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Je komt verder met Vestdijk!



1 Voor het opstellen van dit schoolplan is gebruik 
gemaakt van Schoolplan, handvat voor kwaliteits
beleid, juni 2019. Een handreiking van het ministerie 
van OCW en de Inspectie van het Onderwijs, in 
overleg met de PO-raad en de VO-raad.

Voor u ligt het schoolplan1 van RSG 
Simon Vestdijk locatie Harlingen, 
een openbare school waar iedereen, 
ongeacht culturele, sociale of  
levensbeschouwelijke achtergrond, 
zichzelf  kan zijn en waar ontwikkelen 
voorop staat.

De locatie Harlingen heeft een 
regiofunctie in de Noordwesthoek van 
Friesland. We zijn een middelgrote 
school voor voortgezet onderwijs 
met ongeveer 1100 leerlingen en 
bieden onderwijs van vmbo-basis t/m 
atheneum. We vinden het belangrijk 
dat er iets te kiezen valt, daarom zijn er 
binnen ons gevarieerde onderwijsaanbod 
kansen en mogelijkheden voor iedereen. 
Goed onderwijs en daarbij passende 
begeleiding en zorg staan bij ons voorop. 
Een plezierige sfeer, je veilig voelen en 
een passende begeleiding horen daarbij.   

Bij goed onderwijs horen goede 
resultaten en ook daar zorgen we voor. 
We dagen leerlingen uit, zodat zij hun 
mogelijkheden ten volle benutten. 

We vinden openheid, duidelijkheid en 
begripvol met elkaar omgaan van groot 
belang en willen daarin samen oplopen 
met ouder(s)/verzorger(s). 

Een positief  schoolklimaat is ook een 
gezond schoolklimaat en daarom kijken 
we steeds naar hoe we de school gezond 
en leefbaar kunnen houden. We besteden 
in de lessen aandacht aan bewust 
gezond gedrag, in de schoolkantine 
is een watertappunt en is keuze uit 
verschillende producten.
 
In dit schoolplan vermelden we onze 
missie en doelstellingen, we geven 
duidelijkheid over ons onderwijsaanbod 
en gaan we ook uitgebreid op andere 
zaken in die onze school betreffen. 

Namens alle medewerkers van de locatie 
Harlingen, 

Gerald Schutte 
Directeur 

Inleiding
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“RSG Simon Vestdijk wil 
breed en kwalitatief  goed 
onderwijs (blijven) bieden.”

Naast het voldoen aan de kwaliteitseisen 
en het streven naar steeds betere 
resultaten, beschrijft ons kompas de drie 
kernwaarden die aan de basis staan van 
onze missie en in dit schoolplan worden 
vertaald naar onderwijskundig beleid 
voor de komende jaren: 

•  Een veilig en gezond 
schoolklimaat 

• Persoonlijke ontwikkeling
• Verbondenheid

Om deze missie ook in de toekomst 
waar te kunnen blijven maken is RSG 
Simon Vestdijk met ingang van 1 januari 
2020 gefuseerd met de scholen van 
Piter Jelles tot de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

RSG Simon Vestdijk wil breed en 
kwalitatief  goed onderwijs (blijven) 
bieden, waarbinnen er op alle niveaus 
iets te kiezen valt voor leerlingen: ‘een 
zee aan mogelijkheden’. We zorgen 
ervoor dat alle leerlingen in de regio 
waar de school staat een waardevol 
en bij hen passend diploma kunnen 
halen en dat leerlingen goed voorbereid 
worden op het vervolgonderwijs en de 
maatschappij waarvan zij deel uitmaken.

1.
Missie
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kwalitatief  goed en uitdagend, er 
wordt rekening gehouden met de 
behoefte en de mogelijkheden van de 
individuele leerling.

•  Leerlingen moeten iets te kiezen 
hebben. We zien het bieden van 
eenbreed en divers onderwijsaanbod 
(verschillende vakkeuzes, vakken op 
hoger niveau) binnen de krimpen-
de markt de komende jaren als een 
uitdaging.

•  We sluiten aan bij de specifieke 
ontwikkelmogelijkheden die onze regio 
biedt (bv. toerisme, duurzaam- heid, 
scheepvaart en visserij) en spelen hier 
binnen ons onderwijs op in. 

2.1
Het concreet maken van de 
missie - stap voor stap

2.1.1. 
Veilig en gezond schoolklimaat: 
•  Talentontwikkeling en professionali- 

sering kunnen alleen tot volle bloei 
komen in een veilig en gezond school-
klimaat. Respect voor elkaar en voor 
elkaars welbevinden staan daarbij  
centraal. Docenten, maar ook de 
overige personeelsleden dragen actief  
bij aan het welbevinden van leerlingen 
en hebben daarnaast een belangrijke 
rol in het signaleren van zaken die 
het welzijn van leerlingen kunnen 
beïnvloeden. Begrip voor de ander en 
voor zijn of  haar achtergrond horen 
daarbij. Veiligheid is een belangrijke 
kernwaarde.

•  Een goed systeem van leerling- 
begeleiding, van vakdocent en mentor 
(eerstelijns). Daar waar een grotere 
ondersteuningsbehoefte ligt kan de 
IB’er en/of  andere tweedelijns zorg 
in worden geschakeld. Er zal steeds 
onder de betrokkenen (intern en 
extern, ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen) geëvalueerd worden of  
de inzet van ondersteuning adequaat 
en toereikend is.

•  Ook voor alle collega’s die werken 
binnen de school geldt dat hun eigen 
talentontwikkeling en professionali- 
sering floreren in een veilig en gezond 
schoolklimaat. In de onderlinge 
samenwerking staan professioneel 

gedrag en respect voor elkaar en voor 
elkaars welbevinden centraal. Alle 
medewerkers binnen de school dragen 
actief  bij aan het samen school maken 
waarbij het samenwerken en samen 
ontwikkelen centraal staan.

•  Binnen de gehele school willen we 
gezond gedrag voor zowel lee als 
medewerkers door middel van 
bewustwording stimuleren. In de 
school omgeving breiden we voor- 
zieningen voor sportief  bewegen 
tussen en na de lessen uit. We zorgen 
voor een gezond kantineaanbod en 
zorgen ervoor dat de schoolomgeving 
rookvrij is.

In de basis zorgen we dat ons onderwijs 
voldoet aan de eisen die door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap worden gesteld. We doen 
wat er van ons wordt verwacht en willen 
dat het onderwijs dat we aanbieden 
leidt tot goede onderwijsresultaten op 
alle afdelingen. Onder goede resultaten 
verstaan we dat we minimaal presteren 
volgens de normen die worden gesteld 
door het ministerie (onderwijspositie, 
doorstroom, examenresultaten). 
We spannen ons in om voor iedere 
leerling een zo passend mogelijke 
schoolloopbaan te realiseren die recht 
doet aan de persoonlijke kenmerken. 

