotocol opgenomen, alsmede 

het pestprotocol. 

 

Basisondersteuning 

Onder basisondersteuning wordt verstaan het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies 

die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school – eventueel in samenwerking met 

anderen – kunnen worden uitgevoerd. De preventieve maatregelen zijn gericht op het tijdig signaleren 

van opgroei- en leerproblemen. De lichte curatieve interventies zijn gericht op ondersteuning van 

leerlingen. 

 

Extra ondersteuning 

De extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning 

en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de 

vorm van een arrangement. Ondersteuningsarrangementen kunnen variëren van licht curatief en 

tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Afhankelijk van de specifieke 

leerbehoefte c.q. leerbelemmeringen van de leerling en de mogelijkheden van de school wordt de 

extra ondersteuning op de reguliere school of daarbuiten georganiseerd. Extra ondersteuning in de 

reguliere school kan bijvoorbeeld mogelijk zijn door de tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de 

docent/ het team of een budget waarmee de school aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van 

een specifieke leerling tegemoet kan komen. Extra ondersteuning buiten de reguliere school is 

bijvoorbeeld een (tijdelijke) plaats of observatie in het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

https://www.vhl.nl/leiden/
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4.4.5 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Om goede ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben, werken wij samen 
met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in het samenwerkingsverband passend 
onderwijs VO2801 (zie www.swvvo2801.nl). Jaarlijks worden de schooldoelen in het kader van 
Passend Onderwijs, alsmede de begrootte inzet van de middelen beschreven in een zogenaamde 
‘Ontwikkelagenda’, besproken en geëvalueerd met de directeur van het SWVVO.  
 
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte hebben wij overleg met instanties als: 

• Jeugd en Gezinsteam 
Het JGT wordt vertegenwoordigd door een vast contactpersoon die wekelijks op school 
aanwezig is. Deze persoon ondersteunt zowel leerlingen als docenten. 

• Bureau leerplicht 
De meldingen bij de leerplichtambtenaar verlopen via de teamleiders. Het 
ondersteuningsaanbod aan de leerling verloopt via de zorgcoördinator. 

• GGD 
De schoolverpleegkundige kan op verzoek ingezet worden om onderzoek te doen naar een 
bepaalde situatie. Daarnaast verzorgt de GGD periodieke onderzoeken in bepaalde leerjaren. 

• AED → Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) 
De BPO-er kan maatwerk bieden in school-gerelateerde problematiek. 

 
Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de 
leerling. Hierbij sluiten wij aan bij de werkwijze van het Samenwerkingsverband. 

 

4.5 Onderwijstijd 
Voldoende onderwijstijd is een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs, mits goed 
ingevuld. Op onze school zorgen we ervoor dat onze leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. De 
wet geeft aan dat elke leerling een programma moet kunnen volgen van tenminste 3700 klokuur voor 
vmbo, 4700 klokuur voor havo en 5700 klokuur voor vwo. Voor individuele leerlingen mag van die 
norm worden afgeweken. Tevens is in de wet voorgeschreven dat een leerling jaarlijks ten minste 189 
dagen onderwijs moet kunnen volgen. Bij het opstellen van de datumlijst houden wij de onderwijstijd 
nauwkeurig in de gaten. Jaarlijks is onze onderwijstijd op orde. 
 
Als voorbeeld is de ingeplande onderwijstijd 2018-2019 in klokuur per jaar in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 

Leerjaar mavo havo havo-tto atheneum atheneum-tto gymnasium-tto 

1 1017 998 969 978 969 1034 

2 1072 1073 1111 1073 1110 1146 

3 1078 1073 1073 1071 1073 1129 

4 793 973 973 950 950 950 

5   742 742 889 889 889 

6       756 756 756 

  3959 4858 4868 5715 5746 5904 

 
 
In paragraaf 2.13.2 is reeds aangegeven dat we als school een rijker karakter aan het onderwijs willen 
geven, zodat het meer aansluit bij de behoeftes van de leerlingen en meer gericht is op kennis en 
vaardigheden die noodzakelijk zijn in de nabije toekomst. 

http://www.swvvo2801.nl/
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De lessen worden door bevoegde docenten gegeven. Indien een docent niet bevoegd is, wordt van de 
docent verlangd dat deze werkt aan het behalen van de onderwijsbevoegdheid en, conform de CAO-
VO, artikel 9a4 lid 1, deze binnen een termijn van twee jaar behaalt. Conform lid 4 kan deze termijn 
ten hoogste twee maal met een jaar worden verlengd. 
 
Lesuitval wordt op onze school als volgt beperkt. In leerjaar 1 en 2 worden de lessen van afwezige 
docenten zo veel als mogelijk overgenomen door collega’s. In hogere leerjaren worden lessen in 
principe niet vervangen, maar kunnen de leerlingen doorwerken aan de hand van studieplanners. Bij 
geplande afwezigheid zorgt de docent die verlof heeft voor lesmateriaal. Bij ongeplande afwezigheid, 
bijvoorbeeld kortdurige ziekte, wordt hier zoveel mogelijk naar gestreefd. Bij langdurige afwezigheid 
van een docent, bijvoorbeeld wegens ziekte, wordt gestreefd naar zo spoedig mogelijke vervanging 
door een bevoegde collega. 
 
Indien een docent verlof opneemt in het kader van het ‘Individueel keuzebudget’ (zie CAO-VO, artikel 
7.1), wordt het vrijkomende budget in principe gebruikt om de lessen door een bevoegde collega te 
laten vervangen. 
 
De school kent een korte aanloopperiode aan het begin van het schooljaar. De ochtend van de eerste 
schooldag is gereserveerd voor personeelsactiviteiten, terwijl in de middag de eerste leerlingen op 
school worden verwacht. De leerlingen blijven actief aanwezig tot de laatste week van het schooljaar. 
De school hanteert een duidelijk beleid inzake (luxe)verzuim bij leerlingen conform de richtlijnen van 
leerplichtwet. Het didactisch concept, in combinatie met de maatregelen rondom lesuitval, leiden tot 
een efficiënt gebruik van de onderwijstijd.  

 

4.6 Onderwijstijd & Ontwikkeltijd 
In de CAO-VO 2018-2019 is een nieuwe afspraak opgenomen over ontwikkeltijd voor docenten. De 
ontwikkeltijd is bedoeld om de werkdruk onder docenten te verlichten en meer tijd te hebben voor 
ontwikkelwerk en daarmee voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wat dat ontwikkelwerk 
oplevert zal op individueel en/of groepsniveau (team, sectie, leerjaar etc.) worden vastgesteld. 
Afspraken hierover worden tussen leraar en teamleider gemaakt en zijn ook onderdeel van de 
gesprekkencyclus.  
 
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we de afspraak gemaakt om gedurende zes weken te werken 
met een 40-minutenrooster. Dat schooljaar wordt ook gebruikt om andere mogelijkheden te verkennen 
om enerzijds te voldoen aan de Wet Onderwijstijd en anderzijds de contacttijd met leerlingen en 
ervaren werkdruk zodanig te reduceren dat er op een duurzame wijze ontwikkeltijd beschikbaar komt. 
De gekozen oplossing zal aan moeten sluiten bij het uitgangspunt om op een rijkere wijze invulling te 
geven aan de onderwijstijd (zie o.a. paragraaf 2.13.2), want deze kan niet ten koste gaan van de 
onderwijsresultaten. 
 

4.7 Samenwerking  
 
Binnen het VO vindt er op diverse terreinen samenwerking plaats. Hierbij valt te denken aan:  

• het Samenwerkingsverband SWVVO, in het kader van Passend Onderwijs; 

• de Gemeente Leiden (evt via SCOL), bijvoorbeeld in het kader van afspraken uit de Lokale 

educatieve agenda en de Onderwijsinnovatiesubsidies;  

• collega-besturen voor vo, gericht op het in stand houden van een toegankelijk en gevarieerd 

onderwijsaanbod; 

• Nuffic en collega-besturen voor vo, gericht op internationalisering en tto;  
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• toeleverend onderwijs, bijvoorbeeld over doorlopende leerlijnen en de overgang van po naar 

vo; 

• vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo); 

• ROSRijnland en andere lerarenopleidingen en collega-besturen voor vo, gericht op de 

kwaliteit en professionaliteit van de docent; 

• het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de docent;  

• wetenschaps- en onderzoeksinstituten (bv ICLON, NRO) in het doen van onderzoek; 

• instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport, gericht op een brede ontwikkeling.  

