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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het schoolplan voor de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven voor de 
periode 2018-2022: de strategische visie van de stichting en de beleidsvoornemens van het 
Schoonhovens College.  
 
Onze school heeft twee locaties die beide werken vanuit dezelfde kernwaarden die we al meerdere 
jaren als uitgangspunt voor ons onderwijs hanteren: 
kwaliteit, nieuwsgierigheid, veiligheid en openheid. 
 
Vanuit dezelfde waarden handelend, maar verschillend in dynamiek en onderwijsaanbod, hebben 
beide locaties hun eigen unieke meerwaarde in Schoonhoven en omgeving. 
 
Dit schoolplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een overkoepelend schoolplan voor de 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, hierna te noemen Schoonhovens College. In 
dit deel beschrijven we de bestuurlijke, beleidsmatige en strategische plannen om de continuïteit en 
kwaliteit van het onderwijs op het Schoonhovens College te garanderen. We zetten een punt op de 
horizon hoe we er over 4 jaar voor willen staan.  
We verkennen de toekomst van het Schoonhovens College, waarbij we rekening houden met de 
ontwikkelingen in de leerlingenaantallen. Tevens geven wij onze algemene ambities aan met 
betrekking tot ons onderwijsproces en de manier waarop we de organisatieprocessen willen 
versterken. Ten slotte vertellen wij hoe en waarom we op zoek gaan naar partners voor verdere 
samenwerking en hoe wij stakeholders, in het bijzonder ouders en leerlingen, meer willen betrekken 
bij onze school.  Dit deel van het schoolplan valt onder verantwoordelijkheid van de bestuurder. 
 
In het tweede en derde deel worden de plannen beschreven voor respectievelijk de locatie Albert 
Plesmanstraat met mavo-havo-vwo onderwijs en de locatie Vlisterweg met vmbo-onderwijs. In deze 
plannen wordt de pedagogisch-didactische visie uitgewerkt die ons inziens maakt dat onze leerlingen 
het beste tot hun recht komen, onze medewerkers optimaal kunnen functioneren en ouders 
betrokken zijn bij de school en het leerproces van hun kind. In jaarplannen werken we onze doelen 
concreet uit, geven we aan wat we doen en welke acties we ondernemen voor de locatie, haar 
leerlingen en ouders en beschrijven we de randvoorwaarden voor de realisatie van deze plannen.   
De jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Het locatieplan valt onder de verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur. 

 

In 2014 hebben we een nieuwe structuur ingevoerd met een bestuurder, twee locatiedirecteuren, 
zeven (nu zes) afdelingen verdeeld over de locaties en een professionele staf. We kregen meer grip, 
waardoor de organisatorische basis van het Schoonhovens College is verstevigd. 
Het Schoonhovens College is dan ook klaar voor de volgende fase: het optimaliseren van ons 
onderwijs. Onderwijs op maat, differentiatie, keuzemogelijkheden en meer verantwoordelijkheid 
voor de leerling voor zijn eigen leerproces. Tevens focussen we op de ontwikkeling van de leerling als 
persoon en zijn/haar plek in de maatschappij. Daarbij hebben we aandacht voor de mensen die het 
onderwijsleerproces vormgeven en degenen die hen daarbij ondersteunen. Samen creëren wij het 
onderwijs dat nodig is om onze leerlingen nog beter op hun toekomst voor te bereiden.  

 

 
 
 
 

3 



 

Tot slot 
Bij de start van dit schoolplan zijn meerdere stakeholders actief betrokken: bestuur, staf, directie, 
RvT, onderwijsteams, MR (ook ouders). In een kick-off hebben we de huidige situatie geëvalueerd 
met een sterkte-zwakte analyse (SWOT). We hebben gezamenlijk de toekomst van het Schoonhovens 
College verkend en strategische keuzes en ambities besproken.  
Met de informatie uit de kick-off hebben we een strategiedag gehouden met sleutelpersonen uit 
bestuur, directie en staf, afdelingsleiders en docenten. We hebben gesproken over de 
organisatiestructuur en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook 
hebben we de eigenheid en de unieke meerwaarde van de beide locaties benoemd. De uitkomsten 
zijn vertaald naar acties op bestuurs- en schoolniveau.  
Per schoollocatie zijn de acties concreet gemaakt. Voor de locatie Vlisterweg is een strategiesessie 
belegd waar de strategische keuzes zijn uitgewerkt in een concrete aanpak voor de locatie. Bij deze 
bijeenkomst waren de locatiedirecteur, afdelingsleiders en docenten aanwezig. Voor de locatie 
Albert Plesmanstraat is parallel gedurende het hele schooljaar een breed intern proces opgezet 
waarbinnen het complete docententeam gewerkt heeft aan een nieuw onderwijsconcept.  
Het resultaat: een gedeelde, breed gedragen ambitie, voortgekomen uit allen die zich verbonden 
weten met het Schoonhovens College. 
 
drs. G.L. Schenk 
bestuurder 
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2  Missie en visie 
 

 
Onze missie is dat leerlingen onze school verlaten als jong volwassenen die weten wat de wereld om 
hen heen aan kansen en risico’s biedt. Daar bereiden we hen goed op voor. Zij verlaten het 
Schoonhovens College met een diploma dat past bij hun capaciteiten en interesses en waarmee ze 
kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs of een baan.  

 

 
Het Schoonhovens College is dé openbare school van de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en 
Molenwaard. We liggen op een goede locatie midden in het landelijke gebied van het Groene Hart. 
De school bestaat uit twee locaties: de locatie Albert Plesmanstraat (AP) voor algemeen vormend en 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en de locatie Vlisterweg (VW) voor voorbereidend 
beroepsonderwijs. Het Schoonhovens College heeft zich sinds de oprichting in 1995 ontwikkeld tot 
een goede school met een sterk imago. We hebben dit bereikt met degelijk en goed onderwijs, 
verzorgd  door betrokken en deskundige docenten. Ook het ondersteunend personeel is zeer 
betrokken bij de school. We hebben een actief excursiebeleid, veel culturele activiteiten en nemen 
deel aan landelijke sportevenementen. We hebben een sterke verbinding met de omgeving en 
zoeken de aansluiting op de arbeidsmarkt. 
Op onze school heerst een prettig schoolklimaat met een respectvolle benadering naar leerlingen en 
ouders. 
 
 

2.1 Identiteit 
Het Schoonhovens College is een school voor openbaar onderwijs. Wij bereiden leerlingen voor op 
deelname aan de samenleving en heten ieder kind en iedere docent welkom, ongeacht zijn of haar 
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond of seksuele geaardheid. Wij leren kinderen 
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daartoe besteden we actief aandacht aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze 
school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere docent en medewerker. Onze 
kernwaarden vormen de grondslag voor deze identiteit: 

 

Kwaliteit  

Leidend voor ons onderwijs is kwaliteit. Kwaliteit van onderwijsaanbod, begeleiding en resultaten, 
kwaliteit van omgeving, van processen en van leidinggeven. We volgen hiervoor een permanente 
kwaliteitscyclus. We stellen doelen en checken of we de gewenste resultaten behalen. Hiermee 
bereiken we het best mogelijke onderwijs. 
 

Nieuwsgierigheid  

Leerlingen zijn in de basis nieuwsgierig en willen ontdekken. We stimuleren de nieuwsgierigheid van 
onze leerlingen en dagen hen uit om een kritische blik te ontwikkelen. Dat is de basis voor excellente 
prestaties van leerlingen op ieder niveau.  
 

Veiligheid 

We zorgen voor een school waar leerlingen zich veilig voelen; alleen dan kunnen zij optimaal 
presteren. Respect is hierbij van cruciaal belang: respect voor elkaar, jong en oud, docent en leerling. 
Onze medewerkers geven hierin het voorbeeld.  
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We werken met een kleinschalige organisatiestructuur, zodat leerlingen en medewerkers zich 
betrokken voelen en zichtbaar zijn. Dat uit zich in onze dagelijkse organisatie en inrichting van de 
locaties. Leerlingen kennen de weg en weten waar ze moeten zijn. 
 

Openheid 

Het openbare karakter van onze school resulteert op alle vlakken in een open houding. Wij staan 
midden in de samenleving en brengen onze leerlingen normen en waarden bij waarmee zij zich in die 
samenleving kunnen bewegen. Respect en transparantie zijn onze sleutelwoorden.  
 

2.2 Onderwijsaanbod 

Wij bieden onderwijs in de volgende leertrajecten:  
Op de locatie Vlisterweg richten we ons op het beroepsonderwijs: vmbo-basis- en 
kaderberoepsgericht (inclusief lwoo). In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de gemengde 
leerweg. We werken gericht, in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen, aan (praktische) 
vaardigheden, waarmee leerlingen doorstromen naar beroepsgerichte opleidingen en verwante 
beroepen. 
Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden we mavo, havo en (tweetalig) vwo. We werken gericht aan 
theoretische algemene vorming om leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs. Op beide 
locaties werken we met een zogenaamde dakpanindeling, waardoor we de keuze van leerlingen voor 
een specifiek niveau uitstellen. Daarmee bieden we leerlingen de kans zich te ontwikkelen en op het 
juiste niveau in te stromen. Daarnaast hebben we homogene klassen daar waar we dit een 
meerwaarde toekennen (1 mavo, 1 t-vwo, 2 mavo, 2 havo). In de locatieplannen zijn het 
onderwijsaanbod en de gewenste ontwikkelingen daarbinnen per locatie verder uitgewerkt. 
 

2.3 Schoolorganisatie  
Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat de twee locaties van het Schoonhovens College een zo 
groot mogelijke onderwijskundige autonomie hebben op het primaire proces: het verzorgen van 
onderwijs. Door deze onderwijskundige autonomie hebben de locaties de tijd en de mogelijkheid om 
het onderwijs zo vorm te geven dat dit past bij de specifieke leerlingenpopulatie van de locatie en de 
afdelingen.  
Het bestuur en de staf zijn dienstbaar aan dit primaire proces d.m.v. ondersteuning op het gebied 
van leerlingenadministratie, financiën, kwaliteitszorg, personeelszorg, ict en huisvesting. Zo dragen 
bestuur en staf bij aan goed onderwijs, met passend beleid binnen de wet- en regelgeving en zorg 
voor de continuïteit van het Schoonhovens College. Onze school is georganiseerd volgens het 
organogram in figuur 1. 
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Figuur 1: organigram van het Schoonhovens College  

Centraal 
Ons bevoegd gezag is het College van Bestuur. Dit College heeft de eindverantwoordelijkheid om de 
kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Het betreft een eenhoofdig bestuur, 
waarbij we in de praktijk spreken over de bestuurder. De bestuurder stelt kaders voor financiën, 
kwaliteit en personeel. Hierbij staat de langetermijnvisie op de ontwikkeling van het Schoonhovens 
College centraal. De raad van toezicht ziet toe op het beleid en beheer van het bestuur.  
Het centrale directieteam van het Schoonhovens College bestaat uit de bestuurder en de directeuren 
van de locatie Vlisterweg (VW) en Locatie Albert Plesmanstraat (AP). Het team wordt geadviseerd 
door het hoofd bedrijfsvoering van de staf. De directie bepaalt de opzet en uitvoering van het beleid.  
De staf ondersteunt de directie. De staf bestaat uit hoofd bedrijfsvoering, financiën, personeelszaken, 
ICT, leerlingadministratie en kwaliteitszorg. De staf werkt ook beleidsmatig aan de uitwerking en 
initiatieven van de directie van het Schoonhovens College.  

 

Locaties 

De locaties Vlisterweg en Albert Plesmanstraat kennen een grote mate van zelfstandigheid. De twee 
locatiedirecteuren geven met de afdelingsleiders en docenten vorm aan de inhoud, opzet en 
uitvoering van het onderwijs. De locatiedirecteuren vormen samen met hun afdelingsleiders de 
schoolleiding. Zij zorgen voor een gedragen pedagogisch-didactische visie binnen de bestuurlijke 
beleidskaders en de uitvoering van het onderwijs op de locatie. De staf ondersteunt de schoolleiding 
door te monitoren en te signaleren op het gebied van personeel, financiën en kwaliteitszorg.  
De taak van de locatiedirecteur is om te zorgen voor de randvoorwaarden, zodat de medewerkers 
aan de juiste dingen werken en goed onderwijs leveren. 
De afdelingsleiders sturen de docenten aan die lessen verzorgen binnen de pedagogisch-didactische 
en onderwijskundige visie van de afdeling. De afdelingsleider is daarmee de direct leidinggevende 
van het onderwijskundig personeel en monitort de opleiding en begeleiding van (nieuwe) docenten. 
Iedere docent is lid van een afdelingsteam. De secties beschikken over een voorzitter die de vaksectie 
aanstuurt op onderwijsinhoud.  
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3   Evaluatie strategisch beleidsplan 2014-2018 
 
In het strategisch beleidsplan 2014-2018 was de overkoepelende ambitie: het Schoonhovens College 
is een kwalitatief onderscheidende school. Om deze ambitie te bereiken hebben we een aantal 
thema’s geformuleerd die de basis vormden voor tal van locatiegebonden activiteiten. Wat heeft ons 
dit opgeleverd, wat is er goed gegaan en wat minder? Waar bouwen we op voort en waar is extra 
aandacht nodig?  
 

3.1 Kwalitatief onderscheidende school 
Wij zijn van oudsher een school met degelijk onderwijs, goede eindexamenresultaten en met 
aandacht voor de individuele leerling. Om de kwaliteit te behouden én te vergroten hebben we de 
afgelopen jaren gewerkt aan talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen, ouder- en 
leerlingparticipatie en planmatige kwaliteitszorg.  
 
Tabel 1: resultaten ambitie kwalitatief onderscheidende school. 

Ambitie Successen Aandachtspunten 
 
Onderwijs 
Opbrengstgericht- en handelingsgericht 
werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor talent en excellentie 
 
 
 
 
 
Inzet van ICT 
 
 
 
 
 
 
Taal-en rekenvaardigheid 
 
 
 
Verbinding met bedrijfsleven 
 
 
 
Begeleiding 
een sterk mentoraat 
 
 
 
 
passend onderwijs 

 
Onderwijs 

- we analyseren gezamenlijk de 
onderwijsresultaten. 

- De slagingspercentages, het 
verschil tussen schoolexamen 
en centraal examen en de 
rekenvaardigheid zijn op of 
boven de norm. 

- Het onderbouwrendement VW 
is sterk verbeterd en boven de 
norm. 

