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Inleiding 
 
‘HET SCHOOLPLAN BEVAT EEN BESCHRIJVING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS DAT BINNEN DE SCHOOL WORDT 
GEVOERD EN OMVAT IN ELK GEVAL HET ONDERWIJSKUNDIG BELEID, HET PERSONEELSBELEID EN HET BELEID M.B.T. DE BEWAKING EN VERBETERING VAN DE 
KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS.' 
(Wet op het Voortgezet Onderwijs art. 24) 
 
Voor u ligt het schoolplan van Prinsentuin van Cooth. Het beschrijft het beleid en de ambities voor de periode 2018-2022.  
In de bijlagen treft u de analyse waarop de ambities van dit schoolplan mede zijn gebaseerd en is de nodige informatie opgenomen over de wijze waarop Prinsentuin 
van Cooth voldoet aan de wettelijke eisen zoals die gesteld zijn aan het schoolplan. 
 
Voorwoord 
Dit schoolplan vindt zijn ontstaansgrond in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. In het schoolplan is de route uitgestippeld die Prinsentuin van Cooth 
van 2018 tot 2022 zal bewandelen.  
Binnen ROC West-Brabant zijn elf verschillende scholen ondergebracht in de vmbo-entiteit. De regionale spreiding is groot. Binnen centrale kaders kunnen de scholen 
hun eigen koers uitzetten en een eigen profiel ontwikkelen.  
De typisch eigen invulling op de verschillende scholen is terug te vinden in dit schoolplan.  
Het schoolplan is geen document op zich. Uitgangspunten zijn de strategie 2020 van ROC West-Brabant: ‘Kansrijk en wendbaar’, aangevuld in 2018 vanuit het 
programma ‘Klaar voor de Toekomst’, de Koers 2022 van de vmbo-entiteit: ‘Een talent voor leren is een talent voor het leven’ en adviezen van Inspectie. Daarnaast 
zijn de Wet Voortgezet Onderwijs, het geactualiseerd sectorakkoord VO 2018-2020 en het Onderzoekskader VO 2017 van de Inspectie richtinggevend voor het 
schoolplan.  
Wij geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is. 
 
Schoolgegevens 
Prinsentuin van Cooth ressorteert onder het bestuur van de Stichting ROC-West Brabant 
Bestuursnummer: 31107 
Brinnummer school: 19XV00 
Adres school: Tuinzigtlaan 10, 4812 XN BREDA 
 
Schenkingen en sponsors 
ROC West-Brabant is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden.  
Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring). In geval van 
mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de medezeggenschapsorganen hun stem 
laten horen. Kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. In geval van klachten over sponsoring kunnen ouders, leerlingen en 
medewerkers terecht bij de klachtencommissie van de school.  
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1. ROC West-Brabant 
 
Visie en Missie 
De maatschappij verandert snel, net als de sectoren en bedrijven waar onze leerlingen terechtkomen na hun opleiding. Om hen hierop optimaal voor te bereiden 
moeten we als onderwijsorganisatie tijdig inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen. We doen dat vooral door de loopbaan centraal te stellen bij het 
leren en bij de ontwikkeling van het leervermogen van onze leerlingen. Dat geven we handen en voeten door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en we 
versterken dat door daarbij specifieke aandacht te besteden aan de studie- en loopbaanbegeleiding. Daarnaast zetten we meer dan voorheen in op systematische 
verbetering en organisatorische wendbaarheid, zodat we tijdig anticiperen en voorbereid zijn op relevante ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Als 
West-Brabantse onderwijsinstelling willen we bijdragen aan versterking van de regio. 
 
AMBITIE EN SPEERPUNTEN 
Het kwaliteitsniveau van het beroepsonderwijs in West- Brabant is hoog. ROC West-Brabant wil de komende jaren uitgroeien tot een van de topinstellingen in het 
beroepsonderwijs in de regio. Die ambitie gaan we waarmaken door het verzorgen van hoogwaardig onderwijs, dat door onze leerlingen gewaardeerd wordt en waar 
zij en onze werkvelden baat bij hebben. We halen het beste uit onze leerlingen en medewerkers en helpen mee aan de versterking van de regio. 
Om onze ambitie de komende jaren te verwezenlijken, gaan we ons focussen op: leren, ontwikkelen en samenwerken. Op die drie speerpunten willen we een 
beweging in gang zetten, een sprong voorwaarts realiseren en daarin in 2020 forse en aantoonbare stappen hebben gezet. 
 
LEREN 
De loopbaan van leerlingen staat centraal in het onderwijs en in hun ontwikkeling. Die aanpak moet hen in staat stellen zich duurzaam staande te houden in een 
toekomstige arbeidsmarkt met steeds sneller en continu veranderende eisen en behoeften. Ons onderwijs van 2020 sluit ook beter aan op de verschillende 
motieven, wensen en mogelijkheden van onze leerlingen. 
 
ONTWIKKELEN 
We investeren in onze eigen competenties om te kunnen uitgroeien tot een professionele en succesvolle onderwijsorganisatie. Concreet betekent dit dat 
medewerkers aantoonbaar werken aan hun eigen ontwikkeling en dat het ROC hen hiervoor ruimte en faciliteiten biedt. 
 
SAMENWERKEN 
Als opleider willen we een nauwe band met onze omgeving binnen en buiten het ROC. Die samenwerking willen we zowel intern als extern verder versterken en 
uitbouwen. 
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Strategische keuzes (2018) 

1. Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio; 
2. Wij maken de leerbehoefte van de student (12-67 jarigen) leidend, de student is eigenaar en regisseur van zijn leerroute;  
3. Wij maken het mogelijk dat de student zich voortdurend kan ontwikkelen; 
4. Wij hebben als vertrekpunt één collectief dynamisch portfolio; 
5. Wij verbinden leren, werken en innoveren in leergemeenschappen; 
6. Wij hebben wederkerige relaties met onze belanghebbenden; 
7. Wij verwachten van medewerkers dat zij aantoonbaar toegevoegde waarde leveren; 
8. Wij zijn excellent werkgever.  

 
2. VMBO-entiteit 
 
Wij rusten onze leerlingen toe voor een goede start van de rest van hun leven. Zij hebben méér nodig dan de basisvakken en cognitieve vaardigheden: het gaat om 
‘heel de mens’ met al zijn talenten.  
Wij willen onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen, met een goed ontwikkeld moreel kompas, die zelfstandig hun weg 
vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan leveren. Daarom richten wij ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen in alle opzichten het maximale uit zichzelf kunnen 
halen: zowel voor wat betreft persoonlijke en maatschappelijke vorming als voor kwalificatie. 
Wij staan voor betrokkenheid, betrouwbaarheid, respect, zorg voor elkaar en de gemeenschap. We nemen onze verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af 
over de keuzes die we maken, over wat we onze leerlingen meegeven en over hoe we dat doen. 
 
Elke vmbo-school heeft haar eigen missie, visie en kernwaarden geformuleerd. De rode draad van deze visies, ons gezamenlijk geloof, ons DNA hebben wij hierna als 
volgt geformuleerd.  
Het doel is een gezamenlijk kompas te ontwikkelen, zodat altijd duidelijk is waar we gezamenlijk naar toe koersen en waar we voor staan. Ook als de weg voor elke 
school anders is.  
Op dezelfde wijze geeft de Strategie2020 richting aan de positionpaper.  
Het gezamenlijk DNA biedt, gecombineerd met bestuurskracht, de slagkracht om de talenten van de scholen te bundelen. Dit betekent bijvoorbeeld, in de metafoor 
van een vloot, dat de machinekamers van alle schepen, zo veel mogelijk op dezelfde wijze zijn ingericht.  
Dat zorgt ervoor dat de scholen efficiënt gaan varen en hun bestemming met de wind in de zeilen bereiken.  
Wat is die bestemming? Elke visie is gebaseerd op een droom, een geloof:  
Talent voor leren is een talent voor het leven 
Wij geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is.  
Het is onze missie om het talent voor leren van onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze een kompas hebben in hun leven.  
Een ontwikkeling die bij ons een kwalificatie oplevert. En daarmee een succesvolle start van het vervolg in het onderwijs of in hun loopbaan. Daarmee staan zij 
steviger in de rest van hun leven. 
 
3. Onderwijskundige visie en beleid vmbo-entiteit 
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Inleiding 
De missie is ons referentiekader voor het opstellen van plannen, maar is tevens het toetsingskader. We bekijken en beoordelen de resultaten van alle door de school 
geleverde prestaties in het licht van de missie. Dat vraagt een visie op onderwijs. De visie fungeert enerzijds als stabiliserend en verbindend anker. Anderzijds 
fungeert de visie ook als dynamiserend en richtinggevend baken door het aangeven van wat de ambities en daarbij van pas komende kwaliteiten zijn. Beide kanten, 
stabilisatie en dynamiek, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij maken dat de visie niet alleen houvast geeft en mensen met elkaar verbindt, maar dat zij 
mensen in beweging brengt en in een bepaalde richting trekt. Beleid is de logische schakel tussen de visie en wat wij dagelijks in de school doen. Daarom moeten de 
mooie woorden en goede bedoelingen worden omgezet in beleid. Wij willen immers dat in 2022 elk van onze scholen gewild is West-Brabant, met nieuwsgierig 
makend onderwijs, waar leerlingen een geweldige tijd hebben. 
 