 

4.8 Onderwijskundig beleid - Wat willen we bereiken? 
De bovengenoemde doelen en ambities voor de komende periode kunnen worden samengevat in de 

onderstaande tabel.  

 

Onderwijskundig beleid- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische 

koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen 

(indien bekend) 

Wanneer en met welk 

resultaat zijn we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

 

Doorlopende leer- 

en toetslijnen 

Secties i.s.m. 

LMT. 

Herzien van 

toetsbeleid. 

Vakwerkplannen incl 

PTO en PTA  

2019-2020 

 Vernieuwing 

examenreglement  

SCOL breed 

overleg 

Nieuw examenreglement  1-10-2019 

 Vernieuwing PTA’s SCOL breed, 

ingevoerd in 

Magister 

Vernieuwde PTA’s 1-10-2020 

 Didactisch handelen 

schoolbreed 

aangepast aan het 

60 minutenrooster 

Training 

docenten en 

gebruiken 

ontwikkeltijd 

Lesobservaties en 

functionerings-

gesprekken zijn positief 

2019-2021 

Gelijke kansen Betere determinatie Toetsbeleid (bv 

RTTI/formatief) 

Onderbouw- en 

bovenbouwrendement 

met elkaar in 

overeenstemming 

2019-2023 

Internationaal 

gericht onderwijs 

Implementeren 

MVT plan 

 Gelijkschakeling MVT en 

brugklas taal module 

2020-2021 
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5. Het klimaat op onze school 
 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe we het sociale klimaat vormgeven, verbeteren en borgen. 

 

5.1 Veiligheid 
Het Visser ’t Hooft Lyceum heeft een veiligheidsbeleid om de sociale, psychische en fysieke veiligheid 

van leerlingen en docenten te waarborgen. Het beleid is voor iedere medewerker te vinden op het 

intranet. Het veiligheidsbeleid is geschreven uitgaand van de wettelijke eisen. Er zijn protocollen 

opgenomen hoe te handelen bij ernstige incidenten in de school. Daarnaast is daarin geregeld hoe de 

incidentenregistratie is vormgegeven, namelijk via Magister. In het plan is ook aandacht voor het 

omgaan met nieuwe media. Op de school is een veiligheidscoördinator aangesteld die belast is met 

het opstellen en de uitvoer van het veiligheidsbeleid. Incidenten die op de school plaatsvinden worden 

op basis van de maatregelen uit het beleid afgehandeld.  

 

Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen nemen we jaarlijks een veiligheidsmonitor af. Op dit 

moment gebeurt dit door middel van de veiligheidsmonitor uit Kwaliteitscholen. Aan de hand van de 

resultaten van de monitor krijgt de school inzicht in de feitelijke en ervaren veiligheid en het 

welbevinden van leerlingen, maar ook van bijvoorbeeld het personeel en de ouders. De resultaten 

worden geanalyseerd en waar nodig verdiept bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken met 

leerlingen. Op basis hiervan nemen we maatregelen.  

 

De school heeft een anti-pest coördinator aangesteld, zodat ouders en leerlingen een toegankelijk 

aanspreekpunt binnen de school hebben in het geval van pesten. De anti-pest coördinator is bekend 

bij leerlingen, via de mentoren. Tevens staat de naam van de pestcoördinator vermeld op Scholen op 

de Kaart en op onze website. In situaties waarin gepest wordt kunnen leerlingen, ouders en 

medewerkers bij deze persoon terecht. Daarnaast coördineert de anti-pest coördinator het beleid in 

het kader van het tegen gaan van pesten.  

 

5.2 Pedagogisch handelen 
 
In paragraaf 2.10.5 is reeds de rol van de mentor beschreven, mede in het kader van ‘positieve 
groepsvorming’. Daarnaast hebben onze docenten (onder meer) een vormende taak op het gebied 
van (wereld)burgerschap (zie paragraaf 3.3). We vinden het belangrijk dat leerlingen goed met 
zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan.  Onze docenten creëren daartoe een 
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en 
motiverende docent, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen 
met anderen) kunnen doen.  
 
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

• we stellen normen, spreken gedrag af en houden elkaar aan die afspraken;  

• we stimuleren positief sociaal gedrag, met specifieke aandacht voor respect en tolerantie;  

• we hebben een goede leerlingbegeleiding;  

• we werken samen met andere instanties;  

• we versterkende sociale binding met leerlingen en ouders;  

• we geven het goede voorbeeldgedrag;  
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• van alle medewerkers verwachten wij dat zij zich uiten in lijn met regels die wij met de 

leerlingen hebben opgesteld; 

• we borgen onze afspraken door deze ieder jaar in de introductieperiode te herhalen en de 

mogelijkheid om eventuele klachten en zorgen kenbaar te maken bij ofwel verantwoordelijke 

teamleiders ofwel vertrouwenspersonen.  

5.3 Schoolklimaat - Wat willen we bereiken?  
 

Schoolklimaat- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij 

de 

strategische 

koers 

Specifieke omschrijving 

van de doelstellingen 

en ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaten zijn we 

tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit Vergroten 

veiligheidsgevoel 

leerlingen 

Monitoren schoolklimaat 

via tevredenheids-

onderzoeken leerlingen 

en ouders 

Monitor sociale veiligheid 

leerlingen en ouders voor 

alle afdelingen boven 

benchmark 

2019-

2023 

Vergroten 

veiligheidsgevoel 

medewerkers 

Monitoren schoolklimaat 

via tevredenheids-

onderzoek medewerkers 

Score op ‘Ik voel me veilig 

op school’ boven de 

benchmark 

2019-

2023 
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6. Bewaking en verbetering kwaliteit 
 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het Visser ’t Hooft Lyceum zijn kwaliteitszorg conform SCOL-

afspraken heeft vormgegeven. 

 

6.1 De PDCA-cyclus 
SCOL-scholen gaan in de kwaliteitszorg cyclisch te werk en hanteert daarvoor de PDCA-cyclus, 

waarbij op verschillende momenten in de cyclus gestapt kan worden. Jaarlijks maken de scholen een 

jaarplan, op basis van het schoolplan en de tussentijds verzamelde data.  

Drie keer per jaar rapporteren de directeuren aan het college van bestuur door middel van een 

Management rapportage (MARAP). Het jaarplan met speerpunten vormt de aanzet hiervoor. Aan de 

hand van de managementrapportage wordt geëvalueerd of de toetsbare doelen die de school heeft 

geformuleerd ook daadwerkelijk zijn behaald. De managementrapportage wordt besproken tussen cvb 

en directeur en waar nodig volgen er verbeteracties uit. De gesprekken vinden plaats in oktober 

(nadruk op resultaten, veiligheid en tevredenheidsonderzoeken), februari (monitoring van de 

voortgang van het Jaarplan/ speerpunten) en juni (evaluatie). 

Door consequent bezig te zijn met de PDCA-cyclus en gesprekken (bijvoorbeeld in het 

directeurenoverleg, schoolteams en kennisplatforms) wordt alles wat goed gaat ook daadwerkelijk 

geborgd en worden daar waar nodig verbetermaatregelen genomen. 

 

6.2 De gegevensverzameling 
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs en de eigen ambities/doelen van de 

scholen, verzamelt de school systematisch met behulp van diverse instrumenten gegevens over de 

Opbrengsten, Leerproces, Schoolklimaat en Veiligheid en HRM. De meeste instrumenten worden 

SCOL-breed ingezet. Daarnaast zijn er een aantal schoolspecifieke instrumenten. De meeste 

metingen vinden op vaste tijdstippen in het jaar plaats volgens een vastgestelde planning (SCOL-

brede kalender en schoolspecifieke kwaliteitszorg kalender).  

 

6.2.1 Borgen Onderwijsresultaten  

Aan het begin van het schooljaar stellen we de doelen op die wij het komende schooljaar willen 

bereiken. Deze worden opgenomen in de jaarplannen of als bijlage bij de managementrapportages 

met het bestuur. Gedurende het schooljaar maken we tussentijdse prognoses van de opbrengsten om 

na te gaan in hoeverre we doelen halen. Waar nodig stellen we ons handelen bij.  