- De doorstroom op de AP is 
verbeterd en is boven de norm. 

 
- tto is gecertificeerd (junior 

TTO-school) en uitgebouwd 
(klas 1 t/m 6). 

 
 
 

- AP: de introductie van het 
chromebook heeft geleid tot 
meer differentiatie en 
eigentijdser onderwijs 

- De technische 
ict-ondersteuning is ingericht.  

 
- Het rekenonderwijs is per 

afdeling ingericht op noodzaak 
en behoefte. 

 
- Op de VW bestaat  een 

intensieve verbinding tussen 
bedrijfsleven en onderwijs 

 
Begeleiding 

- Leerlingbegeleiding en 
mentoraat zijn op orde. 

- We hebben goed zicht op en 
zorg voor leerlingen.  

 
- De begeleiding van 

zorgleerlingen op de VW is 
versterkt 

- Passend onderwijs is bestuurlijk 
goed ingevoerd. 

 
Onderwijs 

- Verhoging van het 
slagingspercentage vwo. 

- Het verschil tussen 
schoolexamen en centraal 
examen voor vmbo bb 
verkleinen. 

- Onderbouwrendement op 
beide locaties  monitoren 

- De overdracht van leerlingen 
tussen de afdelingen 
verbeteren. 

 
 

- Verdere afstemming van ons 
onderwijs op de verwachtingen 
van leerlingen en ouders 

- Verdere uitbouw  van een 
uitdagende leeromgeving 

 
-  Verdere versterking van de 

ICT-vaardigheid van docenten.  
-  Wifi-installatie op de 

Vlisterweg 
 
 
 

- VW: vergroten taalvaardigheid  
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding 

- Verdere versterking van het 
mentoraat (mavo, havo en vwo)  

 
 
 

- Verdere professionalisering van 
docenten in het kader van 
Passend Onderwijs 
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Doorlopende leerlijnen 
 
Plaatsing van leerlingen uit het primair 
onderwijs. 
Determinatie. 
 
Versterken contacten met toeleverend 
onderwijs 
 
 
Loopbaanoriëntatie  
 
 
 
Versterken doorlopende lijn vmbo-mbo 
 
 
Interne doorlopende leerlijnen. 

Doorlopende leerlijnen 
 

- Het marktaandeel is stabiel. 
- Plaatsing en doorstroom zijn 

verbeterd 
 

- De bovo is nieuw leven 
ingeblazen 
 

 
- De mentoren en decanen vmbo 

richten zich op 
loopbaanoriëntatie  

 
- We hebben nieuwe profielen en 

keuzevakken ingevoerd (vmbo).  
 

- Mentoren vmbo richten zich op 
het versterken van de 
doorlopende leerlijn voor 
leerlingen. 

Doorlopende leerlijnen 
 

- Verdere verbetering van 
plaatsing, doorstroom en 
overdracht. 

 
-  Verder versterken contacten 

met PO 
 
 

- Loopbaanoriëntatie invoeren in 
havo/vwo. 

 
 
 
 
 

- Zie loopbaanoriëntatie. 
 
 

Ouder- en leerlingparticipatie 
 
Het opzetten van resonansgroepen van 
ouders en leerlingen 
Regelmatig overleg met leerlingenraad. 
 
 
Verder professionaliseren 
medezeggenschap 

Ouder- en leerlingparticipatie 
 

- Op AP zijn  resonansgroepen 
opgezet. 

- Op de AP functioneert een 
leerlingenraad 
 

- We nemen leerling- en 
ouderenquêtes af.  

-  De oudertevredenheid is flink 
gegroeid. 

Ouder- en leerlingparticipatie 
 

- Op locatie VW het opzetten van 
resonansgroepen en een 
leerlingenraad.  

 
 
 

Planmatige kwaliteitszorg 
 
Opbrengstgericht werken middels 
toetsanalyse;  analyseren resultaten en 
doorstroom 
 
 
 
 
Revitaliseren kwaliteitszorgsysteem 
(jaarplannen, PDCA-cyclus) 

Planmatige kwaliteitszorg 
 

- Kwaliteitszorg is 
geïmplementeerd door 
driemaal per jaar opbrengsten 
te analyseren en de doorstroom 
per sectie en afdeling te 
monitoren.  

 
- We hebben een medewerker 

kwaliteitszorg aangesteld.  
- Er is een jaaragenda 

kwaliteitszorg; de PDCA-cyclus 
wordt gevolgd. 

- We sturen meer op de 
resultaten van leerlingen. 

- We bespreken onze resultaten 
zowel intern als extern. 

- We rapporteren onze resultaten 
en vergelijken deze in Vensters 
voor Verantwoording. 

Planmatige kwaliteitszorg 
 

- Toetsanalyse vaker inzetten. 
 
 
 
 
 
 

- Borgen van de activiteiten in 
det jaaragenda, op basis van de 
PDCA-cyclus. 

 

3.2 Kleinschaligheid in organiseren 
Om het onderwijs in elke afdeling te versterken hebben we, naast de afdeling onderbouw,  een 
kleinschalige verticale afdelingsstructuur ingericht met afdelingen Vmbo-bb/kb 3-4, Vmbo-tl 3-4, 
Havo 3-5 en Vwo 3-6. Op de locatie Vlisterweg hebben we een aparte afdeling lwoo gevormd om een 
specifieke invulling te kunnen geven aan het LWOO onderwijs.  
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Tabel 2: resultaten ambitie kleinschaligheid in organiseren. 

Ambitie Successen Aandachtspunten 
Afdelingen die: 

- een gemeenschappelijke 
werkopdracht hebben  

- noodzaak tot samenwerking 
ervaren  

- planmatig werken aan de 
ontwikkeling van het onderwijs 
en de afdeling  

- inhoudelijk overleg hebben  
- werken in een professionele 

cultuur  
- sociaal verbonden zijn 

 

 
- Per afdeling is er een 

onderwijskundige invulling en 
samenhang. 

- We zijn gestart om binnen de 
afdelingsteams beleid op het 
gebied van onderwijs en 
begeleiding te ontwikkelen.  

- We leggen hierdoor meer focus 
op de verticale doorlopende 
leerlijn. 

- We hebben onze samenwerking 
tussen de afdelingen 
geprofessionaliseerd. 

- Docenten worden en voelen 
zich daardoor betrokken bij de 
processen en ontwikkelingen. 

- De ondersteuning vanuit de staf 
is op orde. 

 
- De interne communicatie 

verder versterken door 
uitwisseling tussen afdelingen 
te stimuleren. 

- Verder versterken van de 
interne samenhang en 
verbinding. 

- De uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen locaties 
versterken 

- Beleggen van eigenaarschap 
van het onderwijsleerproces bij 
de teams 

- Verdere versterking van de 
bedrijfsvoering door de staf.  

 

3.3 Kwalitatief sterk personeelsbeleid 
In ons personeelsbeleid hebben we ons gericht op twee domeinen: opleiden en ontwikkelen en 
personeelsvoorziening. In onze visie 2014 - 2018 heeft de docent een bepalende rol in het leerproces 
en staat de leerling centraal. 
 
Tabel 3: resultaten ambitie kwalitatief sterk personeelsbeleid 

Ambitie Successen Aandachtspunten 
Opleiden en ontwikkelen AP: 
 
Omgang met leerlingen met specifieke 
zorgvragen 
 
 
 
 
 
 
 
ICT; docenten ontwikkelen hun 
vaardigheden en verbreden hun kennis 
van de toepassingen van ICT binnen het 
onderwijs 
 
 
Omgaan met verschillen in niveau en 
leerstijlen, talentbevordering en 
hoogbegaafdheid.  
 
Determinatie en toetsanalyse 
 

 
 

- Docenten hebben scholing 
gevolgd op de gebieden: 
begeleiden van leerlingen met 
specifieke zorgvragen, 
leerstijlen, talentbevordering, 
hoogbegaafdheid, determinatie 
en toetsanalyse. 

 
 

- De meeste docenten hebben 
zich ontwikkeld op het gebied 
van ict-vaardigheden en 
-kennis. 

 
 

- Docenten sturen het 
onderwijsleerproces, waarbij de 
leerling centraal staat. 

 
- De determinatie is verbeterd. 

 
 

- Het werken in teams stimuleert 
de ontwikkeling en vorming van 
onze medewerkers. 

- Vaardige docenten 
 
 
 

 
 

- Het opzetten van intervisie 
tussen docenten voor 
uitwisseling van kennis en 
ervaring. 

- Nieuwe kennis meer spreiden 
en borgen in de organisatie. 

 
 

 
- Scholing van medewerkers op 

ict-gebied blijft een 
aandachtspunt 

 
 
 

- Het leerproces van de 
(individuele) leerling meer 
centraal stellen 

 
- Toetsanalyse vaker inzetten. 
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Opleiden en ontwikkelen VW: 
Persoonlijke scholing op basis van de 
geformuleerde kerncompetenties.  
 
 
Scholing in het kader van de 
teamontwikkeling gebaseerd op de doelen 
die de locatie heeft geformuleerd m.b.t. 
tot opbrengstgericht werken, 
talentbevordering, ICT-ontwikkelingen, 
verbinding met bedrijfsleven en passend 
onderwijs. 
Schoolbrede specifieke scholing voor de 
locatie zoals de invoering van de nieuwe 
profielen en keuzedelen in de bovenbouw. 

 
- Medewerkers hebben scholing 

gevolgd op de 
kerncompetenties. 

 
-  Scholing is gevolgd op het 

gebied van: werken met teams, 
opbrengstgericht werken, 
talentbevordering, 
ICT-ontwikkelingen, verbinding 
met bedrijfsleven en passend 
onderwijs. 

- Scholing is gevolgd m.b.t. de 
invoering van nieuwe 
profielmodules en 
beroepsgerichte keuzevakken. 

 
- Scholing uitwerken gericht op 

de individuele behoefte op 
basis van de kerncompetenties 

Personeelsvoorziening 
Een goede beloning en een 
perspectiefrijke omgeving. 
 
 
Een evenwichtige verdeling van de 
werklast en beheersing van werkdruk 
 
 
 
Goede personeelszorg (vitaliteit, 
(preventief), beleid ziekteverzuim, 
arbobeleid) 

 
- De functiemix is gerealiseerd 

binnen de bandbreedte van de 
maatwerkafspraken (2020) 

 
 
 
 
 

 
- We hebben het 

ziekteverzuimbeleid 
aangescherpt en 
geformaliseerd 

- Onze gesprekkencyclus is 
toegespitst op het huidige 
organisatiemodel. 

- We hebben zicht op oorzaak 
ziekteverzuim en welbevinden 
van ons personeel.  

- De ondersteuning door PZ is 
geïntensiveerd. 

 

 
 
 
 
 

- Vanuit de CAO nadere 
afspraken maken over 
vermindering werkdruk d.m.v. 
(nieuw) taakbeleid 
 

- Optimaliseren van de cyclus van 
functioneringsgesprekken 
(continuïteit) 

- Beter meten van de 
medewerker-tevredenheid.  

- Onverminderde aandacht voor 
ARBO-zaken. 

- Het formuleren van 
overkoepelend vitaliteitsbeleid. 

 
Conclusie: 
 
Het mag duidelijk zijn dat er veel werk is verzet op vele gebieden: onderwijsinhoudelijk, doorstroom, 
organisatiestructuur, professionalisering van docenten en teamleiders, ICT, leerlingbegeleiding. De 
resultaten stemmen tot tevredenheid en dagen tegelijkertijd uit tot verdere ontwikkeling. Veel 
ontwikkelingen bevinden zich in de Plan en Do-fase. Het is dan ook logisch dat uit de 
aandachtspunten naar voren komt dat er, vanuit de bereikte stevige organisatorische en 
onderwijskundige basis, gefocust moet worden op het beschrijven van het gewenste resultaat en te 
toetsen (Check) hoe en waar de ingezette ontwikkelingen moeten worden bijgesteld en welke 
interventies nodig zijn (Act) om dat resultaat te bereiken.  
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4 Beleidskaders 2018-2022 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we binnen welke kaders we de komende jaren werken. Deze kaders 
worden mede bepaald door de externe context: landelijke en gemeentelijke beleidskaders en die 
vanuit het samenwerkingsverband VO/VSO 
 

4.1 Financieel kader 
Het financieel kader wordt in hoge mate beïnvloed door de ontwikkelingen van de leerlingaantallen; 
de bekostiging, de benodigde formatieve invulling en ruimtebehoefte hangen daarmee samen. 
Daarnaast heeft de organisatie haar eigen financiële doelstellingen, zowel ingegeven door de 
minimumeisen van de Inspectie als de eigen financiële risico-inventarisatie. Deze aspecten worden in 
onderstaande alinea’s toegelicht. 
 

Demografische ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen bepalen in grote mate onze financiële basis. Vanwege de 
demografische  krimp hebben we de komende jaren te maken met dalende leerlingenaantallen. Dit 
heeft gevolgen voor onze financiële positie. Daar anticiperen we op om de continuïteit en kwaliteit 
van onze organisatie en ons onderwijs te borgen. De inzet is om ons marktaandeel in ons 
voedingsgebied te behouden.  
 

Norm kengetallen 
We zorgen voor een adequate algemene reserve, die hoog genoeg is om financiële risico’s en 
eventuele nadelige gevolgen daarvan te financieren. Ook zorgen we voor voldoende liquide middelen 
om de lopende verplichtingen en investeringen te betalen. Binnen het Schoonhovens College nemen 
we als ijkpunt de ondergrens van de normen van OCW  voor de kengetallen en hebben we op basis 
van ons eigen risicoprofiel een bestuursnorm. De organisatie heeft eind 2017 een 
weerstandsvermogen van 12%.  
  
 OCW norm Bestuursnorm Jaarrekening 2017 
Solvabiliteit 2 20% 40 – 50% 73% 
Rentabiliteit 0– 5% -2,5% – 5% 2,1 
Liquiditeit 0,5 – 1,5 1,0 - 2 2,3 
Weerstandsvermogen 5%, < 40% < 15% 12% 
Kapitalisatiefactor 35 – 60% 40 % 38% 
Bufferfunctie van de KF <5% nog vast te stellen  
Tabel 4: Overzicht financiële normen 

4.2 Leerlingen 
De leerlingen van het Schoonhovens College komen voor 34% uit Schoonhoven en voor de overige 

66% uit de omliggende dorpen en kernen in de 
Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard. 
In de periode 2010 - 2015 is het  leerlingenaantal flink 
gegroeid. Inmiddels is het leerlingenaantal echter, 
zoals demografisch verwacht, aan het teruglopen. 
Deze terugloop zal zich de komende jaren 
voortzetten, waarna in de periode na 2025 de 
leerlingenaantallen zich naar verwachting zullen 
stabiliseren en weer zullen toenemen. 
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4.3 Personeel 
Er wordt gewerkt binnen een teamstructuur (lwoo, vmbo b/k/g, mavo, havo, (t-)vwo) waarin 
afdelingsleider en docenten de lijnen uitzetten voor het onderwijs aan en de begeleiding van de 
specifieke doelgroep. 
Evenals de docenten voelt ook  het ondersteunend personeel een sterke betrokkenheid bij de school: 

allen voelen zich verantwoordelijk, hebben oog voor de leerling en onderkennen het belang van 

goede contacten met ouders. 