De veranderende maatschappelijke 
context vraagt om onderwijs dat zich 
steeds blijft ontwikkelen en vernieuwen. 
Veranderingen die binnen ons onderwijs 
worden gerealiseerd moeten duurzaam 
zijn en blijven. Bovendien dienen deze 
veranderingen ons voor te bereiden op 
de toekomst. Alleen dan kunnen we 
goed onderwijs blijven bieden aan onze 
leerlingen. Dit is onze belangrijkste 
drijfveer en bepaalt onze koers:

•  We werken bewust aan onze kwaliteit; 
we volgen hierbij het beleidsplan 
kwaliteitszorg OVO-FN.

•  Onze lessen en begeleiding zijn 

2.
Onderwijskundig 
beleid
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•  Betekenisvol onderwijs: ons onderwijs 
is gericht op persoonlijke en maat-
schappelijke vorming en sluit goed 
aan bij de belevingswereld van onze 
leerlingen.

•  Zorgvuldige determinatie: leerlingen 
volgen onderwijs in de afdeling die 
past bij hun ontwikkeling. We werken 
met genormeerde toetsen en hebben 
een toetsbeleid geformuleerd om 
goed het niveau in kaart te kunnen 
brengen. Leerlingen worden binnen 
het onderwijs uitgedaagd om het beste 
uit zichzelf  te halen en zich blijvend te 
ontwikkelen.

“De veranderende 
maatschappelijke context 
vraagt om onderwijs dat 
zich steeds blijft ontwikkelen 
en vernieuwen.”

2.1.2. Verbondenheid:
•  De school maakt onderdeel uit van 

de samenleving en kan niet los gezien 
worden van haar omgeving. We halen 
de buitenwereld in school door ons 
onderwijs te verbinden met actuele 
maatschappelijk thema’s en ontwikke-
lingen. Het is in onze school en in ons 
onderwijs merkbaar dat we onderdeel 
vormen van Harlingen als havenstad, 
in nabijheid van werelderfgoed de 
Waddenzee. We zoeken naar samen-
werking met het voortgezet onderwijs 
in de regio met als doel een zo breed 

mogelijk regionaal onderwijsaanbod 
voor onze leerlingen te kunnen blijven 
handhaven. Ons onderwijsaanbod 
maakt gebruik van authentieke 
opdrachten en stages waarbij theorie 
aan de praktijk wordt gekoppeld. We 
zetten gastdocenten vanuit de praktijk 
in, waaronder ouder(s)/verzorger(s) en 
oud-leerlingen. We volgen de ontwik-
kelingen in de regio en intensiveren, 
waar mogelijk en noodzakelijk, de 
samenwerking en partnerschappen 
met bedrijven, instellingen en basis-, 
beroeps- en hoger en wetenschappelijk 
onderwijs. Hierbij staan het belang en 
de ontwikkeling van onze leerlingen- 
en de school als organisatie voorop.

•  We waken ervoor dat leerlingen 
van ouder(s)/verzorger(s) met een 
beperkte financiële draagkracht 
niet uitgesloten worden van (buitens-
choolse) activiteiten en betrekken 
de gemeentes actief  bij deze 
problematiek. Wij zijn terughoudend 
ten aanzien van sponsoring.

•  We zorgen dat we duidelijk 
communiceren over wat ons beweegt 
en motiveert en gaan daar ook de 
dialoog over aan, zowel binnen als 
buiten de school.

2.1.3. Persoonlijke ontwikkeling: 
•  Maatwerk: iedere leerling is anders 

en we erkennen en herkennen de 
verschillen. We passen maatwerk 
binnen ons onderwijsaanbod en de 
onderwijsinhoud toe om recht te doen 
aan individuele kenmerken van leer-
lingen. We dagen leerlingen uit om het 
beste in zichzelf  naar boven te halen 
en hun talenten verder te ontwikkelen. 
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Autonomie
•  Leerlingen ervaren en weten dat ze 

dingen zélf  kunnen;
•  Leerlingen hebben de ruimte om 

zelf  keuzes te maken passend bij 
hun talenten en kwaliteiten;

•  We leren leerlingen onafhankelijk te 
denken en te zijn;

•  Binnen de school wordt de eigenheid 
van het kind gezien en gerespecteerd;

•  Binnen de school wordt voorzien in 
veiligheid, ruimte, begeleiding en onder-
steuning, verbondenheid met de ander 
met behoud van diens vrijheid en ieders 
verantwoordelijkheid daarvoor;

•  Leerlingen werken aan zelfgekozen 
projecten.

Betrokkenheid
• De relatie met de leerling staat voorop;
•  Alle mensen binnen de school beseffen 

dat ze deel uitmaken van een leer- en 
leefgemeenschap;

•  Alle mensen binnen de school school 
voelen zich gezamenlijk verant-
woordelijk voor onze leerlingen;

•  Alle mensen binnen de school 
dragen bij aan een goede sfeer en 
de kwaliteit van relaties;

•  Luisteren, vertrouwen bieden, optreden 
als het nodig is, uitnodigende omstan-
digheden creëren, het goede voorbeeld 
zijn, uitdagen en ondersteunen zijn 
belangrijke pedagogische voorwaarden.

Competentie
•  Ons onderwijs is afgestemd op de 

mogelijkheden en (basis)behoeften 
van de leerling en is uitdagend;

•  Leerlingen krijgen de ruimte om te 
laten zien wat zij kunnen en krijgen 
de mogelijkheid om zichzelf  als 
effectief  te ervaren; 

•  Docenten bieden leerlingen ruimte 
om passende leerdoelen voor 
zichzelf  te formuleren en haalbare 
resultaten te boeken; 

•  Docenten begeleiden leerlingen 
zowel op proces als op inhoud (vak);

•  Docenten hebben  hoge (en reële) 
verwachtingen van leerlingen en 
zijn beschikbaar voor hulp en 
onder steuning.

Vanaf  mei 2017 is er binnen de school 
een proces ingezet richting een meer 
gepersonaliseerde aanpak binnen ons 
onderwijs: ‘Vestdijk2020’. Vestdijk2020 
omvat drie kernpunten:

• Coachende (bege)leiding
•  Eigenaarschap; eigen verant

woordelijkheid van leer lingen 
(werken vanuit leerdoelen)

• Méér dan vakinhoud

Het onderwijs is gemiddeld genomen 
van voldoende tot goede kwaliteit. Dit 
maakt dat het vanuit die goede basis 
mogelijk is verder te ontwikkelen, 
zeker waar de inzet van betrokkenen 
groot is en het schoolklimaat als 
veilig kan worden gekenmerkt. In de 
komende jaren zullen wij als school 
een ontwikkeling doormaken waarbij 
onderstaande kenmerken in ons 
onderwijs naar voren zullen komen:

 Ons onderwijs omvat flexibele 
contactmomenten waarbij er ruimte 
is voor verschillen, maatwerk en 
talentontwikkeling. Er is sprake van 
keuzemogelijkheden voor leerlingen 
vanuit een duidelijke basisstructuur. 