 

Vlak na de examens levert de afdeling Onderwijs en Kwaliteit de examenresultaten per vak aan. De 

school/ secties analyseren de gegevens (oa. Wolfanalyse) en stellen op basis van de analyse een 

plan van aanpak. Aan het begin van het nieuwe schooljaar analyseren we de onderwijsresultaten (op 

basis van de inspectie-indicatoren), inclusief een aantal verdiepende analyses van de medewerker 

kwaliteitszorg. Bij de eindresultaten maken we gebruik van de landelijke gebenchmarkte doorstroom- 

en uitstroomgegevens.   

 

Op het Visser ’t Hooft Lyceum voeren we voeren jaarlijkse opbrengst- en resultaatbesprekingen met 

de secties over de resultaten van leerlingen, in- en uitstroom gegevens en de resultaten van de 

afgesproken doelen in het vakwerkplan.  
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Voor de borging van de onderwijsresultaten gebruiken we o.a. onderstaande instrumenten. 

 

Borging van Instrumentarium 

Onderwijsresultaten Cito-Vas 

RTTI 

Wolf-analyse 

Management Magister Platform (MMP) 

 

6.2.2 Borgen van Onderwijsproces 

In het kader van het borgen van het onderwijsproces maken we gebruik van 

waarderingsonderzoeken. Leerlingen en ouders worden periodiek gevraagd hun waardering in kaart 

te brengen over belangrijke onderwerpen in het onderwijsleerproces, het pedagogisch klimaat en de 

pedagogische werkwijzen, veiligheid, welbevinden en school organisatorische zaken.  

De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in Scholen op de Kaart.  Andere 

instrumenten om het handelen van onze professionals zichtbaar te maken zijn onder meer 

lesbezoeken (docenten bij elkaar en schoolleiding bij docenten).  

 

We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar in kaart te brengen middels een 

zelfevaluatie. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het instrument in Kwaliteitscholen. De 

acties die de zelfevaluatie oplevert nemen we mee in de jaarplannen. Tevens vinden er op verzoek 

collegiale visitaties plaats (waarbij een multidisciplinair team een school onderzoekt op een 

ontwikkelvraagstuk). 

  

Ook met betrekking tot het Onderwijsleerproces werken we zoveel mogelijk vanuit doelen. Indien de 

doelen niet bereikt zijn, stellen we een plan van aanpak op, opgenomen in het Jaarplan.  

 

Borging van Instrumentarium 

Onderwijsproces Kwaliteitscholen (Waarderingen ouders, leerlingen, docenten) 

Lesobservatie obv ‘De Goede Les’ en ‘Peer supervision TTO’ 

Zelfevaluatie Kwaliteitscholen  

Collegiale visitatie/ audit 

Veiligheid en Schoolklimaat Monitor Sociale veiligheid Kwaliteitscholen 

Basiskwaliteit en Eigen Ambities   Collegiale visitatie/audit 

 

6.2.3 Professioneel handelen 

In het HRM-beleid spelen competentiewaarderingen een belangrijke rol. In de gesprekscyclus worden 

de resultaten meegenomen van de competentiewaarderingen van leerlingen en van de 360° 

feedback. Andere instrumenten om het handelen van onze professionals zichtbaar te maken zijn 

onder meer (peer-to-peer) lesobservaties en visitaties. 

 

Borging van Instrumentarium 

Personeel Gesprekkencyclus 

Bekwaamheidsdossier 

360 graden feedback 
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6.2.4 Verantwoordelijkheden 

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en het doen van de 

analyses. De afdeling Onderwijs en Kwaliteit van het Bestuursbureau van SCOL assisteert de 

directies van de scholen bij het verzamelen van de benodigde sturingsinformatie. De afdeling 

verschaft structureel heldere informatieplatforms en -dashboards in de vorm van Intranet en WMK 

voor het PO.  Alle benodigde informatie (bronnen) is op deze platforms beschikbaar, zowel voor de 

scholen als voor het bestuur. Zo nodig kan de afdeling Onderwijs en Kwaliteit ondersteunen bij het 

doen van aanvullend onderzoek naar aanleiding van vragen van scholen.  

 

Op basis van de verschillende gegevensbronnen maakt de school analyses, op de momenten die zijn 

vastgelegd in de toetskalender van de school. De school brengt daarmee de dingen die goed gaan of 

extra aandacht vragen in kaart. Zo nodig worden op basis van de gegevens  verbeterplannen of 

actiepunten opgesteld. De beleidsadviseurs Onderwijs en Kwaliteit  hebben zo nodig een adviserende 

rol bij de analyse en het opstellen van een verbeterplan.   

 

Er zijn binnen SCOL  een aantal afgesproken protocollen en procedures om het onderwijs te 

faciliteren. De gemaakte plannen en evaluaties worden vastgelegd en gedeeld. Dit zijn dynamische 

documenten aangezien de maatschappij en de eisen vanuit de regelgever (bevoegd gezag en 

ministerie) dynamisch zijn. Deze worden periodiek bijgesteld. Ons werk is daardoor overdraagbaar. 

Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar bij vertrek van personeel.  

 

6.3 Kwaliteitscultuur 
Op onze school zijn we sterk gericht op het steeds verbeteren volgens het model van de ‘lerende 

organisatie’, zoals reeds beschreven in paragraaf 2.13.2. 

 

6.4 Zelfevaluatie - Basiskwaliteit 
De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar onderzoekskader de basiskwaliteit. In Bijlage 4 is 

een samenvatting van de onderwijsresultaten op basis van de inspectie-indicatoren weergegeven. Op 

alle indicatoren scoort het Visser ‘t Hooft Lyceum voldoende. We zijn voornemens om de 

basiskwaliteit eens in de twee jaar te meten met behulp van een zelfevaluatie. Mede op basis van de 

analyse van de onderwijsresultaten in MMP is een aantal actiepunten geformuleerd die in paragraaf 

3.6 en 4.8 zijn weergegeven.  

 

6.5 Project ‘Werken met data in het VO’  
Het Visser ’t Hooft Lyceum participeert, samen met enkele andere SCOL-scholen en de Hogeschool 

Leiden, in het onderwijsinnovatieproject ‘Werken met data in het VO’. Doel van het project is data-

gestuurd werken in het Leidse voortgezet onderwijs te ondersteunen om zo bij te dragen aan een 

optimale schoolloopbanen van leerlingen en een beter zicht te krijgen op stadsbrede ontwikkelingen.  

 

Door belangrijke beslissingen over leerlingen niet alleen te maken op basis van inschattingen, maar 

ook op basis van data, vergroot je de kans dat je leerlingen de juiste kansen en het juiste onderwijs 

geeft. Op die manier kan het project datagestuurd werken bijdragen aan het vergroten van 

kansengelijkheid in het onderwijs van Leiden. De kern van de innovatiestrategie dat het project 

hanteert is door opleiding, ervaringen opdoen, experimenteren en te leren hoe met datagedreven 
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werken bij te dragen aan verder kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Uiteraard met het oog op 

uiteindelijke verankering in het primaire proces van elke school. 

 

Om het doelen van het project te behalen wordt om het Visser ‘t Hooft Lyceum een ‘datateam’ 

gevormd. Het team bestaat uit vier docenten die opgeleid en begeleid worden in het werken met data 

in de school. Vanuit van de afdeling ‘Onderwijs & Kwaliteit’ is gedurende het schooljaar 2019-2020 

extra ondersteuning op onze school aanwezig.  

 

Het is van belang om discussies binnen de school meer te kunnen voeren op basis van onderbouwde 

argumenten dan op basis van overtuigingen. Docenten, secties en schoolleiding kunnen op basis 

daarvan ook beter sturen. Door het datagestuurd werken komt de discussie over de waarde en 

betekenis van meten is weten op gang. Immers, om goed te kunnen meten moet je vooral weten wát 

je wilt meten en waarom. Het gaat om het verhaal dat achter de cijfers zit. Zo kunnen we samen 

zoeken naar mogelijkheden om te leren van onze eigen (onderwijs)resultaten en docenten in staat te 

stellen om alle leerlingen goed (blijven) bedienen en kansen te geven.  

 

6.6 Bewaking en verbetering kwaliteit: Wat willen we bereiken?  
 

Kwaliteitszorg- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische 

koers 

Specifieke 

omschrijving van 

de doelstellingen 

en ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

 

Gelijke kansen 

voor alle 

leerlingen 

Toetsbare doelen 

en jaarlijkse 

evaluatie of deze 

doelen zijn 

gehaald 

Jaarlijkse sectie 

resultaat- en 

procesbespreking 

(indien noodzakelijk 

halfjaarlijks). 