Talent voor leren is een talent voor het leven (WHY) 
De vmbo scholen geloven dat door de veranderende wereld het belangrijkste talent, het talent voor leren is, en daarmee het talent is voor het leven. Samenwerken, 
creativiteit, oplossingsrichtingen bedenken, de dialoog kunnen voeren en zelfredzaamheid ontwikkelen bij de leerlingen, zijn wezenlijk om de leerling zijn talent voor 
leren verder te kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden worden ontwikkeld in een contextrijke en praktische leeromgeving waarbij de loopbaan van de leerling 
voortdurend aan verandering onderhevig is. Loopbaanleren maakt de leerling kansrijk en wendbaar en vormt zodoende het kompas dat de leerlingen nodig hebben in 
hun leven. Een kompas dat bij ons een kwalificatie oplevert en daarmee een succesvolle start van het beroeps- of vervolgonderwijs of hun loopbaan en zij steviger 
staan, in de rest van hun leven. 
Talent voor leren bestaat uit meerdere componenten.  
Niet alleen de leerstijl is relevant, maar ook wat de leermotieven zijn voor leren, waar de leerling over droomt en wat zij willen bereiken in hun leven: wat is hun 
droom? Die droom vormt de basis voor het loopbaanleren. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik zijn de eerste vragen in een lang traject (vmbo-mbo) loopbaanleren, die 
uiteindelijk moeten leiden tot arbeidsrelevante, vraag gestuurde opleidingstrajecten (leerroutes ) passend bij de individuele leerling. 
Daarnaast vinden wij dat het talent voor leren, effectief tot zijn recht kan komen in een prettige en veilige leeromgeving. Een prettige leeromgeving is niet alleen 
afhankelijk van waar leerlingen zijn (fysieke omstandigheden), maar ook hoe zij zich voelen (de emotionele omstandigheden) en hoe hun relatie c.q. communicatie 
met de mensen is, die onderdeel uitmaken van die leeromgeving en later de werkomgeving. Tot slot is een belangrijk onderdeel van talent voor leren, ervaren hoe het 
is om verantwoordelijkheid te nemen, creatief en oplossingsgericht te leren denken en handelen, te reflecteren en te communiceren, ook als de veilige leer- en later 
werkomgeving er even niet is.  
De Kerncode van het waarmaken van Talent voor leren is veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.  
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Talent voor leren implementeren (HOW) 
Leerlingen worden een korte periode aan ons toevertrouwd, waarin wij de basis leggen voor de ontwikkeling van hun talent voor leren. Dat willen wij waarmaken door 
onze leerlingen een veilige omgeving te bieden waarin zij zowel vertrouwen als verantwoordelijkheid krijgen, zodat zij, op een eigentijdse en eigen wijze, kunnen leren, 
fouten kunnen maken en zich moeten verwonderen om zo hun weg te vinden. Die veilige omgeving begint bij het bieden van professionele ruimte en inzicht aan de 
leraren, want leren doe je samen. Door het talent om les te geven van de leraren in kaart te brengen, kan een koppeling worden gemaakt met het talent voor leren 
van onze leerlingen. De scholen gaan samen met de leraren bepalen hoe zij gaan meten of ze succesvol zijn in het waarmaken van de visie en de medewerkers 
worden gezien als onderwijsprofessional 2022. De scholen bundelen de krachten in de vmbo-entiteit, die vervolgens richting biedt, de scholen en medewerkers 
faciliteert en de flexibiliteit in zich herbergt om in te kunnen spelen op de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Hieraan is onlosmakelijk verbonden dat wij enerzijds voldoen aan de regelgeving en anderzijds deze tegelijkertijd ter discussie durven stellen, om ook de inspectie en 
het ministerie te inspireren voorwaarden te creëren om onze ambitie te realiseren. Tot slot is het van groot belang dat wij ook werkgevers en vervolgopleidingen 
inzicht bieden in hoe zij gebruik kunnen maken van het talent voor leren en hoe zij een veilige omgeving kunnen creëren waarin hun huidige en nieuwe werknemers 
floreren. 
 
4. Personeel 
 
ROC West-Brabant is in transitie. In 2017 is de nieuwe koers ingezet waarbij de ambities zijn benoemd. Te weten: 

- Koploper zijn in het beroepsonderwijs in de regio West-Brabant; 
- Hoogwaardig onderwijs leveren waarmee leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf halen; 
- Bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de regio. 

  
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Met de juiste mensen op de juiste plek realiseer je kansrijke en wendbare lerenden. HR helpt 
de ambities van ROC West-Brabant hierbij te realiseren. Op ROC-niveau is het personeelsbeleid beschreven in een HR-plan dat bijdraagt aan bovenstaande ambities 
van het ROC en waarin wordt beschreven hoe dit gerealiseerd wordt.  
Het HR plan is gebouwd op de volgende vijf pijlers: 
1. Strategisch PersoneelsPlan (SPP): in-, door- en uitstroom. 
2. Vitaliteit en betrokkenheid. 
3. Leiderschap en cultuur. 
4. Professionalisering. 
5. Kaders en regelingen. 
 
Verderop in de tekst is een schematisch overzicht van deze 5 pijlers opgenomen.  
 
De nieuwe koers 
Binnen de nieuwe koers stellen we hoge eisen aan onze docenten en overige medewerkers, en zij beseffen de noodzaak van verdere professionalisering. De 
ontwikkeling die het personeel daarin moet doorlopen worden wordt gematched met de ambities voortkomend uit de Koers 2022.  
De wettelijke bepalingen omtrent bevoegdheden worden gehanteerd met als uiteindelijk doel dat de lessen bevoegd of onder de bevoegdheid van een docent worden 
gegeven. We stimuleren  medewerkers om de bevoegdheid te behalen, en eisen dat de lessen didactisch en pedagogisch van hoge kwaliteit zijn. Daartoe 
professionaliseren en begeleiden we onze docenten door intervisie,  docent-coaches, cursussen etc. We ondersteunen onze medewerkers in het ontwikkelen van 
vaardigheden als samenwerken, communiceren, planmatig werken, oplossingsgericht werken en andere skills. Niet de bevoegdheid of “het cijfer”, maar de 
ontwikkeling van de individuele medewerker, en daarmee de totale organisatie, staat hierin centraal 



 
9 

“hij die een waarom heeft om voor te leven, overwint elke hoe.” F. Nietzsche 
[open en onbevangen positief/vanuit het hart/vasthoudend] 

 

         
     

De gesprekscyclus wordt herzien en ingezet om deze ontwikkelingen te realiseren. Gecombineerd met het loopbaanleren hebben we de ingrediënten om de kwaliteit 
van ons onderwijs te waarborgen en tegelijkertijd antwoord te geven op de problemen die op ons afkomen, zoals de demografische krimp en alle daaraan 
gerelateerde issues. 
 
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
Bij het vervullen van vacatures in de schoolleiding selecteren we op kwaliteit en hebben we aandacht voor diversiteit en dus ook voor een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen. 
De verdeling binnen de huidige schoolleiding is 76% man en 24% vrouw, met binnen het centraal directieteam een verdeling van 22% vrouw en 78% man. Het beleid 
is gericht op een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 
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De vijf pijlers van het HR-plan: 

 
 
5. Kwaliteitszorg 
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Kwaliteitscultuur 
ROC West-Brabant kent een kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te verbeteren, te borgen en openbaar te maken We streven er in 
deze schoolplanperiode naar, dat kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg meer is dan een instrumentele of cijfermatige analyse. We leggen daarom de directe relatie met 
strategisch personeelsbeleid, want de mensen die er werken bepalen de kwaliteit van de scholen. We streven naar een cultuur waarin medewerkers samen werken 
aan kwaliteit en waarin zij elkaar feedback geven. We voeren kwalitatief goede functionerings- en beoordelingsgesprekken en stimuleren en faciliteren collegiale 
consultatie (wederzijds lesbezoek), coaching en intervisie. 
 
Hieronder is het stelsel van kwaliteitszorg (KZS) binnen ROC West-Brabant op hoofdlijnen geschetst.  
Kwaliteitszorg binnen ROC West-Brabant is: 
Het geheel aan activiteiten dat systematisch ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. 
Iedereen die werkzaam is in het primaire proces (onderwijsteams, teamondersteuners en management) is hierbij betrokken. We meten onze prestaties af aan 
overeengekomen normen (gewenste- versus huidige situatie) en leiden hier verbeteringen uit af. We communiceren zowel de bereikte resultaten als de geplande 
verbeteracties met stakeholders.  
 
