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1.

Inleiding

Dit is het locatiejaarplan 2021-2022 van de locatie Klazienaveen
In dit jaarplan beschrijven we op welke wijze we de visie en ambities van het Esdal College willen realiseren.
Visie
We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun
leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We
bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren,
presteren en respecteren.
Onze leidende principes
1
Onze leerling staat centraal
2
Onze docent maakt het verschil
3
Verbinden met de omgeving van de leerling
4
We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het jaarplan bestaat v.w.b. de opbouw uit twee delen. In het eerste gedeelte van ieder hoofdstuk kijken we
kort terug op het schooljaar 2020-2021 en de behaalde resultaten. In het tweede gedeelte lichten we onze
beleidsvoornemens toe voor 2021-2022. We doen dat door de ambities en de acties zo concreet mogelijk te
formuleren.
Voor het schooljaar 2021 – 2022 geven we verder richting aan de koers die we al vanaf het schooljaar 2016 –
2017 hadden uitgezet en die we in januari 2018 hebben bijgesteld en vertaald in een beleidsstuk “Koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021”. In afwachting van het nieuwe “Strategisch Beleidsplan” is er voor dit
schooljaar geen reden om aan te nemen dat de ontwikkelingen op onze locatie afwijken van de richting die er
binnen het Esdal College wordt gekozen.
Bij de beleidsvoornemens hebben we er niet naar gestreefd om deze zo concreet mogelijk te omschrijven.
Daarvoor zijn de onderliggende plannen van teams, secties, werkgroepen en projectgroepen. Wanneer we dit
jaarplan naast het “Strategisch Beleidsplan 2016 - 2021” van het Esdal College leggen, kunnen we constateren
dat in dit plan een concrete invulling wordt gegeven aan de vier ambities, zoals die in dit plan worden genoemd
en concreter worden gemaakt in de speerpunten van de locatie Klazienaveen.
Voor definitieve vaststelling wordt het plan voorgelegd aan de kerndirectie, de medewerkers van de locatie en
de DMR. Eventuele op- en aanmerkingen zullen we verwerken.

Gerrie Benes, locatiedirecteur
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2.
2.1

Algemene ontwikkelingen
Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene context van de locatie Klazienaveen We gaan kort in op de meest
relevante wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar en beschrijven de ambities en acties voor 20212022.
Terugblik en resultaten algemene ontwikkelingen
Het schooljaar 2020-2021 was een gedenkwaardig schooljaar. Na de zomervakantie konden we met alle
leerlingen weer regulier het onderwijs verzorgen. We hebben daarbij veel aandacht besteed aan de sociaalemotionele ervaringen van de leerlingen, zodat ze een goede start konden maken in het nieuwe schooljaar.
Op 14 december werd de derde lockdown aangekondigd: scholen moesten tot en met 17 januari 2021 les op
afstand geven. Er werden uitzonderingen gemaakt voor kwetsbare leerlingen, voor de praktijkvakken en voor
de examenkandidaten.
De toetsen die binnen het PTA vielen, mochten wel op school worden afgenomen.
Op 23 februari besloot het kabinet dat de scholen vanaf 1 maart weer open konden, op voorwaarde dat ook de
leerlingen 1 ½ meter afstand bewaarden. Dat besluit had tot gevolg dat niet alle leerlingen tegelijk naar school
konden komen, maar wel werd gesteld dat alle leerlingen weer minimaal 1 dag per week naar school moesten.
Deze besluiten leidden tot hybride onderwijs: een deel van de leerlingen volgde de lessen op school en het
andere deel volgde de lessen online vanuit huis.
Voor alle betrokkenen opnieuw een zeer intensieve periode. De leerlingen en hun ouders/verzorgers hadden in
de enquête die we afgenomen hadden in juni 2020 aangegeven het fysieke onderwijs sterk te missen. Dat had
enerzijds te maken met het missen van sociale contacten en anderzijds met het missen van structuur en
daarmee van concentratie en motivatie. Deze derde lockdown en het hybride onderwijs trokken een flinke
wissel op de leerlingen.
Opnieuw werd van alle medewerkers een grote flexibiliteit gevraagd. Veel roosteraanpassingen, het opnieuw
inrichten van looproutes en andere veiligheidsmaatregelen, de communicatie met alle betrokkenen.
De docenten hadden in de enquête aangegeven het hybride onderwijs zwaar te vinden. Vanaf 1 maart werd
dat wel opnieuw van hen gevraagd.
Ook de wijzigingen in de examinering heeft veel van alle betrokkenen gevraagd.
In mei 2021 hebben we in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) alle betrokkenen bevraagd
op vertragingen en eventuele achterstanden en op basis daarvan een programma ontwikkeld op het gebied
van sociaal-emotionele begeleiding, cognitieve ontwikkeling en praktijkgerichte ontwikkeling. Zie hiervoor de
stukken over de inzet van de NPO gelden.
We hopen en verwachten dan ook dat deze extra begeleiding ertoe bijdraagt dat onze leerlingen op een goede
manier het onderwijsproces kunnen vervolgen. Het is mooi dat dit weer volledig fysiek op school kan.
Beleidsvoornemens en doelstellingen algemene ontwikkelingen 2021 – 2022
Voor het schooljaar 2021 – 2022 geven we verder richting aan de koers die we al vanaf het schooljaar 2016 –
2017 hadden uitgezet, maar die we in januari 2018 hebben bijgesteld en vertaald in een beleidsstuk “Koers van
de locatie Klazienaveen 2018 – 2021”. Zoals in de inleiding verwerkt, zijn we in afwachting van de
ontwikkelingen betreffende het nieuwe “Strategisch Beleidsplan” van het Esdal College. Op basis van de
voortgang van dit proces hebben we de verwachting dat de koers van onze locatie goed aansluit bij de visie,
kernwaarden en ambities van het nieuwe plan.
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Doelstellingen:
Bij de invulling van het onderwijs v.w.b. aanbod, inhoud en vorm zijn er een aantal doelstellingen die gelden
voor de drie teams en die direct gerelateerd zijn aan het Strategisch Beleidsplan:
1. we zorgen vanaf leerjaar 1 voor maatwerk voor alle leerlingen;
2. we zetten het behalen van leerdoelen centraal;
3. we zorgen voor een goede determinatie o.a. door de toepassing van RTTI;
4. we zorgen voor implementatie van de principes van Performance Types binnen de lessen en binnen de
begeleidingsactiviteiten;
5. we willen leerlingen meer uitdagen en meer verantwoordelijk maken voor hun leerproces;
6. We verbinden met de omgeving van de leerling.
2.2

Leerlingenaantallen

Terugblik en resultaten leerlingenaantallen
In het schooljaar 2020 - 2021 hadden we op 1 oktober 2020 480 leerlingen op onze locatie. Daarnaast kregen
er nog 6 leerlingen les op de bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband. De verdeling over de
leerjaren was als volgt:
●
●
●
●

leerjaar 1: 113 leerlingen
leerjaar 2: 113 leerlingen
leerjaar 3: 128 leerlingen
leerjaar 4: 126 leerlingen

Uit de opbouw van het leerlingenaantal kunnen we de conclusie trekken dat we te maken hebben met een
vergelijkbare instroom als vorig schooljaar. T.o.v. de bovenbouw is er sprake van daling van iets meer dan 11%.
De oorzaak ligt in het feit dat we de laatste jaren te maken hebben met een behoorlijke instroom in klas 3.
In de onderstaande tabel zien we het leerlingenaantal gerelateerd aan de voorgaande jaren.
Tabel 1: leerlingenaantal vanaf schooljaar 2016 - 2017
Schooljaar

Leerlingenaantal

2016 - 2017

466

2017 - 2018

462

2018 -2019

490

2019 - 2020

491

2020 - 2021

480

Dan is het interessant om te kijken hoe het zat met de totale leerlingenaantallen in de groepen 8 op de
basisscholen in ons voedingsgebied. Ons voedingsgebied bestaat uit 16 scholen uit Klazienaveen en omgeving.
Daarnaast hebben we jaarlijks aanmeldingen van scholen buiten ons voedingsgebied. Dit zijn echter incidentele
aanmeldingen van scholen, die meer op andere plaatsen, veelal Emmen, georiënteerd zijn.
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Tabel 2: leerlingenaantallen in groep 8 op de basisscholen in ons voedingsgebied van 16 scholen
Schooljaar

Leerlingenaantal

2016 - 2017

291

2017 - 2018

268

2018 - 2019

255

2019 - 2020

255

2020 - 2021

271

Uit deze tabel komt naar voren dat het aantal leerlingen in ons voedingsgebied al jaren gestaag terugloopt en
vorig schooljaar weer een groei liet zien. Dit tegen de verwachte prognoses, die uitgaan van krimp, in.
Ook hebben we specifiek gekeken naar het percentage leerlingen dat van de basisscholen en dan met name
vanuit ons voedingsgebied voor onze locatie heeft gekozen.
Tabel 3: percentage van het leerlingenaanbod dat voor onze school heeft gekozen vanuit ons voedingsgebied
Schooljaar

Aanmeldingen
voedingsgebied

Percentage uit
voedingsgebied

Aanmeldingen
van buiten
voedingsgebied

Totaal
aanmeldingen

2016 - 2017

99

34,02%

16

115

2017 - 2018

114

42,54%

13

127

2018 - 2019

89

34,90%

17

106

2019 - 2020

103

40.39%

10

113

2020 - 2021

93

34,31%

9

102

In het jaarplan 2020 - 2021 hadden we de volgende doelstelling geformuleerd:
Gelet op de tendens van de aanmeldingen van de laatste jaren hebben we onze doelstelling voor 2020 - 2021:
Voor het schooljaar 2020 – 2021 streven we, van de scholen uit ons voedingsgebied, naar een instroom van
minimaal 35% van de leerlingen.
Met de instroom van 93 leerlingen en het percentage van 34,31% hebben we onze doelstelling net niet
gerealiseerd. Als het beeld zo blijft dat in de provincie Drenthe in 2020 43,8% naar het vmbo is gegaan dan
kunnen we tevreden zijn met het aantal aanmeldingen. Zeker gelet op de concurrentie van vijf andere scholen
die zich (deels) richten op dezelfde doelgroep. Wel wordt duidelijk dat we ieder jaar ons er van bewust moeten
zijn dat er sprake is van een schommeling in het aantal aanmeldingen.
Beleidsvoornemens en doelstelling leerlingaantallen 2021 – 2022
Op 1 oktober 2021 waren er 473 leerlingen op onze locatie ingeschreven.
De verdeling over de leerjaren was als volgt:
● leerjaar 1: 102 leerlingen
● leerjaar 2: 122 leerlingen
● leerjaar 3: 116 leerlingen
● leerjaar 4: 133 leerlingen
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Dit schooljaar willen we de accenten die gezet zijn in de PR en voorlichting naar leerlingen van het
basisonderwijs, hun ouder(s)/verzorger(s) en basisscholen verder doorzetten, met specifieke aandacht voor:
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

de relatie met de basisscholen waar we ook dit schooljaar weer minimaal twee keer een afspraak maken
om de voortgang van leerlingen en andere relevante zaken te bespreken;
het doorgaan met activiteiten voor leerlingen van basisscholen. In het vorige schooljaar hebben we
activiteiten georganiseerd, waaronder een voetbaltoernooi; deze worden ook voor dit schooljaar weer
aangeboden;
onze betrokkenheid en inzet in de Brede School . In het Brede School overleg participeren alle
organisaties, instanties en scholen van Klazienaveen en Nieuw Dordrecht. In dit overleg worden o.a.
afspraken gemaakt v.w.b. een nauwere samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Voorbeelden hiervan zijn de Technieklessen, lessen Zorg en Welzijn, het CSI project voor tl/havo
leerlingen en de “Gezonde Week” op onze locatie. Dit schooljaar worden deze lessen ook weer
aangeboden voor de andere basisscholen in ons voedingsgebied;
de samenwerking met 6 openbare basisscholen voor de vakken Engels , Wetenschap en Techniek en Sport
en Gezondheid. Deze lessen worden ook verzorgd door onze docenten;
de samenwerking met 4 katholieke basisscholen voor de vakken Duits, Wetenschap en Techniek en Sport
en Bewegen. Deze lessen worden verzorgd door onze docenten;
op verzoek van de basisscholen van Viviani onderzoeken of zij kunnen aansluiten bij de samenwerking
betreffende de hierboven genoemde vakken;
de samenwerking met 12 basisscholen uit ons voedingsgebied en 4 basisscholen van buiten ons
voedingsgebied op het gebied van het gebruik van 3 D-printers op basis van subsidie van de provincie
Drenthe continueren en uitbreiden met geïnteresseerde scholen;
het, op verzoek van basisscholen, verlenen van medewerking aan informatieavonden over het voortgezet
onderwijs;
het inzetten van leerlingen van onze locatie bij grote activiteiten van basisscholen, zoals in het verleden
bij Koningsdag en de sportdag van de basisscholen in Klazienaveen;
het eens in de twee jaar organiseren van een informatiebijeenkomst waar basisscholen worden bijgepraat
over nieuwe ontwikkelingen in het vo en nieuwe ontwikkelingen op onze locatie;
het beschikbaar stellen van onze ruimtes, zoals de kantine, voor activiteiten van basisscholen, waarbij zij
onvoldoende ruimte tot hun beschikking hebben (o.a. musicals).