•   We werken vanuit de overtuiging dat 
motivatie een belangrijke voorwaarde 
is om tot leren en ontwikkelen te 
komen. We hanteren daarbij de 
Zelf-Determinatie Theorie van Deci 
en Ryan (Schuit, De Vrieze & Sleegers, 
2011) die stelt dat de mens drie 

Dit betekent dat het mogelijk tot 
aanpassingen in de lessentabel zal 
leiden. Leerlingen kunnen binnen de 
lessentabel keuzes maken ten aanzien 
van het aantal lesuren dat zij gaan volgen 
voor een vak. Deze keuzes worden 
gemaakt door de leerling aan de hand 
van de vraag op welke wijze de leerling 
het best aan zijn leerdoelen kan werken. 
De docent coacht de leerling daarbij.
 
•  We streven naar kortere dagen voor 

iedereen. Wanneer we kijken naar het 
bioritme van leerlingen in de puber-
teit en de werking van ons brein is 
het noodzakelijk andere vormen van 
onderwijs in te zetten en met kortere 
lesdagen te werken: het heeft geen zin 
acht lessen achter elkaar in een rooster 
te zetten. Daarnaast voelen we de ver-
antwoordelijkheid voor een duurzame 
inzetbaarheid van de docenten. Ook 
hierin willen we een gezonde school 
zijn. We onderzoeken efficiënte 
manieren van lesgeven en kijken daar-
bij ook naar digitale mogelijkheden. 

•   We leiden op voor meer dan een 
diploma. Loopbaanleren wordt breed 
ingevoerd binnen de school. Op deze 
manier maken we concreet dat wij 
als school ten diepste onze leerlingen 
willen helpen bij de beantwoording 
van de volgende vragen: Wie ben ik? 
Wat wil ik? Wat kan ik? Antwoorden 
die van belang zijn in hun tijd bij ons 
op school en om succesvol te zijn in 
een vervolgopleiding en later in de 
maatschappij.

essentiële psychologische basis-
behoeften heeft: Autonomie, 
Betrokkenheid en Competentie (ABC). 
Wanneer deze behoeften vervuld zijn, 
ontstaat er welbevinden, motivatie, 
inzet en zin in leren. Dit vertaalt zich 
binnen onze school als volgt: 

3.
Onderwijsontwikkeling: 
“Samen leren, samen 
leven, samen kiezen”

De uitwerking van de plannen om de doelen van 
het schoolplan te bereiken zal in de teams worden 
gedaan. Vanzelfsprekend zal de deelraad in over-
eenstemming met de Wet medezeggenschap op 
scholen (WMS) alle thema’s waar het instemmings- 
of  adviesbevoegdheid heeft voorgelegd krijgen.
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4.
Personeelsbeleid

Professionele houding
Binnen RSG Simon Vestdijk werken 
mensen die enthousiast, bevlogen, 
gemotiveerd en bevoegd zijn. Mensen 
die gáán voor onze leerlingen, breed 
inzetbaar zijn en die bereid zijn een 
actieve bijdrage te leveren aan de 
schoolorganisatie, onderwijsontwikkeling 
en de drie kernpunten van Vestdijk2020. 
We vinden het belangrijk dat collega’s 
flexibel inzetbaar zijn, initiatief  tonen 
en proactief  zijn. Naast de kwaliteit van 
het eigen handelen is het van belang dat 
er goed wordt samengewerkt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de teamleiders en hun 
teamleden, de collega’s van het OOP en 
de docenten of  de docenten onderling in 
secties of  bijvoorbeeld in teamverband.  
We maken én zijn samen de school, wat 
betekent dat we samen verantwoordelijk 
zijn om van de school een prettige en 
effectieve leer- en leefomgeving te maken 
voor alle betrokkenen: medewerkers, 
leerlingen en ouders/verzorgers. Alle 
medewerkers binnen de school hebben 
jaarlijks een voortgangsgesprek met hun 
leidinggevende,  waarbij functioneren, 
ontwikkeling en welzijn/werkbeleving 
aan de orde komen. Bij het werven 
van nieuwe collega’s gaan wij actief  op 
zoek naar mensen met bovenstaande 
kenmerken en kwaliteiten. We werven 
vanuit het uitgangspunt: de beste 
kandidaat voor de functie. 

Kwaliteit primair proces
Binnen een school is het van belang dat 
het primaire proces goed op orde is en 
voldoet aan de kwaliteitscriteria die 
we met elkaar hebben afgesproken. 
Het primaire proces binnen onze 
school voldoet aan de kwaliteitseisen 
zoals gesteld in het Waarderingskader 
van de Inspectie van het Onderwijs 
(2017, 2020):

•  Het didactisch handelen van de 
leraren stelt leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkelen. 

•  De leraren plannen en structureren 
hun handelen met behulp van infor-
matie die zij over leerlingen hebben. 

•  Zij zorgen ervoor dat het niveau van 
hun lessen past bij het beoogde 
eindniveau van leerlingen. 

•  De aangeboden leerstof  is logisch 
opgebouwd binnen een reeks van 
lessen alsook binnen één les. 

•  De leraren creëren een leerklimaat 
waardoor leerlingen actief  en 
betrokken zijn. 

•  Met geschikte opdrachten en heldere 
uitleg structureert de leraar het 
onderwijsaanbod zodanig dat de 
leerling zich het totale leerstofaanbod 
eigen kan maken. 

•  De leraren stemmen de instructies, 
begeleiding, opdrachten en onderwijs-
tijd af  op de behoeften van groepen 
en/of  individuele leerlingen. 

•  De afstemming is zowel op ondersteu-
ning als op uitdaging gericht, afhanke-
lijk van de behoeften van leerlingen. 

Bovenstaande vullen we aan met onze 
eigen aspecten van kwaliteit die in dit 
schoolplan nader worden beschreven: 

•  Maatwerk: iedere leerling is anders en 
we erkennen en herkennen de 
verschillen. We passen maatwerk 
binnen ons onderwijsaanbod en de 
onderwijsinhoud toe om recht te doen 
aan individuele kenmerken van leer-
lingen. We dagen leerlingen uit om het 
beste in zichzelf  naar boven te halen 
en hun talenten verder te ontwikkelen. 

•  Betekenisvol onderwijs: ons onderwijs 
is gericht op persoonlijke en maat-
schappelijke vorming en sluit aan 
bij de belevingswereld van onze 
leerlingen.