Het KZS bestaat uit een borgings- en verbetercyclus. De borgings-cyclus bestaat uit een continue kringloop van vastleggen (Plan), in de praktijk brengen (Do), 
controleren/evalueren (Check) en aanpassen/verbeteren (Act). 
Voor de realisatie van verbeteringen/aanpassingen (Act) wordt overgeschakeld op de verbetercyclus, die uit de volgende onderdelen bestaat: definiëren van het 
probleem (D), analyseren van het probleem (A), verbeteringen selecteren (V), invoering (I) van de gekozen verbetering(en). Onderstaande afbeelding geeft de ‘vaste’ 
planfase binnen de vmbo-scholen weer. 
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Plan 

 
Het koersplan van het ROC vormt de kaders voor de verdere planvorming. Elke vier jaar wordt dit plan opgesteld. De ambities en actiepunten voor de langere termijn 
worden hierin geformuleerd. 
De koers van de vmbo-entiteit is daar een verbijzondering van, maar ligt uiteraard in lijn. 
 
De 4-jaarlijkse schoolplannen bestaan uit een gezamenlijk deel en een schooldeel. Beide gedeelten zijn verder uitgewerkt in een activiteitenplan en worden jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
Naast de school- en jaarplancyclus worden er ook plannen gemaakt voor specifieke projecten of verbetertrajecten. 
 
 
  

KOERSPLAN ROC 

Strategie-Structuur 

KOERS vmbo-entiteit 

Strategie – 4 jarenplan 

Schoolplan X 
Ambitie 
Speerpunten 

Schoolplan entiteitsdeel 
Ambitie 
Speerpunten Schoolplan Z 

Ambitie 
Speerpunten 

Schoolplan Y 
Ambitie 
Speerpunten 

Activiteitenplan Activiteitenplan Activiteitenplan Activiteitenplan 
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Check 
De uitvoering van bovenstaande plannen wordt geëvalueerd en vervolgens aangepast of aangescherpt om de volgende stap in het proces te bepalen, mede op basis 
van onderzoeken, resultaten en afstemming en overleg. 
 
Onderzoeken 
1. Tevredenheidsonderzoeken 
De vmbo-entiteit doet onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers: 

• Jaarlijks bevragen we leerlingen naar hun ervaringen op school door het afnemen van een leerlingtevredenheidsonderzoek. Onderdeel van dit onderzoek is 
het monitoren van de veiligheidsbeleving (sociale en fysieke veiligheid) van leerlingen op school. Dit onderzoek vindt plaats onder leerlingen uit alle leerjaren. 

• Jaarlijks bevragen we ook ouders naar hun ervaringen met de school door het afnemen van een oudertevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats 
onder ouders van leerlingen uit het derde leerjaar. 

• Eenmaal in de twee jaar onderzoeken we de tevredenheid van medewerkers over de arbeidsorganisatie waarvan zij deel uit maken. Aspecten die hierbij van 
belang zijn, zijn onder andere de wijze van leidinggegeven, de personeelszorg, de ervaren werkdruk en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we voor afstemming en overleg en voor aanpassing in de planfase. 
 
2. Toezichtskader 
We voeren tweejaarlijks interne audits uit op basis van het toezichtskader van de inspectie voor het onderwijs. Deze ontwikkelingsgerichte audits worden uitgevoerd 
op basis van het dialoogmodel. De interne auditteams staan onder leiding van een externe auditleider, en bestaan verder uit collega’s vanuit de vmbo-entiteit. 
 
3. Staat van het ROC 
Jaarlijks voeren de scholen een zelfevaluatie uit, op basis van het toezichtskader. Deze zelfevaluatie toetsen we aan de hand van onderbouwende gegevens. Tevens 
voeren we dan een check uit op de wettelijke vereisten uit het toezichtskader. 
Resultaten 
Jaarlijks worden de onderwijsresultaten per school door de inspectie van het onderwijs gepresenteerd. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde resultaat over drie 
leerjaren op de volgende indicatoren: 

• positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po), 
• percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid), 
• percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces), 
• gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers). 

 
Voor elk van deze indicatoren is een minimale norm bepaald. Deze absolute norm is voor een aantal jaar vastgesteld en wordt hooguit aangepast aan een specifieke 
leerlingpopulatie. 
 
 
 
 
 
Naast bovenstaande onderwijsresultaten wordt op basis van de volgende gegevens (minimaal jaarlijks) een analyse gemaakt van de resultaten van de leerlingen. Er 
wordt gekeken naar: 

• (voorlopige) examenresultaten, 
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• prognose oordeel inspectie (onderwijsresultaten), 
• analyse centraal examen (CE) tweede tijdvak (gemiddeld CE, verschil schoolexamen – centraal examen), 
• overzichten resultaten per school, per leerjaar, per afdeling/team, per sectie/docent, 
• doorstroomgegevens per school en leerjaar, 
• uitstroomniveau naar vervolgonderwijs, 
• voortijdig schoolverlaters (VSV), 

Binnen de scholen worden deze cijfers gebruikt ter monitoring, analyse ter verbetering en ook opgenomen in de gesprekscyclus met de onderwijzende medewerkers. 
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor Voortgang en Verantwoording en als input voor de planfase. 
De vmbo-entiteit heeft de ambitie deze resultaten actueel ter beschikking te stellen op elk benodigd niveau en vanuit ieder oogpunt. 
 
Voortgang en verantwoording (V&V) 
Het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit vindt vooral plaats binnen de P&C-cyclus.  
Ieder kwartaal vinden er V&V-gesprekken plaats tussen het schoolmanagement en de verantwoordelijk bestuurder. 
In deze gesprekken wordt, op basis van een zelfevaluatie van de directeur, HR-, F&C en Onderwijskentallen, verantwoording afgelegd en voortgang en knelpunten van 
(jaar)plannen besproken. De vmbo-scholen hebben de ambitie om deze gesprekscyclus ook lager in de organisatie te gaan voeren: Met vakgroepen en andere 
onderwijsteams. 
Afstemming en overleg vinden binnen de vmbo-entiteit op alle niveaus plaats. 
Enkele voorbeelden: 

• Ouderparticipatie: Ouders praten mee en hebben invloed via de ouderraad die op alle scholen regelmatig (structureel gepland) bijeenkomt. De ouderraden 
organiseren in samenspraak met de school, thema-avonden voor ouders. (instemming- of adviesrecht) 

• Leerlingparticipatie: Leerlingen praten mee en hebben invloed via de leerlingenraad die op alle scholen functioneert. Verder worden leerlingen zoveel 
mogelijk niet alleen bij allerlei activiteiten, maar ook bij onderwijsontwikkelingen betrokken. 

• Onderdeelcommissie: er vindt regelmatig overleg plaats tussen het vmbo- management en de onderdeelcommissie vmbo van de Ondernemingsraad. 
• Interne afstemmingsoverleggen, o.a.: 

o Managementteam overleg: in dit overleg worden o.a. beleid, plannen, ontwikkelingen, resultaten van onderzoeken en overige resultaten besproken en 
acties geformuleerd. 

o Bilaterale overleggen tussen bestuurder en directeur: voortgang en knelpunten 
o LMT: Managementoverleg per school, 
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Ambitie en speerpunten 
De vmbo-entiteit heeft, op het gebied van kwaliteitszorg de volgende ambitie: 
In 2022 beschikken wij over een systeem van kwaliteitszorg dat ons informeert over de kwaliteit van ons onderwijs en van onze organisatie én dat ons in staat stelt 
om voortdurend en adequaat ons onderwijs en onze organisatie te evalueren. 
 
Daartoe hebben wij de volgende speerpunten geformuleerd: 

• De sturingsinformatie wordt ook aangeboden op operationeel niveau; 
• De sturingsinformatie wordt gebruikt voor V&V-gesprekken op vakgroep niveau en in de gesprekscyclus met medewerkers; 
• De sturingsinformatie is altijd, up-to-date, beschikbaar voor iedere gebruiker; 
• Het voldoen aan wet- en regelgeving wordt ondersteund door centraal gestuurde processen. 