De leeftijdsopbouw van het personeel van het Schoonhovens College laat een 
ondervertegenwoordiging zien in de leeftijdscategorie 48-57. Het ziekteverzuim is lager dan het 

landelijk gemiddelde. De man-vrouw 
verhouding is in balans in absolute aantallen, 
waarbij de mannen relatief een iets hogere 
werktijdfactor hebben (gewogen).  
 
Ons personeelsbestand vertoont een hoge 
vertegenwoordiging in de leeftijdscategorie 
boven de 58 jaar. Dit heeft de komende jaren 
effect op de vitaliteit en inzetbaarheid van 
werknemers. Hierop moet de school 
anticiperen. We voorzien frictie op 
locatieniveau en bepaalde vakgebieden. De 

werk-privé-balans is zowel landelijk als bij ons een aandachtspunt. 
 

4.4 Personeelsbeleid 
De kaders voor het onderwijzend personeel binnen de strategische personeelsplanning bevatten 
twee aspecten: kwantiteit en kwaliteit. 
 
Kwantiteit: de personeelsbehoefte voor de toekomst heeft sterk te maken met een afname van de 
leerlinginstroom. De directie houdt deze ontwikkeling scherp in beeld en maakt toekomstscenario’s, 
waarin de personele samenstelling zich verhoudt tot de, voor het geven van goed onderwijs 
noodzakelijke, formatieve inzet. De personele baten en lasten moeten zoveel mogelijk met elkaar in 
evenwicht zijn. 
 
Kwaliteit: op dit vlak moeten we rekening houden met mogelijke tekortvakken (vakken waarvoor op 
een krappe arbeidsmarkt moeilijk mensen te vinden zijn), zowel op 1e- als op 2e-graads gebied. Dit 
speelt een rol bij de aanpak van het werven van personeel. We willen immers de juiste mensen in 
huis hebben om de benodigde onderwijskwaliteit te kunnen blijven leveren. We brengen in kaart 
binnen welke vakgebieden er fricties ontstaan. Datzelfde doen we met betrekking tot de 
leeftijdsopbouw van het personeel  (in het bijzonder die van de docenten met 1e graads 
bevoegdheid). Bij werving houden we rekening met een evenwichtige verdeling van 
leeftijdscohorten. 
 
Het kader voor de OOP-formatie is een dekkend aanbod van ondersteuning voor de beide locaties. 
Ook hier heeft de terugloop in leerlingenaantallen effect op de formatie. Onderzocht wordt of in 
samenwerking met andere partijen een efficiëntere invulling van werkzaamheden kan worden 
gevonden. 
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De formatieve omvang van directie, schoolleiding en ondersteuning beweegt mee met de 
leerlingenaantallen en de behoefte aan onderwijskundig leiderschap. In combinatie met natuurlijk 
verloop is dit een kader waarbinnen de directie keuzes moet maken. Daarbij is van belang  dat de 
continuïteit in kwalitatief opzicht wordt gewaarborgd.  
 
De vigerende cao heeft veel invloed op de kaders waarbinnen de directie werkt. Het idee om de 
lestaak terug te brengen van 25 naar 24 lesuren heeft bijvoorbeeld een grote impact op de financiële 
middelen en de personele bezetting. 
 
Een ander kader is de functiemix. De directie gaat hiervoor een nieuw kader vaststellen voor de 
maatwerkafspraak in 2020. Daarbinnen zoekt de directie een balans door aan de ene kant de 
betaalbaarheid van de afspraken te waarborgen en aan de andere kant te zorgen dat wij een 
aantrekkelijke partij zijn voor nieuw en/of zittend personeel qua functiewaardering. 
 

4.5 Kwaliteitszorg 

Een van onze kernwaarden is het streven naar kwaliteit. We houden op systematische wijze bij of we 
waarmaken wat we in onze plannen en beleidsvoornemens beloven op het gebied van de 
deugdelijkheidseisen, alsmede onze eigen ambities. De resultaten publiceren we op onze site.  
Aan de kwaliteit van onze school draagt iedereen bij die in meer of mindere mate bij de school 
betrokken is. Ons doel is om onze leerlingen een optimaal leerproces te bieden, waardoor ze goede 
resultaten behalen. Hiervoor hebben we een interne dialoog om de kwaliteit te bepalen en te 
bewaken. Deze dialoog wordt aangestuurd door de schoolleiding. Bestuur, onderwijzend personeel, 
onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders worden hierbij betrokken. Ook het 
basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven en instellingen betrekken we bij deze dialoog. 
 

Kwaliteitscycli 

Binnen het Schoonhovens College hanteren we een volledig kwaliteitstraject van 4 jaar. In die 
periode doorlopen we op vele beleidsterreinen de PDCA-cirkel met verschillende frequenties.  

 
● Jaarlijks voeren we een aantal gestandaardiseerde onderzoeken uit, zoals leerlingenenquêtes 

over docentengedrag, waarderingsonderzoeken bij ouders en leerlingen, opbrengstanalyses 
over doorstroom en eindexamenresultaten. We voeren functioneringsgesprekken met 
medewerkers, evalueren het onderwijs(leerproces), de zorg en de begeleiding, de 
onderwijstijd/lesuitval, alsmede de kwaliteit van het personeel. De beleidscyclus evalueren 
we tijdens strategische dagen met de schoolleiding. Daar worden schoolplannen en 
jaarplannen van directie, locatie en afdelingen besproken. Dit verwerken we in het 
jaarverslag.  

● Eenmaal per twee jaar voeren we een waarderingsonderzoek uit onder medewerkers 
● Eenmaal per vier jaar laten we in de afdelingen door externen een zelfevaluatie uitvoeren 

middels een visitatie.  
● Meerdere malen per schooljaar analyseren we de opbrengsten van de school door analyse 

van toetsing en cijfergeving.  
Al naar gelang de uitkomsten vinden aanvullende onderzoeken plaats.  
 

Verantwoordelijkheden 

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de 
locatie. De medewerker kwaliteitszorg ondersteunt de schoolleiding door het maken van 
rapportages, door te signaleren en te adviseren.  
Aandachtspunt voor de komende jaren is de borging van de functie van medewerker kwaliteitszorg. 
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4.6 Ondersteuning van leerlingen; zorgstructuur, Passend Onderwijs 
 

Eerstelijns ondersteuning 

Binnen het Schoonhovens College volgen we de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig. De 
eerstelijns ondersteuning wordt vormgegeven door: 

● de mentor 
Elke klas heeft een mentor, die het groepsproces binnen de klas, de studieresultaten en het 
welbevinden van de leerlingen in de gaten houdt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor 
leerlingen en ouders. 

● de docent 
Docent en mentor hebben basiskennis van leer- en gedragsproblemen, leerstijlen, hebben hun 
klassenmanagement op orde en weten hoe ze een veilig groepsproces moeten vormgeven. 

 

Tweedelijns zorgondersteuning 

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, zijn er diverse functionarissen in de school: 
● de leerlingcoördinator, afdelingsleider. De leerlingcoördinator en/of afdelingsleider verzorgt, 

na de mentor, de eerste opvang van leerlingen met zorgvragen. Hij of zij  verwijst, indien 
nodig, leerlingen door naar de zorgcoördinator of overlegt met haar over andere begeleiding. 

● de zorgcoördinator. De zorgcoördinator coördineert de uitvoering van het zorgbeleid van de 
school en begeleidt leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, onderhoudt het contact met 
externe hulpverlening en  coacht mentoren en docenten bij het uitvoeren van taken op het 
gebied van (speciale) leerlingenzorg. 

● de decaan: decanen ondersteunen bij profielkeuze en oriëntatie op vervolgstudie en 
loopbaan.  

● de begeleider Passend Onderwijs. Deze begeleidt leerlingen die een zorgvraag hebben op het 
gebied van gedrag en welbevinden. 

● specifieke ondersteuners als dyslexiecoach, faalangstreductietrainer, jeugdondersteuner 
(JOS), overstapcoach, (motorisch) remedial teacher, schoolarts/-verpleegkundige. 

 
Tevens werken verschillende functionarissen samen binnen een specifiek verband, om de zorgtaken 
optimaal op elkaar af te stemmen. 
Zo kennen we: 

● een zorgteam.  
Het team bestaat uit de zorgcoördinator, de afdelingsleiders en coördinatoren 
leerlingbegeleiding en bespreekt de aanpak van leerlingen met zorgvragen. Daarnaast wordt 
afgestemd met de schoolverpleegkundige en een onderwijsspecialist vanuit het 
samenwerkingsverband. 

● het Flexzat 
In het Flex-zorgadviesteam hebben zitting de zorgcoördinatoren, de coördinatoren 

leerlingbegeleiding/afdelingsleiders, de GGD, de schoolverpleegkundige en een 

onderwijsspecialist vanuit het samenwerkingsverband. Het FlexZAT komt op afroep bij elkaar 

voor groot overleg met ouders, leerling, mentor en eventuele andere experts, zoals de 

leerplichtambtenaar. 

 

Samenwerkingsverband 
Binnen het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland Rijnstreek (www.swv-vo-mhr.nl) zijn 
afspraken gemaakt over de zorg die iedere school kan leveren aan leerlingen.  
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Het Schoonhovens College biedt basisondersteuning aan. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is 
dit verder uitgewerkt. Voor de verdere beschrijving van onze zorgstructuur verwijzen we u naar het 
schoolondersteuningsprofiel, terug te vinden op www.schoonhovenscollege.nl. 
 

SOOV 
Voor leerlingen die tijdelijk baat hebben bij het volgen van onderwijs, training en begeleiding in een 
kleine groep hebben we de onderwijsopvangvoorziening, de SOOV (Schoonhoven 
OnderwijsOpvangVoorziening). Ook is psychodiagnostisch onderzoek mogelijk.  
Dit is een voorziening die we samen hebben opgezet met csg Willem de Zwijger, het 
samenwerkingsverband en Horizon (voor jeugdbegeleiding). Elke leerling volgt zijn eigen 
(les)programma, gebaseerd op het programma van school.  
 
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
Op het vmbo bieden we voor leerlingen met leerachterstanden en een IQ tussen de 75 en 90 of 
sociaal-emotionele problemen, een aangepast programma passend bij hun behoefte (LWOO). In de 
bovenbouw volgen deze leerlingen het reguliere vmbo programma met soms extra hulp. 
 

4.7 Onderwijstijd 
In overleg met de medezeggenschapsraad vullen we onze onderwijstijd in. Jaarlijks wordt het schema 
van onderwijs-, vakantie- en organisatiedagen in overleg met de MR vastgesteld. Basis hierbij is het 
minimaal aantal dagen waarop onderwijs gegeven moet worden. Wij houden ons aan de wettelijke 
urennorm per afdeling die in 2015 is vastgesteld. Stages, bedrijfsbezoeken, werkweken e.d. tellen 
mee als onderwijstijd. Wij monitoren daarbij de kwaliteit van ons onderwijs via ons systeem van 
kwaliteitszorg. 
Op de locatie Albert Plesmanstraat is met ingang van augustus 2018 een onderwijsvernieuwing 
opgestart, waarbij uitgegaan wordt van meer maatwerk voor individuele leerlingen. Binnen deze 
opzet wordt keuzewerktijd aangeboden. In de toekomst kan dit eventueel leiden tot meer vrijheid 
voor individuele leerlingen om invulling te geven aan deze keuzewerktijd. Tevens wordt onderzocht 
of het wenselijk is om leerlingen die dat aankunnen en willen, een verkort traject aan te bieden. 
 

4.8  Veiligheidsbeleid 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen; alleen dan presteren zij optimaal. Respect 
voor elkaar, jong en oud, docent en leerling, is voor ons dan ook van cruciaal belang. Het personeel 
heeft hierin een voorbeeldfunctie. Tevens kiezen we voor een kleinschalige aanpak. De 
afdelingsstructuur is van dien aard dat de afdeling herkenbaar blijft en de leerlingen zich betrokken 
voelen en zichtbaar zijn. Ook de dagelijkse organisatie en de inrichting van het gebouw zorgen voor 
kleinschaligheid. Het gaat bij het veiligheidsbeleid niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om 
sociale en digitale veiligheid en tevens om feitelijke én beleefde veiligheid. 
De organisatie heeft een actueel en compleet veiligheidsplan met hierin de betreffende (verplichte) 
protocollen, checklists en draaiboeken, waarin staat hoe wij invulling geven aan het schoolbeleid 
inzake veiligheid. Periodiek wordt dit document geactualiseerd. Te denken valt aan bijvoorbeeld: de 
inrichting van het veiligheidsteam, de klachtenregeling, de klokkenluidersregeling, 
privacyreglementen, leerlingenstatuut en regels rondom het gebruik van ICT. 
 
De tien uitgangspunten uit onze veiligheidsvisie vormen basis voor het formuleren van een aantal 
concrete beleidsdoelstellingen: 
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1. Veiligheid is een voorwaarde voor goed onderwijs. Wij zien het daarom als onze taak om 

leerlingen en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving te bieden. Wij willen bewust 

veilig zijn én blijven.  

2. Onze school beschikt over een goede uitgangssituatie. Leerlingen en medewerkers ervaren 

onze school als veilig. Veiligheidsincidenten doen zich dan ook in beperkte mate voor. Wij 

willen deze goede uitgangspositie ook in de toekomst waarborgen. Om die reden investeren 

wij in het behoud en verdere versterking van de huidige veiligheidssituatie. 

3. Om de veiligheid binnen school te waarborgen, bereiden wij ons voor om zo goed mogelijk te 

kunnen reageren op onveilige situaties, zoals incidenten of calamiteiten. Daarbij hoort ook 

het evalueren en leren van de aanpak van incidenten en calamiteiten. 