Jaarlijks bezoeken de teamleiders in 
duo’s de lessen binnen en buiten de 
afdeling en toetsen of  de lessen voldoen 
aan bovenstaande kwaliteitscriteria. 
Lessen worden geobserveerd middels de 
digitale observatietool (DOT) van Eloo.nl 
bestaande uit 6 lesobservatie-indicatoren:

1.  Klassenmanagement
2.  Consistente lesopbouw
3.    Interactief  werken aan 

leerstofoverdracht
4.    Effectieve feedback 

op het leerproces
5.  Differentiatie
6.  Pedagogisch handelen

Bovenstaande indicatoren zijn 
onderverdeeld in subindicatoren 
(zie bijlage 3) en zijn afgeleid van de 
indicatoren zoals beschreven in het 
Waarderingskader (Inspectie van het 

Onderwijs, 2017, 2020). Op basis van de 
lesbezoeken wordt een schoolbrede ‘foto 
van de les’ opgesteld die inzicht geeft 
in de leskwaliteit. De uitkomsten van 
de lesbezoeken vormen tevens de basis 
voor individuele begeleiding en coaching 
van docenten. 

Voor NIeuwe DOcenten is het 
NIDO-traject ontwikkeld, waarin de 
ontwikkeling tot vak-volwassen docent, 
uitgebreid is beschreven. De docent in 
opleiding volgt het LIO-traject (Leraar 
In Opleiding). Na afronding van het 
NIDO-traject participeert de docent in 
de ontwikkelgerichte gesprekkencyclus 
met zijn teamleider. Doel van de 
ontwikkelgerichte gesprekkencyclus 
is het verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs door werken 
aan professionalisering binnen het 
onderwijskundige kader van de school. 
De schoolleiding houdt zicht op de totale 
onderwijskwaliteit en de individuele 
kwaliteiten van de docenten en stuurt 
tijdig bij waar nodig. 

FROSK 
De scholen van RSG Simon Vestdijk zijn 
onderdeel van de FROSK, de Fryske 
Opliedingsskoalle. Sinds het voorjaar 
van 2020 is dit een door de NVAO 
geaccrediteerde opleidingsschool. Met 
name de visie en de samenhang van 
het programma voor werkplekleren 
zijn als bijzonder positief  aangemerkt. 
Daarnaast is opgemerkt dat de 
kwaliteits zorg op orde is en het 
belangrijkste: de studenten voelen zich 
gezien en gehoord!
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“In onze plannen staan de 
acties geformuleerd die we 
gedurende het schooljaar 
of  in een bepaalde periode 
uit gaan voeren.”

5.
Kwaliteitszorg

In dit schoolplan en de daaruit 
voortkomende team- en sectieplannen 
zijn de missie en de beleidsvoornemens 
voor de komende periode vastgelegd. 
Eén van de belangrijkste doelstellingen, 
neergelegd in zowel de missie als in 
specifieke beleidsvoornemens, is het 
streven om de kwaliteit doorlopend 
te verbeteren. Dit doen we middels 
de PDCA-cyclus. In onze plannen 
staan de acties geformuleerd die we 
gedurende het schooljaar of  in een 
bepaalde periode uit gaan voeren. Op 
systematische wijze monitoren we 
ons handelen door het verzamelen en 
analyseren van gegevens en controleren 
en meten we onze resultaten, die 
vervolgens weer leiden tot het inzetten 
van meetbare verbeteracties en het 
borgen van zaken die goed lopen.

Kwaliteit van onderwijs is relevant 
voor alle partijen binnen de school 
en eveneens voor externe partijen 
als ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, 
basisscholen, vervolgonderwijs en de 
overheid (Onderwijsinspectie). We streven 
ernaar om deze partijen zoveel mogelijk 
te betrekken bij de evaluatie en de 
verbetering van onze onderwijskwaliteit, 
bijvoorbeeld in de vorm van klankbord-
groepen en enquêtes. RSG Simon 
Vestdijk is een lerende organisatie. We 
beschouwen de kwaliteitszorg niet als een 
verantwoordingsverplichting, maar als 
een kans om collectief  inzicht te krijgen 
in de kwaliteit van ons onderwijs om 
gezamenlijk te leren, met als doel ons 
onderwijs doorlopend te verbeteren en 
hieromtrent eigenaarschap binnen alle 
geledingen te bewerkstelligen.

In het beleidsplan kwaliteitszorg 2020-
2024 staat beschreven op welke wijze de 
beleidscyclus vanuit het gezichtspunt van 
kwaliteitszorg is opgezet. Daartoe worden 
de volgende activiteiten uitgevoerd:

Regelmatig nagaan waarin onze kwaliteit 
is gelegen: doen we de goede dingen?
 
•  Systematisch nagaan of  de nagestreef-

de kwaliteit gerealiseerd wordt: doen 
we de dingen goed? 

•  Bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar 
wordt gemaakt: hoe meten we wat we 
willen weten? 

•  Het laten toetsen van het beeld door 
anderen: vinden anderen dat ook? 

•  Bepalen wat de consequenties zijn van 
de uitkomsten van onderzoeken: wat 
doen we met de verkregen informatie? 

Het waarderingskader VO (2017, 2020), 
opgesteld door de Inspectie van het 
Onderwijs, telt negentien standaarden. 
Het waarderingskader beschrijft de 
basiskwaliteit en daarnaast hebben 
scholen de ruimte om eigen ambities 
en doelen te stellen. De basiskwaliteit 
en de activiteiten daaromtrent 
worden beschreven in het beleidsplan 
kwaliteitszorg. In maart 2020 heeft de 
school een audit uit laten voeren door 
B&T Organisatieadvies bv. Op basis van 
het waarderingskader en de uitkomsten 
van de audit worden de volgende 
doelstellingen en ambities geformuleerd:

Lees verder op pagina 16 en 17.
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 A.  Resultaten, opbrengsten, 
rendementen

•  De resultaten van alle afdelingen 
liggen minimaal op het niveau van het 
landelijke gemiddelde of  erboven. 

•  De gemiddelde eindexamencijfers 
voor iedere afdeling liggen minimaal 
op het landelijk gemiddelde (normen 
Inspectie van het onderwijs).

•  De gemiddelde eindexamencijfers van 
ieder examenvak liggen minimaal op 
het landelijk gemiddelde (normen 
Inspectie van het onderwijs en 
Vensters voor Verantwoording).

•  Er is speciale aandacht voor de resul-
taten op de kernvaardigheden taal en 
rekenen; deze voldoen minimaal aan 
de  landelijke referentieniveaus. 

•  De rendementen van alle afdelingen 
voldoen aan de absolute normen, 
gesteld door de Inspectie van het 
Onderwijs.