 
Publicatie 
ROC West-Brabant is transparant over haar onderwijskwaliteit. De uitkomsten van de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken en de onderwijsresultaten worden 
gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Inleiding schoolgedeelte 
 
Iedereen heeft zin om te ontwikkelen  
… dat is de centrale gedachte van Prinsentuin van Cooth. 
Zo willen we je benaderen. En mocht je omgeving je op een bepaald moment anders hebben laten geloven, dan zijn wij de positieve omgeving die jou je ‘zin’ laat 
herontdekken.  
Wij willen de omgeving zijn die bij jou, leerlingen en medewerkers, de zin om je te ontwikkelen versterkt. Bij leerlingen zodanig dat deze ontwikkelplaats en ervaring 
hen hun leven lang kracht geven. Dat is nogal wat. Ons ideaal is het opleiden van leerlingen die zichzelf richting blijven geven. Omdat elke teleurstelling een 
uitnodiging is om uit te zoeken ‘hoe wel?’ of ‘wat wel?’. Mensen zijn van nature nieuwsgierig en zolang ze een ‘waarom’ hebben om voor te leven, overwinnen ze bijna 
elke ‘hoe’.  
We zijn deze plek voor iedereen: leerling en leraar. Hoe we deze omgeving voor leerlingen creëren, staat beschreven in de notitie ‘de Prinsentuin van Cooth Les’. Dit 
document beschrijft hoe wij deze omgeving voor medewerkers willen worden. Samen geven ze aan hoe we een ontwikkelplaats worden voor 820 mensen. 
 

Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheid 
Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen 

de ambitie:  
een ontwikkelplaats voor 820 mensen 

 
 
  

Human Resource concept 

Door: eerlijke en toegewijde mensen de 
mogelijkheid te bieden om zichzelf te 
ontwikkelen, zowel persoonlijk als in hun werk, 
hen steeds beter te stimuleren en te 
ondersteunen om als netwerk en met veel 
inzet de ontwikkeling van hen te verbeteren. 

Onderwijs concept: 

Door: onderwijs in een rijke context waarin 
leerlingen voortdurend worden geprikkeld om 
zich te ontwikkelen zodat  uiteindelijk de zin 
om te ontwikkelen blijvend is.  
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6. Missie van de school1 
 

We zijn … 
…  Prinsentuin van Cooth: een VMBO-‐school in de regio Breda, een school met onderwijs in drie profielen: Technologie (dvpr), Zorg & Welzijn en 
Groen. Naar buiten al langer met één gezicht, administratief, gevoelsmatig en in onderwijs nog verschillend. 
 
We zien …  
…  dat onderwijs meer en meer gaat om het voorbereiden van leerlingen om zich staande te houden in een onzekere omgeving en toekomst. Veel 
kennis van vandaag is morgen achterhaald. Hetzelfde geldt voor vaardigheden.  Veel leerlingen eindigen in andere sectoren dan waarin ze startten. 
Vakken en beroepen veranderen. Vernieuwingen en waarden ontstaan op de snijvlakken, vermenging van beroepen en toepassingen.  Juist in de 
vermenging van beroepen en vakken wordt de waarde van leren en ontwikkelen zichtbaar en ontstaat het vertrouwen dit te blijven doen. 
 
Wat we geloven … 
…  dat kinderen van nature een grote nieuwsgierigheid hebben en de wil om zich te ontwikkelen; 

Dat deze zin om te ontwikkelen steeds belangrijker wordt om vast te houden, ook na je schoolcarrière 
… dat dit gaat over een ‘mindset’, een geloof in het eigen vermogen om te groeien, een manier van denken die uitgaat van ‘eindeloze mogelijkheden’.  

Deze mindset en dit geloof worden gemaakt of gebroken door de omgeving die wij creëren. Hoe meer divers de omgeving is des te rijker de context, 
des te meer wordt een leerling uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn. Voorbereidend beroepsonderwijs draait vooral om het vormen van jongeren die 
zin hebben om zich te ontwikkelen. 

 
Daarom willen we … 
…  de omgeving creëren die iedereen zin geeft om zich te ontwikkelen. 
 
Hoe we dat doen?  

o leren in een betekenisvolle context (veelzijdig, gevarieerde en praktische omgeving) 
o een omgeving waarin vanuit één profiel je steeds meer je weg vindt (één profiel, veel uitwerkingen) 
o een omgeving die zich aanpast aan jouw ontwikkeling (flexibel)  
o een team van leraren die zelf zin hebben om zich te ontwikkelen (open) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onze waarden 
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hebben 
• open & onbevangen we vinden het waardevol niet te oordelen, maar liever te begrijpen 

• positief we waarderen de zoektocht naar hoe  

• Vanuit het hart We waarderen mensen die met ziel en zaligheid er voor gaan 

• vasthoudend we geloven in de potentie van iedereen en laten niemand los 
 
De komende jaren zal de focus liggen op de afstemming van de algemene missie en visie op de visie op leren, de wijze waarop we de Prinsentuin van Cooth les 
vormgeven en de relatie met de gesprekkencyclus. Wat willen we terugzien maar ook werkelijk voelen.  
 
7. Profiel van de school 
 
Onderwijsconcept/-beleid 
Na het samengaan in 2012 van de twee scholen Prinsentuin en van Cooth is er een unieke combinatie van profielen en crossovers ontstaan. Deze combinatie blijkt, 
nu na vijf jaar, veel mogelijkheden te bieden om hier binnen dynamisch en eigentijds onderwijs vorm te geven. De school is volop in ontwikkeling en zoekende naar de 
wereld van eindeloze mogelijkheden, open mindset, groeien, stimuleren, creativiteit, verwondering en ontwikkeling.  
Het profiel, de veilige school, de duidelijkheid in afspraken, de maximale betrokkenheid maar zeker niet te vergeten de kans je als leerling maximaal te ontwikkelen 
zijn kernbegrippen. Binnen de kaders mag de leerling zijn wie hij/zij is. Wij willen er zijn voor onze leerlingen. Dat wil niet zeggen dat wij elke leerling kunnen helpen bij 
zijn ontwikkeling. Wij zijn duidelijk in wat we wel of niet te bieden hebben t.a.v. de ontwikkelvraag en ondersteunen ouders en leerlingen bij de zoektocht naar de 
beste ontwikkelplek voor het kind. 
De school neemt haar verantwoordelijkheid t.a.v. duurzaamheid, natuur en milieu maar ook de kwetsbaarheid hiervan.  
Deze profilering, die weergegeven is in de algemene missie en visie, uitgewerkt in beelden en taal zal in combinatie van de visie op leren en ontwikkelen leiden tot 
een ijzersterk profiel met een sterke concurrentiepositie.  
 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het tot stand brengen van de collectieve ambitie en werden de lijnen uitgezet voor de toekomst. De afgelopen jaren is er 
veelvuldig met het team gesproken over de toekomst van de school en zijn er conceptnotities ontwikkeld op gebied van leren, toetsen en de inhoud van didactisch en 
pedagogisch klimaat van de Prinsentuin van Cooth les. Dit alles dient de komende jaren doorontwikkeld te worden tot een consistent beleid waarin missie en visie op 
een natuurlijke manier verweven zijn. Het schooljaar 2018-2019 staat in het teken van de Prinsentuin van Cooth les en wat dit voor de individuele medewerker gaat 
betekenen. 
 
 
 
 
 
We willen zien dat iedereen in beweging komt. Niet meedoen is geen optie.  
Afgelopen jaren is er, binnen TOP en de beroepsgerichte vakken, geëxperimenteerd met het BDF-concept en dit heeft veel opgeleverd. 
Talentontwikkeling, profilering via keuzes, organisatorische flexibiliteit, enz. kunnen niet zonder modulair onderwijssysteem. Om dit te realiseren gebruikt Prinsentuin 
Van Cooth het BDF-leerlijnenmodel als didactisch model. Het model kent 5 leerlijnen waarlangs het onderwijsprogramma wordt aangeboden: 

• Projecten leerlijn (P) 
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• Cursussen leerlijn (C) 
• Trainingsleerlijn (T) 
• Stageleerlijn (S) (bovenbouw) 
• Loopbaan- of reflectieleerlijn (LOB) 

 
Prinsentuin van Cooth is een VMBO-school waar in de bovenbouwonderwijs wordt gegeven in drie profielen: Technologie (dvpr), Zorg &  
Welzijn en Groen. De kans om hier middels een sterk onderwijskundig concept één samenhangend contextrijk geheel van te maken wordt door alle profielen 
omarmd.  Zo ontstaat het onderwijskundig hart, in de vorm van een doorlopende leerlijn op pedagogisch en didactisch gebied, de kern van “Ons Onderwijs”.  
De profielen zijn met elkaar de verbintenis aangegaan en werken met thema’s, trainingen en cursussen en zijn gefocust op de cross-over, daar waar profielen elkaar 
raken, overlappen en elkaar kunnen versterken.  
De algemeen vormende vakken haken aan bij deze ontwikkeling en manier van werken. Vanaf september 2018 is hier een eerste initiatief in genomen door 
deelname aan het VO-project Leerling 2020. Praktijkgericht leren. 
Prinsentuin van Cooth is een school waar voor de leerling iets te kiezen valt.  
De school ademt vooral ‘warmte’ en ‘geborgenheid’ uit. Zeer waardevol, maar op zichzelf is dit niet voldoende om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. 
Veranderingen gaan steeds sneller en leerlingen zullen zich in de toekomst steeds meer divers moeten ontwikkelen en ontplooien.  De 21ste -eeuwse vaardigheden 
bereiden de leerling voor op de uitdagende toekomst.  
In het schooljaar 2018-2019 zullen we starten met vliegwielteams. Dit om het draagvlak voor de uitgezette koers te vergroten. 
 