Doelstelling 2021 - 2022
Gelet op de tendens van de aanmeldingen van de laatste jaren hebben we onze doelstelling voor 2021 - 2022:
Voor het schooljaar 2021 – 2022 streven we, van de scholen uit ons voedingsgebied, naar een instroom van
minimaal 35% van de leerlingen.
2.3

Opleidingen en vakken

Terugblik en resultaten
In het jaarplan van 2020 -2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. opleidingen en vakken:
Doelstellingen 2020 – 2021
Voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we, overeenkomstig het schooljaar 2019 – 2020 en de daarin behaalde
resultaten, v.w.b. opleidingen en vakken de volgende doelstellingen:
 in het aanbod van ons onderwijsproces minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals die door
de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet
onderwijs;
 op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het onderwijsproces
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Allereerst kijken we hiervoor naar de Onderwijsresultaten 2021, zoals die door de Inspectie zijn vastgesteld.
We zien dat het berekend oordeel van alle drie de leerwegen voldoende was en dat we bij alle onderdelen van
het resultatenmodel boven de norm hebben gescoord.
Als we kijken naar de resultaten in “Vensters voor verantwoording” zien we dat we bij basis en kader bij de 25%
slechts scorende scholen van Nederland hoorden. Dit waren we de laatste jaren zeker niet gewend met scores
van 100%, waarbij we tot de 25% best scorende scholen van Nederland hoorden. Als je nu naar de scores kijkt
van tussen de 97% en 98% en dan de classificatie ziet dan kan ik me voorstellen dat sommigen de
wenkbrauwen zullen fronsen. Nu zullen de corona perikelen ook van invloed zijn geweest, maar dat geldt
natuurlijk voor alle scholen in Nederland. Niet direct iets om ons zorgen over te maken, maar we moeten wel
alert zijn en er dit schooljaar voor zorgen dat de resultaten weer op niveau komen. Een mooie uitdaging. Bij de
g(tl) behaalden we een gemiddelde score.
2.3.1

Algemene informatie over opleidingen en vakken

Op de locatie worden alle vier de leerwegen van het vmbo aangeboden, te weten:
 de basisberoepsgerichte leerweg
 de kaderberoepsgerichte leerweg
 de gemengde leerweg
 de mavo (theoretische leerweg)
Bij de invulling van het onderwijs v.w.b. aanbod, inhoud en vorm zijn er een aantal doelstellingen die gelden
voor de drie teams en die direct gerelateerd zijn aan het Strategisch Beleidsplan:
1. we zorgen vanaf leerjaar 1 voor maatwerk voor alle leerlingen;
2. we zetten het behalen van leerdoelen centraal;
3. we zorgen voor een goede determinatie o.a. door de toepassing van RTTI;
4. we zorgen voor implementatie van de principes van Performance Types binnen de lessen en binnen de
begeleidingsactiviteiten;
5. we willen leerlingen meer uitdagen en meer verantwoordelijk maken voor hun leerproces.
Voor een concrete uitwerking van deze ambities verwijzen wij naar de onderliggende team- en sectieplannen.
2.3.2 Algemene informatie Junior College
In de onderbouw werken we met een Junior College. Onder het Junior College vallen de leerlingen van klas 1 en
2 van de Theoretische Onderwijsroute en de Praktische Onderwijsroute Onderbouw. In het Junior College
willen we ons onderwijs zo inrichten dat de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel
mogelijk verloopt. We willen leerlingen twee jaar lang de ruimte geven om te laten ontdekken wie ze zijn, wat
ze kunnen en wat ze willen. Aan het eind van leerjaar twee gaan de leerlingen door naar de bovenbouw op het
niveau dat past bij de behaalde resultaten en wordt onderbouwd door RTTI gegevens en overige relevante
informatie, zoals formatieve evaluatie, werkhouding, inzet enz..
We willen uitdagend onderwijs bieden dat aansluit bij de belevingswereld en de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. In met name de praktische leerroute van het Junior College maken we gebruik van inzichten uit
recent wetenschappelijk onderzoek over het tienerbrein. Verder gebruiken we onder andere de theorie van
Performance Types en RTTI voor maatwerk en determinatie.
In leerjaar 1 worden leerlingen geplaatst in de praktische- of in de theoretische leerroute. Het advies van de
basisschool is hierbij leidend.
Theoretische onderwijsroute leerjaar 1:
 er worden heterogene groepen gevormd van leerlingen met een advies voor kader en
kaderberoeps/mavo (die kiezen voor de theoretische leerroute), mavo, mavo/havo of havo;
 alle leerlingen volgen bijna dezelfde lessentabel (alleen een verschil tussen Frans en Duits) en worden
in principe op mavo niveau becijferd.
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Praktische onderwijsroute leerjaar 1:
 er worden heterogene groepen gevormd van leerlingen met een advies voor basisberoeps,
basis/kader, kaderberoeps, of kader/mavo (die kiezen voor de praktische leerroute);
 alle leerlingen volgen dezelfde lessentabel en worden op zowel basis- als kaderberoepsgericht niveau
becijferd. Gaandeweg het schooljaar kunnen, als dat nodig is, ook leerlingen per vak alleen op
basisniveau beoordeeld worden;
 aan het eind van leerjaar 1 wordt er voor iedere leerling een niveau-advies per vak gegeven, waar in
leerjaar 2 de leerroute op wordt vervolgd.
Aan het eind van leerjaar 2 wordt bepaald in welke onderwijsroute de leerling zijn of haar examenprogramma
in leerjaar 3 gaat starten en welke vakken de leerling hierbij gaat volgen. Het advies is gebaseerd op resultaten
(waarbij gebruik gemaakt wordt van RTTI), formatieve evaluatie, werkhouding, inzet en motivatie.
In de eerste twee leerjaren, het Junior College, voldoen we voor alle leerwegen aan de verplichtingen die in de
wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Zo komen alle 58 kerndoelen aan bod.
Afhankelijk van de doelgroep worden er keuzes gemaakt voor de inrichting van het onderwijs. In de
teamplannen zijn de keuzes verder onderbouwd en uitgewerkt.
2.3.3 Algemene informatie Praktische Onderwijsroute Bovenbouw
In de bovenbouw hebben we voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg de
volgende profielen:
 Zorg en Welzijn
 Dienstverlening en Producten
 Bouw, Wonen en Interieur
 Horeca, Bakkerij en Recreatie (Vakcollege Emmen)
 Mobiliteit en Transport (Vakcollege Emmen)
Voor ieder profiel bestaat het examenprogramma uit een gemeenschappelijk deel en één of meerdere
profielvakken. Bij sommige profielen zijn er nog een beperkt aantal keuzes.
Tabel 4: Profielen in de bovenbouw
Zorg en Welzijn
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV
LOB
Profielvak:
Zorg en Welzijn
Biologie
Keuze uit:
Wiskunde of
Aardrijkskunde

Dienstverlenen en
producten
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV
LOB
Profielvak:
D&P

2 vakken
Keuze uit:
Wiskunde, Biologie,
Nask1,
Economie

Bouw, Wonen,
Interieur
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV
LOB
Profielvak:
BWI
Wiskunde
Nask 1
Keuze uit:

Horeca, Bakkerij en
Recreatie
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV
LOB
Profielvak:
HBR
Economie
wiskunde
Keuze uit:

Mobiliteit en
Transport
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV
LOB
Profielvak:
MT
Wiskunde
Nask1
Keuze uit:

Interessant is de keuze die in het team van de Praktische Onderwijsroute gemaakt is voor het aanbieden van
theorievakken in de praktijk. Daarbij zijn er voor de theorievakken een beperkt aantal instructiemomenten. De
leerlingen zijn meer in de praktijklokalen en de theoriedocent komt bij de leerling in de praktijklokalen om de
verwerking en voortgang te bewaken en waar nodig extra ondersteuning te verlenen. Ook wordt er gekeken
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naar mogelijkheden om tot een integratie van theorie en praktijk. Voor verdere informatie zie het teamplan
van de Praktische Onderwijsroute. Verder worden er binnen deze onderwijsroute activiteiten opgepakt in het
kader van de inzet van de middelen voor Sterk Techniek Onderwijs. Hiervoor verwijzen we naar het projectplan
met daarin opgenomen de diverse activiteiten.
2.3.4 Algemene informatie Theoretische Onderwijsroute
In deze route worden leerlingen geplaatst die de lessen volgen in de mavo (theoretische- en gemengde
leerweg)
Voor de mavo kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende profielen:





Economie
Zorg en Welzijn
Techniek
Landbouw

In klas 3 volgen de leerlingen nog alle vakken. De decaan geeft in de LOB lessen voorlichting over de profielen
die gekozen kunnen worden en welke vakken daarbij horen.
In januari wordt er door de decaan een voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd, waarbij het hele
keuzeproces wordt uitgelegd. Ook wordt er in januari een avond georganiseerd waar vervolgopleidingen
vertellen wat een leerling bij hen kan verwachten. Dit is een verplichte avond voor de leerlingen van klas 3.
Tabel 5: profielen in de mavo
Techniek
Gemeenschappelijk
deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV

Zorg en Welzijn
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
CKV

Economie
Gemeenschappelijk
deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke
opvoeding
CKV

Landbouw
Gemeenschappelijk
deel:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
CKV

Profielvak
Wiskunde
Nask1

Profielvak
Biologie

Profielvak
Economie

Profielvak
Wiskunde

Wiskunde of Geschiedenis
of Aardrijkskunde
3 vakken
Keuze uit:
Z&W (GL)
Aardrijkskunde
Duits
Nask1
Nask2
Geschiedenis
Wiskunde
Economie

Duits of wiskunde

Nask1 of nask2 of
Biologie
3 vakken
Keuze uit:
Aardrijkskunde
Duits
Nask1
Nask2
Geschiedenis
Economie
Biologie

2 vakken
Keuze uit:
BWI (GL)
Aardrijkskunde
Duits
Geschiedenis
Economie
Biologie
Nask2

3 vakken
Keuze uit:
D&P (GL)
Aardrijkskunde
Duits
Nask1
Nask2
Geschiedenis
Wiskunde
Biologie

In het schooljaar 2021 – 2022 starten we met het voorbereiden van een leerroute Technologie en Toepassing.
Vanaf 2024 is het verplicht dat ook in de theoretische leerweg een praktijkprogramma volgen en afsluiten. Wij
kiezen voor Technologie en Toepassing, omdat dit een aanvulling is op de beroepsgerichte programma’s die wij
al aanbieden in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Zeker voor leerlingen van de theoretische leerweg
kan dit een aansprekend profiel zijn.
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Doelstellingen 2021 - 2022
Voor het schooljaar 2021 – 2022 hebben we, overeenkomstig het schooljaar 2020 – 2021 en de daarin behaalde
resultaten, v.w.b. opleidingen en vakken de volgende doelstellingen:









2.4

in het aanbod van ons onderwijsproces minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals die door
de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet
onderwijs;
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn en daardoor eigen aspecten van
kwaliteit inbrengen in het onderwijsproces;
uitvoering geven aan de doorontwikkeling van het Junior College, waarbij meer samenhang ontstaat tussen
de beide teams die gerelateerd zijn aan het Junior College;
het opstarten van activiteiten ter invoering van het praktijkprogramma Technologie en Toepassing voor de
leerlingen van de theoretische onderwijsroute;
het uitvoering geven aan de ontwikkeling in de praktische onderwijsroute om theorievakken in de praktijk
aan te bieden en daar waar er mogelijkheden zijn een relatie te leggen tussen de leerstof in de theorie en
de praktische uitvoering en/of toepassing van deze leerstof;
uitvoering geven aan de activiteiten die zijn genoemd in het projectplan Sterk Techniek Onderwijs en
daardoor bijdragen aan het uiteindelijke doel dat in de toekomst meer leerlingen (15%) voor techniek gaan
kiezen.
Organisatieontwikkeling

Terugblik en resultaten organisatieontwikkeling
In het jaarplan van 2020 -2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. organisatieontwikkeling
Doelstellingen 2020 – 2021
Voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we v.w.b. de organisatieontwikkeling de volgende doelstellingen:





binnen de organisatie elkaar goed blijven informeren over de ontwikkeling in de teams binnen de kaders
van het Esdal brede beleid en het locatiebeleid en daar waar mogelijk inzichten van elkaar overnemen;
de organisatie in het LMT verder professionaliseren door in de overlegmomenten meer tijd en ruimte te
creëren en in te plannen voor onderwijsinhoudelijke zaken;
de organisatie in de teams verder professionaliseren door in de overlegmomenten en in de jaarplanning
meer tijd en ruimte creëren voor onderwijsinhoudelijke zaken;
in de jaaragenda meer tijd en ruimte te geven aan secties en werkgroepen, zodat zij vanuit autonomie en
eigenaarschap hun ruimte gaan pakken en daardoor meewerken aan een verdere professionalisering van
de organisatie.