 Speerpunten opbrengsten: 
er is speciale aandacht voor…
•  Het gemiddelde eindexamencijfer 

voor de afdeling vmbo-kader;
•  Vanaf  schooljaar 2020-2021 is het 

gemiddelde eindexamencijfer 
vmbo-kader 6,23 of  hoger. 

•  De balans tussen de onderbouw-
snelheid en het bovenbouwsucces;

•  Vanaf  2022-2023 zijn zowel de on-
derbouwsnelheid als het bovenbouw-
succes op orde. Concreet betekent dit 
dat de onderbouwsnelheid 95,5% of  
hoger is en dat het  bovenbouwsucces 
basis 88%, kader/gt, 87%, havo/vwo 
82% of  hoger is. 

B. Primair proces

•  Alle lessen voldoen aan de basis 
kwaliteitscriteria zoals gesteld in 
het Waarderingskader (2017) van 
de Inspectie van het Onderwijs 
(zie hoofdstuk 4 + bijlage 3). 
Lessen worden geobserveerd middels 
de digitale observatietool (DOT) van 
Eloo.nl (zie bijlage 3). 

•  In de gesprekscyclus met docenten 
worden de uitkomsten vanuit les-
bezoeken besproken; de docent stelt 
speerpunten op waarin hij/zij zich 
gaat ontwikkelen of  verbeteren. 

•  Twee keer per jaar houdt het MT 
een schoolbrede steekproef  door in 
alle afdelingen lessen te bezoeken; 
op basis van de verzamelde data  
(DOT – Eloo.nl) wordt een “foto 
van de les” gemaakt. Op basis van 
de uitkomsten worden per afdeling 
ontwikkelpunten geformuleerd en 
verwerkt in het teamplan en 
mogelijk in het schoolplan. 

C. Onderwijsaanbod

•  We bereiden leerlingen voor op hun 
toekomst door in onze lessen en ons 
onderwijsaanbod aandacht te besteden 
aan de aansluiting op het vervolg-
onderwijs en de samenleving (LOB):

•  Binnen de mavo en de havo is er 
ruimte voor praktijkvorming, bij-
voorbeeld in de vorm van de verdere 
uitwerking van D&P in de gemengde 
leerweg en stages in de mavo en de 
havo. We onderzoeken of  de praktijk-
gerichte havo aansluit bij de doelgroep 
en de omgeving.

•  We borgen het onderwijs dat 
wordt aangeboden vanuit WON 
(Wetenschapsoriëntatie Nederland) 
en het Technasium en blijven zoeken 
naar aansluiting op de actualiteit en 
de omgeving.

D.  Maatwerk en individuele 
leertrajecten

•  Binnen alle afdelingen hebben 
leerlingen iets te kiezen in zowel 
het rooster als binnen de les. 

•   Binnen de lessen worden leerlingen 
gestimuleerd om te excelleren.

•  Er is aanbod voor leerlingen die 
ondersteuning en/of  begeleiding 
nodig hebben.

E. Toetsing en examinering

•  Er is een visie geformuleerd omtrent 
toetsing en examinering (zie bijlage 4).

•  Er vindt een herijking plaats omtrent 
toetsing in zowel de onderbouw als 
de bovenbouw.

•  Per afdeling wordt onderzocht 
welke wijze van toetsing past bij de 
leerlingenpopulatie. 

•  Er worden richtlijnen opgesteld 
met als doel de kwaliteit van de 
toetsing te borgen.

F. Schoolklimaat en veiligheid

Schoolbreed wordt structureel onder 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de 
beleving ten aanzien van schoolklimaat 
en de veiligheid onderzocht. Op 
basis van de uitkomsten worden per 
afdeling speerpunten ter verbetering 
geformuleerd die worden geëvalueerd 
middels klankbordgroepen met ouders 
en leerlingen.
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“We werken vanuit een 
professionele cultuur waarin 
aandacht voor kwaliteit een 
vaststaand gegeven is.”

PDCAcyclus
Binnen de activiteiten die we uitvoeren 
wordt gericht aan verbetering gewerkt 
aan de hand van de PDCA-cyclus. De 
PDCA-cyclus geeft het principe weer 
van continue verbetering en wordt 
gevormd door de facetten Plan-Do-
Check-Act. Met dit principe wordt 
aangegeven dat voor het bereiken 
van een hogere kwaliteit een continue 
cyclus op gang moet worden gebracht 
van het plannen van acties, het ten 
uitvoer brengen van geplande acties, het 
checken of  de resultaten van de acties 
werkelijk zijn zoals was beoogd, en het 
bijsturen of  bijstellen van de uitvoering 
of  plannen naar aanleiding van de 
checkresultaten. We werken vanuit 
een professionele cultuur (Van Emst, 
2012) waarin aandacht voor kwaliteit 
een vaststaand gegeven is. Zie bijlage 2 
voor de kenmerken van de professionele 
schoolcultuur. 

Aandachtspunten op het gebied van 
kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus 
liggen op de volgende aspecten: 

•  Het hanteren van een uitgewerkte 
planmatige aanpak om de stap van 
Plan naar Do goed te zetten. 

•  Het zorgdragen voor een diepgaande 
analyse van onderzoeksresultaten.

•  Het reflecteren op onderzoeks-
resultaten in alle relevante geledingen.

•  Het uitvoeren van een gedegen 
evaluatie om de stap van Check naar 
Act invulling te geven. 

•  Het bevorderen van eigenaarschap om 
ervoor te zorgen dat er een intrinsieke 
motivatie, ontstaat om te werken aan 
een continue kwaliteitsverbetering. 

Concreet betekent dit het volgende:

•  Nieuwe plannen zijn altijd voorzien 
van een analyse/ evaluatie van de 
oude situatie.

•  Nieuwe plannen voorzien altijd in 
een manier waarop je gaat kijken of  
je beoogde opbrengsten behaalt 
(inclusief  tijdpad, evaluatiemomenten 
en consequenties van de uitkomsten 
van deze evaluatie).

•  Bij langlopende cyclische processen, 
wordt gewerkt met een vaste kalender 
met daarbij afspraken over de 
consequenties van de evaluatie.
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ACTIEPUNT UITWERKING 2021 2122 2223 2324

VEILIG EN 
GEZOND 
SCHOOL
KLIMAAT: 

We hebben respect voor elkaar en voor 
elkaars welbevinden. 

We dragen actief  bij aan het welbevinden 
van leerlingen.

We hebben begrip voor de ander en voor 
zijn of  haar achtergrond.

We hebben een goed systeem van leerling-
begeleiding, zowel eerstelijns (vakdocent/ 
mentor) als tweedelijns (IB’er / zorgverlener).

De kwaliteit van de leerlingbegeleiding wordt 
structureel geëvalueerd onder de betrokkenen 
(intern en extern, ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen).