Project ‘werken met 

data in het VO’. 

Tweejaarlijkse 

zelfevaluatie. 

Doorstroom- en 

uitstroomgegevens op 

of boven de benchmark 

2019-2023 
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7. HRM-beleid 
 

In 2018 en 2019 hebben SCOL-VO-brede werkgroepen advies uitgebracht over de 

functiebeschrijvingen van docenten, teamleiders en de gesprekkencyclus in het VO. Onderstaande 

visie op personeelsbeleid is mede op deze adviezen gebaseerd. 

 

7.1 Personeelsbeleid op onze school  
De ambitie van het Visser ’t Hooft Lyceum op het gebied van HRM is om goede medewerkers binnen 

te halen en te houden. Het kernthema is hierbij ‘ontwikkeling’. Dit vraagt om gezond en actief 

personeelsbeleid, waarin een goed uitgevoerde gesprekscyclus het hart vormt. Waarbij iedereen de 

zin ziet van kwalitatief goede gesprekken tussen leidinggevende en medewerker die ook echt ergens 

over gaan en ergens toe leiden. Het is voor doorlopend leren cruciaal dat er een hechte relatie wordt 

gelegd met het HRM-beleid. Daardoor worden de professionaliseringsactiviteiten goed ingebed in de 

doorlopende leerloopbaan van de medewerker. 

 

Doel van de gesprekken en lesbezoeken is om zicht te krijgen op het professioneel niveau van de 

medewerker, waardoor een ontwikkeling op maat mogelijk is. De professionele ontwikkeling past bij 

de ontwikkeling en de doelen van de school. De school biedt faciliteiten aan om de ontwikkeling 

mogelijk te maken (CAO, eigen beleid), maar de medewerker is en blijft verantwoordelijk voor de 

eigen professionalisering (professionele ruimte). Op het Visser ’t Hooft Lyceum werken we volgens de 

professionele cultuur. Begrippen als eigenaarschap, opbrengst, verantwoordelijkheid krijgen en 

verantwoording afleggen zijn hierin kernbegrippen.  

 

7.2 Gesprekkencyclus20 
Medewerker en leidinggevende zijn regelmatig met elkaar in gesprek. Dit zal niet alleen in de 

gesprekscyclus plaatsvinden, maar de gesprekscyclus geeft wel structuur en zorgt in de hectiek van 

het schooljaar voor momenten waarop leidinggevende en medewerker er echt helemaal voor elkaar 

zijn. Er worden doelen gesteld en afspraken gemaakt die op resultaat zijn gericht en die regelmatig 

geëvalueerd worden. Deze afspraken gaan over:  

• de resultaten van en met leerlingen; 

• bijdrage aan team en/of sectie; 

• de eigen ontwikkeling. 

De medewerker is eigenaar van zijn of haar eigen gesprekscyclus. Dit vanuit de overtuiging dat de 

gesprekscyclus het belangrijkste instrument is bij de eigen professionele ontwikkeling. En voor die 

eigen ontwikkeling is de medewerker zelf verantwoordelijk (professionele ruimte).  

 

In de gesprekscyclus is geen regulier beoordelingsgesprek opgenomen. Echter op elk moment kan 

overgestapt worden naar een beoordelingscyclus: 

• op verzoek van de medewerker, bijvoorbeeld bij een gewenste promotie naar een hogere 

functie; 

• op verzoek van de teamleider, bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren (maatwerk-traject). 

                                                      
20 Op het moment van schrijven is de gesprekkencyclus, inclusief promotieprocedure, onderwerp van gesprek 
tussen GMR en CvB. In dit schoolplan is uitgegaan van de concept plannen. De definitieve SCOL-regeling is 
uiteindelijk uiteraard bindend. 
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Afhankelijk van de grootte van een team wordt uitgegaan van een- of twee-jarige gesprekscyclus. In 

een eenjarige cyclus vinden twee gesprekken plaats: een startgesprek en een evaluatiegesprek. Bij 

een tweejarige cyclus komt daar tussentijds een voortgangsgesprek bij. In beide gevallen vindt 

jaarlijks minimaal een lesobservatie (docenten) dan wel werkbezoek (OOP) plaats en zo nodig 

aanvullende instrumenten. De teamleider bepaalt zelf de planning in het schooljaar van de 

gesprekken.   

 

Omdat de medewerker eigenaar is van de gesprekscyclus, is deze dus ook eigenaar van het verslag. 

In ieder geval komen erin voor: 

• Wat zijn de doelen/afspraken? En wat is de evaluatie daarvan?  

• Wat is mijn ambitie op langere termijn? 

• Waarin wil ik me verder ontwikkelen? 

De leidinggevende kan zo nodig, eventueel in een apart document, een eigen aanvulling geven op dit 

verslag. In het geval van een beoordelingsgesprek draaien deze rollen om: de leidinggevende is 

eigenaar van het verslag en de medewerker kan eventueel eigen aanvulling geven. 

 

Naast de individuele gesprekken worden er ook jaarlijks sectie- en/of teamgesprekken gevoerd. 

Hierbij staan de speerpunten uit het schoolplan (en de doorwerking naar team of sectie) centraal. Ook 

het samenwerken in team of sectie is een gespreksonderwerp. 

 

7.3 Promotieprocedure LC- en LD-functies 
In 2014 zijn er door het CvB van SCOL en de GMR zogenaamde maatwerkafspraken gemaakt in het 

kader van de functiemix. Deze maatwerkafspraken zijn streefwaarden om tot een juiste en betaalbare 

verhouding te komen tussen docenten in LB, LC en LD. Op dit moment wordt er opnieuw over de 

gewenste verhouding gesproken en wordt bekeken welke stappen er in welk tempo gezet kunnen 

worden om tot die verhouding te komen.  

 

Op dit moment is SCOL-VO-breed het percentage LB en LD te hoog ten opzichte van het percentage 

LC. Als er SCOL-VO-breed promotieruimte ontstaat is het te verwachten dat dit voornamelijk, wellicht 

zelfs uitsluitend, voor LB-LC-promotie wordt gebruikt. De toedeling van de promoties zal middels een 

sollicitatie- en benoemingsprocedure verlopen, waarbij de basis van de procedure wordt gevormd 

door de gesprekscyclus.  

 

Indien de docent op het huidige functieniveau als uitmuntend wordt beoordeeld en aangeeft in de 

toekomst een LC of LD functie te ambiëren, worden er afspraken gemaakt over de 

professionaliseringsdoelen en de lengte van het scholingstraject (ontwikkelperiode). Tevens wordt de 

docent geïnformeerd over de beoordelingsprocedure en de te hanteren beoordelingscriteria. 

 

Benoeming in een hogere functie is in beginsel tijdelijk, waarbij de ontwikkelperiode in de regel één 

jaar bedraagt. Als de professionaliseringsdoelen sneller worden bereikt, kan er een versnelde 

beoordelingsprocedure worden afgesproken. In dit jaar vinden er minimaal drie gesprekken plaats met 

de teamleider: 

• een functioneringsgesprek waarin afspraken worden gemaakt over de scholing c.q. 

ontwikkeling; 

• een voortgangsgesprek; 

• een beoordelingsgesprek. 
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Bij een beoordeling van goed of uitmuntend volgt een vaste aanstelling in de hogere functie. Bij een 

afwijzing vindt een evaluerend gesprek plaats met teamleider en locatiedirecteur. 

 

7.4 Professionalisering 
Binnen SCOL vindt continu leren plaats. Zie hiervoor het visie document 'SCOL Leerlandschap'. De 

individuele professionaliseringsbehoefte van medewerkers komt onder andere aan de orde in de 

gesprekkencyclus.  

• Persoonlijke scholing  

Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de 

organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, en/of het opgestelde 

persoonlijk ontwikkelplan).  

• Teamgerichte scholing 

De schoolleiding organiseert en faciliteert teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich 

op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. De scholing 

is opgenomen in de scholingsagenda. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak.  