Als we terugblikken op de genoemde doelstellingen dan constateren we dat bij de eerste doelstelling nog veel
te winnen valt. Hoewel er via meerdere manieren en kanalen informatie wordt doorgegeven op de locatie blijkt
toch dat medewerkers ervaren dat er drie verschillende teams zijn en dat er verschillen zijn tussen de teams.
Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar ook in het medewerkerstevredenheidsonderzoek gaven de
collega’s aan dat ze graag meer samenhang tussen de teams willen zien. Een eerste poging daartoe is in gang
gezet door de ontwikkelgroep, voortgekomen uit een aantal brainstormsessies met jongere collega’s over de
toekomst van de locatie. Deze ontwikkelgroep heeft het vorig schooljaar een aantal activiteiten voorbereid en
uitgevoerd voor alle leerlingen van leerjaar 1. Daardoor wordt er een verbinding gelegd tussen het team van de
Praktische Onderwijsroute Onderbouw en de Theoretische Onderwijsroute. In dit schooljaar worden de
activiteiten verder uitgebreid en ook doorgevoerd in leerjaar 2. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen de
beide teams over meer uniformiteit in het Junior College, waarbij meer zaken tussen de beide teams worden
afgestemd, zoals een aantal projectweken en inzet van de flexlessen. Uiteindelijke doel is om een eenduidig
concept neer te zetten, waarbij afhankelijk van de kwaliteiten en de voorkeuren van leerlingen maatwerk en
uitdagend onderwijs geleverd wordt.
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Ook t.a.v. de tweede doelstelling zijn we er niet helemaal in geslaagd om binnen het LMT meer tijd en ruimte
te creëren voor onderwijsinhoudelijke zaken. De situatie rondom COVID-19 heeft dit proces bemoeilijkt en het
blijkt dan toch weer dat de waan van de dag de agenda overneemt. Een aantal keren hebben we ervoor
gekozen om een extra vergadermoment in te plannen om onderwijskundige zaken te bespreken.
Voor de beide andere doelstellingen geldt dat deze zeker behaald zijn. In de jaaragenda is veel meer tijd
vrijgekomen voor secties en werkgroepen, zodat zij voldoende mogelijkheden hebben om te werken aan
ontwikkeling. Dat geldt ook voor de teams waar i.v.m. een aantal jaren geleden veel meer wordt gesproken
over de voortgang van de onderwijskundige ontwikkeling. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat binnen alle
drie de teams er vooruitgang geboekt is in relatie tot de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan.
Verdere informatie v.w.b. de organisatieontwikkeling
In het afgelopen schooljaar hebben we volgens dezelfde structuur gewerkt als de voorgaande jaren:
 locatiedirecteur voor 0,5 fte
 3 teamleiders: Praktische Onderwijsroute Onderbouw, Praktische Onderwijsroute Bovenbouw en
Theoretische Onderwijsroute
 4 teams: Praktische Onderwijsroute Onderbouw, Praktische Onderwijsroute Bovenbouw, Theoretische
Onderwijsroute en
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
 vaksecties
Daarbij vormen de locatiedirecteur en de drie teamleiders samen het Locatie Management Team (LMT). Vanuit
het OOP schuift een afgevaardigde aan bij de onderwerpen die relevant zijn voor de collega’s van het OOP.
De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingenparlementen. De ouder(s)/verzorger(s) en de medewerkers
zijn vertegenwoordigd in de deelmedezeggenschapsraad van de locatie. De leerlingen zijn daarbij niet bij de
vergaderingen aanwezig, omdat de agenda en inhoud van de vergaderingen niet aansluit bij leef- en
ervaringswereld van deze leerlingen. Via de leerlingenparlementen is er een aantal keren per jaar overleg met
een docent van de school en komen relevante onderwerpen aan bod. Daarnaast spreken de leden van het LMT
een aantal keren per jaar met leerlingen die onder hun teams vallen. We waren in het afgelopen schooljaar van
plan om op een andere manier in contact te komen met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, omdat
we hier veel waarde aan hechten. Hier hebben we in 2020 – 2021 de eerste lijnen voor uitgezet, maar helaas
hebben we door de omstandigheden hier nog onvoldoende invulling aan kunnen geven.
In het afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de opvang van de leerlingen in het Junior College erg goed
werkt. Er is veel tijd en aandacht voor de leerling en ze krijgen de tijd en de kans om zich te ontwikkelen. Op
basis van de aanmeldingen maken we al wel een eerste indeling in leerlingen voor de Praktische- en
Theoretische Onderwijsroute. Daarbij kunnen ze in deze eerste twee jaren, op basis van ontwikkeling en
resultaten, nog overstappen van de ene naar de andere route. Pas aan het eind van leerjaar 2 maken ze een
definitieve keuze voor een route. Hierdoor komen de leerlingen met een mavo/havo-, mavo- en
mavo/kaderberoepsgerichte leerweg (theoretische richting) onder verantwoordelijkheid van de teamleider van
de Theoretische Onderwijsroute. Zij blijft vier jaar verantwoordelijk voor deze leerlingen. De leerlingen met een
basis- en kaderadvies (praktische richting) komen de eerste twee jaren onder verantwoordelijkheid van de
teamleider van de Praktische Onderwijsroute Onderbouw. In de bovenbouw neemt de teamleider van de
Praktische Onderwijsroute Bovenbouw deze taak over.
Binnen de kaders van de al vaker genoemde documenten (strategisch beleidsplan en koers van de locatie)
maken teams keuzes en leggen accenten op zaken die het beste aansluiten bij het niveau, de interesses en de
onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Zoals eerder gezegd zijn we op dit moment in het Junior College aan
het onderzoeken of we meer afstemming kunnen krijgen tussen de uitgangspunten van de beide teams.
Nieuw in 2020 – 2021 waren de taakgroepen. Taakgroepen zijn docenten die rondom een aantal thema’s (o.a.
kwaliteitszorg, pr, performance types, oudercontacten, burgerschap, leerlingactiviteiten ) een werkgroep
vormen. Zij denken mee over het thema, komen met beleidsvoorstellen en organiseren de uitvoering van
activiteiten en zorgen voor een evaluatie en waar nodig bijstelling. Dit valt onder de noemer van de specifieke
taken in het taakbeleid. Door de inzet van deze taakgroepen wil het LMT een aantal taken en
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verantwoordelijkheden spreiden in de organisatie in het kader van gespreid leiderschap en de betrokkenheid
van de medewerkers verder vergroten. Vanuit het LMT is er een verdeling van de taakgroepen gemaakt over de
teamleiders en de locatiedirecteur om de ontwikkelingen binnen de taakgroepen te volgen.
Dit heeft al tot mooie resultaten geleid. Zie hiervoor de plannen en evaluaties van de taakgroepen. Een mooie
eerste aanzet om tot meer gedeeld leiderschap op de locatie te komen.

Beleidsvoornemens en doelstelling organisatieontwikkeling 2021 – 2022
Op basis van de ervaringen van het schooljaar 2020 – 2021 hebben we de volgende doelstelling v.w.b. de
organisatieontwikkeling voor het nieuwe schooljaar
Doelstellingen 2021 - 2022
Voor het schooljaar 2021 – 2022 hebben we v.w.b. de organisatieontwikkeling de volgende doelstellingen:
 binnen de organisatie elkaar goed blijven informeren over de ontwikkeling in de teams binnen de kaders
van het Esdal brede beleid en het locatiebeleid en daar waar mogelijk inzichten van elkaar overnemen;
 de organisatie in het LMT verder professionaliseren door meer tijd en ruimte te creëren voor
onderwijsinhoudelijke zaken;
 de werkgroep onderwijs input laten leveren voor de doorontwikkeling van het Junior College en deze
omzetten naar een concrete visie op het Junior College en de daaruit voortkomende onderwijskundige
keuzes;
 binnen de organisatie van de locatie en vanuit het streven naar meer gespreid leiderschap de taakgroepen,
die de organisatie, uitvoering en evaluatie van bepaalde taakgebieden voor hun rekening te nemen en
tevens meedenken over het beleid t.a.v. deze taakgebieden, de kans geven om zich door te ontwikkelen.
2.5

Samenwerking met PO, vervolgonderwijs en bedrijfsleven

Terugblik en resultaten samenwerking met po, vervolgonderwijs en bedrijfsleven
In het jaarplan van 2020 -2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. samenwerking met PO,
vervolgonderwijs en bedrijfsleven:
Doelstellingen 2020 - 2021
Voor het schooljaar 2020 – 20201 hebben we v.w.b. de samenwerking met po, vervolgonderwijs en
bedrijfsleven de volgende doelstellingen:





in het aanbod van samenwerking met partners minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals
die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het
voortgezet onderwijs;
de contacten met het basisonderwijs in ons voedingsgebied op hetzelfde niveau houden en waar mogelijk
intensiveren als het gaat om de onderwijskundige samenwerking;
de contacten met de overige vo scholen en ROC’s op hetzelfde niveau houden en intensiveren waar het
gaat om de besteding van de gelden die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van
techniekonderwijs in het vmbo en mbo.

Voor dit onderdeel zijn we bij de eerste drie doelstellingen erin geslaagd deze te bereiken, zonder dat dit direct
in meetbare cijfers is weer te geven. Ook in het schooljaar 2020 – 2021 hebben we weer veel tijd geïnvesteerd
in de contacten met (een deel van) onze stakeholders. In dit verband: de basisscholen in ons voedingsgebied,
ROC Drenthe College en het bedrijfsleven in onze regio. V.w.b. de contacten met de basisscholen verwijs ik
naar de beleidsvoornemens en doelstellingen in onderdeel 2.2. Hier staan de activiteiten in dit kader vermeld.
Het Drenthe College is het Regionaal Opleidings Centrum in onze regio. Op meerdere niveaus hebben we veel
contact met de collega’s van het Drenthe College.
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De locatiedirecteur en teamleider van de Praktische Onderwijsroute Bovenbouw zitten bij het vmbo-mbo
overleg. Dit overleg vindt ongeveer zes keer per jaar plaats. Hierbij zijn aanwezig:
 van het Drenthe College: de opleidingsmanagers van economie & dienstverlening, techniek , zorg & welzijn
en de beleidsmedewerker onderwijs
 van de scholen voor voortgezet onderwijs: een locatiedirecteur of teamleider
 eventuele gasten afhankelijk van de agenda
In dit overleg staan punten op de agenda die betrekking hebben op het onderwijsaanbod, de doorstroming van
vo leerlingen naar het mbo, stages en de contacten met het bedrijfsleven. Ook in het kader van de inzet van de
middelen voor Sterk Techniek Onderwijs is er overleg met het mbo, omdat zij hierin ook een rol spelen en een
bijdrage leveren in het hele project.
In het afgelopen jaren zijn er in dit overleg goede stappen gezet die de samenwerking ten goede komen.
Voorbeelden hiervan zijn de techniektour voor leerlingen van klas 2 van het vmbo die op initiatief van het
Drenthe College bedrijfsbezoeken afleggen bij bedrijven in de installatietechniek. Inmiddels zijn daar een aantal
bouwbedrijven in de regio bij aangesloten. De bedoeling was dat de techniektour vorig schooljaar zou worden
uitgebreid naar drie dagen, doordat ook bedrijven uit de metaalsector mee wilden doen, maar COVID-19 heeft
wat dat betreft roet in het eten gegooid.
Verder is er sprake van intensieve samenwerking tussen het Drenthe College en de vo scholen rondom de
techniekdagen. Hierbij komen zo’n 800 leerlingen van groep 7 en 8 naar het Drenthe College kennismaken met
techniek. Ze worden begeleid door studenten van het Drenthe College en leerlingen van de vo scholen.
We kunnen stellen dat de scholen elkaar goed weten te vinden en daardoor structureel een bijdrage leveren in
de gezamenlijke zorg voor een goed onderwijsaanbod in onze regio. Dit heeft er bij de opleiding Horeca,
Bakkerij en Recreatie toe geleid dat er voor het onderdeel recreatie een doorlopende leerlijn is samengesteld
tussen het vmbo en mbo en deze is vorig schooljaar verder uitgebouwd. Leerlingen die deze opleiding volgen,
gaan voor dit onderdeel een aantal dagdelen naar het Drenthe College waar zij ook les krijgen van docenten
van het Drenthe College. Inmiddels zijn er ook intensieve contacten tussen de docenten van Mobiliteit en
Transport en hun collega’s van het Drenthe College. Het ligt in de bedoeling om hier een doorlopende leerlijn
te creëren. Ook dit is een onderdeel van het project Sterk Techniek Onderwijs.
Verder zijn er op onze locatie veel contacten met het bedrijfsleven. Deze komen tot stand door de stages die
onze leerlingen bij diverse bedrijven en instellingen lopen in leerjaar 3 en 4, de bedrijfsbezoeken in het kader
van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in de leerjaren 1 tot en met 4, de gastlessen in de leerjaren 1 tot en
met 4 en de individuele LOB opdrachten, waarvoor leerlingen contacten hebben met bedrijven en instellingen.
Ook op het niveau van de decanen is er veel contact met collega vo scholen, de ROC’s in onze regio en het
bedrijfsleven. In de decanenkring zitten collega’s van de vo scholen, Drenthe College, Terra College (mbo), en
het Alfa College. Ook zijn er contacten met het CIBAP, Deltion College in Zwolle en het Noorderpoort in
Groningen. De activiteiten die uit deze contacten voortkomen zijn: organiseren van meeloopdagen,
voorlichtingsactiviteiten, bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten.
Beleidsvoornemens en doelstelling samenwerking met po, vervolgonderwijs en bedrijfsleven 2021 – 2022
De samenwerking met partners in de regio is de laatste jaren steeds intensiever geworden: o.i. ook een
voorwaarde om het opleidingsaanbod in stand te houden en zeker ook om te kunnen blijven voorzien in de
vraag van het bedrijfsleven en zorginstellingen v.w.b. het vacature-aanbod. Daarnaast speelt natuurlijk de
krimp de komende jaren een grote rol, waarbij samenwerking noodzakelijk is om de daaruit voortkomende
vraagstukken aan te pakken.
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Doelstellingen 2021 - 2022
Voor het schooljaar 2021 – 2022 hebben we v.w.b. de samenwerking met po, vervolgonderwijs en bedrijfsleven
de volgende doelstellingen:





2.6

in het aanbod van samenwerking met partners minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals
die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het
voortgezet onderwijs;
de contacten met het basisonderwijs in ons voedingsgebied op hetzelfde niveau houden en waar mogelijk
intensiveren als het gaat om de onderwijskundige samenwerking;
de contacten met de overige vo scholen en ROC’s op hetzelfde niveau houden en intensiveren waar het
gaat om de besteding van de gelden die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van
techniekonderwijs in het vmbo en mbo.
Gebouwensituatie

Terugblik en resultaten gebouwensituatie
In het jaarplan van 2020 -2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. de gebouwensituatie
Doelstellingen 2020 – 2021






door leerlingen meer uit te dagen en verantwoordelijk te maken voor hun leerproces willen we zo optimaal
mogelijk gebruik maken van de functionaliteit van het gebouw;
In dit schooljaar willen we de samenwerking met de bibliotheek continueren en verder stimuleren, zodat
leerlingen en medewerkers duurzaam gebruik maken van de mogelijkheden die de bibliotheek biedt wat te
zien is aan de toename van de activiteiten vastgelegd in het activiteitenplan;
de samenwerking met de basisscholen in Klazienaveen verder uitbouwen en mede daardoor de
overcapaciteit op een verantwoorde manier opvangen;
middels een actieve rol in het traject van inhuizen meewerken aan een, voor zowel de basisscholen als onze
locatie, zo optimaal mogelijk gebruik van het gebouw.

T.a.v. de eerste doelstelling hebben we dit jaar vervolgstappen gezet. Met name de verdergaande ontwikkeling
op het gebied van de flexlessen heeft ertoe bijgedragen dat leerlingen, binnen hun mogelijkheden, keuzes
maken die ertoe bijdragen dat ze betere prestaties gaan halen. Wat dat betreft komen we dichter bij onze
ambitie om voor iedere leerling maatwerk te leveren.
Voor de tweede en de derde doelstelling hadden we voor het afgelopen schooljaar voldoende goede intenties.
De perikelen rondom COVID-19 hebben dit enorm bemoeilijkt. Binnen de mogelijkheden hebben we nog een
aantal activiteiten kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld de traditionele voorleeswedstrijd die jaarlijks in
samenwerking met de bibliotheek wordt georganiseerd. Dit jaar hebben we, omdat de school en bibliotheek
een hele tijd niet toegankelijk waren, “The masked reader” georganiseerd. Medewerkers van school lazen
gemaskerd een stukje voor uit hun favoriete boek. De leerlingen kregen iedere week een ander stukje te zien
en moesten dan raden wie er achter het masker zat.
Inmiddels is er ook een beslissing genomen over de nieuwbouw en inhuizen van de openbare basisscholen. De
gemeente Emmen heeft de middelen beschikbaar gesteld die ertoe leiden dat er op ons terrein 1000 vierkante
meter nieuwbouw komt en dat de basisscholen 800 vierkante meter van onze locatie gaan gebruiken. Het is de
bedoeling dat dit aan het begin van het schooljaar 2022 – 2023 (augustus 2022) is gerealiseerd. Inmiddels is het
proces opgestart. Wij zijn daarbij vertegenwoordigd in de stuur-, project- en ontwikkelgroep.
Dit traject houdt voor ons wel in dat we de nodige lokalen moeten gaan inleveren. Het wordt nog een hele
uitdaging om onze doelstellingen met heel wat minder ruimte allemaal te kunnen behalen.
Beleidsvoornemens en doelstelling gebouwensituatie 2021 – 2022
De hierboven genoemde basisscholen blijven ook voor dit schooljaar gebruik maken van ons aanbod
betreffende de genoemde vakken en ruimtes.
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Doelstellingen 2021 – 2022






2.7

door leerlingen meer uit te dagen en verantwoordelijk te maken voor hun leerproces willen we zo optimaal
mogelijk gebruik maken van de functionaliteit van het gebouw;
In dit schooljaar willen we de samenwerking met de bibliotheek continueren en verder stimuleren, zodat
leerlingen en medewerkers duurzaam gebruik maken van de mogelijkheden die de bibliotheek biedt wat te
zien is aan de toename van de activiteiten vastgelegd in het activiteitenplan;
de samenwerking met de basisscholen in Klazienaveen verder uitbouwen en mede daardoor de
overcapaciteit op een verantwoorde manier opvangen;
middels een actieve rol in het traject van inhuizen meewerken aan een, voor zowel de basisscholen als onze
locatie, zo optimaal mogelijk gebruik van het gebouw;
komen tot een zo optimaal mogelijk gebruik van het gebouw in de nieuwe situatie, waarin we het met veel
minder ruimte moeten doen.
Formatief en financieel beleid

In het jaarplan van 2020 -2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. formatief en financieel
beleid
Doelstellingen:
 binnen het vastgestelde formatiebudget blijven, waarbij we verantwoorde, formatieve keuzes maken;
 er naar streven om binnen de vastgestelde begroting te blijven.
In het formatietraject zijn we met de inzet van de medewerkers binnen het vastgestelde formatiebudget
gebleven. Bij de verdeling van de lessen, klassen en docenten hebben we steeds goed gekeken naar de
groepsgroottes en een regelmatige verdeling over het rooster. Daar waar er collega’s voor een langere periode
uitvielen, zijn we er steeds in geslaagd om de vervanging te regelen. Hierbij merkten we wel dat het steeds
moeilijker wordt om geschikte vervangers te vinden.
T.a.v. het financieel beleid is het lastig om een totaal eindoordeel te vellen, omdat een aantal posten van
kalenderjaar naar kalenderjaar overlopen, zoals bijv. de post reisjes en excursies. Wij kunnen wat dat betreft
geen conclusies trekken over hoe het kalenderjaar 2020 financieel verlopen is. Wel zien we in onze overzichten
dat v.w.b. het locatiebudget we de posten waar we directe invloed op hebben onder controle hebben.
Beleidsvoornemens en doelstelling formatief en financieel beleid 2021 – 2022
Net als in het vorig schooljaar blijven onze doelstellingen voor dit schooljaar
Doelstellingen 2021 – 2022



binnen het vastgestelde formatiebudget blijven, waarbij we verantwoorde, formatieve keuzes maken;
er naar streven om binnen de vastgestelde begroting te blijven.

2.8
Verantwoording sponsorgelden
Binnen het Esdal College wordt niet gewerkt met sponsorgelden om het reguliere onderwijs vorm te geven.
Bij buitenschoolse activiteiten is er incidenteel sprake van sponsorgelden.
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3.
3.1

Onderwijs
Inleiding

Onze leerling staat centraal. We willen het beste uit hen halen en daarvoor zetten we ons maximaal in. We
doen dat vanuit nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid.
In dit hoofdstuk werken we de doelstellingen van onze locatie op het gebied van onderwijs,
leerlingbegeleiding, leermiddelenbeleid en het (sociale) veiligheidsbeleid uit. We koppelen deze doelstellingen
aan de ambities uit het strategisch beleidsplan van het Esdal College. Ook in dit hoofdstuk blikken we (kort)
terug op het vorige schooljaar en zal het accent liggen op de vooruitblik.
3.2

De doelen en ambities van de locatie

In het schooljaar 2020 – 2021 hebben we verder richting gegeven aan de koers die we al vanaf het schooljaar
2016 – 2017, op basis van het strategisch beleidsplan, hadden uitgezet. In januari 2018 is de koers bijgesteld en
vertaald in een beleidsstuk “Koers van de locatie Klazienaveen 2018 – 2021”. In dit plan zijn een aantal ambities
geformuleerd. Deze zijn verder uitgewerkt in de team- en sectieplannen. Het gaat om de volgende ambities:
1. we zorgen vanaf leerjaar 1 voor maatwerk voor alle leerlingen;
2. we zetten het behalen van leerdoelen centraal;
3. we zorgen voor een goede determinatie o.a. door de toepassing van RTTI;
4. we zorgen voor implementatie van de principes van Performance Types binnen de lessen en binnen de
begeleidingsactiviteiten;
5. we willen leerlingen meer uitdagen en meer verantwoordelijk maken voor hun leerproces;
6. We verbinden met de omgeving van de leerling.
3.3

Pedagogisch-, didactisch- en schoolklimaat

Terugblik en resultaten school-, pedagogisch- en didactisch klimaat
In het jaarplan van 2020 – 2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. het school-, pedagogischen didactisch klimaat:
Ook in het schooljaar 2020 – 2021 blijven we in de hele school onverminderd veel aandacht besteden aan het
school-, pedagogisch- en didactisch klimaat en daarmee aan het welbevinden van onze leerlingen. Gelet op de
sfeer op de locatie, bevestigd door de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken, is er geen aanleiding om
het beleid bij te stellen. We blijven alert op signalen die van negatieve invloed kunnen zijn.