4. Wij streven ernaar om onveiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium waar te nemen én 

beheersbaar te maken. In dit kader nodigen wij alle betrokkenen uit om onveiligheid te 

melden. Medewerkers worden geacht dit te melden bij de schoolleiding. 

5. Wij bevorderen veiligheid vanuit gedeelde normen, regels en richtlijnen. Wij beschouwen 

relevante wet- en regelgeving hierbij als basis. 

6. Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de deuren van de school. Ook activiteiten die wij 

onder onze verantwoordelijkheid organiseren dienen veilig te verlopen, zoals stages, 

werkbezoeken, excursies en internationale reizen. 

7. Wij zijn alert op onveiligheid in de privésituatie. Indien wij onveiligheid signaleren, bieden wij 

vanuit onze mogelijkheden hulp. 

8. Op onveiligheid volgt altijd een reactie. Indien onveiligheid opzettelijk wordt veroorzaakt 

treden wij onverkort en passend op. 

9. De maatregelen die wij nemen zijn passend. Zij grijpen niet ontoelaatbaar in op de goede 

sfeer, het open karakter van onze school of de privacy van onze leerlingen en medewerkers. 

10. Wij zijn en blijven een onderwijsinstelling met onderwijs als kerntaak. Waar wij vanuit onze 

taken en verantwoordelijkheden niet langer in staat zijn om veiligheid te waarborgen, 

werken wij samen met hulpverleningsinstanties. 
 

4.9 Burgerschap 

Wij hebben als doel dat onze leerlingen de school verlaten als jong volwassenen die weten wat de 
wereld om hen heen aan kansen en risico’s biedt. Als openbare school zien wij graag dat onze 
leerlingen met een open houding de wereld tegemoet treden. Dit bevorderen we op verschillende 
manieren: 

● We hanteren een mentorenprogramma waarin aandacht geschonken wordt aan de manier 
waarop we met elkaar omgaan. 

● We organiseren  excursies en werkweken waarin we leerlingen laten kennismaken met 
diverse stromingen binnen de maatschappij (bijv. bezoek aan kerk, synagoge en moskee). We 
gaan het gesprek hierover aan in de klas, waarbij we waarden als respect voor elkaar, begrip 
en verdraagzaamheid benoemen en bespreken. 

● We hebben een rijke traditie van uitwisselingen tussen onze leerlingen en leerlingen uit 
andere Europese landen. Binnen deze uitwisselingen leren leerlingen om te gaan met 
verschillen tussen culturen. Tevens dragen de uitwisselingen bij aan bewustwording rondom 
thema’s als een Verenigd Europa, vrede etc. 

● Tijdens schooltijd laten we leerlingen ervaringen opdoen in de maatschappij en leren hun 
verantwoordelijkheid te dragen. Op de locatie AP doen we dit door middel van een 
maatschappelijke stage. Leerlingen nemen deel aan vrijwilligersactiviteiten zoals het 
organiseren van trainingen bij sportverenigingen, het helpen in een verzorgingstehuis, het 
participeren in medezeggenschapsraad etc. 
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● We nemen deel aan de landelijke scholierenverkiezingen waarbij leerlingen zich verdiepen in 
de verschillende politieke stromingen en onderling het debat aangaan over onderliggende 
normen en waarden. 

● We hebben een debatclub waar leerlingen discussiëren over diverse maatschappelijke 
onderwerpen. Tevens nemen leerlingen uit het tto deel aan de junior speaking contest, 
waarin zij een maatschappelijk thema aankaarten. 

● Op de locatie VW organiseren we jaarlijks een Challenge Day voor leerlingen uit het tweede 
en/of derde leerjaar om de weerbaarheid van leerlingen in de maatschappij te versterken.  

 
 

4.10 Huisvesting 
Op de locatie AP heeft in 2014 een vrij ingrijpende vernieuwbouw plaatsgevonden, waardoor het 
gebouw, met een goed geoutilleerd bètalab, een ruim opgezette mediatheek, voldoende 
spreekruimtes en, vanaf najaar 2018 een moderne aula, goed uitgerust is voor de komende vier jaar.  
Voor de locatie VW zijn er nieuwbouwplannen. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd en is te klein voor de leerlingenaantallen. Tevens zijn de personeelsruimtes te beperkt. 
De nieuwbouw start naar verwachting in 2020 en zal 2021 afgerond zijn. De komende drie jaar is 
aanvullende huisvesting noodzakelijk. Het gebouw wordt gerealiseerd conform de huidige, 
energieneutrale, eisen. 
 
 

4.11 ICT 
Ons ict-beleid is erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen.  
Dat betekent dat wij  
 

● onze ict-infrastructuur en -apparatuur up to date houden 
Het wifi-netwerk op de locatie AP is ingericht op grootschalig digitaal werken door leerlingen en 
docenten. Leerlingen werken op een persoonlijk chromebook aan digitale opdrachten, in alle lokalen 
wordt door docenten met digiborden gewerkt. Het gebruik van de mediatheek ruimte in de (nabije) 
toekomst is onderwerp van gesprek, aangezien daar nog vaste computers staan. Onderzocht moet 
worden in hoeverre deze nog noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld in het kader van toetsing). 
Op de locatie VW staat ict volledig in dienst van de toepasbaarheid in de verschillende vakken (zowel 
voor de avo- als de beroepsgerichte vakken). Om leerlingen te laten beschikken over de gewenste 
vaardigheden worden er in de onderbouw lessen gegeven waarin deze basiskennis aangeleerd wordt. 
Met name in de bovenbouw zijn toepassingen van ict opgenomen in het curriculum van de profielen 
en deze worden dan ook getoetst in het schoolexamen en de cspe’s. (voorbeelden 3D tekenen en 
programmeren). 
 

● kaders afspreken over de inzet van ict 
Wij werken in de Google Docs omgeving, in de cloud. Medewerkers en leerlingen delen en werken 
samen in documenten. De ELO is het platform waarop wij informatie delen. Het leermiddelenbeleid 
is erop gericht het papieren boek meer en meer te vervangen door digitaal lesmateriaal. Secties zijn 
vooralsnog vrij om hun keuze hierin te bepalen, binnen de financiële kaders. De keuze voor digitaal 
lesmateriaal wordt steeds vaker gemaakt, aangezien het meer mogelijkheden biedt voor 
differentiatie, flexibeler is en daarom past binnen onze visie dat onderwijs meer op maat moet 
worden aangeboden. Gezien het grote en diverse aanbod van de verschillende uitgevers is het van 
belang om voor de komende jaren kaders te stellen waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt op 
het gebied van digitale leermiddelen. 
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● medewerkers bijscholen op dit gebied 
Scholing op het gebied van de Google-omgeving, het gebruiken van applicaties binnen de lessituatie 
en het maken van eigen lesmateriaal (o.a. in het kader van werken met leerdoelen) is een 
voortdurend aandachtspunt. 
Ook scholing van het OOP is een noodzaak. Voor de staf zal ICT in de komende jaren een middel zijn 
om de processen effectiever te laten plaatsvinden. Het gebruik van de Google Suite dient zoveel 
mogelijk benut te worden. Van de gebruikte pakketten is het applicatiebeheer duidelijk en er is 
bovenschoolse regie op nut en noodzaak. 
 

4.12 Onderwijskaders 
 

Kerndoelen en exameneisen 
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn 58 globaal geformuleerde kerndoelen van kracht. 

Deze zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en 
maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport. Scholen hebben daarmee de ruimte om zelf 
inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen.  
Deze kerndoelen vormen het kader waarbinnen wij onze onderwijskeuzes maken. Op de locatie AP 
werken we de komende jaren via leerdoeldenken. Dat betekent dat het boek / de methode niet meer 
centraal staat, maar de leerdoelen die de docent / sectie formuleert voor de leerlingen. Deze 
leerdoelen zijn gekaderd door de kerndoelen.  
Op de locatie VW wordt in de onderbouw onderwijs gegeven dat de leerlingen zo goed mogelijk 
voorbereidt op een succesvolle schoolloopbaan in de bovenbouw (doorlopende leerlijn). Dat 
betekent dat de determinatie van leerjaar 2 naar 3 een belangrijk kader is en om dat te bereiken is 
differentiatie in de onderbouw een belangrijk thema. Het werken binnen drie niveaus basis, kader en 
gemengd vergt van de docent veel kennis, inzicht en vaardigheden om op een juiste wijze te 
determineren en te differentiëren. 
 
In de bovenbouw zijn de exameneisen het kader waarbinnen gewerkt wordt. Het PTA wordt hier 
geheel op afgestemd. De sectie is hiervoor verantwoordelijk. 
 

Inspectiekader 
De inspectie monitort op schoolniveau op de volgende onderwerpen: 

● Kansengelijkheid en toegankelijkheid 
○ SC: een intensief overstapprogramma van po naar vo. Dakpanklassen. 

Opstroom bevorderen door leerlingen kansen te geven op een hoger niveau 
in te stromen. 

● Diplomering en flexibilisering 
○ SC: op het vmbo kunnen leerlingen kiezen uit vier verschillende profielen en 

de daarbij behorende keuzevakken. Binnen die keuze is er ook de 
mogelijkheid om de vakken op een verhoogd niveau af sluiten.  Op havo en 
mavo bestaat de ambitie om leerlingen de mogelijkheid te geven om examen 
te doen op een hoger niveau. 

● Opbrengstgericht werken  
○ SC: Opbrengsten worden continu gemonitord, op alle niveaus. Op basis 

daarvan inhoudelijke aanpassingen waar nodig. 
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● Sociale kwaliteit / veiligheid 
○ SC: Het SC kent een veilige en positieve sfeer.  

● Bevoegdheden leraren 
○ SC: Uitgangspunt zijn de geformuleerde  wettelijke kaders en de afspraken 

die in de cao zijn opgenomen.  
● Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

○ SC: LOB heeft een belangrijke plaats binnen ons onderwijs. Leerlingen doen 
bedrijfsbezoeken, volgen stages bij bedrijven, gaan naar Open dagen van 
vervolgopleidingen. 

 

Daarnaast heeft de inspectie sinds 2017 een nieuw toezichtkader. De ijkpunten daarbinnen zijn: 
● positie van de leerling in leerjaar 3 t.o.v. het advies van de basisschool 
● percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 
● percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling 
● gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling 

Deze punten worden binnen ons systeem van kwaliteitszorg continu gemonitord. Zie ook 4.2. 
 

Referentieniveaus taal en rekenen 
Rekenen en taal hebben een belangrijke plaats binnen het onderwijsprogramma. Afstemming 
van de aanpak met betrekking tot rekenen vindt plaats tussen docenten van vakken waar rekenen 
een rol speelt zoals wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde. Taalbeleid omvat alle vakken. 
Docenten maken afspraken over de manier waarop taal wordt beoordeeld en de taalvaardigheid 
wordt aangeleerd. De referentieniveaus zijn het kader. 

 

Doorlopende leerlijnen 
De secties zijn verantwoordelijk voor de doorlopende leerlijn voor hun vak. Zij komen een aantal 
malen per jaar bijeen om met elkaar te praten over de resultaten van de leerlingen voor hun vak. Dit 
is de opmaat om te praten over de inhoud van het onderwijs en de doorlopende leerlijnen.  
Om de doorlopende leerlijn te versterken is op de locatie AP ook de afdelingsstructuur per schooljaar 
18-19 gewijzigd. Drie afdelingsleiders geven leiding aan de afdelingen mavo, havo en vwo, vanaf klas 
1 tot en met het examenjaar. 
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Ambities 2018 – 2022 
 
In dit hoofdstuk werken we onze ambities uit en geven we richting aan onze organisatie voor de 
komende jaren.  
 
 

5.1 Unieke meerwaarde 
 
Van ambitie naar resultaat. 
Het Schoonhovens College is ambitieus. Dit heeft impact op de medewerkers, die het beste uit 
zichzelf halen, in alle geledingen. Dit heeft ook impact op onze leerlingen. Wij willen dat zij hun eigen 
ambities kunnen waarmaken. Gezien het verschil in leerlingenpopulatie krijgt dit op de twee locaties 
een eigen invulling. 
 

Locatie Vlisterweg 

Op de locatie Vlisterweg wordt het onderwijs via een uniek onderwijsconcept het vormgegeven. We 
beschikken over een groot netwerk van bedrijven en instellingen dat er voor zorgt dat er een sterke 
verbinding is met de beroepspraktijk (Stichting Vrienden van het Schoonhovens College). De locatie 
heeft uitstekend geoutilleerde vaklokalen en uitstekende docenten. Loopbaanleren speelt een 
belangrijke rol in in het onderwijsconcept, zodat leerlingen veel mogelijkheden wordt geboden om 
(praktijk)ervaringen op te doen. We kunnen door ons netwerk unieke stages aanbieden met een 
grote diversiteit aan keuzes. Er heerst een prettig schoolklimaat. Leerlingen geven aan zich veilig te 
voelen en vinden dat docenten goed zicht hebben op hun welbevinden. De kracht van ons 
schoolteam is een hechte groep bevlogen docenten, die zeer betrokken zijn bij de leerlingen en 
locatie.  
Onze ambities voor de komende vier jaar richten zich op de speerpunten van onze visie: 

● versterken (moderniseren) van de beroepspraktijk 
● werkexploratie in het curriculum opnemen 
● doorlopende leerlijn met mbo versterken 

Daarnaast willen we onze leerlingen nog beter voorbereiden op de maatschappij, door in de 
komende jaren te werken aan het vergroten van hun zelfstandigheid. Meer verantwoordelijkheid 
voor het eigen leerproces en meer inspraak.  Professionalisering van onze ict-aanpak gaat dit proces 
versterken. Een mooie kans voor de locatie Vlisterweg om dit onderwijsconcept vorm te geven is de 
nieuwbouw, die in de loop van 2021 moet worden opgeleverd. Het huidige schoolgebouw biedt niet 
meer de mogelijkheden om bijvoorbeeld de afdeling Techniek volledig te centreren. 

 
In het locatieplan (bijlage 2) staat de verdere uitwerking van deze ambitie. 
 