Aanbod 
 
Het aanbod van Prinsentuin van Cooth richt zich op de drie eerder genoemde profielen. 
De kracht, uitdaging en kansen liggen bij de crossovers. Daar waar profielen elkaar versterken, ondersteunen en tot innovatie leiden. 
Ons aanbod zal zich doorontwikkelen en zullen we mogelijk afscheid nemen van de oude traditionele invulling van de profielen en kunnen nieuwe vakken onderdeel 
uit gaan maken van onze lessentabel. 
Door een intensief contact met het bedrijfsleven en MBO scholen willen we ons curriculum door ontwikkelen tot eigentijds, uitdagend en vooral contextrijk onderwijs 
passend binnen de gestelde kerndoelen. Deze zijn voor alle jaren opgenomen in het PTA en PTO. 
Samenwerking en afstemming met het MBO op het gebied van keuzevakken en in laten dalen van de niveau 2 opleidingen is onderdeel van dit traject. 
We zien door de verticale programmering van de keuzedelen binnen TOP in de onderbouw en de keuzevakken in de bovenbouw dat leerlingen de vrijheid nemen over 
grenzen heen te kijken, zich een mening vormen en deze indien nodig bijstellen. Het loopbaanleren en de individuele leervraag komen hiermee op een centrale plek 
te staan. 
De komende jaren zullen we dit doorontwikkelen en hiermee aansluiten bij de versterking van de beroepskolom. 
De positie van het groen onderwijs verdient hierbij speciale aandacht. Met namen de maatschappelijke opdracht in het kader van duurzaamheid en circulaire 
economie zijn vraagstukken die binnen ons onderwijs nadrukkelijker aan bod dienen te komen.  
De samenwerking met overheid, mbo-onderwijs en bedrijfsleven is essentieel.  
Technologie wordt op dit moment aangeboden vanuit het programma van Diensten en Producten. De vraag om meer aandacht te geven aan de technologische 
ontwikkelingen vragen om een heroverweging. Past Technologie (dvpr) nog langer binnen het profiel D&P? 
Prinsentuin van Cooth is dit jaar gestart met maatwerkuren. Naast de reeds geprogrammeerde onderwijstijd voor Ondersteuningsuren en individuele begeleiding op 
sociaal en emotioneel gebied is de vakgroep wiskunde, als pilot, gestart met maatwerkuren wiskunde. 
Leerlingen die niet voldoen aan het vereiste rekenniveau worden in leerjaar 3 en 4 verplicht deel te nemen aan maatwerkuren rekenen. 
Na evaluatie zullen ook meerdere vakken in een maatwerkconstructie aangeboden worden. 
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In de lessentabel is gestuurd op vakken, maatwerk, stage en ondersteuningsuren.  
Exclusief zijn de uren zonder maatwerk, de uren die elke leerling verplicht is te volgen. 
 

Norm ONDERWIJSTIJD excl. incl. 
3700 Totaal uren BB 3854,2 3921,7 
3700 Totaal uren KB 3977,5 4008,3 
3700 Totaal uren GL 3761,7 3827,5 
3700 Totaal uren TL 3730,8 3802,5 

 
De coördinatie voor maatwerk en ondersteuning ligt in handen van het ondersteuningsteam. Onder leiding van de ondersteuningscoördinator wordt wekelijks 
bekeken welke leerlingen de ondersteuning nodig hebben. Natuurlijk zijn ouders, leerlingen, vakgroepleden en vakgroepleiders bij dit proces betrokken. De nodige 
informatie is beschikbaar vanuit het leerlingvolgsysteem in Magister 
Vanaf 1 september 2018 is de bibliotheek op school actief. Dat wil zeggen dat we in het kader van taalbeleid leerlingen de mogelijkheid bieden op school boeken te 
lenen. De collectie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met de bibliotheek van Breda.  
Ook worden er per leerjaar diverse activiteiten opgestart in het kader van leesbevordering. De werkgroep taalbeleid werkt aan de implementatie van het leesplan en 
woordenschat middels het project schooltaalwoorden. De leerlingen met taalachterstanden zijn in beeld en worden middels individuele trajecten begeleid naar het 
gewenste niveau. Speciale aandacht gaat uit naar de instroom vanuit de ISK. 
Om deze transities mogelijk te maken is er een transitieplan opgesteld. Met het team en ouders worden de stappen besproken en geaccordeerd. 
Het wettelijk kader, het overleg met de ouderraad en de vliegwielteams spelen een belangrijke rol bij de afstemming van de lessentabel en de onderwijstijd. 
In het curriculum wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan burgermanschap. Omdat alle lessen van TOP en de beroepsgerichte vakken in een praktijkcontext 
geplaatst zijn komen onze leerlingen steeds in aanraking met externe maatschappelijke organisaties. Deze treden veelvuldig op als opdrachtgever voor een project. In 
de film Cross-over worden enkele van de activiteiten in beeld gebracht. De opsomming is echter niet volledig. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZYYML9yH2k#action=share 
 
Ook de week van Respect, Streetwise van de ANWB, Totally-trafic en aandacht binnen de mentorlessen dragen bij aan deze ontwikkeling. 
 

Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat 
 
In het plan 2015-2019 werd nadrukkelijk gesproken en aandacht gevraagd voor organisatorische en personeel-gerelateerde vraagstukken. 
De afgelopen jaren zijn hierin vorderingen geboekt en komt ook nadrukkelijker de vraag op rondom het pedagogisch en didactisch klimaat op Prinsentuin van Cooth. 
Uit de interne audit, het medewerkers, leerling- en oudertevredenheidsonderzoek en het bezoek van de inspectie komen een aantal overeenkomstige problemen naar 
voren. De didactische aanpak, de eenduidigheid en herkenbaarheid voor leerlingen ontbreekt. Er wordt binnen het primaire proces onvoldoende gewerkt vanuit een 
gemeenschappelijke visie op het pedagogisch klimaat en de didactische aanpak en er is onvoldoende sturing op het toetsbeleid. In mei 2018 is door het team 
nadrukkelijk gevraagd dit thema op de prioriteitenlijst te plaatsen en is het primaire proces tot speerpunt voor het schooljaar 2018-2019 te benoemd.  Dit mag 
ambitieuzer. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZYYML9yH2k#action=share
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Dit vraagt om een structurele aanpak en hierin zullen meerdere facetten elkaar raken en op elkaar afgestemd moeten worden. 
Intussen zijn er een aantal activiteiten opgestart en zullen de vliegwielteams (onderwijs, digitalisering, personeel, toetsingen/examinering, kwaliteit en opbrengsten) 
zich gaan buigen over hoe dan wel. Hierbij wordt de PDCA-cyclus gehanteerd om periodiek het proces bij te sturen. 
• Visie op leren  
• Prinsentuin van Cooth les 
• De 5 interactieve stappen voor leren 
• Digitale didactische werkvormen 
• Activerende didactiek 
• Investeren in de relatie met de leerling ter bevordering van het pedagogisch handelen 

 
Dit vraagt om medewerkers die starten vanuit een intrinsieke motivatie. Zij hebben iets met ‘ontwikkeling’ en ‘anderen’. Ze zijn bereid zich te verplaatsen in hen, 
zowel in hun leerlingen als collega’s, en zetten zich actief in voor hun ontwikkeling.  
Groei en ‘groei in de zin om te groeien’ zijn hun verantwoordelijkheid.  
Als medewerker bij Prinsentuin van Cooth 
• vind je het belangrijk om goed werk te verrichten en heb je de wil en het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen en daarvan de consequenties te dragen; 
• doe je je uiterste best, naar vermogen en ervaring; 
• heb je een dienstverlenende instelling, waarbij de veiligheid, het welzijn en de groei van leerlingen en je collega’s voorop staat; 
• heb je de wil om je te ontwikkelen en verbeteren en geef je daar proactief vorm aan; 
• durf je gevestigde patronen in twijfel te trekken wanneer je een beter voorstel hebt; 
• ben je nieuwsgierig en houd je niet vast aan normen omdat ze er zijn, maar zoek je naar de ‘zin’ achter de norm en handel je vanuit die geest. Je bent open en 

recht door zee in de samenwerking met anderen; 
• ben je bewust van hoe je bij anderen de zin activeert zich te ontwikkelen en schat je dat steeds in; 
• stel je jezelf op de hoogte van de ontwikkelingen van je vak, het onderwijs en de ontwikkeling. Stel je open en onbevangen, positief vanuit het hart en 

vasthoudend op in de individuele ontwikkelvraagstukken van onze leerling.  
 