Locatiejaarplan Klazienaveen

01-10-2021

Pagina: 17

Doelstellingen 2020 -2021
 Op het gebied van school-, pedagogisch- en didactisch klimaat minimaal voldoen aan de eisen van de
basiskwaliteit, zoals die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het
toezicht op het voortgezet onderwijs;
 op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogischen didactisch klimaat;
 het handhaven en bewaken van het school-, pedagogisch- en didactisch klimaat op de locatie wat zichtbaar
gemaakt kan worden in de scores van de tevredenheidsonderzoeken en de registratie van incidenten;
 uitvoering geven aan de doorontwikkeling van het Junior College, waarbij meer samenhang ontstaat tussen
de beide teams die gerelateerd zijn aan het Junior College;
 het uitvoering geven aan de ontwikkeling in de praktische onderwijsroute om theorievakken in de praktijk
aan te bieden en daar waar er mogelijkheden zijn een relatie te leggen tussen de leerstof in de theorie en
de praktische uitvoering en/of toepassing van deze leerstof;
 het opstarten van activiteiten ter invoering van het praktijkprogramma Technologie en Toepassing voor de
leerlingen van de theoretische onderwijsroute.
Het is moeilijk om het school-, pedagogische- en didactische klimaat goed te meten. Vaak speelt het gevoel
hierbij een belangrijke rol. Indicatoren die iets aangeven over deze onderdelen zijn te vinden in de
tevredenheidsonderzoeken. Het tevredenheidsonderzoek, zoals dat het vorig schooljaar is afgenomen onder
301 leerlingen, laat zien dat de leerlingen in hoge mate tevreden zijn over de meeste zaken op school. Zie
verder dit tevredenheidsonderzoek en hoofdstuk 5 Kwaliteit van dit jaarplan.
Ook uit de incidentenregistratie komt duidelijk naar voren dat er nauwelijks incidenten zijn geweest. In alles
wordt duidelijk dat het klimaat op school goed is.
Verder hebben we op basis van het “Icalt lesobservatieformulier” een formulier “Lesobservatieformulier vmbo”
gemaakt waarin we met name ook kijken naar het klimaat in de lessen. Op deze manier kunnen wij bij de
lesbezoeken nagaan of de medewerkers handelen in de lijn van de afspraken die op het gebied van het
pedagogisch- en didactisch klimaat zijn gemaakt. Op basis van onze observaties concluderen wij dat vrijwel alle
medewerkers dit goed in de vingers hebben.
3.3.1 Uitgangspunten om te komen tot een goed schoolklimaat
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat zeker op een vmbo school het schoolklimaat de basis is voor alles wat er
op school gebeurt. Zonder een goed schoolklimaat ben je bij het werken met onze leerlingenpopulatie
kansloos. In de standaarden van het toezichtskader van de onderwijsinspectie zijn ze uitgewerkt. Voor alle
genoemde criteria kunnen wij stellen dat deze onderdelen voortdurend onze aandacht hebben.
In de dagelijkse lessen, in projecten, in de omgangsvormen, in de regels en afspraken, in vrijwel alles wat we
doen gaat het om het welbevinden van onze leerlingen en medewerkers. In een gezond schoolklimaat voelen
zowel leerlingen als medewerkers zich thuis en deze basis is nodig om te kunnen leren en werken. Het is nauw
verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Leerlingen moeten zich op sociaal
gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van medewerkers en ouders speelt een grote rol.
Bij het ontwikkelen van het schoolklimaat gebruiken we de indeling van De Mets en Mahieu als richtlijn.
Concreet richten we ons op onderdelen die de vier vormen van het schoolklimaat bepalen:
1. het ondersteunende klimaat met veel aandacht voor samenwerking, respect en verdraagzaamheid;
2. het innovatieve klimaat met veel ruimte voor initiatief, groei en stimulans;
3. het klimaat met respect voor regels en afspraken met veel aandacht voor structuur en veiligheid;
4. het klimaat met veel aandacht voor informatie, planning en duidelijkheid.
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3.3.2 Uitgangspunten om te komen tot een goed pedagogisch klimaat
De school hecht veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, omdat dit de grondslag is van onze werkwijze
en bepalend is voor de wijze waarop leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) met elkaar omgaan. In
een basisdocument, samengesteld door leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers, zijn de afspraken
vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat het pedagogisch klimaat bewaakt wordt. In onze visie kan een kind
pas tot leren komen als er wordt voldaan aan drie basisbehoeften. Een kind moet het gevoel hebben van:
 Ik kan iets
: ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen en dat ze
steeds meer aankunnen.
 Ik ben iemand
: weten dat ze (in ieder geval voor een deel) hun leergedrag zelf
kunnen sturen.
 Ik hoor erbij
: weten dat ze geaccepteerd worden, dat ze erbij horen en dat ze zich
veilig voelen.
Deze drie basisbehoeften samen bepalen in sterke mate het pedagogisch klimaat dat ten grondslag ligt aan het
onderwijs en de ondersteuning van leerlingen op onze locatie en zijn van grote invloed op het welbevinden van
leerlingen. Het welbevinden heeft weer invloed op de ontwikkeling en het leervermogen.
De medewerkers zijn zich bewust van de rol die zij vervullen in de pedagogische ontwikkeling van de leerlingen.
Zij vervullen een belangrijke rol in het aanbrengen van structuur, creëren van veiligheid en organiseren van
een open cultuur. In het “Lesobservatieformulier vmbo” dat wij hanteren bij de lesbezoeken is het een
onderdeel van de observatie.
In het Junior College wordt de basis gelegd voor een goed samenspel tussen leerlingen onderling, leerlingen en
medewerkers en school en ouders. In de bovenbouw, waarin de leerlingen weer wat ouder zijn, veranderen de
accenten maar blijven de uitgangspunten gelijk.
Onderscheidend v.w.b. het pedagogisch klimaat is op onze locatie de inzet van de principes van Performance
Types in de lessen en in de ondersteuning van leerlingen. Hierbij worden de voorkeuren
van leerlingen op een viertal terreinen in kaart gebracht, waardoor docenten beter kunnen inspelen op de
mogelijkheden en onmogelijkheden van leerlingen. Het pedagogisch klimaat staat regelmatig op de agenda van
de teamvergaderingen en is een onderdeel van de leerlingbesprekingen.
De scores op de tevredenheidsonderzoeken zijn voor ons meetbare gegevens, waardoor we zicht krijgen op
ontwikkelingen op het gebied van het pedagogisch klimaat. Voor de scores: zie hoofdstuk 5 van dit document.
3.3.3 Uitgangspunten om te komen tot een goed didactisch klimaat
De kwaliteit van onze locatie hangt voor een groot deel af van het didactisch handelen van docenten.
Docenten plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie 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 onderwijstijd af op de behoeften van
groepen en/of individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht,
afhankelijk van de behoeften van leerlingen.
Binnen het overleg van de secties wordt er veel aandacht besteed aan het didactisch klimaat en in het
vakwerkplan worden afspraken gemaakt en vastgelegd over in ieder geval: doelstellingen, leerstof, methodes,
planning, relaties met de ambities van het strategisch beleidsplan, professionaliseringsactiviteiten en
toetsbeleid.
Ook op didactisch gebied geldt dat door de inzet van de principes van Performance Types in de lessen en in de
ondersteuning van leerlingen docenten beter kunnen inspelen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
leerlingen. Ook wordt RTTI ingezet om te kijken waar leerlingen op uitvallen en waar ze extra hulp bij nodig
hebben.
Voor het schooljaar 2021 – 2022 wordt er verder gegaan met de inzet op een aantal interessante
ontwikkelingen. Zoals hierboven al beschreven is er een werkgroep bezig met een doorontwikkeling van het
Junior College. We willen het concept uitbouwen naar een situatie waarbij we werken aan de samenhang en
samenwerking tussen de beide teams, zodat bepaalde aspecten breder worden aangeboden. Denk hierbij aan
sociale activiteiten, groepsvorming en inzet flexlessen. Aan de andere kant willen we tegemoet blijven komen
aan de specifieke voorkeuren en leerbehoeften van de doelgroep die heel divers is. Een ander speerpunt is de
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keuze van het team van de Praktische Onderwijsroute Bovenbouw om de theorie in de praktijk aan te bieden
met als doel om meer samenhang tussen theorie en praktijk te creëren en de motivatie van de leerlingen te
verhogen. Ook in de Theoretische Onderwijsroute is de blik naar voren gericht en zijn de voorbereidingen
gestart voor de invoering van de leerroute Technologie en Toepassing.
Beleidsvoornemens en doelstelling school-, pedagogisch- en didactisch klimaat 2021 – 2022
Ook in het schooljaar 2021 – 2022 blijven we in de hele school onverminderd veel aandacht besteden aan het
school-, pedagogisch- en didactisch klimaat en daarmee aan het welbevinden van onze leerlingen. Gelet op de
sfeer op de locatie, bevestigd door de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken, is er geen aanleiding om
het beleid bij te stellen. We blijven alert op signalen die van negatieve invloed kunnen zijn.
Doelstellingen 2021 -2022










3.4

Op het gebied van school-, pedagogisch- en didactisch klimaat minimaal voldoen aan de eisen van de
basiskwaliteit, zoals die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het
toezicht op het voortgezet onderwijs;
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021”, die zijn afgeleid van het Strategisch Beleidsplan en daardoor eigen
aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogisch- en didactisch klimaat;
het handhaven en bewaken van het school-, pedagogisch- en didactisch klimaat op de locatie wat zichtbaar
gemaakt kan worden in de scores van de tevredenheidsonderzoeken en de registratie van incidenten;
uitvoering geven aan de doorontwikkeling van het Junior College, waarbij meer samenhang ontstaat tussen
de beide teams die gerelateerd zijn aan het Junior College;
het uitvoering geven aan de ontwikkeling in de Praktische Onderwijsroute Bovenbouw om theorievakken in
de praktijk aan te bieden en daar waar er mogelijkheden zijn een relatie te leggen tussen de leerstof in de
theorie en de praktische uitvoering en/of toepassing van deze leerstof;
het opstarten van activiteiten ter invoering van het praktijkprogramma Technologie en Toepassing voor de
leerlingen van de theoretische onderwijsroute.
Onderwijs

Terugblik en resultaten onderwijs
In het jaarplan van 2020 – 2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. het onderwijs:
Doelstellingen:
Bij de invulling van het onderwijs v.w.b. aanbod, inhoud en vorm zijn er een aantal doelstellingen die gelden
voor de drie teams en die direct gerelateerd zijn aan het Strategisch Beleidsplan:
1. we zorgen vanaf leerjaar 1 voor maatwerk voor alle leerlingen;
2. we zetten het behalen van leerdoelen centraal;
3. we zorgen voor een goede determinatie o.a. door de toepassing van RTTI;
4. we zorgen voor implementatie van de principes van Performance Types binnen de lessen en binnen de
begeleidingsactiviteiten;
5. we willen leerlingen meer uitdagen en meer verantwoordelijk maken voor hun leerproces.
Uit de evaluaties van de teamplannen blijkt dat er m.b.t. het realiseren van de doelstellingen vorderingen zijn
gemaakt, maar dat deze minder groot zijn dan dat vooraf was verwacht, omdat er veel aanpassingen gedaan
moesten worden door de COVID-19 crisis.
Schoolbreed worden er binnen alle teams en secties in iedere periode toetsen gemaakt en gescoord op basis
van de principes van RTTI. Hierdoor zijn we beter in staat om een leerling op het goede niveau te laten
doorstromen van de onderbouw naar de bovenbouw en kunnen we leerlingen beter voorbereiden op de
eindexamens. De taakgroep kwaliteitsbeleid heeft een analyse gemaakt van de determinatie en hieruit blijkt
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dat er een aantal verbeterpunten zijn in de doorstroming van de onderbouw naar de bovenbouw. Zo komt naar
voren dat er geen sprake is van een cijferval tussen de onderbouw en bovenbouw, maar ook dat er soms
leerlingen op een hoger niveau doorstromen, terwijl de resultaten daar niet altijd alle aanleiding toe geven.
Ook constateert de kwaliteitsgroep dat het goed zou zijn om in de onderbouw te gaan werken met een
Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) dat aansluit op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in
de bovenbouw. Dit advies wordt in dit schooljaar worden uitgewerkt.
Binnen de drie teams zijn met de opgedane ervaringen van de schooljaren 2018 – 2019 en 2019 – 2020 verdere
stappen gezet om te komen tot maatwerk. Er is ingezet op flexlessen en keuze-uren. Bij de flexlessen gaan we
meer uit van wat een leerling nodig heeft dan in de voorgaande jaren. In het Junior College worden de
flexlessen van de beide teams op elkaar afgestemd en klassendoorbrekend geroosterd.
V.w.b. de implementatie van Performance Types constateren we dat op begeleidingsniveau er de nodige
stappen zijn gezet. Docenten en vooral de mentoren zijn steeds beter in staat om vanuit de gegevens die in de
app staan de begeleidingsgesprekken te voeren. De inpassing van de principes binnen de lessen blijft lastig.
Zeker als het gaat om bewustwording. Tijdens de lesbezoeken constateren we dat docenten, veelal meer
onbewust dan bewust, de principes inzetten bij met name de variatie in werkvormen.
M.b.t. het uitgangspunt dat we meer en meer willen gaan werken vanuit het behalen van leerdoelen kunnen
we constateren dat we in dat traject verder zijn gekomen. Het is nog steeds lastig om hier een goed systeem
voor te bedenken. In dit schooljaar hebben we in het Junior College een pilot “De leerlingbespreking.nl”. Hierin
maken de leerlingen een eigen plan van aanpak gericht op het behalen van persoonlijke leerdoelen. In dit kader
wachten we even de ontwikkeling van Magister.me af. V.w.b. doelstelling 5 constateren we dat we daar
middels de flexlessen een goede aanzet hebben gegeven, maar dat dit door de bekende crisis veel minder is
doorontwikkeld dan dat we gehoopt en gewild hadden.
In de stukjes hieronder gaan we kort in op een aantal zaken die vanuit onderwijskundig perspectief spelen op
de locatie, te weten:
3.4.1.

Maatwerk

Maatwerk is één van de vijf uitgangspunten, gebaseerd op het strategisch beleidsplan, van de koers van de
locatie. Voor een verdere uitwerking hiervan verwijzen we naar de teamplannen.
3.4.2.

Toetsbeleid

Hierover zijn in het beleidsstuk “De koers van de locatie Klazienaveen 2018 – 2021” de volgende afspraken
gemaakt:
De avo-collega’s die werkzaam zijn in leerjaar 1 en 2 komen aan het eind van leerjaar 2 per vak met een advies
over het instroomniveau van leerjaar 3. Dit advies is gebaseerd op een volgsysteem waarin in ieder geval in
leerjaar 1 en 2 per periode minimaal één RTTI toets(in totaal per vak dus minimaal 6 en maximaal 12 RTTI
toetsen). De RTTI toetsen worden op twee niveaus met een cijfer beoordeeld. Er zijn drie periodes. In iedere
periode wordt minimaal 1 toets afgenomen en hebben de secties de vrijheid om tussen de toetsweken een
tweede toets te plannen.
Om in leerjaar 3 in de mavo stroom geplaatst te kunnen worden, telt het gemiddelde van de RTTI toetsen.
Hierop worden de overgangsnormen losgelaten die op dit moment gelden in klas 2 mavo/havo en de
opstroomnormen van klas 2 kader/mavo. Zie hiervoor de overgangsnormen.
Daarbij is het uitgangspunt dat we minder willen toetsen en meer gebruik willen maken van formatief toetsen.
Om de leerlingen uiteindelijk per vak op het goede niveau te kunnen laten doorstromen, maken we gebruik van
RTTI toetsen.
In het jaarplan van 2020 – 2021 is hier het nodige over gezegd. De taakgroep kwaliteitsbeleid heeft, zoals
hierboven in 3.4 vermeld op basis van een analyse van de determinatie geconstateerd dat het goed zou zijn om
in de onderbouw te gaan werken met een Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) dat aansluit op het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in de bovenbouw. Dit gaan we dit schooljaar verder uitwerken.
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3.4.3.