Binnen ons handelen staan professioneel 
gedrag en respect voor elkaar en voor elkaars 
welbevinden centraal. 

We stimuleren gezond gedrag voor zowel 
leerlingen als medewerkers door een breed 
kantineaanbod, en bewegingsvoorzieningen.  

De schoolomgeving is geheel rookvrij.
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VERBONDEN
HEID:

We verbinden ons onderwijs met actuele 
maatschappelijk thema’s en ontwikkelingen. 

Ons onderwijs sluit aan op het 
vervolgonderwijs en de samenleving (LOB). 

We communiceren duidelijk met stakeholders 
en gaan de dialoog aan.   

Binnen het onderwijs van de mavo en de havo 
wordt praktijkvorming, geïntegreerd.  

We onderzoeken of  de praktijkgerichte havo 
aansluit bij de doelgroep en de omgeving. 

We borgen het onderwijs dat wordt aangeboden 
vanuit WON en het Technasium 
en blijven zoeken naar aansluiting op de actua-
liteit en de omgeving. 

We intensiveren de samenwerking en part-
nerschappen met bedrijven, instellingen en 
basis-, beroeps- en hoger en wetenschappelijk 
onderwijs in de regio. 

We sluiten aan bij de 
specifieke ontwikkelmogelijkheden die onze 
regio biedt (bv. toerisme, duurzaamheid, 
scheepvaart en visserij) en spelen hier binnen 
ons onderwijs op in.

In ons onderwijsaanbod wordt de theorie aan 
de praktijk gekoppeld. 

We zetten gastdocenten in vanuit de praktijk.

Leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met een 
beperkte financiële draagkracht kunnen deel-
nemen aan (buitenschoolse) activiteiten; waar 
nodig worden daarbij de gemeentes betrokken.  

Bijlage 1:
Meerjarenplanning – activiteitentabel schoolplan
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PERSOON
LIJKE ONT
WIKKELING: 

We erkennen en herkennen de verschillen 
tussen leerlingen. 

Binnen alle afdelingen hebben leerlingen wat te 
kiezen in zowel het rooster als binnen de les. 

Binnen de lessen worden leerlingen 
gestimuleerd om te excelleren. 

Er is aanbod voor leerlingen die ondersteuning 
en/of  begeleiding nodig hebben.

Ons onderwijs is gericht op persoonlijke en 
maatschappelijke vorming.

Ons onderwijs sluit aan bij de belevingswereld 
van onze leerlingen. 

Leerlingen volgen onderwijs in de afdeling 
die past bij hun ontwikkeling. 

We dagen leerlingen uit om het beste uit zich-
zelf  te halen en zich blijvend te ontwikkelen.
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ACTIEPUNT UITWERKING 2021 2122 2223 2324

VESTDIJK 
2020: 
 
Coachende 
(bege)leiding

Eigenaar  
schap; eigen 
verantwoor-
delijkheid van 
leerlingen 
(werken vanuit 
leerdoelen)

Méér dan 
vakinhoud

Ons onderwijs omvat flexibele contact-
momenten waarbij er ruimte is voor 
verschillen, maatwerk en talentontwikkeling.

De lessentabel is aangepast:
• De schooldagen zijn korter. 
•  Leerlingen hebben keuze mogelijkheden 

vanuit een duidelijke basisstructuur.

We onderzoeken efficiënte manieren van  
online en offline lesgeven. 

Loopbaanleren wordt ingevoerd binnen alle 
leerjaren. 

We helpen leerlingen bij het beantwoorden van 
de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 

We besteden aandacht aan motivatie om tot 
leren en ontwikkelen te komen. 

Leerlingen ervaren en weten dat ze dingen 
zélf  kunnen. 

We leren leerlingen onafhankelijk te denken 
en te zijn. 

Binnen de school wordt de eigenheid van het 
kind gezien en gerespecteerd.

Binnen de school wordt voorzien in veiligheid, 
ruimte, begeleiding en ondersteuning, verbon-
denheid met de ander met behoud van diens 
vrijheid en ieders verantwoordelijkheid daarvoor. 

Binnen de school wordt de eigenheid van 
het kind gezien en gerespecteerd.

Binnen de school wordt voorzien in veiligheid, 
ruimte, begeleiding en ondersteuning, verbon-
denheid met de ander met behoud van diens 
vrijheid en ieders verantwoordelijkheid daarvoor. 

Leerlingen werken aan zelfgekozen projecten.

De relatie met de leerling staat centraal.

Docenten krijgen individuele begeleiding 
en coaching. 

Nieuwe docenten participeren in het 
NIDO-traject. 

LIO-studenten participeren in het LIO-traject. 

Alle mensen binnen de school leveren een 
actieve bijdrage aan de school als leer- en 
leefgemeenschap.

Alle mensen binnen de school voelen zich geza-
menlijk verantwoordelijk voor onze leerlingen.

Alle mensen binnen de school dragen bij aan 
een goede sfeer en de kwaliteit van relaties.
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VESTDIJK 
2020: 
 
Coachende 
(bege)leiding

Eigenaar  
schap; eigen 
verantwoor-
delijkheid van 
leerlingen 
(werken vanuit 
leerdoelen)

Méér dan 
vakinhoud

Ons onderwijs is afgestemd op de 
mogelijk heden en (basis)behoeften van 
de leerling en is uitdagend. 

Leerlingen krijgen de ruimte om te laten zien 
wat zij kunnen en krijgen de mogelijkheid om 
zichzelf  als effectief  te ervaren.

Docenten bieden leerlingen ruimte om 
passende leerdoelen voor zichzelf  te 
formuleren en haalbare resultaten te boeken. 

Docenten begeleiden leerlingen zowel op 
proces als op inhoud (vak) . 

Docenten hebben  hoge (en reële) 
verwachtingen van leerlingen en zijn 
beschikbaar voor hulp en ondersteuning.
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KWALITEIT: We werken bewust en structureel aan 
onze kwaliteit.

Ons onderwijsaanbod is kwalitatief  
goed en uitdagend. 

Het primaire proces voldoet aan de kwaliteits-
eisen zoals gesteld in het waarderingskader 
van de IvhO. De lessen worden geobserveerd 
middels de DOT van eloo.nl  (zie bijlage 3).

Er wordt twee keer per jaar een foto van de les 
gemaakt middels lesbezoeken door het MT. 
•  In de gesprekscyclus met docenten worden de 

uitkomsten vanuit lesbezoeken besproken; de 
docent stelt speerpunten op waarin hij/zij zich 
gaat ontwikkelen of  verbeteren. 

•  Op basis van de uitkomsten worden per 
afdeling ontwikkelpunten geformuleerd en 
verwerkt in het teamplan en mogelijk in het 
schoolplan.

Het MT behoudt zicht op de totale 
onderwijskwaliteit en de individuele kwaliteiten 
van de docenten en stuurt bij. 