• SCOL Academie 

De SCOL Academie is een middel om binnen SCOL uiteindelijk een cultuur te krijgen van 

permanente en op de persoon èn organisatie gerichte professionalisering. Het aanbod 

sluit aan bij de inhoudelijke strategische koers van SCOL. Binnen de SCOL Academie 

organiseert SCOL brede scholingsactiviteiten, een verplichte kennismakingsdag voor nieuwe 

collega’s en incompany trainingen door zowel eigen trainers als externe partijen. Alle 

trainingen staan open voor inschrijving via het SCOL-intranet.  

• Leerkringen 

Binnen SCOL hebben we professionele leergemeenschappen (leerkringen), waarin docenten 

samen lerend het primaire proces ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat binnen de door 

de schoolleiding gestelde kaders de docenten, de professionals zoveel mogelijk betrokken 

worden bij en mede vormgeven van de schoolontwikkeling. Dit in de veronderstelling hiermee 

het eigenaarschap en het beklijven van de schoolontwikkeling bij de medewerkers die 

dagelijks ons onderwijs verzorgen optimaal te verankeren.         

• Kenniskring 

Op bovenschools niveau hebben we diverse kenniskringen waarin scholen kennis en 

vaardigheden uitwisselen en beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van 

kwaliteitszorg, interne begeleiding, doorgaande lijn PO-VO, internationalisering en ICT.  

• Onderwijsnetwerk Zuid-Holland 

Via www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl  kunnen docenten gebruik maken van 

scholingsfaciliteiten die vanuit het netwerk worden aangeboden.  

• Nuffic 

Docenten kunnen gebruik maken van de verschillende Nuffic-netwerken (tto-netwerk, Chinese 

Netwerk, LinQ etc.) en de scholingsfaciliteiten. 

• Academische OpleidingsSchool ROS Rijnland 

Het Visser ’t Hooft Lyceum heeft bewust gekozen om deel uit te maken van de 

OpleidingsSchool ROSRijnland. Vanuit de optiek van opleiden, leren studenten les te geven in 

de praktijk, ontwikkelen werkplekbegeleiders zich tot adequate coaches en leren schoolleiders 

het kijken en werven van nieuwe docenten. Het deelnemen aan de Opleidingsschool en het 

http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/
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gebruik maken van trainingen daarvan, maakt dat we leren en onszelf ontwikkelen. Het 

opleiden van studenten WO, HBO en MBO zorgt ook voor nieuwe aanwas van personeel. 

• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 

Het Visser ’t Hooft Lyceum zit vanuit haar maatschappelijke opdracht in het 

samenwerkingsverband SWVVO. Vanuit het samenwerkingsverband worden trainings- en 

themabijeenkomsten georganiseerd.  

Ongeacht het feit dat professionalisering van medewerkers veelal maatwerk is, zal voor het Visser ’t 

Hooft Lyceum gelden dat de komende jaren hierbij de focus zal liggen op: 

• activerende didactiek, onderwijs op maat, toetsbeleid en het gebruik van ICT in dit kader; 

• Engelse taalvaardigheid en CLIL-didactiek; 

• opleiden van vakcoaches en BOS-sen. 

7.5 Begeleiding startende leraren 
Voor het beroep van docent bestaat geen allesomvattende opleiding. Met het behalen van een 

diploma is een docent ‘startbekwaam’. Dit is het uitgangspunt voor de ‘Begeleiding van startende 

leraren’ (BSL).  

 

In het schooljaar 2015/2016 is het Inductiearrangement ‘Begeleiding Startende Leraren’ ontwikkeld. 

Het programma is gericht op enculturalisatie en het verminderen van werkdruk bij beginnende leraren.  

Door middel van intervisie, collegiale consultatie, samenwerking, training etc. kan een docent zich 

binnen het Visser ’t Hooft Lyceum verder ontwikkelen. 

 

Het plan omvat drie jaren waarbij elk jaar een eigen aandachtspunt heeft. 

• Jaar 1: Ingroei in de school: ondersteuning van een coach en gezamenlijke bijeenkomsten. 

• Jaar 2: Reflecteren op eigen handelen en al reflecterend in hoge mate zelfstandig problemen 

oplossen rondom orde en didactiek, geleide intervisiegroep die bestaat uit peers.  

• Jaar 3: Ontwikkelen van doorgroeimogelijkheden; opstellen van een zogenaamde Grow 

(ontwikkelpunten voor 1 jaar én over 5 jaar) en intervisie in tweetallen. 

 

Het programma is vraaggestuurd, sluit aan bij de ervaring van de beginnende docent en sluit aan bij 

het professionaliseringsprogramma van de locatie. Er is een team van coaches en BOS-sen 

(Begeleider OP School) dat de docenten ondersteunt en begeleidt. 

 

7.6 Opleidingsschool ROSRijnland 
 

Het Visser ’t Hooft Lyceum is sinds het schooljaar 2017-2018 onderdeel van de opleidingsschool ROS 

Rijnland en is van mening dat het opleiden van docenten, onderwijsondersteunend personeel en 

schoolleiding een tweede primair proces van de school zou moeten zijn. Met oog op de kwantitatieve 

en kwalitatieve druk op de onderwijsarbeidsmarkt in combinatie met de vervangingsvraag, is het 

essentieel dat we alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk docenten zo hoog mogelijk op te leiden en 

hen, eenmaal als docent werkzaam zijnde, te behouden voor de onderwijsarbeidsmarkt.  

 

Uiteraard gaat het hierbij uiteindelijk om de ontwikkeling van de leerlingen, maar daarvoor is hoog en 

up-to-date opgeleid personeel nodig. De houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn om studenten 
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te begeleiden in de eerste fase van hun beroepsontwikkeling, zijn essentieel om van de school een 

lerende organisatie te maken, waarin alle collega’s gedurende hun gehele carrière zich blijven 

ontwikkelen en ervoor zorgen dat onderwijs elke dag anders en beter is én blijft. 

 

De begeleiding van studenten wordt vormgegeven door een vakcoach en een BOS (Begeleider Op 

School). Op basis van een stagiaire-leerling-verhouding van 1:70 dienen jaarlijks minimaal 20 ROS-

studenten hun stage aan onze school te vervullen.  

 

7.7 Vrouwen in de schoolleiding  
We streven naar een gelijk percentage mannen en vrouwen in de organisatie. Bij de aanname van 

nieuwe medewerkers op leidinggevende posities kiezen we bij gelijke geschiktheid voor een vrouw. 

Eens in de vier jaar moet door het bevoegd gezag een document worden vastgesteld, waarin het 

beleid van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt beschreven. 
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7.8 Personeelsbeleid - Wat willen we bereiken? 
 

Personeelsbeleid- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving 

van de 

doelstellingen 

en ambities 

Maatregelen 

(indien bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

 

Toekomstbestendige 

organisatie  

Voldoende 

bevoegd en 

bekwaam 

personeel dat 

op het juiste 

niveau is 

ingeschaald en 

daarop 

functioneert. 

Individuele en 

teamscholing in lijn 

met schoolplan. 

Goed strategisch 

HRM-beleid en -

uitvoering. 

Voldoende 

promotieruimte 

ihkv de functiemix. 

Scholing 

leidinggevende 

ihkv 

gesprekkencyclus 

en 

functiedifferentiatie. 

Functiemix in lijn met 

de gewenste 

percentages voor onze 

locatie. 

Tevredenheid  van 

medewerkers op 

domeinen 

‘Leidinggevende’ en 

‘ontwikkelings-

mogelijkheden’ 7,5 of 

hoger.   

2019-2023 

Duurzame 

afspraken m.b.t. 

ontwikkeltijd en 

onderwijstijd 

 Overeenstemming 

tussen DMR en de 

schoolleiding over 

beleidsrijke invulling 

van ontwikkeltijd en 

onderwijstijd.  

2019-2021 

Voldoende 

stagiaires ihkv 

ROS Rijnland. 

 Verhouding 

stagiaires/leerlingen 

≥ 1:70. 

Gedurende 

looptijd 

schoolplan. 

 

Voldoende 

gekwalificeerde 

vakcoaches en 

BOS-sen. 

Opleiden van 

vakcoaches en 

BOS-sen. 

In elke sectie minimaal 

een vakcoach en 

daarnaast aantal BOS-

sen passend bij de 

behoefte. 

2019-2021 
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8. Bedrijfsvoering 
 

In dit hoofdstuk komen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering aan bod. De taken op dit 

terrein zijn verdeeld tussen het ‘Hoofd Bedrijfsvoering’ en de directeur.  