Innovaties en experimenten

De in gang gezette innovaties zijn gerelateerd aan het strategisch beleidsplan en het daarop gebaseerde stuk
“De koers van de locatie Klazienaveen 2018 - 2021”. In de teamplannen zijn deze verder uitgewerkt.
Er is verder gewerkt aan een drietal al eerder genoemde innovaties, te weten:
- de verdere uitbouw van het Junior College met het accent op meer samenwerking en samenhang tussen de
beide teams waarover het Junior College is verdeeld;
- de ontwikkeling van de leerweg Technologie en Toepassing voor de leerlingen van de theoretische en
gemengde leerroute;
- de ontwikkeling in de Praktische Onderwijsroute Bovenbouw om de theorievakken in de praktijkvakken aan te
bieden en daarbij te werken aan integratie van leerstof.
Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat door het al vaker gememoreerde virus veel innovaties dit
schooljaar bemoeilijkt zijn door alle maatregelen en de gevolgen daarvan.
T.a.v. het eerste item is op de locatie de ontwikkelgroep actief. Zij komen met voorstellen betreffende de
verdere invulling van het Junior College. Na goedkeuring worden deze dan vertaald in concrete acties. Een
voorbeeld hiervan zijn de mentorkalenders. Hierin zijn voor het Junior College over het leerjaar de doelen en
bijbehorende activiteiten en materialen vastgelegd, zodat iedere mentor daar direct mee aan het werk kan.

3.4.4.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is één van de speerpunten van het Esdal College. Ook op onze locatie wordt hier de nodige
aandacht aan besteed. Naast het aanbod in de reguliere lessen wordt er jaarlijks voor alle leerjaren een
cultureel programma vastgesteld. Hierdoor komen onze leerlingen in de vier jaar dat ze bij ons op school zijn in
aanraking met een breed scala van culturele activiteiten. Hoogtepunt is misschien wel het filmproject in
leerjaar 3. Hierin maken leerlingen onder leiding van professionals een eigen film. Deze producten worden
vervolgens vertoond aan medeleerlingen, ouders, medewerkers en andere belangstellenden in één van de
zalen van de bioscoop in Klazienaveen of Emmen.
Hoewel kunst en cultuur een plaats heeft op onze locatie zijn wij toch van mening dat hier meer tijd en ruimte
voor moet komen. Daarom hebben we m.i.v. dit schooljaar voor alle leerlingen van het Junior College een extra
project Kunst en cultuur ingevoegd. O.l.v. een ingehuurde docent van “De Kunstbeweging” komen alle
leerlingen in een traject van zes lesweken in aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur. Daarbij hoort
o.a. een excursie naar het Atlas theater in Emmen.
Ook willen wij graag aansluiten bij de Esdal brede discussie die gaat ontstaan over kunst en cultuur nu het
Vakcollege op de campus staat. In het nieuwe gebouw is een theater meegenomen. Dit biedt ook kansen voor
de buitenlocaties.
3.4.5.

Techniek

Dit schooljaar zijn de techniekgelden in het kader van Sterk Techniek Onderwijs van het ministerie beschikbaar
gekomen. Er is, in samenwerking met de overige vo scholen in onze regio, een projectplan gemaakt voor de
periode van 4 jaar. Zie voor dit onderdeel verder het desbetreffende projectplan.
In het schooljaar 2019 – 2020 zijn de projectgroepen v.w.b. de bezetting ingevuld. Voor het Esdal College is in
de persoon van Rob Spitzers een projectleider benoemd. Het is zijn taak om de voorbereidingen rondom het
opstarten van de projectgroepen af te ronden en samen met de diverse collega’s, die deel uitmaken van de
projectgroepen, de activiteiten uit de diverse projecten in gang te zetten, te volgen en waar nodig bij te stellen.
Dit traject loopt inmiddels volop en er worden al meerdere activiteiten uitgevoerd.
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Leerlingen van de Praktische Onderwijsroute Onderbouw
De leerlingen van deze onderwijsroute komen allemaal in het eerste leerjaar in het kader van oriëntatie in
aanraking met techniek. Ze volgen hiervoor een LOB programma met daarin aandacht voor theorie, praktijk en
het aanleggen van een portfolio. Aan het eind van het leerjaar 1 maken ze een keuze uit twee onderdelen van
de aangeboden profielen, waarop ze zich in leerjaar 2 verder willen oriënteren. Na periode 1 maken ze een
keuze voor het profiel waarin ze verder willen en waarmee ze in leerjaar 3 starten met het
eindexamenprogramma. Daarnaast krijgen deze leerlingen gastlessen, worden bedrijfsbezoeken afgelegd en
lopen ze een paar keer per jaar een snuffelstage.
In leerjaar 3 en 4 van de praktische onderwijsroute gaan ze twee weken op stage en richten ze zich meer op
een bedrijf of instelling gerelateerd aan hun beroepsgericht programma. Ook zij krijgen gastlessen en leggen
bedrijfsbezoeken af.
Leerlingen van de Theoretische Onderwijsroute
De leerlingen die niet de mogelijkheden of motivatie hebben om door te stromen naar de havo draaien mee in
de oriëntatie, zoals die hierboven is beschreven.
Daarnaast hebben alle leerlingen in alle leerjaren LOB en is er voor de leerlingen van de Theoretische
Onderwijsroute in klas 3 een stageweek.
Leerlingen in deze onderwijsroute hebben de mogelijkheid om als zevende vak een praktijkvak te kiezen,
waaronder Bouw, wonen en interieur, Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het aanbieden van de leerroute Technologie en Toepassing van start
gegaan.
3.4.6.

Burgerschap

Wij hebben een belangrijke taak om bij te dragen aan het burgerschap van onze leerlingen. Net als veel andere
scholen zijn ook wij op zoek naar geschikte manieren om burgerschap een plek te geven in ons onderwijs.
Natuurlijk gebeurt er al het nodige op dit terrein, zowel in het curriculum als in schoolklimaat, aandacht voor
normen en waarden, de pedagogische en didactische aanpak enz. Ook zijn er meerdere activiteiten waarin de
verbinding met de omgeving wordt gezocht. Ieder jaar organiseert de locatie rondom de periode van Kerst een
actie waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan. Helaas is dit i.v.m. corona niet doorgegaan. Dit geldt
ook voor de overige activiteiten die op de rol stonden.

Voor burgerschap geldt dat we ons bezinnen op de vraag van hoe we hier, nog nadrukkelijker dan nu het geval
is, er voor kunnen zorgen dat onze leerlingen meer zicht en greep krijgen op de (toekomstige) rol in de
samenleving en dat zij hier op een zinvolle en goede manier een bijdrage aan kunnen leveren. Inmiddels heeft
de werkgroep curriculum.nu een leerlijn gemaakt “Burgerschap voor po en vo”. Met een taakgroep gaan we in
het schooljaar 2021 – 2022 verder uitwerken op welke wijze we de uitgangspunten van deze leerlijn op onze
locatie kunnen gebruiken.
3.4.7.

Taal en rekenen

Taal
Op de locatie is er veel aandacht voor taal. De school staat in een taalarm gebied en veel leerlingen komen met
een grote taalachterstand binnen op onze locatie. In de sectie Nederlands wordt voor ieder schooljaar een
taalbeleidsplan gemaakt met allerlei activiteiten op het gebied van taal. Deze blijven niet beperkt tot de sectie
Nederlands, maar zijn schooloverstijgend. Daarbij wordt veel samengewerkt met de bibliotheek. Voor de
concrete invulling verwijzen wij naar het taalbeleidsplan.
Aan het eind van de schoolperiode, wanneer de examenresultaten worden vergeleken met de overige scholen
in Nederland, kunnen we bepalen of onze inzet tot resultaten heeft geleid. Bij het examen van 2021 zaten we
met de score van Nederlands bij basis (0,04) en kader (0,12) net onder het landelijk gemiddelde. Bij de mavo
zaten we er 0,2 boven.
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Ons beeld, gebaseerd op de resultaten van de laatste jaren is, dat als we kijken naar de grote taalachterstanden
bij binnenkomst, dan kan het niet anders dan dat de wijze waarop wij aandacht besteden aan taalbeleid een
positief effect heeft op onze resultaten.
Rekenen
Op de locatie wordt ieder schooljaar een rekenbeleidsplan gemaakt met allerlei activiteiten op het gebied van
rekenen. Hiervoor is de sectie wiskunde verantwoordelijk. We hebben ervoor gekozen om rekenen te koppelen
aan de sectie wiskunde. De rekenlessen worden ook door deze sectie gegeven. Rekenen staat apart gemeld op
de lessentabel en ook kunnen leerlingen rekenlessen volgen in de flexlessen. Voor de concrete invulling
verwijzen we naar het vakwerkplan van de sectie wiskunde.
De rekentoets wordt inmiddels niet meer afgenomen, dus is het niet mogelijk om de resultaten te vergelijken
met de landelijke scores. Voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en die in de
afstudeerrichting Zorg en Welzijn voor aardrijkskunde hebben gekozen i.p.v. wiskunde is een PTA gemaakt. Op
deze manier wordt gewaarborgd dat ook voor deze groep leerlingen de rekenvaardigheden op peil blijven.
3.3.7

Doorlopende leerlijnen

Om te komen tot doorlopende leerlijnen kijken we al jaren in twee richtingen . Enerzijds naar het primair
onderwijs en anderzijds naar het middelbaar beroeps onderwijs. Al vele jaren staat dit onderwerp op de
agenda, maar de praktijk leert dat het heel lastig is om structureel met elkaar in gesprek te komen en in
gesprek te blijven. Inmiddels zijn daar de laatste jaren wel stappen in gezet.
We hebben met een aantal basisscholen in ons voedingsgebied afspraken gemaakt over een aantal vakken.
Voor Engels of Duits, Wetenschap en Techniek en Sport en Gezondheid volgen de leerlingen van groep 8 van
deze scholen de lessen op onze locatie. Deze worden verzorgd door onze vakdocenten. Op deze manier
verzorgen wij vanuit het vo een deel van de leerlijnen van de basisscholen, waardoor de aansluiting naar het vo
ook beter tot z’n recht komt.
Met het Drenthe College (mbo) zijn er sinds 2018 - 2019 initiatieven om tot doorlopende leerlijnen te komen.
Bij Horeca, Bakkerij en Recreatie heeft dit geresulteerd in een doorlopende lijn bij het onderdeel recreatie.
Leerlingen van onze locatie, die HBR gekozen hebben, volgen hiervoor lessen op het Drenthe College. Deze
lessen worden verzorgd door docenten van het Drenthe College. Ook bij Mobiliteit en Transport is het overleg
gaande om tot een verdere vorm van samenwerking te komen. Voor Bouw, Wonen en Interieur zijn inmiddels
afspraken gemaakt over een doorlopende leerlijn. Leerlingen die dit profiel gekozen hebben gaan in leerjaar
drie en vier een aantal dagdelen naar het Drenthe College en naar Bouwmensen om hier onderdelen van het
programma te volgen.
Daarnaast is de taakgroep kwaliteitsbeleid bezig met het analyseren van de doorlopende leerlijnen bij de
vakgebieden op onze locatie. Dan wordt vooral gekeken naar de doorlopende leerlijn tussen de onder- en
bovenbouw.
3.4.8.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

De beide decanen van onze locatie hebben samen met de decaan van het Vakcollege een leerlijn LOB gemaakt.
LOB staat in alle vier de leerjaren op het rooster en er is een koppeling gemaakt naar meerdere andere vakken
en dan in de bovenbouw met name naar de beroepsgerichte programma’s. Een digitaal portfolio is een
wezenlijk onderdeel van deze lessen. Met dit programma hebben we een goede basis v.w.b. de keuzes die de
leerlingen in deze periode moeten maken.
Beleidsvoornemens en doelstellingen onderwijs 2020 - 2021
Voor het schooljaar 2021 – 2022 geven we verder richting aan de koers die we al vanaf het schooljaar 2016 –
2017 hadden uitgezet, maar die we in januari 2018 hebben bijgesteld en vertaald in een beleidsstuk “Koers van
de locatie Klazienaveen 2018 – 2021”. Naar de doelstellingen is in dit jaarplan al meerdere keren verwezen.
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3.5. Leerlingbegeleiding
Op het gebied van ondersteuning is na de wet op Passend Onderwijs veel veranderd. Ook onze locatie krijgt te
maken met de instroom van leerlingen die in het verleden op het voortgezet speciaal onderwijs werden
geplaatst. Dit vraagt meer van de wijze waarop de ondersteuning wordt vormgegeven. Ook de ontwikkelingen
binnen het Samenwerkingsverband, waarbij er meer voor wordt gekozen om de beschikbare middelen
rechtstreeks toe te bedelen aan de scholen, draagt ertoe bij dat er op een andere manier wordt gekeken naar
de ondersteuning dan in het verleden.
Terugblik en resultaten leerlingbegeleiding
Doelstellingen 2020 - 2021:
●

●

●

●
●
●

●

in het aanbod van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben minimaal voldoen aan de eisen
van de basiskwaliteit, zoals die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor
het toezicht op het voortgezet onderwijs;
in het schooljaar 2020- 2021 binnen de teams uitvoering geven aan het School Ondersteunings Profiel,
waardoor alle leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, zodanig begeleid worden dat ze
een zo optimaal mogelijk onderwijsrendement kunnen behalen wat kan worden geconstateerd middels de
doorstroomgegevens;
het verder optimaliseren van de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een specifieke hulpvraag ,
waardoor ze hun grotere kans hebben om uiteindelijk hun diploma te kunnen behalen en er zo weinig
mogelijk leerlingen moeten worden doorverwezen naar andere onderwijsvoorzieningen;
het proces om zoveel mogelijk begeleidingsactiviteiten in de klas in te zetten in gang zetten, monitoren en
waar nodig bijstellen;
het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van extra vakinhoudelijke begeleiding binnen flexlessen;
het proces in gang zetten, ondersteunen en in gang houden dat de mentor een grotere rol krijgt binnen de
ondersteuning en begeleiding en daarvoor op individueel niveau als in groepsverband materialen voor te
ontwikkelen;
binnen de lichte- en zwaardere ondersteuning maatwerk gaan leveren voor leerlingen die, zonder deze
ondersteuning, het risico lopen dat ze doorverwezen moeten worden naar andere vormen van onderwijs als
bijv. de Tussenvoorziening of De Atlas.