Locatie Albert Plesmanstraat 

Op de locatie Albert Plesmanstraat werkt een betrokken docententeam met een hoog kennisniveau.  
We zijn een stabiele, veilige en kleinschalige locatie, waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. 
We kennen onszelf én elkaar. We zijn positief kritisch naar elkaar, wat ons stimuleert onszelf te 
verbeteren.  
Qua onderwijsaanbod zijn we trots op ons tweetalig vwo en ons bèta-excellent programma, dat 
gegeven wordt in ons unieke sciencelab. Op het gebied van (wereld)burgerschap vinden mooie 
activiteiten plaats binnen het geschiedenisonderwijs (cultureel bewustzijn), de 
maatschappijleerlessen (scholierenverkiezingen) en de maatschappelijke stage. Tevens hebben de 
leerlingen vele keuzemogelijkheden buiten de reguliere lessen om, als Cambridge Engels / Delf 
Scolaire / Goethe Zertifikat, debatclub. Ons sportaanbod in de 2e fase, de poldersurvival en de 
internationale uitwisselingen zijn ook voorbeelden van uitdagend onderwijs.  
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De breedte van ons onderwijs (van mavo tot (tweetalig) vwo) zien we als sterk punt, alsmede de 
mogelijkheid voor bovenbouwleerlingen om hun eigen keuzes te maken in keuzewerktijd.  
 
Onze ambities voor de komende vier jaar betreffen ten eerste de manier waarop wij de leerling 
benaderen in de reguliere les, met als uitgangspunt dat de leerling eigenaar is van zijn of haar eigen 
leerproces en de docent en mentor hem/haar daarbij coacht. Wij spreken de leerling aan op zijn/haar 
ambitie, met als doel de motivatie te verhogen en de resultaten te verbeteren. 
Onze speerpunten in deze visie zijn: 

● werken vanuit leerdoelen 
● keuzewerktijd in alle afdelingen en leerlagen 
● ambitiegesprekken 

 
Daarnaast willen wij de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen een belangrijke plek geven 
binnen ons onderwijs. Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en 
zelfverantwoordelijke burgers, die zich met vertrouwen weten te bewegen in onze steeds 
veranderende maatschappij. 
 
Ten slotte is het onze ambitie om leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven. Daarom, en ook in het 
licht van de krimp in leerlingaantallen, moeten we blijven nadenken over ons onderwijsaanbod. 
 
In het locatieplan (bijlage 1) staat de verdere uitwerking van onze ambities. 
 

Onze ambitie is dat onze leerlingen gemotiveerd zijn om hun eigen doelen en ambities waar 
te maken. Dit doen we door meer maatwerk aan te bieden, het gesprek aan te gaan met 
leerlingen en door een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod te realiseren, met 
keuzemogelijkheden.  

5.2 Versterken organisatieprocessen 
De komende jaren werken we verder aan het versterken van onze twee locaties, Vlisterweg en Albert 
Plesmanstraat. Onze focus is en blijft kwalitatief uitstekend onderwijs, passend bij de specifieke 
doelgroep van de locatie, met zijn eigen dynamiek en kenmerken. Wat in de klas gebeurt, is het 
belangrijkste. In de teams worden hierover afspraken gemaakt. Ons organisatiemodel ondersteunt 
en versterkt het primaire proces. Daarom beleggen we het onderwijskundig leiderschap bij de 
locatiedirecteur. 
 
Binnen die locaties vinden we het belangrijk dat een ieder zijn eigen bijdrage levert vanuit expertise, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Dit geldt voor de docent en de directeur, voor de conciërge 
en het hoofd bedrijfsvoering.  
  

 
Onze ambitie: we zijn een lerende organisatie; elke medewerker is erop gericht zichzelf te ontwikkelen 
en zijn/haar functioneren te verbeteren. Met het oog   daarop  voeren we de PDCA-cyclus op een 
structurele wijze in alle geledingen en processen door. Dit sluit aan bij het planning en control-proces 
weergegeven in figuur 2.  
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figuur 2 : planning & control Schoonhovens College 
 
 

Docenten  

Onze docenten zijn degenen die in hun lessen uitvoering geven aan onze onderwijsambities. Dat 
betekent dat zij over de vaardigheden moeten beschikken die nodig zijn voor het onderwijs van nu.  
 
Ambities 2018-2022: 
Het professionaliseren en uitbouwen van de onderstaande competenties: 

● docenten zijn vaardig in de rol van coach; zij beschikken over de benodigde gespreks- en 
begeleidingstechnieken  

● docenten zijn vaardig op het gebied van ict; zij weten ict zo toe te passen binnen hun 
onderwijs, dat leerprocessen op maat zijn 

● docenten weten hoe te differentiëren en hebben een palet aan mogelijkheden voor 
leerlingen 

● docenten weten leerlingen te motiveren 
● docenten werken samen en leren van elkaar 

 
PDCA: docenten evalueren drie keer per jaar de resultaten van hun leerlingen. Dit doen zij in de 
sectie en individueel.  Op basis van deze evaluatie passen zij hun aanpak aan waar nodig om de 
leerlingen de best mogelijke resultaten te laten behalen. 
 

Afdelingsleiders 

De afdelingsleiders sturen het onderwijsproces aan in de afdelingsteams. Hun primaire belang is de 
kwaliteit van het onderwijs.  
De afdelingsleiders hebben een belangrijke rol in de totstandkoming van de onderwijsplannen zoals 
die verwoord worden in de locatieplannen.  
 
 
Ambities 2018-2022: 
Het professionaliseren en uitbouwen van de onderstaande competenties: 

● afdelingsleiders geven binnen hun teams leiding aan de specifieke onderwijsambities binnen 
de afdeling; zij versterken de doorlopende leerlijn 
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● afdelingsleiders werken onderling samen om onderwijsvisies op elkaar te laten aansluiten en 
leren van elkaar 

● afdelingsleiders coachen docenten van hun team; zij beschikken over de benodigde gespreks- 
en begeleidingstechnieken en weten docenten te motiveren 

● afdelingsleiders bewaken de processen en de kwaliteit van het onderwijs binnen hun afdeling 
● afdelingsleiders waarborgen de afdelings- en schooloverkoepelende belangen  

 
PDCA: afdelingsleiders stellen (samen met hun team) jaarplannen op met specifieke doelen. Deze zijn 
afgestemd op het locatieplan en het strategisch beleidsplan. Zij evalueren dit jaarplan aan het eind 
van het betreffende schooljaar en gebruiken dit als basis voor hun nieuwe jaarplan. 

 

Directie 

De locatiedirecteuren geven vorm aan het onderwijs samen met de afdelingsleiders en docenten. Bij 
de directies ligt het onderwijskundig leiderschap van de locatie. De taak van de  locatiedirecteur is 
het zorgen voor randvoorwaarden, zodanig dat medewerkers de juiste dingen doen.  
 
Ambities 2018-2022: 
Het professionaliseren en uitbouwen van de onderstaande competenties: 

● de locatiedirecteuren versterken het onderwijs op hun locaties  
● de locatiedirecteuren waarborgen de kwaliteit van het onderwijs binnen de actuele 

financiële kaders 
● de locatiedirecteuren werken onderling samen om de overkoepelende schoolbelangen te 

waarborgen en leren van elkaar 
● de locatiedirecteuren coachen de afdelingsleiders,  coördinatoren en overige medewerkers 

van hun team; zij beschikken over de benodigde gespreks- en begeleidingstechnieken en 
weten hen te motiveren 

● de locatiedirecteuren versterken de randvoorwaarden voor het nieuwe onderwijsconcept: 
ict-voorzieningen en -kennis, huisvesting, spreiding van werkdruk, professionalisering 
(scholing) van werknemers, gericht aannamebeleid, (het uitvoeren en uitdragen van een) 
gemeenschappelijke visie. 

 
PDCA: de locatiedirecteuren stellen jaarlijks (samen met hun team) een locatieplan op met specifieke 
doelen. Deze zijn afgestemd op het strategisch beleidsplan. Zij evalueren dit locatieplan aan het eind 
van het betreffende schooljaar en gebruiken dit als basis voor hun nieuwe locatieplan. 
 

Bestuur 

De bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid op alle vlakken. Het bestuur stelt kaders en gaat over 
financiën, kwaliteit, ICT en personeel. Centraal staat de kwaliteit en continuïteit van het 
Schoonhovens College. De bestuurder laat zich adviseren door de locatiedirecteuren en het hoofd 
bedrijfsvoering. 
 
Opmerking: Voor het schooljaar 2018-2019 is een interim bestuurder aangesteld met een specifieke 
opdracht. In dat licht zijn de onderstaande ambities geformuleerd. 
Ambities 2018-2022: 

● een toekomstbestendig bestuursmodel realiseren voor het Schoonhovens College  
● de meerwaarde onderzoeken van samenwerking met andere partners in de regio 

(zie ook paragraaf 5.3). 
 

Staf 

De staf ondersteunt de bestuurder en de locatiedirectie op het gebied van de bedrijfsvoering. De staf 
ondersteunt de directie door te monitoren en te signaleren, op alle gebieden behalve het 
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onderwijskundige. Zij zorgt voor goedlopende bedrijfsprocessen rondom administratie, financiën, ict, 
personeelszaken en kwaliteitszorg.  
 
Ambities 2018-2022: 

● borgen van bedrijfsprocessen in vastlegging, overdraagbaarheid en automatismen 
● aansluiten van de processen op de mogelijke samenwerkingspartners 

 
Het professionaliseren en uitbouwen van de onderstaande competenties: 

● de staf is professional op haar/zijn vakgebied 
● de staf werkt onderling nauw samen met als doel het leveren van de best mogelijke kwaliteit. 
● de staf bewaakt de processen en de eigen kwaliteit binnen het eigen takenpakket 
● de staf heeft een extern netwerk, waarbij er een leereffect ontstaat. 

 
PDCA: 
De formele rapportagemomenten aan interne en externe toezichthouders, zoals Inspectie, 
Ministerie, accountant, Raad van Toezicht,  (P)MR, alsmede andere (interne) gremia, waaronder de 
Stichting Ouderraad, Stichting Vrienden van het Schoonhovens College, directie en afdelingsleiders, 
zijn zoveel mogelijk vooraf bekend en vastgelegd in een jaaragenda. De staf is op de hoogte van de te 
leveren stukken, waarop deze volgens de afgesproken kanalen worden aangeleverd. 
Door deze planning kan adequaat worden voldaan aan de rapportageverplichting. De staf is veelal 
afhankelijk van de participatie en input van de rest van de organisatie wat betreft de gevraagde data 
en analyses. Daarom is het noodzakelijk dat de planning breed gedragen wordt. 
 

OOP 
Het onderwijsondersteunend personeel is direct en indirect betrokken bij het primaire proces. Zij 
zorgen voor een optimale ondersteuning van docenten, afdelingsleiders en andere collega’s. Tevens 
helpen zij de leerlingen bij praktische vragen, zodat het totale onderwijsproces soepel verloopt. 
 
Ambities 2018-2022: 
Het professionaliseren en uitbouwen van de onderstaande competenties: 

● het onderwijsondersteunend personeel werkt onderling goed samen en leert van elkaar 
● het onderwijsondersteunend personeel is voldoende ict-vaardig voor zover van belang voor 

het uitoefenen van zijn functie 
● het onderwijsondersteunend personeel schoolt zichzelf in de overige vaardigheden die nodig 

zijn voor de specifieke functie 
● het onderwijsondersteunend personeel is cliëntgericht 

 
PDCA: 
Het OOP werkt, overlegt en evalueert in verschillende teamverbanden. Op basis van de evaluatie 
wordt de werkwijze aangepast waar nodig. 
 

 Onze ambitie is dat we goed samenwerken en taken en verantwoordelijkheden steeds 
evalueren en waar nodig bijstellen.  Wij scholen onszelf en zijn productief. Iedereen is erop 
gericht om vanuit de eigen verantwoordelijkheid het onderwijsproces zo goed mogelijk te 
laten verlopen. De teamstructuur en -geest is in alle geledingen leidend. 
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5.3 Zoeken/vinden partner voor verdere ondersteuning 

Vanwege de voorziene terugloop van het leerlingenaantal hebben we de strategische keuze gemaakt 
om ons te oriënteren op mogelijke samenwerking met partners in de regio. Deze mogelijke 
samenwerking moet ten goede komen aan de kwaliteit en continuïteit van het Schoonhovens 
College.  We zullen hier vanuit intern en extern perspectief naar kijken.  
 

Extern perspectief: 

Als we breder samenwerken kunnen we als Schoonhovens College wellicht onze eigen regionale 
belangen versterken. Met een groter verspreidingsgebied kunnen we meer invloed uitoefenen, 
wordt er meer rekening gehouden met onze belangen en zijn we een stevige partner om mee samen 
te werken. Tevens hebben we zo de mogelijkheid om de staf te versterken met specialisaties ten 
dienste van onze school.  

 

Intern perspectief 

Het Schoonhovens College ligt op een prachtige locatie, midden in het Groene Hart. Daardoor is het 
echter ook enigszins geïsoleerd en is onze blik  soms wat naar binnen gericht. Dat maakt aan de ene 
kant dat we goed samenwerken en dat we ruimte hebben om onze eigen invulling te geven aan ons 
onderwijs. Zo zorgen we samen voor kwalitatief goed onderwijs, passend bij Schoonhoven.  
Aan de andere kant maakt het ons ook kwetsbaar. Door verder te kijken, contact te maken en uit te 
wisselen, kunnen we leren van anderen. Via samenwerking met anderen organiseren we ontmoeting 
en diversiteit, waarmee we ons intern versterken. Dit is o.a. zichtbaar binnen het vmbo, in de 
samenwerking met de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College. 
Dit komt ons onderwijs ten goede.  
 
Voorwaarden 
Belangrijk is, dat we binnen enige vorm van samenwerking de eigenheid van het Schoonhovens 
College en haar bijdrage aan Schoonhoven en omgeving garanderen. We willen ruimte houden om 
effectief te kunnen handelen, direct en dichtbij. Die slagkracht en betrokkenheid zorgt er immers 
voor dat wij een fijne school zijn voor docenten en voor leerlingen. 
 

 
Onze ambitie is dat we over 4 jaar een toekomstbestendige school zijn in een sterk verband, waarbij 
we de eigenheid van onze locaties en de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. 
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5.4 Vergroten ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid 
Binnen het Schoonhovens College zien we onze leerlingen als belangrijke informatiebron voor het 
verbeteren van ons onderwijs. Hiervoor hebben we  

● een leerlingenraad die de leerlingen vertegenwoordigt. Zij praten mee over alles wat hen 
aangaaten en zijn direct aanspreekpunt en klankbord voor de directie. 

● een leerlinggeleding in de MR 
● jaarlijks leerlingenquêtes, over algemene zaken en over docenten specifiek 
● resonansgroepen (locatie AP) 

Op zich functioneren deze platforms goed. Wij denken wel dat wij leerlingen nog meer kunnen 
betrekken bij onze school bijvoorbeeld via social media.  
 