 

8.1 ICT 
Informatie en Communicatie Technologie neemt in het onderwijs een steeds belangrijker plaats in. 
Ook vraagt de huidige maatschappij van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden. Die eis zal de 
komende decennia waarschijnlijk alleen maar sterker worden.  
 
SCOL en het Visser ’t Hooft Lyceum in het bijzonder, hebben zich ten doel gesteld om een 
toekomstbestendige school met een hoogwaardige ICT-omgeving te worden. ICT ondersteunt het 
onderwijs en biedt in de toekomst steeds meer de mogelijkheid tot maatwerk. Het faciliteert 
individualisering die al een wezenlijk onderdeel is geworden van onze maatschappij en die nu ook 
onmiskenbaar doordringt in het onderwijs. Met behulp van ICT worden differentiatie, individuele 
leerroutes en flexibilisering mogelijk in onze onderwijspraktijk. Door de inzet van ICT wordt het 
onderwijs minder plaats- en tijdgebonden, wat past bij het internationale profiel van onze school.  
 
Docenten krijgen meer mogelijkheden voor gezamenlijke onderwijskundige activiteiten. Door de inzet 
van ICT kan het onderwijs een betere aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen krijgen, 
waardoor ze meer gemotiveerd kunnen zijn om te leren. Nu al blijkt dat leerlingen het gebruik van ICT 
aantrekkelijk vinden. Daarnaast vormt ICT een wezenlijk onderdeel van hun leefomgeving.  
 
Het ICT-beleid van het Visser ’t Hooft Lyceum is gericht op ICT als ondersteunend middel voor het 

onderwijsproces en niet als doel op zich. In relatie tot dit schoolplan wordt door de ICT-coördinator, in 

overleg met het Hoofd Bedrijfsvoering en de directeur, het Hoofd ICT en de Beleidsadviseur ICT van 

SCOL, een ICT-beleidsplan opgesteld, dat vervolgens wordt vertaald in jaarplannen.  

 

In het schooljaar 2019-2020 volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op ICT-gebied, onder andere in 

het primaire onderwijs op de SCOL basisscholen en de Visser ’t Hooft locatie in Leiderdorp. In 

Leiderdorp is men gestart met de voorbereiding van de (getrapte) invoering van een device per 

leerling en wordt de overstap gemaakt naar iedere leerling een eigen chromebook, startend in de 

brugklas. Er wordt een projectgroep opgestart die onderzoekt of invoer van een eigen device met 

ingang van 2020-2021 wenselijk en (technisch en financieel) mogelijk is. De groep neemt eveneens 

de professionaliseringsbehoefte van medewerkers met betrekking tot invoering van een eigen device 

bij leerlingen, mee in de verkenning. Ook zal de projectgroep onderzoek doen naar het gebruik van 

‘open leermiddelen’, zoals VO-Content, en dit en waar mogelijk stimuleren.   

 

De projectgroep wordt begeleid door de beleidsadviseur ICT van SCOL. Indien invoering van een 

device per leerling niet binnen afzienbare tijd wenselijk en/of mogelijk is, zullen de bestaande 

faciliteiten met betrekking tot laptopkarren, ICT-lokalen en werkplekken voor leerlingen moeten 

worden uitgebreid en (deels) vernieuwd. 

 

Voor het personeel zijn de ICT-voorzieningen wat betreft de infrastructuur in de lokalen en de rest van 

de gebouwen al een aantal jaar redelijk op orde. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan nog steeds 

zo snel dat er wel weer stappen nodig zijn om up-to-date te blijven en aan te (blijven) sluiten bij de 

wensen/behoeften van de medewerkers en de leerlingen.  
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Hierbij moet onder andere worden gedacht aan: 

• vernieuwing van de laptops van medewerkers; 

• vernieuwen van beamer-whiteboard-systemen; 

• het inrichten van VHL/SCOL-intranet in Sharepoint; 

• het beperken van het aantal verschillende softwareprogramma’s, waarmee gewerkt moet 

worden (Cumlaude Learning, Magister, Zermelo, YouForce, etc); 

• een goed werkend en attractief ogend programma voor portfolio’s van leerlingen; 

• vergroten van aantallen wandcontactdozen in lokalen en studieruimten; 

• vergroten van de WIFI-bandbreedte in het gebouw 

• verantwoord gebruik van de mobiele telefoon (tijdens lessen en daarbuiten).   

 

8.2 Financiën 
Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de 
bestemmingsboxen. Het college van bestuur zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een 
deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen met daarin ook de uitgangspunten van haar 
beleid. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met toedeling van fte’s voor formatie 
en financiële middelen per school. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en 
het administratiekantoor OHM. 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgelegd in de 
meerjarenbegroting. Ondanks het feit dat het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk is voor de 
effectieve besteding van de middelen heeft de schooldirecteur zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. 
Van belang is dat het bestuur de continuïteit van de totale organisatie blijft waarborgen en de optimale 
randvoorwaarden blijft creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van SCOL en het 
schoolplan van de school te realiseren.  

De exploitatieoverzichten zijn 24/7 online beschikbaar via het managementinformatiesysteem van het 
administratiekantoor. In een periode van 4 maanden bespreekt het college van bestuur en de 
directeur van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage. Op dat 
moment wordt ook verslag gedaan met betrekking tot de uitgaven voor personeel en ziekteverzuim. 
Maandelijks wordt tevens een formatieoverzicht, in zowel fte’s als in geld, ter controle op het 
stafbureau bijgehouden en is tevens onderdeel van de managementrapportage. Deze 
formatieoverzichten worden ook in het directieoverleg gepresenteerd en besproken.  

 

8.3 Sponsoring  
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een 
convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze 
school onderschrijft dit convenant. Dit ligt ter inzage op school. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen 
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak 
en fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 



 

 

 

51 / 61   Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Kagerstraat – Schoolplan 2019-2022 

 

 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over 
sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van 
sponsoring in wat voor vorm dan ook. 

 

8.4 PR en Communicatie.  
Onder PR, werving en communicatie vallen alle onderwerpen die te maken hebben met de PR van de 
school als geheel en het werven van nieuwe leerlingen en indien van toepassing personeel in het 
bijzonder. Hierbij wordt onder andere verstaan het bezoeken en op bezoek laten komen van 
basisscholen (bijvoorbeeld tijdens de ‘tto-tour’ met een Engelse dubbeldekker), organisatie van open 
lesmiddagen en open dagen, het maken van brochures en flyers, en de website. Wat dat laatste 
betreft wordt jaarlijks bekeken in hoeverre er wordt ingezet op online marketingstrategieën. 
 
Onder communicatie verstaan we alle communicatie die intern en extern plaatsvindt. De belangrijkste 
kenmerken van onze school zijn: 

• intern - een open communicatie en transparantie; 

• extern - korte lijnen tussen mentor en ouders en groot aantal netwerken met externe partners. 
 

8.5 Huisvesting. 
Het fraaie, monumentale deel van ons schoolgebouw is bijna een eeuw oud; later zijn daar 

gebouwdelen bij- en aangebouwd. Dat betekent dat het gebouw niet altijd aansluit bij moderne 

onderwijskundige, ergonomische en milieutechnische eisen. In het meerjaren onderhoud proberen we, 

waar financieel mogelijk, een slag te maken in verduurzaming (zonnepanelen op het dak, 

hoogfrequente TL-verlichting met spiegeloptiek, LED-verlichting, aanwezigheidssensoren). Er staat 

een vernieuwbouw gepland van de 100,200,300-vleugel (bouw jaren ‘60), maar onzekerheid over de 

financiering aan de kant van de gemeente Leiden zorgt helaas voor opschuiving naar (vermoedelijk) 

2024 of later. Bij het ontwerp van dit gebouwdeel zullen waarschijnlijk meer flexibele onderwijsruimtes 

gerealiseerd worden die qua binnenklimaat (temperatuur, CO2) gebruikersvriendelijk zijn en qua 

duurzaamheid (energiegebruik) modern. Afvalbeheersing en -scheiding worden al toegepast, maar 

geïntensiveerd waar het zinvol en redelijkerwijs mogelijk is. 
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8.6 Bedrijfsvoering - Wat willen we bereiken? 
 

bedrijfsvoering- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving van 

de doelstellingen 

en ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met 

welk concrete 

resultaat zijn we 

tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

 

Toekomstbestendige 

organisatie 

Visie op ICT in en 

om de school 

Werkgroep ‘een device 

per leerling’ 

Visiedocument 

over toekomstige 

rol ICT in 

onderwijs en 

aanbevelingen 

verwoord in PvA. 