Wanneer we kijken naar de examenresultaten van de laatste jaren, het schoolexamencijfer van dit jaar en de
cijfers v.w.b. de doorstroming kunnen we concluderen dat we deze doelstelling voor de meeste leerlingen
gerealiseerd hebben. Traditioneel is op onze locatie veel aandacht besteed aan de begeleiding en
ondersteuning van leerlingen. Gelden die bedoeld zijn voor ondersteuning, worden daar ook voor ingezet.
De basisondersteuning proberen we grotendeels in te zetten in de klassen. In de onderbouw van de
basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg lukt dat door te kiezen voor kleinere klassen.
De mavo-klassen zijn groter. De flex-lessen bieden daar mogelijkheden voor meer vakinhoudelijke
ondersteuning. Ook in de bovenbouwklassen basis – en kader worden daar de flexlessen voor gebruikt. We zijn
tevreden over de keuze voor flexibele lessen. De organisatie hieromheen vraagt nog wel ieder jaar om
bijstelling en verfijning.
Aansluitend bij de visie van de locatie hebben ook in 2020 - 2021 gezocht naar implementatie van Performance
Types binnen de ondersteuning, zoals dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheidstraining en
faalangstreductietraining. Dit zowel in de uitvoering als in de borging in het Onderwijs Perspectief Plan van
individuele leerlingen. Hierin maken we wel stappen voorwaarts, maar daarin is zeker verbetering mogelijk.
Ook zijn we gestart met aandachtstraining. Dit thema moet nog wel verder ontwikkeld worden.
Tenslotte is er dan nog de zwaardere ondersteuning. Deze is voor leerlingen, die vooral op basis van gedrag,
doorverwezen zouden worden naar de Tussenvoorziening van het Samenwerkingsverband of naar de Renn4
voorziening. In samenwerking met De Atlas, een onderwijsvoorziening van Renn4, hebben we formatie
vrijgemaakt voor de begeleiding van deze leerlingen. Zowel De Atlas als wij zetten daarvoor 0,5 fte in. Deze
wordt ingezet voor een leerkracht van De Atlas. Hij is de hele week op onze locatie aanwezig en begeleidt
leerlingen van onze locatie, waarvoor onze expertise niet toereikend is om ze bij ons naar een diploma te
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begeleiden. Vanuit De Atlas kunnen ook leerlingen terecht die zich goed ontwikkelen en bij ons de kans krijgen
om een volledig vmbo diploma te behalen. Het afgelopen schooljaar heeft deze vorm van ondersteuning goed
gefunctioneerd en we zijn dan ook blij dat deze in dit schooljaar vervolgd wordt.
Bij de dyscalculie merken we dat er meer concreet beleid ontstaat. Er is nauwelijks sprake van leerlingen die
met een dyscalculie verklaring aangemeld worden. Rekenproblemen komen wel in de (warme) overdrachten
van de basisscholen naar voren. In hoeverre we als school verdere onderzoeken naar dyscalculie willen laten
doen, moet nog bekeken worden.
Op dit moment lopen er 5 dyslexieonderzoeken en zijn er 84 leerlingen met een diagnose voor dyslexie
Beleidsvoornemens en doelstellingen leerlingbegeleiding 2021 – 2022
We hebben in de afgelopen periode veel tijd besteed aan de wijze waarop we de middelen, die we krijgen voor
ondersteuning en begeleiding, zo goed en effectief mogelijk kunnen begeleiden. Daarin nemen we de
ervaringen van de laatste jaren mee en uiteindelijk hopen we tot een steeds betere ondersteunings- en
begeleidingsstructuur te komen. We zetten erop in om bij de instroom van nieuwe leerlingen vroegtijdig
mogelijke problemen in kaart te hebben. Daardoor zorgen we ervoor dat wij leerlingen meteen al kunnen
ondersteunen en volgen . Dit alles heeft ertoe geleid dat we onze basisondersteuning beter in kaart hebben
gebracht en vooral ook wat de verwachtingen zijn. We vinden dat de mentor een grote rol moet spelen in de
basisondersteuning en deze krijgt hierbij nog meer dan in het verleden een spilfunctie. Daarom hebben we de
faciliteiten voor de mentor ook behoorlijk uitgebreid. Iedere mentor heeft in de aanstelling 60 klokuren voor de
begeleiding van de groep en 60 klokuren voor individuele begeleiding. Deze zijn opgenomen in de lessentabel
en staan vast op het rooster. We willen dit schooljaar komen tot een bijgestelde taakomschrijving van de
mentor en ook lessen of lessenseries ontwikkelen gericht op groepsvorming. Daarin zal Performance Types een
rol spelen.
Daarbij komen we ook tot een concretere invulling van Performance Types bij het mentoraat. Doel daarvan is
dat we meer willen halen uit de informatie die over de leerlingen, op basis van de screening, bekend is.
In dit kader werken we binnen het team van de Praktische Onderwijsroute Onderbouw met
“Leerlingbespreking.nl”. Dit is een vorm waarin leerlingbesprekingen efficiënter kunnen verlopen en waarin
leerlingen zelf ook een rol hebben. De leerlingen bereiden de bespreking voor en presenteren een plan van
aanpak. De mentor heeft hierbij de rol van coach. In de beide andere teams wordt dit schooljaar een project
gedraaid met deze vorm van leerlingbesprekingen. Als dit goed bevalt dan zullen zij hier ook verder mee gaan
werken.
Daarnaast blijven natuurlijk de begeleiding in het kader van zaken als dyslexie, dyscalculie, faalangstreductie en
sociale vaardigheidstraining en motorische remedial teaching deel uitmaken van onze basisondersteuning.
Als leerlingen naast de basisondersteuning extra begeleiding nodig hebben, vallen ze op onze locatie onder de
lichte ondersteuning. Vier docenten zijn voor een deel van hun normjaartaak vrijgemaakt voor begeleiding aan
individuele leerlingen. Zonder deze ondersteuning is de verwachting dat dit zal leiden tot uitval of een verdere
doorverwijzing naar het speciaal onderwijs. Hulpvragen en doelen worden opgenomen in het Ontwikkelings
Perspectief Plan.
Tenslotte is er dan nog de zwaardere ondersteuning. Deze is voor leerlingen, die vooral op basis van gedrag,
doorverwezen zouden worden naar de Tussenvoorziening van het Samenwerkingsverband of naar de Renn4
voorziening. Hiervoor werken we ook dit schooljaar met de symbiosegroep.
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Doelstellingen 2021 - 2022:
●

●

●

●
●
●
●

●

in het aanbod van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben minimaal voldoen aan de eisen
van de basiskwaliteit, zoals die door de inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor
het toezicht op het voortgezet onderwijs;
in het schooljaar 2020- 2021 binnen de teams uitvoering geven aan het School Ondersteunings Profiel,
waardoor alle leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, zodanig begeleid worden dat ze
een zo optimaal mogelijk onderwijsrendement kunnen behalen wat kan worden geconstateerd middels de
doorstroomgegevens;
het verder optimaliseren van de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een specifieke hulpvraag ,
waardoor ze hun grotere kans hebben om uiteindelijk hun diploma te kunnen behalen en er zo weinig
mogelijk leerlingen moeten worden doorverwezen naar andere onderwijsvoorzieningen;
de leerlingen die gebruik maken van de specifieke ondersteuning voldoende handvatten bieden, waardoor
ze vervolgstappen kunnen maken;
het proces om zoveel mogelijk begeleidingsactiviteiten in de klas in te zetten in gang zetten, monitoren en
waar nodig bijstellen;
het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van extra vakinhoudelijke begeleiding binnen flexlessen;
het proces in gang zetten, ondersteunen en in gang houden dat de mentor een grotere rol krijgt binnen de
ondersteuning en begeleiding en daarvoor op individueel niveau als in groepsverband materialen voor te
ontwikkelen;
binnen de lichte- en zwaardere ondersteuning maatwerk gaan leveren voor leerlingen die, zonder deze
ondersteuning, het risico lopen dat ze doorverwezen moeten worden naar andere vormen van onderwijs als
bijv. de Tussenvoorziening of De Atlas.

Voor de verdere invulling en uitwerking van de ondersteuning en begeleiding verwijzen wij naar het School
Ontwikkelings Profiel van onze locatie. Hierin wordt aandacht besteed aan:
- de visie op ondersteuning en begeleiding
- de basisondersteuning
- de extra ondersteuning
- de samenwerking met De Atlas
- de samenwerking met externen
- expertise
3.6. Leermiddelenbeleid
Terugblik en resultaten
In het jaarplan van 2020 - 2021 stond de volgende doelstelling vermeld v.w.b. het leermiddelenbeleid
Doelstellingen:





verdere invulling geven aan de visie en uitgangspunten, zoals die zijn vastgelegd in het beleidsstuk
“Leermiddelenbeleidsplan 2016 – 2021”, waarbij we gekozen hebben voor blended learning en waardoor
we aansluiten bij de ambities van het Strategisch Beleidsplan;
in de kosten voor leermiddelen beter aansluiten bij de bedragen die daarvoor beschikbaar zijn door te
sturen op de keuzes die door de secties gemaakt worden;
de ervaringen met digitalisering, opgedaan tijdens de coronaperiode, doorzetten in de situatie waarin
leerlingen naar school kunnen maar ook het onderwijs op een andere manier kunnen volgen.

Afgelopen schooljaar hebben we, weliswaar noodgedwongen, meer ingezet op digitalisering dan de jaren
ervoor. Verschillende groepen zijn voor een langere periode in lockdown geweest. Een belangrijke winst die we
mee hebben genomen uit deze periode is hoe we de leerlingen informeren over de weektaken. Een uniforme,
maar ook overzichtelijk manier is het plaatsen van weektaken in Magister.Me. Eind vorig jaar hebben we het
team hierover geïnformeerd en zijn ze geschoold in de manier waarop ze Magister.Me in moeten richten.
Elke avo sectie en docent zet nu de weektaken klaar in Magister.Me en koppelt daar het lesmateriaal aan. Vele
docenten werken o.a. hierdoor volledig digitaal met klassen. Dit leidt tot een andere keuze met betrekking tot
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de leermiddelen (flex-, LRN- of MAX-methodes). Tevens wordt er meer lesstof gearrangeerd en wordt er meer
lesmateriaal zelf ontwikkeld.
Bovenstaand leidt op korte termijn tot:
 meer eigenaarschap bij de docenten met betrekking tot de lesstof
 een meer kritische blik op planning en PTA
 meer mogelijkheden tot differentiatie van de lesstof-> mogelijk invloed op samenstelling van groepen
Op langere termijn:
 minder fysieke boeken in de school die geadministreerd en opgeslagen moeten worden
 minder verbruiksartikelen zoals werkboeken
 docenten die meer aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden
 onderwijs op afstand
 meer flexibilisering van in te zetten docenten per vak/groep
Beleidsvoornemens en doelstellingen leermiddelenbeleid 2021 – 2022
Doelstellingen:






verdere invulling geven aan de visie en uitgangspunten, zoals die zijn vastgelegd in het beleidsstuk
“Leermiddelenbeleidsplan 2016 – 2021”, waarbij we gekozen hebben voor blended learning en waardoor
we aansluiten bij de ambities van het Strategisch Beleidsplan;
in de kosten voor leermiddelen beter aansluiten bij de bedragen die daarvoor beschikbaar zijn door te
sturen op de keuzes die door de secties gemaakt worden;
de ervaringen met digitalisering, opgedaan tijdens de schoolsluiting, doorzetten in de situatie waarin
leerlingen naar school kunnen maar ook het onderwijs op een andere manier kunnen volgen;
de verdere uitwerking van de hierboven beschreven ontwikkelingen op korte en langere termijn.