We monitoren systematisch ons handelen door 
het verzamelen en analyseren van gegevens, 
het inzetten van meetbare verbeteracties en het 
borgen van zaken die goed lopen. 

We evalueren onze kwaliteit structureel 
onder alle betrokkenen: leerlingen, ouder(s)/
verzorger(s), basisscholen, vervolgonderwijs 
en de Onderwijsinspectie, bv. in de vorm van 
klankbordgroepen en enquêtes. 

We creëren eigenaarschap binnen alle
geledingen omtrent kwaliteitszorg.
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KWALITEIT: De resultaten van alle afdelingen liggen 
minimaal op het niveau van het landelijke 
gemiddelde of  erboven. 

De gemiddelde eindexamencijfers voor iedere 
afdeling liggen minimaal op het landelijk 
gemiddelde (normen Onderwijsinspectie)

De gemiddelde eindexamencijfers van ieder 
examenvak liggen minimaal op het landelijk 
gemiddelde (normen Onderwijsinspectie)

De resultaten op de kernvaardigheden taal en 
rekenen voldoen minimaal aan de landelijke 
referentieniveaus. 

De rendementen van alle afdelingen voldoen 
aan de absolute normen, gesteld door de 
Inspectie van het Onderwijs.

Het gemiddelde eindexamencijfer voor de 
afdeling vmbo-kader is verbeterd.

De balans tussen het onderbouwrendement  
n de bovenbouwrendementen is verbeterd. 

De rendementen binnen de havo en de mavo 
zijn verbeterd.

Er is een doorlopende leerlijn onderbouw-bo-
venbouw opgesteld voor de havo en de mavo. 

Er wordt schoolbreed een visie geformuleerd 
omtrent toetsing en examinering.

Er vindt een herijking plaats omtrent toetsing 
in zowel de onderbouw als de bovenbouw. 

De beleving van schoolklimaat en de veiligheid 
worden jaarlijks onderzocht en waar nodig 
worden interventies doorgevoerd. 

We werken gericht aan verbetering gewerkt 
middels de PDCA-cyclus. 

We hanteren een planmatige aanpak om 
de stap van Plan naar Do te zetten.

We hanteren een gedegen evaluatie om 
de stap van Check naar Act te zetten. 

We voeren diepgaande analyses uit naar 
onderzoeksresultaten.

We reflecteren in alle relevante geledingen 
op onderzoeksresultaten. 

We hanteren een gedegen evaluatie om 
de stap van Check naar Act te zetten. 

We hanteren een gedegen evaluatie om 
de stap van Check naar Act te zetten. 

We hanteren een gedegen evaluatie om 
de stap van Check naar Act te zetten. 

Bijlage 2:
Werken in een professionele schoolcultuur 
(gebaseerd op Van Emst, 2012) 

ACTIEPUNT UITWERKING 2021 2122 2223 2324

KWALITEIT: We hanteren een gedegen evaluatie om 
de stap van Check naar Act te zetten. 

We voeren diepgaande analyses uit naar 
onderzoeksresultaten.

We reflecteren in alle relevante geledingen 
op onderzoeksresultaten. 

Alle geledingen binnen de school zijn intrinsiek 
gemotiveerd om te werken aan een continue 
kwaliteitsverbetering.  

Nieuwe plannen zijn altijd voorzien van een 
analyse/evaluatie van de oude situatie.

Nieuwe plannen beschrijven de beoogde opbreng-
sten, een tijdpad, evaluatiemomenten en de con-
sequenties van de uitkomsten van deze evaluatie.

Bij langlopende cyclische processen, wordt 
gewerkt met een vaste kalender met daarbij af-
spraken over de consequenties van de evaluatie.

We vinden het belangrijk om op een 
positieve en constructieve manier 
met elkaar samen te werken vanuit de 
elementen passend bij een professionele 
schoolcultuur: 

•  Handelen vanuit onze visie, missie 
en het daaruit afgeleide beleid.  

•  Denken in oplossingen. 
•   Alle collega’s binnen de school dragen 

bij aan een goede samenwerking.  
•   Concrete verbeterpunten en construc-

tieve feedback op voorstellen en plannen. 
•  Praten voor onszelf, elkaar feedback 

geven en rechtstreeks aanspreken 
op gedrag.

•  Erkennen van ongelijkheid en 
elkaars expertise inzetten. 

•  Resultaatafspraken met alle 
collega’s binnen de school. 

•  Werken vanuit duidelijke opdrachten 
en heldere verantwoordelijkheden.  

•  Tonen van persoonlijk leiderschap 
door alle collega’s. 

•  Overlaten van verantwoordelijkheid 
aan beslissers. 

•  Werken met een binnen- 
en buitencirkel.  

•  Opzetten van experimenten 
en proeftuintjes.  

•  Hanteren van mentorschap voor 
nieuwe collega’s.  

•  Nascholing en onderlinge 
uitwisseling van expertise, b.v. 
d.m.v. intervisie, kwaliteitskringen, 
PLG, en expert groepen. 

•  Organiseren van gevarieerde werk-
bijeenkomsten met concrete opbreng-
sten, effectieve werkvormen, afspra-
kenlijstjes en verantwoordelijken.
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SCORE

4. EFFECTIEVE FEEDBACK OP HET LEERPROCES 1 2 3 4 0

4.1 De leraar communiceert met leerlingen over hoe zij hun leertaak 
kunnen aanpakken.

4.2. De leraar vraagt leerlingen zelf  na te denken over de aanpak zodat 
leerlingen de leertaak meer planmatig gaan benaderen.

4.3 De feedback is meer gericht op vooruitgang van leerlingen dan op 
correctie.

4.4 De leraar geeft leerlingen complimenten over hun werk waardoor 
feedback positief  en opbouwend wordt ervaren.

4.5 De leraar vertelt leerlingen wat zijn moeten leren om hun resultaten 
te verbeteren.

SCORE

5. DIFFERENTIATIE 1 2 3 4 0

5.1 De opdrachten en de begeleiding laat zien dat de leraar de les heeft 
voorbereid op basis van informatie over de leerlingen.

5.2 Leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken met individuele 
leervragen en lesdoelen.

5.3 De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben extra of  aan vullende 
instructie of  onder steuning zodat iedere leerling in staat wordt 
gebracht de leerdoelen te behalen.

5.4 De leraar geeft leerlingen die ondersteuning nodig hebben meer en 
extra oefenmogelijkheden.

5.5 De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben alvast 
aan het werk.

5.6 De leraar geeft leerlingen die meer uitdaging nodig hebben de 
mogelijkheid om basisstof  com pacter te verwerken en met 
verrijkingsstof  aan de slag te gaan.