 
Prinsentuin van Cooth 
• geeft je de vrijheid en mogelijkheden om je omgeving te beïnvloeden; 
• doet er alles aan om de randvoorwaarden in te vullen zodat jij kunt presteren; 
• stelt je in staat om je vakkennis steeds verder te ontwikkelen; 
• geeft je zinvol werk en maakt je bewust van de betekenis die je hebt,  
• bied je een positieve, waarderende omgeving en rijke context om onderwijs in te geven; 
• maakt ruimte voor je en stimuleert je om te groeien.  
 
Veiligheid 
 
Het leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoek laten eenzelfde beeld zien. Ouders en leerlingen waarderen de school hoog. Toch blijven er enkele zaken naar boven 
komen die onze aandacht vragen.  
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De medewerkers geven aan dat in de openbare ruimtes de veiligheid in het geding is. Dit wordt ook door ouders en leerlingen onderstreept. De komende tijd zal 
vooral op deze punten actie ondernomen worden. 
Hierbij zullen leerlingen nadrukkelijker betrokken moeten worden om samen te kijken waar de problemen zich voordoen en welke verbeteracties ingezet kunnen 
worden. 
Het zichtbaar maken van afspraken kan hierbij een belangrijke rol spelen 
Uit het medewerkersonderzoek komt naar voren dat sommige medewerkers zich niet veilig voelen binnen het team. Met name het verbaal geweld, intimiderende 
karakter van discussies, wordt specifiek genoemd. 
Ook is er sprake van een onacceptabel niveau van onderstroom. Door de schoolleiding is hier tijdens de terugkoppeling van het MTO aandacht aan besteed en voert 
hierin een zero tolerance beleid. 
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8. Ambities 2022 (finishfoto) 
 
Op 9 april 2018 is het proces om te komen tot onze ambities, speerpunten en meerjarenacties opgestart. 
 
Als basis voor deze gesprekken zijn de volgende documenten en evaluaties meegenomen. 
• Meerjarenplan 2015-2019    evaluatie en opmaak stand van zaken 
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek  actiepunten geformuleerd n.a.v. 
• Leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoek  actiepunten geformuleerd met ouders en leerlingen 
• Onderzoek passend onderwijs   Evaluatie MT en ondersteuningsteam 
• GGD-onderzoek     Evaluatie MT en ondersteuningsteam 
• Auditrapport 2016     Aanbevelingen 
• Its Veiligheidsonderzoek    Aanbevelingen 
• Mentimeter      Herijking speerpunten mei 2017 
• Koersdocument VMBO 
• Koers ROC West-Brabant 
 
In twee sessies zijn speerpunten op basis van de SWOT analyse opgesteld. 
Hierbij zijn in eerste instantie 12 collega’s betrokken geweest, later is dit opgeschaald tot 24. 
• De sterkte- en zwakteanalyse en de prioritering geven een beeld dat overeenkomt met de door ons gehanteerde jaaragenda. De finishfoto en de jaaragenda, die 

per kwartaal met het team besproken en geëvalueerd worden, geven een consistent beeld. 
• Zowel de werkwijze voor de evaluatie van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek als het opstellen van de finishfoto hebben ertoe geleid dat we met 

vliegwielteams willen gaan werken. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij het proces en draagt bij aan een versnelling van het implementatie traject 
en de besluitvaardigheid. 

 
Onze ambitie 
• de visie en missie aan de basis; 
• de focus ligt op de veiligheid door te ontwikkelen; 
• een verandering in denken en cultuur: op groei gerichte mindset;  
• de ‘zin in’ wordt even belangrijk als het ‘ontdekken’; 
• een school zonder muren naar een open vrije ruimte; 
• een duidelijke strategie voor de ontwikkeling van de medewerkers; 
• een bewuste en expliciete gedeelde ambitie, die; van ‘wat’ naar een cultuur waar vanuit het denken in ‘waarom’ en ‘hoe’ alle redenen worden gevonden om 

nieuwe wegen te bewandelen; 
• een scherpere richting voor de inrichting van onderwijs, medewerkers, schoolomgeving, etc  
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9. Speerpunten van beleid 2018-2022 
 
Verbreden en opwaarderen onderwijsaanbod 
• De niveau 2-leerlingen zijn kansrijk binnen een VMBO setting, het inzetten van het VM2 traject en besturen behoort tot de mogelijkheden. 
• Bredere inzet van LWT-trajecten. 
• Profilering. 
• Een meer bedrijfsmatige omgeving creëren en leerlingen kennis laten maken met de echte praktijk. 
• Onze aanpak vernieuwing bovenbouw doorontwikkelen en verbreden richting AVO-vakken. 
• Minder theoretische aanpak binnen AVO en daar waar deze nog speelt bij praktijkvakken. 
• Verbinden met bedrijfsleven en overheid (provincie en gemeente). 
• Samenwerking met andere VMBO en MBO scholen op het gebeid van keuzevakken en uitwisseling curriculum. 
 
Onderwijs leerlinggerichte/toekomstgerichter/uitdagender maken  …DE PVC LES 
• Meer projectmatig. 
• Differentiëren, ken je leerlingen, hoe gaan we om met de verschillende leerling kenmerken. 
• Betekenisvolle context. 
• Verbinding theorie (avo)vakken met praktijkvakken en vakoverstijgend. 
• Activerende werkvormen en de 5 interactieve stappen voor leren.  
• Uitdagend, inzet van moderne technologieën. o.a. digitalisering. 
• Zichtbaar vakgericht terug laten komen in de praktijkvakken. 
• Lef hebben om keuzes te maken. Afscheid nemen van het verleden als de ontwikkeling hierom vraagt. 
• Gesprekkencyclus. De lesobservatie, en de 360 scan worden ingezet om de ontwikkeling en implementatie van de PVC les te volgen. 
 
Communicatie intern professionaliseren 
• Intern, welke kanalen, media zetten we in, welke niet meer om onze medewerkers optimaal te bereiken. 
• Afspraken en verwachtingen, heldere communicatie over hetgeen we van elkaar mogen verwachten. 
• Professionele houding, wat mogen we van een PVC-medewerker verwachten? Is vastgelegd in de notitie bevlogen en betrokken medewerkers. 
• Zenden  ontvangen, de rol die je zelf speelt binnen de communicatie. We willen zien dat iedereen in beweging komt. Niet meedoen is geen optie. Dit vraagt om 

leiderschap van iedereen. 
• Organisatie: Heldere taakverdeling binnen de organisatie en MT. 
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10. Meerjaren actieplan 2018-2022 
 
Verbreden en opwaarderen onderwijsaanbod 

Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
Kansrijk binnen het VMBO 
Doorlopende leerroute voor de BB en 
KB leerlingen richting niveau 2 is 
onderzocht en PVA is gemaakt. 

Leerlingen kunnen een 5 jarig traject 
volgen op PvC met als eind niveau 2. 

Leerlingen kunnen een 5 jarig traject 
volgen op PvC met als eind niveau 2. 

Leerlingen kunnen een 5 jarig traject 
volgen op PvC met als eind niveau 2. 

Onderzoek naar LWT-opties 
VMBO-MBO zijn in kaart gebracht. 

De leerroute LWT wordt voor alle 
richtingen aangeboden 

De leerroute LWT wordt voor alle 
richtingen aangeboden. 

De leerroute LWT wordt voor alle 
richtingen aangeboden. 

Onderzoek VMBO-MBO naar 
samenwerkingsmogelijkheden op het 
gebied van keuzevakken, tevens 
eerste Pilot. 
 
Uitwisseling met MBO scholen van 
curriculum. 

• Elke sector heeft een 
overlegstructuur met de MBO 
collega’s. 

• Curriculum wordt in een leerlijn 
verankerd. 

• Leerlingen kunnen kiezen voor 
een leerroute van 5 /6 jaar. 

• Leerlingen kiezen keuzevakken 
over de sectoren heen. 

• Leerlingen kunnen keuzevakken 
uit het MBO afsluiten op het 
VMBO. 

Er is sprake van een doorlopende 
leerroute binnen de sector met cross-
over mogelijkheden. 

Herijking van profilering 
Onderzoek toekomstbestendige 
profielen. 

Vliegwielteam onderwijs en MT stellen 
na evaluatie jaarlijks vast of het 
aanbod aansluit bij de profilering. 

Vliegwielteam onderwijs en MT stellen 
na evaluatie jaarlijks vast of het 
aanbod aansluit bij de profilering. 

Ons Onderwijs sluit aan bij de 
maatschappelijke ontwikkeling de 
leervraag van de lerende en vraag van 
de externe stakeholders. 