Wij hechten belang aan de feedback van ouders op ons onderwijs en onze begeleiding. Wij hebben 
de volgende platforms voor ouders: 

● alle ouders zijn bij ons automatisch lid van de Stichting Ouderraad. De ouderraad heeft een 
klankbordfunctie voor de directie 

● de oudergeleding in de MR 
● enquêtes onder ouders, structureel en incidenteel 

 
Participatie van ouders in het VO is een blijvend aandachtspunt. Zo ook bij ons. De resonansgroepen 
van ouders hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren te weinig ouders getrokken. De thema-avonden 
die de ouderraad organiseert, worden wel goed bezocht.  
 
De komende jaren willen we de band met de ouders en de ouderraad versterken. Daartoe nemen we 
ons mediabeleid onder de loep.  
 
Ambities 2018-2022: 

● Op onze beide locaties gaan we gebruik maken van de resonansgroepen van leerlingen om 
van hen te horen hoe zij over zaken denken.  

● Op de locatie VW wordt een leerlingenraad gevormd. 
● In plaats van resonansgroepen met ouders organiseren we kleinschalige enquêtes om 

feedback te vragen. 
● We verbeteren onze externe communicatie via (social) media. 

 
 
 

 
Onze ambitie is dat onze leerlingen en de ouders sterk betrokken zijn bij beide locaties van het 
Schoonhovens  College. We vragen actieve inbreng via resonansgroepen, leerlingenraad, MR en 
ouderraad. Ook verbeteren we de externe communicatie, opdat leerlingen en ouders zich ook 
werkelijk betrokken voelen. 
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Bijlage 1 

 
Schoonhovens College 
Locatieplan Albert Plesmanstraat 
Van ambitie naar resultaat 

 
Voorwoord locatiedirecteur 
 
Bij het nadenken over een nieuw locatieplan en het terugkijken op het vorige, blijkt dat we de 
afgelopen jaren veel bereikt hebben. We zijn tevreden over de resultaten, maar merken dat het 
motiveren van leerlingen in het huidige onderwijsconcept veel energie kost. Daarnaast krimpt de 
komende jaren het leerlingenaantal. Als locatie concluderen we dat we een nieuw onderwijsconcept 
nodig hebben, waarmee we onze leerlingen beter motiveren en tegelijkertijd de kwaliteit van ons 
onderwijs blijven behouden en onze doelen blijven behalen. Locatiebreed hebben we in schooljaar 
2017-2018 gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. Een concept voor de toekomst, dat wij de 
komende vier jaar verwezenlijken. De eerste stappen hiervoor zetten we in augustus 2018. Ons doel 
is om ons ambitieuze leerklimaat te versterken en gestalte te geven in de lessen en 
begeleidingsmomenten.  
 
De kern van ons nieuwe onderwijsconcept is: maatwerk en de leerling in beeld. 
 
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een dynamische samenleving. Dat vergt een ander type 
onderwijs dan voorheen. Onderwerpen als digitalisering, individualisering, kansenongelijkheid, 
passend onderwijs vergen onze aandacht. Wij merken dat leerlingen anders in de klas zitten dan een 
aantal jaar geleden en zien het als onze taak om hierop in te spelen. We zien maatwerk als een 
antwoord daarop. 
 
Met ons nieuwe onderwijsconcept werken we aan:  

● een hogere motivatie bij leerlingen 
● een hogere arbeidssatisfactie bij docenten 
● een betere doorstroom 
● leerlingen op het hoogst haalbare niveau brengen 
● betere resultaten 
● meer rust 
● meer energie 
● werkelijk inhoud geven aan onze kernwaarden Kwaliteit en Nieuwsgierigheid 
● een toekomstbestendig concept, ook bij krimp 

 
Ons nieuwe onderwijsconcept is in denktanks en teams ontwikkeld. Samen hebben we nagedacht en 
gesproken over de manier waarop we ons onderwijs in de verschillende afdelingen willen 
vormgeven. Wat al vrij snel bleek, is dat de richting van de plannen erg overeenstemde.  
 
In dit locatieplan geven we weer hoe we de onderwijsambities voor 2018-2022 van het 
Schoonhovens College waarmaken op de locatie Albert Plesmanstraat. Bij dit plan horen jaarplannen 
op locatie- en afdelingsniveau.  
 
Esther van Looijengoed 
Locatiedirecteur (t-)vwo | havo | mavo 
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1. Beschrijving locatie; uitgangssituatie 
De beschrijving van de locatie Albert Plesmanstraat is gebaseerd op schooljaar 2017- 2018. 
 

1.1. Leerlingen 
In de omgeving van Schoonhoven is de komende jaren flinke krimp te verwachten in leerlingenaantal. 
We beogen ons marktaandeel te vergroten door ons onderwijsaanbod aan te passen. Onze prognose 
is als volgt: :  
 

 
 

1.2 Onderwijsaanbod 
De onderbouw in het voortgezet onderwijs bestaat uit twee leerjaren. In de onderbouw gaat het 
inhoudelijk om het verwerven van basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang 
zijn voor de verdere schoolloopbaan. Ons onderwijs is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt, wat je wilt. 
 
In de bovenbouw besteden we veel aandacht aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de 
leerling, iets wat voor vervolgstudies van groot belang is. Zo richten wij een deel van de lestijd in de 
Tweede Fase in als keuzewerktijd. Tijdens deze lessen kiezen de leerlingen uit een aantal vakken, 
rekening houdend met hun eigen sterke en minder sterke kanten. 
In de mavo bereiden we leerlingen voor op de doorstroom naar beroepsopleidingen in het mbo. 
 
Structuur 

Onderbouw 
Wij hebben in schooljaar 1718 op de Albert Plesman verschillende soorten brugklassen: 
● tweetalig vwo 
● vwo/havo 
● havo/mavo 
De leerlingen in de havo/mavo-brugklas gaan na brugklas 1 naar klas 2 van havo of mavo. Aan het 
eind van leerjaar 2 krijgen alle leerlingen een definitief advies voor plaatsing in leerjaar 3 van vwo, 
havo of mavo.  
(In paragraaf 4 zijn een homogene mavo en vwo (leerjaar 1) opgenomen m.i.v. resp. 18-19 en 19-20) 
 

Bovenbouw 
In de mavo hebben we in de bovenbouw drie sectoren: 
● Economie 
● Techniek 
● Zorg & welzijn 
Vanuit de mavo is het mogelijk voor leerlingen om binnen onze school door te stromen naar het 
havo. 
 
Op havo en vwo hebben we in de bovenbouw vier profielen: 
● Cultuur en maatschappij 
● Economie en maatschappij 
● Natuur en techniek 
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● Natuur en gezondheid 
 

Specialisaties 
Naast het normale programma kiest elke leerling (m.u.v. de leerlingen die tweetalig vwo doen, zij 
hebben als extra programma EIO) voor een specialisatie: Sport, Kunst&Media of Science. De 
specialisaties bieden de mogelijkheid tot verdieping en talentontwikkeling in een doorlopend leerlijn. 
De specialisaties zijn opgenomen in de lessentabel en in de bevorderingsnormen.  
(In paragraaf 3.1 en 3.2 is op dit vlak een wijziging in het talentontwikkelingsprogramma opgenomen) 
 

Tweetalig vwo 
Leerlingen die graag vloeiend Engels willen leren spreken en internationaal georiënteerd zijn kiezen 
voor TTO. Wij bieden tweetalig onderwijs aan op vwo-niveau. Tweetalig onderwijs (TTO) houdt in dat 
minimaal de helft van de (niet-talen)vakken in het Engels wordt gegeven. Bij alle vakken besteden we 
extra aandacht aan de internationale oriëntatie van de leerlingen. Vanwege het internationale 
karakter zijn er reizen naar het buitenland en uitwisselingen met buitenlandse scholen in het 
programma opgenomen. 
 

Vanuit de hierboven beschreven uitgangssituatie veranderen we de komende jaren ons onderwijs.  

 

2. Ambities waarmaken: de gemotiveerde leerling 
 
Ons kerndoel is het motiveren van leerlingen. Dit doen wij door leerlingen meer verantwoordelijk te 
maken voor hun eigen leerproces. Het middel dat wij daarvoor inzetten is leerdoeldenken. We willen 
ook meer in gesprek met de leerlingen over hun eigen ambities, waardoor zij zichzelf beter in beeld 
krijgen, hun eigen leerdoelen helderder voor ogen hebben en beter gemotiveerd raken. 
 
Dit bereiken we door de volgende aanpak: 

● Meer maatwerk in de lessen: leerdoeldenken als vliegwiel 
● Meer maatwerk buiten de reguliere les: keuzewerktijd 
● Verandering in rollen van mentor, vakdocent (en decaan) 
● Aanpassing van de wijze van toetsing 
● Professionalisering docenten en mentoren 
● Betrekken en informeren leerlingen en ouder 

                 Onze ambitie is dat de leerling eigenaar is van zijn eigen leerproces. Daarmee 
ontstaat maatwerk voor leerlingen. Onze docenten begeleiden dit proces en 
zorgen dat leerlingen met goed gevolg hun diploma kunnen halen. 

2.1 Meer maatwerk in de lessen: leerdoeldenken als vliegwiel 
Bij leerdoeldenken bepalen leerlingen samen met docenten wat belangrijk is om te leren en hoe dit 
geleerd wordt. Het uitgangspunt zijn de kerndoelen en eindtermen die zijn vastgelegd. Voor de 
onderbouw zijn dit 58 algemeen geformuleerde kerndoelen. Onze docenten hebben ruimte om dit 
op een eigen manier in het curriculum te verwerken. De eindtermen voor de schoolexamens in de 
bovenbouw bieden een vergelijkbare ruimte voor eigen inhoudelijke invulling. Gebruikelijk bij 
reguliere methodes is dat een derde van de aangeboden stof facultatief is om zelf keuzes te maken. 
Al deze ruimte biedt mogelijkheden, voor de docent, voor de leerling, voor de mentor, voor de 
ouders.  
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Met leerdoeldenken willen we de volgende zaken bereiken: 
● leerlingen hebben meer zicht op hun eigen kennen en kunnen; zij krijgen een specifieker 

onderwijsaanbod. Leerlingen leren reflecteren en krijgen meer keuzevrijheid.  
● docenten hebben meer zicht op wat leerlingen moeten bereiken en op de ruimte die je als 

docent hebt voor een eigen inbreng. Het wordt gemakkelijker te differentiëren (op tempo, 
niveau, voorkeuren) en in te spelen op de actualiteit. Docenten begeleiden leerlingen gerichter 
en toetsen formatief. Leerdoeldenken geeft handvatten om digitaal leermateriaal in te zetten en 
het wordt gemakkelijker om vakoverstijgend te werken.  

● mentoren hebben meer zicht op individuele trajecten van leerlingen en hebben handvatten voor 
reflectiegesprekken.  

● ouders hebben meer zicht op de leerdoelen van het eigen kind en de ontwikkeling die het 
doormaakt. Ouders zijn daardoor meer betrokken bij het onderwijs.  

 
Leerdoeldenken creëert meer ruimte voor maatwerk en vergroot het zicht op het leerproces van de 
individuele leerlingen. Docenten houden de regie, maar het doel is de leerling steeds meer zelf 
eigenaar te laten zijn van het leerproces. Methodes blijven bruikbaar, maar het gebruik ervan dient 
als bron afgestemd te worden op het leerdoel. Daarnaast worden andere bronnen ingezet. Op 
sectie-, maar ook op schoolniveau formuleren we einddoelen die voor iedere leerling gelden. We 
maken gebruik van de leerdoelenkaarten van het SLO en we werken in onze digitale leeromgeving 
(ELO).  
 

                  Onze ambitie is dat wij de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld hebben en ze 
zodanig ondersteunen dat ze zelf hun leerdoelen bepalen en deze behalen. Zo maken 
leerlingen hun eigen ambitie waar en komen ze verder dan ze zelf dachten.  

 
2.2 Meer maatwerk buiten de reguliere les: keuzewerktijd 
Al onze leerlingen hebben eigen kwaliteiten met sterktes en zwaktes. Dit maakt dat onze leerlingen 
verschillen in de ondersteuning die zij nodig hebben bij het leren. In de tweede fase havo/vwo bieden 
wij al jarenlang keuzewerktijd (kwt) aan. Het geeft de leerling een concrete mogelijkheid om eigen 
keuzes te maken op basis van wat hij zelf nodig heeft qua ondersteuning of verdieping. 
Keuzewerktijd sluit goed aan op leerdoeldenken. Daarom starten we in onze nieuwe aanpak vanaf 
leerjaar één met het aanbieden van kwt aan leerlingen in alle afdelingen en leerjaren. De precieze 
invulling verschilt per afdeling, passend bij de lessentabel en gemaakte keuzes. Voor de bovenbouw 
bekijken we of een uitbreiding van de keuzewerktijd naar twee uur per dag zinvol is.  
Docenten bespreken met leerlingen hun leerdoelen voor het vak, hun vorderingen en daaraan 
gekoppeld hun keuzes in keuzewerktijd. Ook het voeren van ambitiegesprekken door de mentor is 
nauw verbonden aan de keuzes die leerlingen maken voor kwt.  
 

                  Onze ambitie is dat we d.m.v.  keuzewerktijd meer differentiëren en onderwijs op maat 
bieden aan individuele leerlingen. Zo motiveren we onze leerlingen. Ze hebben inbreng 
in hun leerproces, wat hun prestaties ten goede komt. 
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2.3 Verandering in rollen van mentor, vakdocent (en decaan) 
Als leerdoeldenken ons en de leerling zelf meer zicht geeft op het traject van de individuele leerling 
en we willen dat de leerling meer verantwoordelijkheid neemt voor het maken van eigen keuzes, is 
het belangrijk om ook af te spreken wat er van een mentor, docent en decaan wordt verwacht in de 
begeleiding. Wij staan garant voor de resultaten van onze leerlingen. Daarom spreken we helder af 
wat ouders en leerlingen mogen verwachten van onze begeleiding. Docenten, mentoren en decaan 
worden (nog) meer coach van het leerproces van de leerling: 
 
● De leerling stelt een individueel ambitieplan op aan het begin van het jaar. Dit plan wordt 

besproken met mentor en ouders. 
● De docent richt zich minder op het klassikale aspect en meer op de individuele leerling. Dat 

betekent dat hij vaker met de leerling in gesprek gaat en met de leerling reflecteert op behaalde 
resultaten voor het vak.  