SCORE

6. PEDAGOGISCH HANDELEN 1 2 3 4 0

6.1 De leraar toont positieve, persoonlijke aandacht voor de leerlingen

6.2 De leraar bevordert dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan

6.3 De leraar behandelt alle leerlingen gelijkwaardig

6.4 De leraar zorgt voor een klimaat waarin goed gewerkt kan worden

6.5 De leraar heeft positieve verwachtingen van de leerlingen

6.6 De leraar stelt realistische eisen aan de inzet en prestaties van leerlingen

SCORE

1. KLASSEMANAGEMENT 1 2 3 4 0

1.1 Er gaat weinig tijd (<10%) verloren aan organisatorische aspecten 
tijdens de les.

1.2 Het taalgebruik van de leraar sluit aan bij de leerlingen.

1.3 De leraar geeft helder en bondig antwoord op vragen.

1.4 De leerlingen accepteren het pedagogisch-didactische leiderschap 
van de leraar.

1.5 De leerlingen zijn geïnteresseerd, stellen vragen of  geven hun mening.

SCORE

2. CONSISTENTE LESOPBOUW 1 2 3 4 0

2.1 De leraar maakt het doel en de opbouw van de les duidelijk.

2.2. Het doel van de les past bij het niveau van de leerlingen, niet te 
makkelijk en niet te moeilijk.

2.3 De gekozen lesactiviteiten volgen elkaar logisch op.

2.4 Voor de gekozen lesactiviteiten wordt voldoende tijd ingepland.

2.5 De leraar gebruikt werkvormen die leerlingen in staat stellen het 
lesdoel te halen.

2.6 De leraar komt (op het einde van de les) terug op de specifieke 
leerdoelen van de les.

SCORE

3. INTERACTIEF WERKEN AAN LEERSTOF-OVERDRACHT 1 2 3 4 0

3.1 De leraar activeert voorkennis.

3.2 De leraar deelt zijn deskundigheid in de interactie met de leerlingen.

3.3 De leraar vat de instructie in stappen regelmatig samen of  laat dit 
door leerlingen doen.

3.4 De leraar controleert actief  of  de leerlingen de uitleg hebben begrepen.

3.5 De leraar maakt gebruik van concrete voorbeelden die aansluiten bij de 
leefwereld van de leerlingen.

3.6 De leraar activeert leerlingen tot leren door goed naar hen te luisteren 
en door uitdagende, open vragen te stellen.

3.7 De leraar maakt helder waarom een antwoord goed of  fout is en stelt 
leerlingen in staat van foutieve antwoorden te leren.

Bijlage 3:
Digitale Observatie Tool (DOT) – indicatoren lesobservatie 
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“Er is bij gericht leren en 
ontwikkelen sprake van 
heldere en haalbare doelen.”

Bijlage 4:
Toetsbeleid RSG Simon Vestdijk 

Van belang is dat de leerling goed zicht 
krijgt en houdt op de voortgang van 
zijn/haar leerproces en op basis hiervan 
de stappen kan zetten om de gewenste 
en/of  vereiste leerdoelen te behalen. 
Daarom toetsen we formatief  waar 
het kan en summatief  waar het moet. 
Toetsing op onze school vervult een 
voedende en stimulerende rol. Een toets 
moet de leerling en docent informatie 
opleveren, waardoor de leeropbrengst 
kan worden verhoogd.

Op Simon Vestdijk staan leren en 
ontwikkeling centraal. Het doel van 
die ontwikkeling komt soms voort uit 
de wens en ambities van de leerling, 
vaak uit een samenspel tussen leerling 
en docent/ mentor, en meestal vanuit 
de leerlijn van een specifiek vak of  
leergebied. Vast staat dat de leerdoelen 
aansluiten op de ontwikkeling van de 
leerling en de onderwijsbehoefte die 
daarbij past.                                                                   

Er is bij gericht leren en ontwikkelen 
sprake van heldere en haalbare 
doelen. Deze doelen bieden een sterk 
vertrekpunt voor de coachende (bege)
leiding van het leerproces en stellen de 
leerling in staat eigenaarschap te nemen 
en te tonen over hun eigen leerproces.

3. Formatief  en summatief
De vaksectie gebruikt  formatieve 
toetsen om de voortgang van het 
leerproces in kaart te brengen 
en  summatieve toetsen om 
programmaonderdelen af  te sluiten. 
Door een hoge kwaliteit van de 
summatieve toetsen kan de kwantiteit 
verlaagd worden. Alleen de summatieve 
toetsen liggen vast in het PTD en PTA. 

4. Reflectie
In het activiteitenplan beschrijft de 
vaksectie hoe de informatie uit de 
gemaakte toets wordt ingezet om 
het leerproces met de leerlingen 
te evalueren. Het moet voor onze 
leerlingen duidelijk worden waar ze 
staan in hun leerproces (feedback), 
zodat de ontwikkelpunten zichtbaar 
worden. Hierin wordt ook afgeleid hoe 
deze ontwikkelpunten bereikt kunnen 
worden (feedforward).

5. Borging
Vaksecties zijn verantwoordelijk voor 
de evaluatie, waar nodig het bijstellen 
en het borgen van de kwaliteit van de 
toetsen. In het activiteitenplan wordt 
omschreven hoe deze cyclus in de 
praktijk plaatsvindt en welke personen 
hierbij zijn betrokken. 

Vanuit onze visie op toetsen zorgen 
we voor:

1. Ontwikkeling op maat
In het activiteitenplan staat hoe de 
vaksectie maatwerk aanbiedt aan de 
leerlingen als het gaat om toetsen. 
Hierbij valt te denken aan variatie 
in tempo, onderwerpskeuze en 
verwerkingskeuze. Hierdoor hebben 
leerlingen de mogelijkheid om op eigen 
wijze te laten zien dat ze de leerdoelen 
hebben behaald. Deze leerdoelen zijn 
bekend en zichtbaar voor de leerlingen, 
ouders en collega’s.

2. Gekwalificeerde toetsen 
De vaksectie werkt met toetsen die 
valide, betrouwbaar en transparant zijn. 
Toetsen zijn valide als zij ook werkelijk 
meten wat zij beogen te meten. De 
leerdoelen/competenties moeten  
gedekt zijn, de moeilijkheidsgraad is in 
overeenstemming met het niveau van 
de opleiding en de toetsvorm past bij 
het onderdeel van het lesprogramma. 
Toetsen zijn betrouwbaar als de criteria 
voor beoordeling zijn vastgelegd in 
een beoordelingsmodel en zijn afgeleid 
van de leerdoelen. Er is sprake van 
transparantie als de leerling vooraf  
duidelijk weet welke doelen de toets 
beoogt te meten, welke toetsvorm 
gehanteerd wordt en hoe de prestaties 
worden beoordeeld.
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Je komt verder met Vestdijk!