De praktijk binnen school 
Beroepsgerichte vakken ontwikkelen 
eigen lesmateriaal hierin neemt de 
praktijk een prominente plaats in. 

Per cohort is het onderwijsprogramma 
vastgesteld en is bijbehorend 
lesmateriaal ontwikkeld. 50 % is 
vooral praktisch  en contextrijk 
ingevuld. 

Er is een evenwicht in het 
onderwijsaanbod. Praktijk en theorie 
zijn in elkaar verweven. 

Er is een evenwicht in het 
onderwijsaanbod. Praktijk en theorie 
zijn in elkaar verweven. 

In leerjaar 4 worden kerndoelen 
behorend bij de beroepsgerichte 
programma’s getoetst op de stage. 
Stage bedrijven worden betrokken bij 
het begeleiden en beoordelen. 

Begeleiding- en 
beoordelingssystematiek is 
vastgesteld. 
Bedrijven nemen deel aan scholing en 
voorlichting. 

Bedrijfsleven en docenten nemen 
samen de verantwoordelijkheid op 
zich betreffende het praktijkleren. 

Leerlingen sluiten de beroepsgerichte 
stage af met een meesterproef op het 
bedrijf. 

We streven in 2022 naar 30% hybride 
docenten binnen de beroepsgerichte 
vakken. In 2019 is hiervoor een 
meerjarige personeelsplanning  

10 % van onze docenten in de 
beroepsgerichte programma’s zijn 
hybride. 

20 % van onze docenten in de 
beroepsgerichte programma’s zijn 
.hybride. 

30 % van onze docenten in de 
beroepsgerichte programma’s zijn 
hybride. 

De vakgroepen hebben besluiten 
genomen t.a.v. de afwisseling in 
werkvormen. Deze zijn praktisch en 

De niet beroepsgerichte programma’s 
hebben aantoonbaar afwisseling in 
werkvormen doorgevoerd. Minimaal 3 

De niet beroepsgerichte programma’s 
hebben aantoonbaar afwisseling in 
werkvormen doorgevoerd. Minimaal 6 
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Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
contextrijk. contextrijke werkvormen zijn 

zichtbaar. 
contextrijke werkvormen zijn 
zichtbaar. 

Verbinding met externe stakeholders 
Elke vakgroep beroepsgericht is actief 
betrokken bij  een stakeholders 
netwerk. 

Elke vakgroep beroepsgericht is actief 
betrokken bij een stakeholders 
netwerk. 

Elke vakgroep beroepsgericht is actief 
betrokken bij een stakeholders 
netwerk. 

Elke vakgroep beroepsgericht is actief 
betrokken bij een stakeholders 
netwerk. 

Vernieuwing bovenbouw ( beroepsgerichte vakken/profielen en keuzevakken) 
Onderwijsleeromgeving past bij de 
recente ontwikkelingen en moderne 
technologieën worden ingezet. 

Heroverweging eigentijdse 
leeromgeving opnemen in de PDCA. 

Heroverweging eigentijdse 
leeromgeving opnemen in de PDCA. 
Innoveren is onderdeel van de cultuur. 

Heroverweging eigentijdse 
leeromgeving opnemen in de PDCA 
Innoveren Is onderdeel van de 
schoolcultuur. 

Alle vakgroepen beroepsgericht 
werken volgens het BDF  concept. ( 
zie hst 2.1). 

Alle projecten hebben een externe 
opdrachtgever. 
Lessen volgends BDF concept. 

Alle projecten hebben een externe 
opdrachtgever. Lessen volgends BDF-
concept. Leerlingen werken vanuit 
een intrinsieke motivatie. 

Leerlingen maken zelf keuzes en zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling. De docent treedt op als 
coach. Leerlingen werken aan 
uitdagende opdrachten die zin geven 
in ontwikkelen. 

Alle vakgroepen beroeps gericht 
leveren maatwerk op de keuzevakken. 

Er valt wat te kiezen op PvC 
De loopbaancoach ondersteunt dit 
proces van leerjaar 1 t/m 2. 

Er valt wat te kiezen op PvC 
De loopbaancoach ondersteunt dit 
proces van leerjaar 1 t/m ?. 

Er valt wat te kiezen op PvC 
De loopbaancoach ondersteunt dit 
proces van leerjaar 1 t/m ?. 

De vakgroepen beroepsgericht 
hebben contact met het beroepenveld 
en zorgen voor een realistisch 
eigentijds portfolio. 

• Vakdocenten zijn betrokken bij de 
stage. 

• Vakdocenten zijn Hybride. 
• Vakdocenten inspireren. 
• Vakdocenten innoveren. 

• Vakdocenten zijn betrokken bij de 
stage. 

• Vakdocenten zijn Hybride. 
• Vakdocenten inspireren. 
• Vakdocenten innoveren. 

• Vakdocenten zijn betrokken bij de 
stage. 

• Vakdocenten zijn Hybride. 
• Vakdocenten inspireren. 
• Vakdocenten innoveren. 

Onze leerlingen worden voorbereid op 
de internationale arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij. Hiervoor 
zal een plan opgesteld worden. 

• Internationalisering op de 
agenda. 

• Verbintenissen zoeken VBG. 
• Inzet op de verbinding in de 

grensstreek. 
• Wereldoriëntatie en burgerschap 

als onderdeel van het curriculum. 

• Eerste internationale 
uitwisseling.. 

• Netwerk groen in de regio en (B) 
Treeport. 

• Thema duurzaamheid en 
globalisering als keuzevak in het 
curriculum. 
 

Onze leerlingen zijn voorbereid op de 
internationale arbeidsmarkt en 
globaliserende maatschappij. 

Elke vakgroep maakt deel uit van een 
learning community. Hierin nemen 
MBO en VMBO scholen plaats. 

Er is een intensieve samenwerking 
tussen VMBO en MBO. 

Docenten MBO en VMBO zijn 
uitwisselbaar op expertise. 
 

Ontschotting VMBO –MBO. 

Er is een succesvolle 
marketingstrategie ontwikkeld met de 
stakeholders om de kansrijke 

• De instroom op de 
beroepsgerichte programma’s is 
toereikend om de profielen en 

• De instroom op de 
beroepsgerichte programma’s is 
toereikend om de profielen en 

• De instroom op de 
beroepsgerichte programma’s is 
toereikend om de profielen en 
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Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
opleidingen voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst te maken. 
650 leerlingen. 

keuzevakken in stand te houden. 
• 610 leerlingen. 
• Er is een eerlijk beeld van het 

VMBO. 

keuzevakken in stand te houden. 
• 90 leerlingen. 
• Er is een eerlijk beeld van het 

VMBO.. 

keuzevakken in stand te houden. 
• 700 leerlingen. 
• Er is een eerlijk beeld van het 

VMBO. 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijs. Leerlinggerichter/toekomstgerichter/uitdagender maken [de PVC les] 

Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
Ken je leerling 
• Voortzetten van de ingeslagen 

weg het kennisniveau te verhogen 
van leerling kenmerken. 

• Intensivering van het 
scholingsprogramma. 

• Vensters [LTO]  6.40. 

• Medewerkers hebben zicht op 
leerlingkenmerken. 

• Docenten zijn 
handelingsbekwaam. 

• Nieuwe medewerkers volgen 
nascholing. 

• Vensters [LTO] 6.60. 

• Medewerkers hebben zicht op 
leerlingkenmerken. 

• Docenten zijn 
handelingsbekwaam. 

• Nieuwe medewerkers volgen 
nascholing. 

• Vensters [LTO] 6.80. 

• Leerlingen voelen zich gekend en 
gewaardeerd. 

 
• Wordt in vensters beoordeeld met 

een 7.0. 

Scholing door Anton Horreweg. 
Werken aan pedagogisch 
meesterschap. 

Scholing door Anton Horreweg. 
Verbindend leiderschap in een 
uitdagende groep. 

Scholing door Anton Horreweg. 
De inspirerende leraar. 

 

• Ken je leerling is 
gespreksonderwerp tijdens de 
gesprekkencyclus. 

• Implementatie van inspirerende 
medewerkers. 

• Gesprekkencyclus is voor alle 
medewerkers opgestart. 

• Alle medewerkers weten hoe om 
te gaan met gedragsproblemen in 
de klas, of volgen nascholing. 

• Inzetten van verbeteracties 
rondom het thema (PDCA). 

• Bijstellen van actieplan en 
anticiperen op behoeftes. 

Onze medewerkers hebben zicht op de 
doelgroep en hebben zich 
professioneel ontwikkeld. 
We hebben afscheid genomen van 
medewerkers die de VMBO doelgroep 
niet kan bieden wat deze nodig heeft. 