● De mentor voert ambitiegesprekken met leerlingen op basis van het individuele ambitieplan. 
● De decaan is coachend met het oog op de ambities van de leerling met betrekking tot zijn 

toekomst en het vervolgonderwijs.  
 

                  Onze ambitie is dat wij ons richten op het vergroten van het vertrouwen van de 
leerling in het eigen kunnen. Wij werken vanuit een positieve, enthousiasmerende 
en optimistische grondhouding met onze leerlingen en coachen hen in hun 
onderwijsleerproces. 

 
2.4  Aanpassing van de wijze van toetsing 
Binnen het leerdoeldenken en het bieden van meer maatwerk past een andere vorm van toetsing. In 
plaats van het traditionele summatief toetsen, waarin wordt teruggekeken (wat beheers je van de 
stof?), kiezen wij voor formatief toetsen, waar vooral feedback voorop staat: wat ging goed en wat 
moet je nog verbeteren om je einddoel te behalen? In alle afdelingen gaan wij deze vorm van 
toetsing inzetten. 
 

                  Onze ambitie is dat wij onze toetsing laten aansluiten op het geboden maatwerk 
en  zo vormgeven dat het de individuele leerling ondersteunt in het leren en het 
behalen van het leerdoel. 

 
2.5  Professionalisering docenten en mentoren 
Leerdoeldenken betekent voor onze docenten dat ze hun onderwijs anders vormgeven. We huren 
externe specialisten in voor de begeleiding van dit proces. Secties gaan vervolgens op 
sectiebijeenkomsten praktisch aan de slag. Alle mentoren worden geschoold in gesprekstechnieken 
in het kader van het voeren van ambitiegesprekken en het begeleiden van het ambitietraject. 
We faciliteren docenten en mentoren binnen het taakbeleid om leerdoeldenken te realiseren. 
Daarnaast zorgen we dat lessentabellen en programma’s van secties zijn afgestemd op onze 
ambities.  
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                  Onze ambitie is dat we zorgen dat medewerkers volledig geschoold zijn en 
ondersteund worden in het leerdoeldenken om het leerproces van onze leerlingen 
optimaal te begeleiden.  

 
2.6  Betrekken en informeren leerlingen en ouders 
Bij het organiseren van deze onderwijsvernieuwing hebben we geluisterd naar de mening van onze 
leerlingen. De leerlingen gaven aan zich niet altijd gezien te voelen. Daarnaast is de 
onderwijsvernieuwing in de leerlingenraad besproken. Ook ouders zijn betrokken middels de 
ouderraad. Met de MR zijn daarna nogmaals de uitgewerkte onderwijsplannen en lessentabellen 
doorgesproken.  
We kiezen met overtuiging voor deze onderwijsvernieuwing en zetten vol in om samen met 
leerlingen en ouders leerdoeldenken op het Schoonhovens College succesvol te maken. Hierbij willen 
we zowel onze leerlingen als ouders blijven betrekken. Het is van belang dat zij zich gehoord blijven 
voelen. 
 

                  Onze ambitie is dat we onze leerlingen en ouders betrekken bij de implementatie van 
het leerdoeldenken middels enquêtes, resonansgroepen, leerlingenraad en ouderraad.  

3. Ambities waarmaken: de zelfverantwoordelijke leerling 
 
Naast het motiveren van de leerling is een tweede, even belangrijk, doel de persoonsontwikkeling 
van leerlingen. Wij willen leerlingen opleiden tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke (wereld)burgers. 
Wij brengen leerlingen vaardigheden bij waarmee zij zich met vertrouwen weten te positioneren in 
de wereld. Individueel, als persoon, kennen zij hun eigen sterktes en zwaktes en weten daar op een 
positieve manier vorm aan te geven. Als onderdeel van de samenleving zijn ze betrokken bij 
(inter)nationale ontwikkelingen en nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen.  
 
____________________________________________________________________________ 
 Onze ambitie is dat de leerling de school verlaat als betrokken, zelfstandig en  
zelfverantwoordelijk (wereld)burger.  
____________________________________________________________________________ 
 
 

 

3.1 Persoonsontwikkeling 
Wij verwachten van de leerlingen dat zij keuzes kunnen maken in (leer)doelen, in de invulling van 
keuzewerktijd en dat zij over hun ambities kunnen praten en daarmee planmatig aan de slag gaan. 
Dat vergt, naast de begeleiding van docenten en mentoren, nogal wat van de leerling zelf. Wij vinden 
het dan ook belangrijk dat de leerling zich op school veilig, rustig en erkend voelt. Daarnaast willen 
wij leerlingen helpen om zichzelf te leren kennen en zich van daaruit te ontwikkelen.  
In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen binnen keuzewerktijd de mogelijkheid om zichzelf op 
verschillende manieren te verdiepen in hun eigen ontwikkeling (denk hierbij aan zelfexpressie, 
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zelfreflectie, vaardigheden op het gebied van media(gebruik) etc.) en zelfstandiger te worden. Deze 
invulling van de keuzewerktijd komt in de plaats van de specialisaties. In gesprekken met de mentor 
wordt verder op dit onderwerp ingegaan, evenals in verschillende vak lessen. 
In de bovenbouw van havo en vwo worden in dit kader programma’s HBO-Vaardigheden en 
Academische Vaardigheden aangeboden. 

 

3.2 Burgerschapsvorming 
Bij het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid vinden wij het ook van belang dat leerlingen leren 
nadenken over hun plek in de wereld. Wat betekent het om deel uit te maken van onze 
democratische westerse samenleving? Welke verantwoordelijkheden gaan daarmee gepaard? Hoe 
stel je je op de hoogte van diverse meningen en opvattingen en hoe bepaal je je eigen standpunt 
daarbinnen? Hiervoor willen wij een vakoverstijgend programma ontwikkelen, waarin eenheid wordt 
aangebracht in de diverse activiteiten op het gebied van burgerschap die plaatsvinden binnen de 
school.  
In dit kader kunnen we leren van de expertise op dit gebied binnen tto. Deze stroming richt zich 
immers vanzelfsprekend op de ontwikkeling van leerlingen tot wereldburger en kent daartoe diverse 
activiteiten en programma’s.  
Dit onderdeel wordt o.a. vormgegeven binnen de keuzewerktijd in de brugklas, ter vervanging van de 
specialisaties. 

 

4 Herijking aanbod: kansen bieden 

Om het hoofd te bieden aan de krimp in leerlingenaantallen en tegelijkertijd recht te doen aan de 
ontwikkelingen binnen ons onderwijs, is het zaak om te blijven nadenken over ons onderwijsaanbod. 
Dit komt vooralsnog tot uiting op de volgende gebieden: 

 

4.1 Herinrichting van de brugklasstructuur 
De heterogene brugklas voorziet in een duidelijke behoefte. Leerlingen hebben binnen deze 
brugklassen de tijd om te groeien en de meest geschikte weg naar een diploma te bepalen. Toch zijn 
er groepen leerlingen die baat hebben bij een eerdere selectie en een specifieke, op 
leerlingkenmerken gerichte,  benadering. Vanuit die gedachte is in augustus 2018 een homogene 
mavo-klas gestart. Tevens is besloten m.i.v. augustus 2019 een homogene vwo-klas op te starten. In 
de loop van de komende vier jaar zal gemonitord moeten worden of dit aanbod wenselijk én 
haalbaar blijkt te zijn. 

 

4.2 Uitbreiding onderwijsaanbod  

Wij willen onderzoeken of de invoering van tweetalig havo gewenst is. Dit zou het tweetalig 
onderwijs in het geheel kunnen versterken, aangezien er op het vwo maar een klas per leerjaar is. 
Tto-docenten zouden hun expertise kunnen uitbreiden naar de havo. De meerwaarde van tweetalig 
onderwijs voor havo-leerlingen moet echter voorop staan. Daarnaast moeten wij de financiële 
haalbaarheid toetsen. 
 
Ook binnen de bestaande afdelingen moeten we blijven nadenken over (de aantrekkelijkheid van) 
ons aanbod. Denk aan de mogelijkheden van een business school of de samenwerking met bedrijven 
uit de regio. We zoeken de komende jaren naar de beste mogelijkheden om onze leerlingen uit te 
dagen hun kwaliteiten te ontwikkelen en om hen de kansen te bieden waarmee ze zichzelf in de 
maatschappij kunnen profileren. 
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4.3 Examen op hoger niveau 

In het verlengde van onze onderwijsaanpak waarin wij meer ruimte bieden aan de leerlingen om hun 
eigen pad te lopen, het beste uit zichzelf te halen en na te denken over hun ambities en doelen, 
willen wij de leerlingen de mogelijkheid bieden om voor bepaalde vakken examen te doen op een 
hoger niveau. De uitwerking van deze ambitie zal in de komende vier jaar plaatsvinden.  
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Bijlage 2 

 

Schoonhovens College 

Locatieplan Vlisterweg 
Sterk in het beroepsonderwijs 

 
Voorwoord locatiedirecteur 
 
De locatie Vlisterweg van het Schoonhovens College heeft zich de afgelopen jaren ingezet om sterk in 
het beroepsonderwijs te zijn en te blijven. We kunnen dit realiseren, omdat we ons ervan bewust zijn 
dat we door samenwerking veel zaken voor elkaar krijgen. Samenwerking tussen alle lagen binnen de 
school, maar ook door verbinding te zoeken met de omgeving. 
Een van de meest aansprekende voorbeelden van deze verbinding en samenwerking is de invoering 
van de lasrobot als keuzemodule. Inspelen op de toekomst van onze leerlingen, zodat zij zicht krijgen 
op die toekomst. Als we terugkijken is het beroepsonderwijs ingrijpend vernieuwd, hebben we grote 
stappen gezet voor een verbetering van de aansluiting van het vmbo op het mbo en op de 
arbeidsmarkt. Dit is precies wat wij willen, namelijk vmbo en mbo meer verbinden en het 
beroepsonderwijs in de beroepskolom versterken. 
 
De voorbereiding van onze leerlingen op hun toekomstige beroep maakt ons succesvol. Dit gaan we 
de komende jaren verder versterken en uitbreiden. Door vanuit onze kracht samen te werken, een 
‘familiebedrijf’ dat ons sterk maakt. Het verbindt ons, geeft de locatie Vlisterweg van het 
Schoonhovens College een verhaal. Met dit voorliggende plan inspireren we onze medewerkers, 
ouders en leerlingen en geven we aan hoe we de komende vier jaar onze onderwijspraktijk 
vormgeven.  
 
Leen Prins 
Locatiedirecteur  
VMBO 
 

1. Inleiding 
 
De locatie Vlisterweg van het Schoonhovens College is in de omgeving de enige vmbo-school met een 
breed aanbod van beroepsgerichte profielen. Daarbij hebben een sterke verbinding met de 
beroepspraktijk door een groot regionaal netwerk binnen het bedrijfsleven: Vrienden van het 
Schoonhovens College. Daarmee nemen we actief deel aan de samenleving in en rondom 
Schoonhoven. We beschikken over goede vaklokalen met uitstekende docenten. Ons doel is om onze 
leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring op te laten doen zodat ze zicht krijgen op hun toekomst 
We kiezen daarom voor loopbaanleren. Dit biedt onze leerlingen veel mogelijkheden: in de 
onderbouw een brede ontwikkeling met praktische sectororiëntatie, in de bovenbouw unieke stages 
en veel keuze. Dit alles ingebed in een prettig schoolklimaat. Leerlingen geven aan zich veilig te 
voelen. Daar werken we aan door goed zicht te houden op hun welbevinden en prestaties, juist dat 
komt het onderwijsleerproces ten goede.  
 
Komende jaren 
We zetten de komende jaren in op verdere differentiatie van ons onderwijs zodat dit nog beter 
aansluit bij de wensen en behoeften van de individuele leerling. We leveren nog meer maatwerk de 
komende jaren. Hiervoor zetten we de mogelijkheden in die de ICT ons biedt en professionaliseren 
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we ons ICT-beleid. Daarmee bereiden we onze leerlingen goed voor op de maatschappij. We werken 
aan het vergroten van hun zelfstandigheid.  
 
In dit locatieplan 2018-2022 geven we weer hoe we de ambities van het Schoonhovens College 
waarmaken op de locatie Vlisterweg. Bij dit plan hoort een planning hoe we dit de komende jaren 
vormgeven en wat we opsplitsen in jaarplannen.  
 
2 Huidige situatie 
 
2.1 Locatie 
Op dit moment bevindt de locatie zich aan de Vlisterweg. De locatie is gerealiseerd in 1961 in de 
oorspronkelijke vorm. Daarna zijn er veel aanpassingen geweest mede door wijzigingen van het 
onderwijsaanbod. Met name de fusie tussen de LHNO Zilverschoon en de LTS Burg. Aten heeft tot 
een ingrijpende verbouwing  geleid in 1995. Ook het afstoten van de afdeling edelmetaal zorgde voor 
een ommezwaai in 1999, want ter verbreding van het aanbod (compensatie) kregen wij de 
mogelijkheid om de sector economie toe te voegen. 
Onderwijskundige vernieuwingen zijn steeds de basis (aanleiding)  geweest om de interne 
vormgeving van het gebouw aan te passen. Voortdurend was het uitgangspunt om de theorie en 
praktijk van de beroepsgerichte vakken met elkaar te verbinden. Dat is terug te zien door de gehele 
school voor alle denkbare profielen. Een voorbeeld is de uitwerking van de werkplekkenstructuur 
voor Zorg en Welzijn.  
Ook de invoering van het lwoo zorgde voor een grotere ruimtebehoefte, omdat de groepsgrootte 
afwijkt van het reguliere vmbo. Enkele jaren geleden is daarom een enorme vernieuwbouw 
gerealiseerd, waaronder ook een sporthal. 
De invoering van het nieuwe vmbo zorgde weer voor beweging en maakte een andere verdeling van 
de ruimte noodzakelijk. Met name voor de profielen PIE en BWI waren dat forse ingrepen, als 
voorbeelden daarvan de lokalen installatietechniek en design. 
  