2019-

2020 

Lager 

ziekteverzuim 

Scholing 

leidinggevenden wet 

Poortwachter. 

Professionele ruimte en 

verantwoording 

docenten bevorderen. 

Interne processen 

aanscherpen. 

Verzuim en 

verzuimfrequentie 

structureel onder 

de benchmark. 

2019-

2023 

Verduurzamen Dubbele beglazing, 

LED-verlichting, 

aanwezigheidssensoren. 

Bij elke renovatie 

van een ruimte 

worden deze 

zaken tenminste 

meegenomen 

2019-

2023 
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Bijlage 1 Realisatie strategische keuzes schoolplan 2014-2018  
 
Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen in het verleden. In de school is dan ook 
al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het volgende overzicht: 
 
Onderdelen van de visie, die gerealiseerd zijn: Uit Schoolplan 2014-2018 

De  school is nog steeds een brede scholengemeenschap en biedt onderwijs aan van VMBO T tot 

en met gymnasium: De locatie Kagerstraat heeft een gezonde instroom voor alle onderwijstypen. 

De school heeft een onderscheidend profiel ten opzichte van zowel SCOL als niet SCOL scholen: 

De locatie Kagerstraat onderscheidt zich van andere scholen door haar tto en internationaliserins- 

profiel.  

De komende periode wordt de grotere autonomie van de locaties verder vormgegeven: De locatie 

Kagerstraat kent haar eigen lesrooster, eigen onderwijsaanbod en eigen profilering. 

 

De leerling participatie zal duidelijk worden vormgegeven, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 

elke locatie een eigen leerlingenraad heeft en dat alle locaties in de MR door leerlingen zijn 

vertegenwoordigd. Bij sollicitatieprocedures (bijvoorbeeld voor een kernteammanager) zitten 

leerlingen in de Benoemings Advies Commissie (BAC): Aangevuld met een tto studentboard 

geleding. 

 
In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien van de 
hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich verhouden 
tot de strategische keuzes. 
 

Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie 

Over vier jaar zal de 
afstemming tussen het primair 
onderwijs en onze school zijn 
versterkt, met name op het 
gebied van reken- en 
taalonderwijs. 

 

Volgen van en participeren in 

ontwikkelingen in het PO, met 

name op het gebied van tto en 

internationalisering. 

• Meer aandacht voor 
CITO volg systeem en 
DOD’s21 

•  Placement test op 
basis van niveau 
Engels bij intake tto. 

Over 4 jaar is de positie van de 

secties opnieuw onderzocht en 

vormgegeven in relatie tot de 

autonomie van de locaties. 

 

Investeren in professionele 

ontwikkeling van docenten en 

secties. 

Aanmoedigen potentieel van 

docenten. 

Versterken autonomie secties en 

verantwoordelijkheid binnen de 

organisatie. 

Aanpassen onderwijs aan de 

visie op onderwijs. 

 

• Training en scholing 
sectievoorzitters 

• Vastleggen nieuwe rol 
en taken 
sectievoorzitters en 
secties 

• Vastleggen 
eigenaarschap 
onderwijsvisie in de 
secties. 

                                                      
21 Digitale overdrachts dossiers 
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Alle leerlingen en medewerkers 

komen jaarlijks op 7 manieren in 

aanraking met de identiteit van de 

school. 

 

Onderzoeken passende 

formulering met betrekking tot de 

identiteit van de school 

Geen vast aantal meer. 

Onbekend 

De school gaat werken met een 

electronische leeromgeving (ELO). 

Over 4 jaar beschikken alle 

leerlingen over een eigen laptop en 

zijn alle lokalen voorzien van een 

smartboard. / Over 4 jaar heeft elke 

docent ICT-vaardigheden die 

passen bij de nieuwe eisen van de 

school. 

 

 

Ontwikkelen en implementeren 

ICT op grond van de visie op 

onderwijs. 

Gerealiseerd: lokalen zijn 

voorzien van een smartboard en 

dockingstation, docenten zijn 

voorzien van een werklaptop. 

Onderzoeken ICT-mogelijkheden 

met betrekking tot verwachte 

nieuwbouw 

 

• Start van gebruik 
digitaal portfolio in de 
tto klassen 
onderbouw. 

• Start van gebruik 
Qompas voor LOB in 
onder en bovenbouw 

• ICT werkgroep 
aanstellen bij plan 
nieuwbouw? 

• De school werkt met 
n@tschool en 
Magister als ELO 

De door ons gehanteerde P&E-

cyclus zal worden geëvalueerd en 

vernieuwd. 

 

Investeren in professionele 

ontwikkeling docenten. 

Investeren in opleiding en stage 

begeleiding van nieuwe en 

startende docenten 

Investeren in aantrekkelijkheid 

werken op locatie Kagerstraat, 

gericht op doorgroei 

mogelijkheden. 

• Samenwerking via 
ROS Rijnland en 
onderwijs netwerk 
Zuid-Holland  

• Tto toevoeging 
kwaliteitsscholen 

• Gesprekscycli 
aanpassen aan 
nieuwe en startende 
docenten 
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Bijlage 2 Kijkwijzer ‘De goede les’  
 
Stellingen worden door observant gescoord op basis van: 

• helemaal niet; 

• nauwelijks; 

• soms wel/soms niet; 

• vaak wel; 

• zeer sterk. 
 
KLASSENMANAGEMENT 

• Er gaat weinig tijd (<10%) verloren aan organisatorische aspecten tijdens de les. 

• Het taalgebruik van de leraar sluit aan bij dat van de leerlingen. 

• De leraar geeft helder en bondig antwoord op vragen. 

• De leerlingen accepteren het pedagogisch-didactische leiderschap van de leraar. 

• De leerlingen zijn geïnteresseerd, stellen vragen en/of geven hun mening. 

• Algemeen beeld m.b.t. klassenmanagement. 

EENDUIDIGE LESOPBOUW 

• De leraar maakt het doel en de opbouw van de les duidelijk. 

• Het doel van de les past bij het niveau van de leerlingen, niet te makkelijk en niet te moeilijk. 

• De gekozen lesactiviteiten volgen elkaar logisch op. 

• Voor de gekozen lesactiviteiten wordt voldoende tijd ingepland. 

• De leraar gebruikt werkvormen die leerlingen in staat stellen het lesdoel te behalen. 

• De leraar komt (op het einde van de les) terug op de specifieke leerdoelen van de les. 

• Algemeen beeld m.b.t. eenduidige lesopbouw. 

INTERACTIEF WERKEN AAN LEERSTOF-OVERDRACHT 

• De leraar activeert voorkennis. 

• De leraar deelt zijn deskundigheid in de interactie met de leerlingen. 

• De leraar vat de instructie in stappen regelmatig samen of laat dit door leerlingen doen. 

• De leraar controleert actief of de leerlingen de uitleg begrepen hebben. 

• De leraar maakt gebruik van concrete voorbeelden die aansluiten bij de leefwereld van de 

leerlingen. 

• De leraar activeert leerlingen tot leren door goed naar hen te luisteren en door uitdagende, 

open vragen te stellen. 

• De leraar maakt helder waarom een antwoord goed of fout is en stelt leerlingen in staat van 

foutieve antwoorden te leren. 

• Algemeen beeld m.b.t. interactief werken aan leerstof-overdracht. 

FEEDBACK OP HET LEERPROCES 

• De leraar communiceert met leerlingen over hoe zij hun leertaak kunnen aanpakken. 

• De leraar vraagt leerlingen zelf na te denken over de aanpak zodat leerlingen de leertaak 

meer planmatig gaan benaderen. 

• De feedback is meer gericht op vooruitgang van leerlingen dan op correctie. 

• De leraar geeft leerlingen complimenten over hun werk. 

• De leraar vertelt leerlingen wat en hoe zij moeten leren om hun resultaten te verbeteren. 

• Algemeen beeld m.b.t. feedback op het leerproces. 
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DIFFERENTIATIE 

• De opdrachten en de begeleiding laten zien dat de leraar de les heeft voorbereid op basis van 

informatie over de leerlingen. 

• Leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken met individuele leervragen en lesdoelen. 

• De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben extra of aanvullende instructie of 

ondersteuning, zodat iedere leerling in de gelegenheid wordt gesteld te werken aan de 

basisstof. 

• De leraar geeft individuele leerlingen die ondersteuning nodig hebben meer en extra 

oefenmogelijkheden. 

• De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben alvast aan het werk. 

• De leraar geeft leerlingen die meer uitdaging nodig hebben de mogelijkheid om basisstof 

compacter te verwerken en met verrijkingsstof aan de slag te gaan. 

• Algemeen beeld m.b.t. differentiatie. 

PEDAGOGISCH HANDELEN 

• De leraar toont positieve, persoonlijke aandacht voor de leerlingen. 

• De leraar bevordert dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 

• De leraar behandelt alle leerlingen gelijkwaardig. 

• De leraar zorgt voor een klimaat waarin goed gewerkt kan worden. 

• De leraar heeft positieve verwachtingen van de leerlingen. 

• De leraar stelt realistische eisen aan de inzet en prestaties van leerlingen. 

• Algemeen beeld m.b.t. pedagogisch handelen. 

OVERIGE ASPECTEN 

• De leraar heeft het lokaal in orde gebracht, het lokaal is netjes. 

• De leraar ontvangt de leerlingen persoonlijk, er is oogcontact. 

• De leraar ziet toe op een rustige inloop in het lokaal. 

• De leraar zet zowel traditionele als ICT leermiddelen effectief in ten behoeve van de 

leerdoelen in de les. 

• De leraar leert leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. 
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Bijlage 3 Observation form ‘Peer supervision TTO’  
 
Stellingen worden door observant gescoord op basis van: 

•  Not observed in this lesson; 

• Never; 

• Sometimes; 

• Most of the time; 

• Always. 

Tevens is het mogelijk om per stelling commentaar bij te voegen. 
  
CLIL Skills 

• The teacher helps learners to activate their existing language knowledge and skills in a variety 

of ways. 

• The teacher formulates language as well as content aims. 

• The teacher points out language features of input (e.g. text type, typical aspects of grammar, 

vocabulary). 

• The teacher sets up pair and group work where learners communicate in English. 

• The teacher gives feedback on content, spoken and written language in a variety of ways. 
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Bijlage 4 Overzicht onderwijsresultaten 2014-2018  
Hieronder is een samenvatting van de onderwijsresultaten op basis van de inspectie-indicatoren 

weergegeven. Op alle indicatoren scoort het Visser ‘t Hooft Lyceum voldoende. 

Schooljaar 
Indicator 
Inspectie 

’14-‘15 ’15-‘16 ’16-‘17 ’17-‘18 

Onderwijsresultaten 
O.I. 

 2016 2017 2018 2019 

Onderwijspositie t.o.v. advies 
po 
(vergelijkingsgroep vt/h/v) 
Aantal leerlingen 

 

34,07% 
 

91 

33,68% 
 

95 

12,70%  
 

126 

20,37% 
 

162 

Onderwijspositie 3jaarsgem. 
Aantal leerlingen 

1  21,81% 
321 

25,17% 
290 

25,32%  
312 

21,15% 
383 

Norm 3jaarsgem.  4,75% 4,75% -0,55% -0,55% 

Onderbouwsnelheid 
Aantal leerlingen 

 
96,38% 

221 
98,79% 

247 
97,94%  

340 
96,96% 

380 

Onderbouwsnelheid 
3jaarsgem. 
Aantal leerlingen 

2 97,31% 
706 

97,99% 
696 

97,77%  
808 

97,83% 
967 

Norm 3jaarsgem.  95,31% 95,33% 95,32%  95,12% 

vmbo-t      

Bovenbouwsucces 
Aantal leerlingen 

 95,08% 
61 

88,57% 
70 

 89,55% 
67 

91,84% 
50 

Bovenbouwsucces 
3jaarsgem. 
Aantal leerlingen 

3 94,81% 
212 

91,58% 
202 

g.g. 
198 

g.g. 
187 

Norm 3 jaarsgem.  85,31% 85,04% g.g. Ong. 87% 

Gemiddeld cijfer CE 
(landelijk) 
Aantal examenkandidaten 
(mv) 
Percentielcijfer CE 

 
6,64 (6,5) 

34 
76 

6,57 (6,4) 
24 
81 

6,43 (6,4) 
41 
61 

6,37 (6,3) 
23 
56 

Driejaarsgemiddelde CE 4 6,49 6,57 6,54 6,45 

Norm 3jaarsgem.  6,15 6,14 6,13 6,14 

Verschil SE (examenvakken)-
CE 

 
-0,02(0,0) 0,00 (0,1) 0,01 (0,1)  -0,04 

Slagingspercentage (landelijk) 
Percentiel per schoolsoort 

 
100% (94) 

100 
100% (94) 

100 
95% (93) 

59 
87% (93%) 

58 

Berekend oordeel inspectie  voldoende voldoende voldoende voldoende 

havo      

Bovenbouwsucces 
Aantal leerlingen 

 88,97% 
399 

84,74% 
426 

 84,90%  
404 

81,41% 
382 

Bovenbouwsucces 
3jaarsgem. 
Aantal leerlingen 

3 85,63% 
1260 

85,91% 
1236 

86,17% 
1229 

83,75% 
1212 

Norm 3 jaarsgem.  79,17% 79,15% 79,12%  79,31% 
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Gemiddeld cijfer CE 
(landelijk) 
Aantal examenkandidaten 
(mv) 
Percentielcijfer CE 

6,51 (6,3) 
157 
83 

6,48 (6,4) 
178 
68 

6,35 (6,3) 
184 
54 

6,29 (6,3) 
167 
38 

Driejaarsgemiddelde CE 4 6,47 6,49 6,44 6,38 

Norm 3jaarsgem. 6,26 6,26 6,26 6,26 

Verschil SE (examenvakken)-
CE 

-0,03(0,0) 0,03 (0,1) 0,12 (0,0) 0,09 

Slagingspercentage (landelijk) 
Percentiel per schoolsoort 

92% (87) 
76 

93% (89) 
80 

90% (87) 
64 

86% (88%) 
31 

Berekend oordeel inspectie voldoende voldoende voldoende voldoende 

vwo 

Bovenbouwsucces 
Aantal leerlingen 

91,94% 
496 

91,08% 
493 

  87,74% 
473 

88,09% 
471 

Bovenbouwsucces 
3jaarsgem. 
Aantal leerlingen 

3 89,05% 
1553 

90,00% 
1516 

90,29% 
1462 

89,00% 
1437 

Norm 3 jaarsgem. 81,65% 81,71% 81,62% 81,54% 

Gemiddeld cijfer CE 
(landelijk) 
Aantal examenkandidaten 
(mv) 
Percentielcijfer CE 

6,56 (6,6) 
133 
61 

6,41 (6,5) 
124 
35 

6,36 (6,5) 
145 
23 

6,36 (6,5) 
122 
22 

Driejaarsgemiddelde CE 4 6,59 6,47 6,44 6,38 

Norm 3jaarsgem. 6,29 6,29 6,29 6,29 

Verschil SE (examenvakken)-
CE 

0,21(0,1) 0,37 (0,2) 0,38 (0,1) -0,22

Slagingspercentage (landelijk) 
Percentiel per schoolsoort 

95% (92) 
71 

94% (91) 
69 

89% (91) 
32 

84% (92%) 
11 

Berekend oordeel inspectie voldoende voldoende voldoende voldoende 

Schuin gedrukte tekst = prognose op basis van de huidige gegevens uit MMP (Magister Management 

Platform) op 20-09-2018   

- Onderwijspositie t.o.v. PO = Positie in leerjaar 3 tov het basisschooladvies.

- Onderbouwsnelheid = Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2

- Bovenbouwsucces = Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling. NB:

voor een onderbouwlocatie wordt hierin alleen leerjaar 3 meegenomen: leerlingen dat succesvol

(zonder vertraging of afstroom) het schooljaar succesvol afrondt.

-Examencijfer: Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling
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Bijlage 5 Formulier “Vaststelling schoolplan door bestuur”  
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Bijlage 6 Formulier “Instemming Medezeggenschapsraad 

met schoolplan”  
 

 


	Naamloos