Didactisch handelen, leren en activeren werkvormen 
Afspraken zijn vastgelegd in de notitie 
PVC les. Deze zijn gecommuniceerd en 
worden gedeeld door het team.  
Het vliegwielteam Onderwijs is hierbij 
betrokken. 

80 % van de medewerkers weet de 
gemaakte afspraken toe te passen 
binnen zijn/haar lessen. 

90 % van de medewerkers weet de 
gemaakte afspraken toe te passen 
binnen zijn/haar lessen. 

100 % van de medewerkers weet de 
gemaakte afspraken toe te passen 
binnen zijn/haar lessen. 
We hebben afscheid genomen van de 
medewerker die niet in staat is op 
deze manier te werken.  

Scholing is gerealiseerd. Hiervoor is 
o.a. bureau Linque ingeschakeld. 

Onderhouden van de uitgangspunten. 
• Vastgelegd in de notitie 

Onderhouden van de uitgangspunten. 
• Vastgelegd in de notitie 

Elke medewerker is professioneel 
geschoold. 
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Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
Voor medewerkers die de schakeling 
niet maken wordt maatwerk ingezet. 

geïnspireerde medewerkers. 
• Onderdeel van de 

gesprekkencyclus. 
• Elke medewerker werkt aan zijn 

ontwikkeling. 

geïnspireerde medewerkers. 
• Onderdeel van de 

gesprekkencyclus. 
• Elke medewerker werkt aan zijn 

ontwikkeling. 
5 activerende stappen van leren zijn in 
de PVC-les geïmplementeerd. 

• 80% van de medewerkers past 
het principe toe. 

• De stappen zijn opgenomen in de 
werkwijzer. 

• 90% van de medewerkers past 
het principe toe. 

• De stappen zijn opgenomen in de 
werkwijzer. 

• 100% van de medewerkers past 
het principe toe. 

• De stappen zijn opgenomen in de 
werkwijzer. 

 
Visie op leren is vastgesteld en wordt 
verwerkt in PVC les en praktijk. 

• Visie op leren is vertaald en 
zichtbaar in de klas.  

 
 

  

Ontwikkelingsgericht toetsen. Beleid is 
vastgesteld Hierbij komen zowel het 
formatief als summatief toetsen aan 
bod. 

50% van de vakgroepen past het 
ontwikkelingsgericht toetsen toe. 

75% van de vakgroepen past het 
ontwikkelingsgericht toetsen toe. 

100% van de vakgroepen past het 
ontwikkelingsgericht toetsen toe. 

Inzet digitale hulpmiddelen 
Scholing digitale vaardigheden 
medewerkers. Minimale eisen zijn 
vastgesteld en wordt op getraind door 
Rijconsult. 

• Alle medewerkers voldoen aan het 
basisniveau digitale vaardigheden. 

• Alle medewerkers zijn geschoold 
in vakspecifieke vaardigheden. 

• Onderhoud van de 
basisvaardigheden. 

• Onderhoud van de vakspecifieke 
vaardigheden. 

• Onderhoud van de  
• Basisvaardigheden. 
• Onderhoud van de vakspecifieke 

vaardigheden. 
Plan van aanpak digitalisering 
leerlingen. Plan van aanpak is 
opgesteld en wordt per 1-9-2019 
geïmplementeerd in klas 1. 

Alle leerlingen klas 1 en 2 voldoen aan 
de basisstandaard digitalisering. 

Alle leerlingen klas 1, 2 en 3 voldoen 
aan de basisstandaard digitalisering. 

Alle leerlingen voldoen aan de 
basisstandaard digitalisering. 

Curriculum 
Analyse op de lessentabel dit i.v.m. de 
invoer van maatwerk. 
Welke vakken gaan we inzetten op 
maatwerk en vraagt om een 
aanpassing van de lessentabel. 
Evaluatie van de Pilot Wiskunde. 

• Maatwerk wiskunde en rekenen. 
• Invoer maatwerk Nederlands en 

Engels. 
• Invoer maatwerk biologie. 

Invoer maatwerk Nask en Duits. 
Invoer maatwerk economie. 

Leerlingen hebben in de week diverse 
maatwerkuren. Deze zijn 
geprogrammeerd voor leerlingen die 
hiervoor in aanmerking komen. 
 

• Welke vakken/vakkenpakket 
passen binnen onze 
profilering. 

• Onderzoek naar het vak 

Aanpassen lessentabel aan recente 
ontwikkelingen.  
 

Aanpassen lessentabel aan recente 
ontwikkelingen.  
 

Aanpassen lessentabel aan recente 
ontwikkelingen. 
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Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
duurzaamheid en circulaire 
economie. 

Herijken van de keuzevakken 
bovenbouw. Deze sluit aan bij het 
aanbod MBO en de behoefte van onze 
stakeholders. 
Analyse is gemaakt. 

Evalueren en bijstellen in overleg met 
stakeholders. 

 

Evalueren en bijstellen in overleg met 
stakeholders. 
 

Evalueren en bijstellen in overleg met 
stakeholders. 
 
 

Differentiatie in niveau, 
2 % van onze leerlingen volgt een vak 
op een hoger niveau. 
Flexibel examineren wordt onderzocht. 

Differentiatie in niveau, 
5 % van onze leerlingen volgt een vak 
op een hoger niveau. 
Flexibel examineren is mogelijk. 

Differentiatie in niveau, 
8 % van onze leerlingen volgt een vak 
op een hoger niveau. 
Flexibel examineren is 
geïmplementeerd. 

Differentiatie in niveau, 
10 % van onze leerlingen volgt een vak 
op een hoger niveau. 
 

 
 
Communicatie zowel intern als extern professionaliseren 
 

Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2022 Finish foto 
Leiderschap van iedereen 
Professionele houding, wat mogen we 
van een PvC medewerker verwachten. 
Is vastgelegd in de notitie. 
Inspirerende medewerkers, bevlogen 
en betrokken. 
Als onderverdeel van de 
gesprekkencyclus worden actiepunten 
geformuleerd. 
Plan is gevat in meerjaren SPB. 

Wij zien de professionele ontwikkeling 
over 5 pijlers: 

0  persoonlijke ontwikkeling 
1  teamlidmaatschap en 

persoonlijke basis 
2  het creëren van de optimale 

omgeving om te ontwikkelen 
3  ambassadeur van de waarde 

van je vak 
4  het overbrengen 

Medewerkers zijn betrokken en 
bevlogen en pakken daar waar nodig 
hun verantwoordelijkheid. 
 
Dit vraagt om leiderschap bij iedereen 
Niet meedoen is geen optie.  
Afscheid op basis van SPB daar waar 
de medewerker niet aansluit bij de 
doelstellingen. 

Professionele cultuur. 

Zenden  ontvangen, de rol die je 
zelf speelt binnen de communicatie. 
We willen zien dat iedereen in 
beweging komt. Niet meedoen is geen 
optie. Dit vraagt om leiderschap van 
iedereen. 

• Medewerkers hebben een 
proactieve houding. 

• Communicatie vindt plaats in een 
open cultuur waarin aanspreken 
een vanzelfsprekendheid is. 

• Medewerkers hebben een 
proactieve houding. 

• Communicatie vindt plaats in een 
open cultuur waarin aanspreken 
een vanzelfsprekendheid is. 

Professionele cultuur. 

Organisatie 
Er is een heldere taakverdeling binnen 
MT en aansturing. 
Deze is vastgelegd in een notitie 
jaartaak en werkverdeling. 

• Jaarlijks actualiseren. 
• PDCA-cyclus toepassen op dit 

thema om te komen tot een 

Structuur is helder. Structuur is helder. 



 
30 

“hij die een waarom heeft om voor te leven, overwint elke hoe.” F. Nietzsche 
[open en onbevangen positief/vanuit het hart/vasthoudend] 
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evenwichtige werkverdeling. 

• Inzet van Vliegwielteams. 
• Afspraken rondom de aansturing 

liggen vast. 
• Structuur van vakgroepen. 

Vliegwielteams zijn geïmplementeerd 
en werken volgens vastgestelde 
opdrachtformulering vanuit MT en 
format. 

• Vliegwielteams dragen zichtbaar 
bij aan de ontwikkeling van beleid 

• Vliegwielteams opereren proactief 

PDCA PDCA 

Organisatie van communicatie 
Er is een communicatieplan. Communicatiekanalen zijn ingezet 

volgens plan. 
PDCA PDCA 

Taken en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd. 

Taken en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd en transparant 
gepubliceerd. 

PDCA PDCA 

Missie en visie 
De missie en visie wordt gedragen 
door het hele team en is onderwerp 
van de gesprekkencyclus. 
Is reeds opgenomen in de notitie 
bevlogen en betrokken medewerkers. 

Is vast onderwerp binnen de 
gesprekkencyclus. 

Missie en visie is voelbaar binnen de 
organisatie. 

Missie en visie is voelbaar en wordt 
uitgedragen. 
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