 
2.2 Leerlingen 
In de omgeving van Schoonhoven is er de komende jaren een geleidelijke daling te verwachten in 
leerlingenaantal. Doel is de komende jaren ons marktaandeel te handhaven en ons onderwijsaanbod 
uit te breiden met een GL-leerweg, mbo niveau 2 en een leerroute-plus. De uitbreiding  van ons 
onderwijsaanbod is niet meegenomen in onze leerlingprognoses:  
 
Tabel 2: Leerlingprognoses locatie Vlisterweg 

schooljaar 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 

totaal aantal 

leerlingen 

482 450 420 390 390 385 380 375 370 370 

krimp   -7% -7% -7%  0% -1% -1% -1% -1%  0% 

cumulatieve 

afname  

  -7% -14% -21% -21% -22% -23% -24% -25% -25% 

 

 
2.3 Onderwijsaanbod 
Onze onderbouw duurt twee jaar waarin we ons vooral inhoudelijk richten op het verwerven van 
basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de verdere 
schoolloopbaan. Centraal staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling. We 
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begeleiden de leerling zodanig dat hij/zij inzicht krijgt in wie hij/zij is en wat hij/zij kan en wil. 
Daarvoor hebben we doelmatige examenprogramma’s, loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) 
daarin staat met name de verdieping van de profielen centraal. Dit is een sterke basis voor een 
vervolg op het mbo. De kennis en vaardigheden van de leerlingen zijn leidend en we leren hen deze 
in de praktijk toe te passen. Door onze intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en 
instellingen sluit ons onderwijs goed aan op de beroepspraktijk. In de bovenbouw spitsen we dit 
steeds meer toe op het gekozen profiel met de profielvakken en de beroepsgerichte keuzevakken.  
 
2.4 Structuur 
Wij hebben op de Vlisterweg verschillende soorten brugklassen: 
● Vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo 
● Vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
● Vmbo-kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (m.i.v. 18-19)  
Aan het eind van leerjaar 2 krijgen alle leerlingen een definitief advies voor plaatsing in leerjaar 3 van 
vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Met de leerweg GL 
starten we in het schooljaar 2018-2019. Daarnaast starten we in schooljaar 2018-2019 met een 
leerroute plus. 
 
Rol onderbouw in dit proces  
Vanaf de start van brugklas 1 zetten we in op het ontdekken van de eigen talenten van de leerlingen. 
Leerjaar 2 staat in het teken van de profielkeuze.  Met de ‘Doe-week’, bedrijfsbezoeken en 
workshops laten we de leerlingen kennis maken met de verschillende beroepsgerichte profielen. Het 
doel is om de leerlingen een passende profielkeuze te laten maken. De mentor en het decanaat 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Figuur 1: doorstroomschema VMBO Vlisterweg 

 
 
Vmbo- basis - kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg 
Met de gekozen werkwijze willen we in alle geledingen op een verhoogd niveau werken. De knip 
tussen de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg nemen we weg door ook de gemengde 
leerweg aan te bieden. De schakel vmbo KB/GL is bedoeld voor leerlingen die het vmbo 
kaderberoepsgerichte leerweg volgen en kans hebben om op GL niveau uit te stromen. Wanneer 
leerlingen met een advies vmbo-theoretische leerweg baat bij en affiniteit hebben met een 
beroepsgericht programma, is ook voor hen de leerweg GL bereikbaar. 
We zorgen dat leerlingen hun keuze tussen de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg 
kunnen uitstellen. Wij bieden voor deze klas lessen op kader en/of theoretisch niveau. Deze klas 
vormt een goede voorbereiding op de gemengde leerweg die start in leerjaar 3 (2020). 
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Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
Op de Vlisterweg bieden wij ook lwoo aan: extra ondersteuning aan leerlingen met 
ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen volgen een op hun behoefte aangepast programma binnen 
een lwoo klas. In onze bovenbouw volgen de leerlingen het reguliere vmbo-programma, waar nodig 
met extra hulp.  
 
Leerroute plus  
De leerroute plus is een vangnetconstructie voor leerlingen die regulier of met een verwijzing lwoo 
zijn aangemeld en extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen soms les met hun eigen 
klas en soms in een  speciale groep.  

Van 8.00 tot 14.00 kunnen de leerlingen deze extra ondersteuning krijgen in de leerroute plus.  De 
leerlingen worden dan geholpen met hun vakken, maar ook op andere gebieden waar hulp nodig is. 
Dit kan zijn pre-teaching of sociaal emotionele hulp. 

Profielen  
We bieden op elke leerweg vier verschillende profielen aan. Het beroepsgerichte programma bestaat 
uit twee delen: een profielvak en vier beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak voor de 
leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit vier profielmodules, te weten: 
 
BWI: bouwen, wonen en interieur E&O: economie en ondernemen 
● Bouwproces en bouwvoorbereiding 
● Bouwen vanaf de fundering 
● Hout en meubelverbindingen 
● Design en decoratie 

● Commercieel 
● Secretarieel 
● Logistiek 
● Administratie 

PIE: produceren, installeren en energie  Z&W: zorg en welzijn 
● Ontwerpen en maken 
● Bewerken en verbinden materialen 
● Besturen en automatiseren 
● Installeren en monteren 

● Mens en gezondheid 
● Mens en omgeving 
● Mens en activiteit 
● Mens en zorg 

 
 
Specialisatieprogramma vmbo-bb/kb/gl onderbouw 
Naast het normale programma kiest elke leerling voor een specialisatie: Sport, Kunst&Media of 
Science. De specialisaties bieden de mogelijkheid tot verdieping en talentontwikkeling in een 
doorlopende leerlijn. We bieden de specialisaties aan in leerjaar 1. Voor de herfstvakantie maken de 
leerlingen een keuze uit de specialisaties Sport, Kunst & Media en Science. Vervolgens hebben de 
leerlingen de keuze of ze een specialisatie het hele jaar volgen of iedere maand een andere 
specialisatie. 
 
2.5 Personeel 
Op de locatie Vlisterweg hebben we ingezet op persoonlijke scholing op basis van de geformuleerde 
kerncompetenties zoals opbrengstgericht werken, talentbevordering, ICT-ontwikkelingen, verbinding 
met bedrijfsleven en passend onderwijs. Daarnaast is scholing ingericht voor de invoering van de 
nieuwe profielen en beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo.  
Verder heeft de locatie Vlisterweg een traject ingezet om de kwaliteit van de instructie en de 
lesopzet te verbeteren. Aspecten van directe instructie worden verbeterd, zodat de doelgerichtheid 
in de les wordt vergroot en de lessen effectiever zullen worden. Daarnaast is ook behoefte aan tools 
om interactie op een krachtige manier in de klas vorm te geven. Coöperatieve, activerende 
werkvormen zullen worden aangeboden. 
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Kwaliteit van lesgeven is het belangrijkste element in de opbrengsten op een school. Dit zelfde geldt 
voor coöperatief leren. De locatie Vlisterweg wil, door dit traject met elkaar in te gaan, het 
rendement van de lessen vergroten.  

2.6 Vrienden van het Schoonhovens College 
De stichting ‘Vrienden van het Schoonhovens College’ stelt zich ten doel door samenwerking met en 
wisselwerking tussen de school en een 100-tal bedrijven en instellingen uit de regio zowel de 
kwaliteit van het onderwijs op de school te bevorderen als de belangen van deze bedrijven en 
instellingen te behartigen. Eén van de belangrijkste doelstellingen: optimale aansluiting van ons 
onderwijs op de beroepspraktijk. Daarnaast is het vervullen van maatschappelijke taken belangrijk. 
De fondsen werven wij bij de leden en bij bedrijven, overheidsinstellingen en sympathisanten. 
 

3. Ambities waarmaken 
De komende jaren houden we de huidige koers aan binnen ons onderwijsaanbod. We leggen andere 
accenten binnen ons onderwijs met de nieuwe profielen en beroepsgerichte keuzevakken en gaan 
verder met deze vernieuwingen. Onze toekomstige nieuwbouw versterkt deze ontwikkeling. Zo 
zetten we een extra stap voorwaarts die ons beroepsonderwijs sterker maakt. We bieden meer 
maatwerk aan dat beter aansluit op het vervolgonderwijs. 
 
3.1 Nieuwbouw aan de Vlisterweg 
Onze huidige locatie voldoet op een aantal vlakken niet meer aan de wensen van deze tijd. De 
gemeente heeft een toezegging gedaan voor nieuwbouw aan de Vlisterweg. Deze nieuwbouw 
betekent voor de Vlisterweg een nieuwe start.  
 

                  Wij bouwen een nieuwe school passend bij ons onderwijs om onze leerlingen het 
best mogelijke onderwijs te bieden met meer differentiatie en maatwerk. 

 
Het project nieuwbouw zal aanvangen in september 2018.  De uiteindelijke realisatie staat voor 
augustus 2021 in de planning.  
  
3.2 Sterk Beroepsonderwijs 
De kracht van de Vlisterweg is de koppeling met de beroepspraktijk. We bieden leerlingen een 
leer-werkomgeving voor die ertoe doet. Die gaan we de komende jaren nog sterker inzetten door 
meer focus te leggen op de beroepspraktijk. Hierin stimuleren we dat leerlingen vakken op een hoger 
niveau volgen en diploma’s stapelen. Dit komt leerlingen ten goede als ze later op het mbo zitten.  
Daarnaast starten we per augustus 2018 met de gemengde leerweg, een traject dat we de komende 
jaren verder uitwerken wanneer deze leerlingen doorstromen binnen het onderwijs doorstromen. Zo 
kijken we de komende tijd onder andere naar overgangsnormen, overstapregelingen, profiel- en 
keuzedelen en natuurlijk het eindexamen. 
De komende jaren zetten we nog meer in op samenwerking met andere instellingen zoals het 
vervolgonderwijs en het bedrijfsleven/instellingen voor het delen van kennis en faciliteiten.  
We hebben goede ervaringen opgedaan met die intensieve samenwerking . We baseren ons daarbij 
nog steeds op de uitgangspunten van het innovatiearrangement  “De school naar buiten”: 
=> versterken van de beroepspraktijk 
=> loopbaanleren 
=> doorlopende leerlijnen, ook richting mbo 
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                 Wij zorgen voor een inspirerende beroepsgerichte leeromgeving waarin leerlingen 
kennismaken met de beroepspraktijk door de verbinding met het bedrijfsleven en 
vervolgonderwijs te intensiveren. Zo bereiden wij leerlingen optimaal voor op hun 
toekomstige beroep.. 

 
 
3.3 Loopbaanleren (LOB) 
Leerlingen mogelijkheden bieden om uit te proberen wat het beste bij hen past. Hier gaan we de 
komende jaren aan werken met loopbaanleren. Zo leren onze leerlingen zichzelf beter kennen en 
maken ze passende keuzes.  We creëren een stimulerende leeromgeving waarbinnen leerlingen hun 
eigen loopbaan actief vormgeven en zelf hun eigen kwaliteiten, talenten en ambities ontdekken.  
Daarnaast werken we aan een goed en realistisch zelfbeeld. Met praktische sectororiëntatie maakt 
de leerling kennis met de vele mogelijkheden binnen iedere sector. We bieden workshops 
loopbaanleren en voeren loopbaangesprekken met de leerling waarin gezamenlijk naar 
mogelijkheden, wensen en kwaliteiten wordt gekeken. We zetten in op eigenaarschap bij de leerling 
en het maken van bewuste keuzes. 
 
 

                  Wij ondersteunen leerlingen zodanig dat ze zichzelf beter leren kennen en hun 
eigen ambitie gaan waarmaken. 

 
 
3.4 Maatwerk  
Wij zijn een kleinschalige locatie en hebben oog voor elke leerling. Dit gaan we nog meer in ons 
onderwijs integreren door de focus te leggen op maatwerk. De afgelopen jaren hebben we de 
begeleiding van onze zorgleerlingen versterkt. We hebben nu meer zicht op en zorg voor leerlingen. 
Dit willen we uitbreiden door bijvoorbeeld leerlingen die meer aankunnen, verdieping aan te bieden. 
Het mentoraat willen we versterken door beter op de verwachtingen van leerlingen af te stemmen. 
We werken aan een verbetering van de overdracht van leerlingen en werken aan een beter zicht op 
de mogelijkheden van leerlingen.  
Middels intervisie willen we de interne samenwerking en binding versterken en van elkaar leren. 
Professionalisering onder meer op het gebied van maatwerk zal ertoe leiden dat we de (hoge) 
verwachtingen van leerlingen kunnen waarmaken. We geven leerlingen meer mee dan alleen kennis.  
 

                  Wij bieden de komende jaren meer maatwerk in de ondersteuning van onze 
leerlingen door ons hierin verder te professionaliseren. 

 
3.5 Toekomstbestendig vmbo. 
Iedere school staat voor een stevige opgave om voor een langere periode toekomstbestendig 
onderwijs te realiseren. 
Vanuit de rijksoverheid wordt er voor de komende jaren structureel meer geld beschikbaar gesteld 
met name voor het technisch vmbo. 

Dat betekent dat wij voor de regio een plan moeten ontwikkelen om daaraan vorm te geven. De 
nadruk ligt op samenwerking met het regionale  bedrijfsleven en een vmbo-school in de regio. 
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Wij houden vast aan onze visie die we hebben ontwikkeld met de Stichting Vrienden van het 
Schoonhovens College. 

Voor 1 april 2019 dient het plan zijn vorm te hebben gekregen en voor uitvoeringsperiode staat 4 
jaar. In het plan zal met name ook de aansluiting met het MBO worden verwerkt. 

Op de Vlisterweg werken we niet alleen samen met bedrijven maar ook met het mbo. Deze 
samenwerking gaan we de komende jaren intensiveren. We werken aan een betere facilitering voor 
onze leerlingen om de overgang te vereenvoudigen. Hieronder vallen het bieden van kansen om op 
een hoger niveau de schoolloopbaan te vervolgen. Daarnaast realiseren we doorlopende leerroutes 
van vmbo naar mbo. Hiervoor gaan we in gesprek met het mbo om niveau 2 en 3 van metaaltechniek 
aan elkaar te koppelen.  

Uiteindelijk is het doel om deze leerroutes zoveel mogelijk uit te breiden binnen de school. Hierbij 
kijken we welke vakken / kwalificaties passen bij een bepaald uitstroomprofiel op mbo-niveau.  Ook 
gaan we de eisen vanuit het mbo duidelijker in kaart brengen, zodat leerlingen beter weten waar zij 
aan toe zijn. Daarnaast gaan we de komende jaren kijken hoe we de transfer naar alle crebonummers 
kunnen realiseren.  
 

                  Wij bereiden onze leerlingen optimaal voor op het mbo, door de aansluiting af te 
stemmen met het mbo en uit te breiden naar andere uitstroomprofielen. 
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