3.7. Het (sociale) veiligheidsbeleid
Terugblik en resultaten (sociale) veiligheidsbeleid
In het jaarplan van 2020 - 2021 stond de volgende doelstelling vermeld v.w.b. het (sociale) veiligheidsbeleid
Doelstellingen:







v.w.b. de (sociale) veiligheid minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals die door de
inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet
onderwijs;
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogisch
klimaat;
op basis van een analyse van de gegevens van de LAKS monitor een plan van aanpak maken om de ervaren
veiligheid bij leerlingen te verhogen, zodat de scores minimaal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde;
voldoen aan de zorgplicht van de school, zoals die is vastgelegd in de wet, en daardoor de leerlingen en
medewerkers een veilige schoolomgeving bieden. Meetbaar hierbij zijn de gegevens over veiligheid uit de
tevredenheidsonderzoeken en de incidentenregistratie.

In hoofdstuk 3. “School-, pedagogisch en didactisch klimaat” is hierover al het nodige gezegd.
Het document “Protocol grensoverschrijdend gedrag” geeft duidelijke richtlijnen hoe wij omgaan met zaken
als: pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie.
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Uit de cijfers van het tevredenheidsonderzoek, zoals dat vorig schooljaar is afgenomen komt op de items die
betrekking hebben op veiligheid, het volgende naar voren:
10. Behandelen docenten jou met respect?
zeer zeker
146 48,5%
voldoende
128 42,5%
niet onvoldoende/niet voldoende 24 8,0%
onvoldoende
1 0,3%
helemaal niet
2 0,7%
20. Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
heel tevreden
93 30,9%
tevreden
180 59,8%
niet ontevreden/niet tevreden
21
7,0%
ontevreden
6
2,0%
heel ontevreden
1
0,3%
23. Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
heel tevreden
68
22,6%
tevreden
162
53,8%
niet ontevreden/niet tevreden
56
18,6%
ontevreden
9
3,0%
heel ontevreden
6
2,0%

24. Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
0
regelmatig
3
een keer
20
soms
13
helemaal niet
265

0,0%
1,0%
6,6%
4,3%
88,0%

Score 2020: 84% is niet gepest door leerlingen van school (landelijk 89%)
25. Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
1 0,3%
regelmatig
1 0,3%
een keer
14 4,7%
soms
7 2,3%
helemaal niet
276 91,7%
Score 2020: 88% is niet online gepest door leerlingen van school (landelijk 92%)
26. Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
1 0,3%
regelmatig
2 0,7%
een keer
19 6,3%
soms
7 2,3%
helemaal niet
272 90,4%
Score 2020: 84% is niet expres lichamelijk pijn gedaan door leerlingen van school (landelijk 90%)
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27. Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
regelmatig
een keer
soms
helemaal niet

1 0,3%
1 0,3%
12 4,0%
9 3,0%
278 92,4%

Score 2020: 87% is niet gediscrimineerd door leerlingen van school (landelijk 89%)
I.v.m. de LAKS monitor van 2020 scoren we dus beter op deze onderdelen. Eén van de verklaringen zit in het
feit dat er via de leerlingparlementen veel aandacht hiervoor is geweest. Ook zal van invloed zijn geweest dat
de leerlingen veel minder op school zijn geweest.
Daar waar er sprake is van incidenten worden deze vastgelegd en worden er passende maatregelen genomen.
Daarbij dragen we ook zorg voor het vervolg traject voor slachtoffer(s) en dader(s).
In de eerste lijn zijn de mentor en de teamleider de personen waar leerlingen en/of ouders zich melden als er
sprake is van een ongewenste situatie. Op de locatie hebben we twee vertrouwenscontactpersonen. Zij
worden in voorkomende gevallen vroegtijdig in het proces ingezet en nemen op dat moment vanuit hun rol
een aantal zaken over. Waar nodig wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld.
In het schooljaar 2018 – 2019 hebben we de rol van pestcoördinator toegevoegd aan de taak van de
zorgcoördinator. De taak daarbij is om in de eerste fase het “Protocol grensoverschrijdend gedrag” in werking
te stellen en daarbij mensen, middelen en maatregelen systematisch in te zetten om het ervaren pestgedrag te
stoppen. De praktijk leert dat de mentor daar een belangrijke rol in speelt en in het verlengde daarvan de
teamleiders. Op zich is dat prima. Waar nodig kunnen we de zorgcoördinator inzetten.
Iedere zes weken vindt er een overleg plaats tussen de veiligheidscoördinator en de locatiedirecteur. Op afroep
is daarbij ook de facilitair manager aanwezig. In dit overleg worden alle zaken besproken die te maken hebben
met de veiligheid op onze locatie.
In het schooljaar 2020 -2021 hebben we weer een ontruimingsoefening gehouden. Hieronder de evaluatie:
Evaluatie Oefening d.d. 07-10-2020 locatie Klazienaveen
Situatie:
Er was in overleg tussen de locatiedirecteur en hoofd BHV een datum afgesproken om
de eerste ontruimingsoefening te gaan doen.
Te weten: 7 oktober 11:00 uur.
Dit wel onder voorbehoud van het (herfst) weer.
Aangezien het uitstekend weer was is er besloten de oefening te laten plaats vinden.
Verloop:
Om 11:00 uur heeft de conciërge en ploegleider BHV het ontruimingssignaal op het brandmeldpaneel in
werking gezet. Hierop zijn de aanwezige BHV-ers en hoofd BHV naar de conciërge ruimte gekomen.
De ontruimingsroutes, portofoons en hesjes werden uitgedeeld waarna het daadwerkelijk ontruimen /
controleren is begonnen. Tijdens deze ontruiming deed zich op een gegeven moment de hulpvraag voor waarin
gevraagd werd naar assistentie bij de inzet Evac Chair. Hierop zijn BHV-ers ter plaatse gestuurd door de
ploegleider BHV. Hier bleek echter geen inzet meer nodig omdat de leerling in een rolstoel al met de lift
naar beneden vertrokken was. De diverse ontruimingsroutes werden afgemeld als zijnde ontruimd.
Door de locatiedirecteur is geklokt dat de school na 2 minuten “leeg” was en na een minuut of 5 á 6 alle zones
waren afgemeld.Het sein school veilig en einde oefening kon worden gegeven. Alleen was de verzamel
coördinator niet per portofoon bereikbaar. Hij kwam zelf al weer terug de school in gelopen.
Positieve punten: (op basis van eerste evaluatie direct na oefening met BHV)
- school is snel op een rustige manier “leeg”
- communicatie met de portofoon verloopt in principe goed
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Punten van aandacht: (op basis van nabespreking BHV)
- sluiten van ramen en deuren:
In met name de rode studiehuizen waren veel deuren en ramen open. De BHV-er die daar de ontruiming deed
gaf aan veel tijd kwijt te zijn geweest met het sluiten van ramen en deuren. Wel onder vermelding dat bij een
écht incident dit overgeslagen zou worden.
ACTIE:
in een mailing naar collega’s aangeven ramen en deuren waar mogelijk te sluiten. Verder tijdens de ontruiming
door de BHV hier verder geen aandacht aan geven en tijd te verliezen met het sluiten van alle ramen en deuren
- afsluiten van lokalen:
Er bleek een lokaal op slot te zijn
ACTIE:
in een mailing naar collega’s aangeven lokalen niet in slot af te sluiten. Voor de BHV-ers bij start ontruiming een
sleutelset meegeven. Hiermee altijd overal toegang
- gebruik van de lift:
Er is gebruik gemaakt van een lift door een leerling in een rolstoel. Deze leerling was in het bezit van een
liftsleutel en kon zo zelf de lift bedienen. Dit terwijl er een oproep was voor een inzet Evac Chair
ACTIE:
in een mailing naar collega’s aangeven dat leerlingen de lift niet gaan gebruiken. Waar mogelijk bij de leerling
blijven, dan wel begeleidende leerling bij de leerling laten in afwachting op de BHV. Die zetten dan de Evac
Chair in.
- verzamel coördinator:
De verzamel coördinator was niet snel bij de BHV post en daardoor niet snel op het plein. Tevens verliep het
gebruik van de portofoons niet goed.
ACTIE:
hoofd BHV heeft een gesprekje met de verzamel coördinator en zijn taak. Tevens bespreken en oefenen van de
werking van de portofoon.
- controleren ruimtes:
Er blijkt een collega op het toilet te hebben gezeten. De deur was op slot en de controlerende BHV-er heeft wel
aan de deur gevoeld maar meende dat dit een magazijn was. Dit leverde wel het inzicht op wat doe je als
iemand in “nood” op het toilet zit en niet reageert tijdens een ontruiming
ACTIE:
Scherp zijn en blijven tijdens de controle wat je controleert. Daarnaast een sleutelsetje maken die met de
ontruimende BHV-ers meegaan waarmee alle deuren geopend kunnen worden. Dus ook de toiletdeuren
(vierkant sleuteltje docenten, inbus leerlingen)
Punten van aandacht: (op basis van formulier docenten)
- slow whoop signaal gymzaal
In de linker gymzaal zou de slow whoop niet te horen zijn geweest. De slow whoop in de andere gymzaal deed
het wel
ACTIE:
Conciërge zal de installateur bellen en hier navraag naar doen
- deur naar buiten van de kantine was aan één zijde geopend
Er kwamen meerdere meldingen van een “opstopping” bij de uitgang van de kantine naar het plein. Er zou
maar één deur geopend zijn.
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ACTIE:
in een mailing naar de collega’s aangeven dat de eerste docent(en) die met hun groep bij die uitgang komen
beide deuren kunnen openen inclusief een korte instructie hoe dat te doen.
- instructie aan de eersteklassers
Niet alle eerste klas leerlingen lijken voldoende geïnstrueerd te zijn in de procedure. Desondanks verliep het
wel goed.
ACTIE:
mentoren klas 1 expliciet aansturen volgend schooljaar op het onder de aandacht brengen van de procedure(s)
- controle groepen / verzamel coördinator
De indruk bestaat dat niet alle groepen gecontroleerd werden op het plein. Ook werd een centraal
opvangpunt, herkenbaar met een hesje, gemist
ACTIE:
In een mailing naar de collega’s aangeven dat de docent verantwoordelijk is te tellen of het aantal leerlingen
dat in het lokaal was ook buiten weer aanwezig is. Hierin ook aangeven dat de docent een eventuele
vermissing moet melden bij de verzamel coördinator. Daarnaast moet de uitvoering van de taak verzamel
coördinator strakker uitgevoerd worden. Hierover is al een kort gesprek geweest tussen hoofd BHV en de
verzamel coördinator.
Beleidsvoornemens en doelstellingen (sociale) veiligheidsbeleid 2021 – 2022
Doelstellingen:








v.w.b. de (sociale) veiligheid minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, zoals die door de
inspectie zijn vastgelegd in het toezichts- en onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet
onderwijs;
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogisch
klimaat;
op basis van een analyse van de gegevens van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen de ervaren
veiligheid bij leerlingen blijvend op een acceptabel niveau houden, zodat de scores minimaal gelijk zijn aan
het landelijk gemiddelde;
voldoen aan de zorgplicht van de school, zoals die is vastgelegd in de wet, en daardoor de leerlingen en
medewerkers een veilige schoolomgeving bieden. Meetbaar hierbij zijn de gegevens over veiligheid uit de
tevredenheidsonderzoeken en de incidentenregistratie.
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4.
4.1

Personeel
Inleiding

De tweede ambitie van het Esdal College luidt: Onze docent maakt het verschil. De docent is de spil in het leren
van leerlingen en in het zorgen voor een veilig en sociaal gezond leef- en leerklimaat.
Om onze medewerkers optimaal te kunnen laten presteren besteden we veel aandacht aan de gesprekencyclus
en het professionaliseringsbeleid.
Begin 2020 is door de locatie een vlootschouw van alle medewerkers gedaan. Door de vlootschouw ontstaat
een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Door de Corona-crisis is de verdere
uitbouw van de vlootschouw niet uitgevoerd. In het schooljaar 2020-2021 zal die wel plaatsvinden.
4.2

Gesprekkencyclus

We werken op basis van de gesprekkencyclus: Uitgaan van vertrouwen, erkennen van verschillen. De
ervaringen in het eerste jaar zijn positief. Door met elkaar te spreken over de vier thema’s ‘vakkennis en
vaardigheden’, ‘motivatie en commitment’, ‘werk-privé-balans’ en ‘gezondheid en energie’ krijgen we als
locatie een goed beeld van wat er bij de medewerkers speelt en kunnen we ons beleid eventueel aanpassen.
In het jaarplan van 2020 - 2021 stond de volgende doelstelling vermeld v.w.b. de gesprekkencyclus
Doelstellingen:




in het schooljaar 2020 – 2021 uitvoering geven aan de afspraken, zoals die vastgelegd zijn in het document
“Gesprekkencyclus Esdal College, uitgaan van vertrouwen, erkennen van verschillen” waarbij in ieder geval
met iedere medewerker het jaarlijks gesprek wordt gevoerd en waar nodig we kiezen voor maatwerk;
in het schooljaar 2020 -2021, naast de jaarlijkse gesprekken, regelmatig gesprekken voeren met
medewerkers van de locatie over relevante zaken die spelen op de locatie.

De meeste jaargesprekken in het kader van de gesprekkencyclus worden gevoerd in de tweede helft van het
schooljaar.
Tot aan de derde lockdown in december 2020 zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers in het kader van
de gesprekkencyclus. De derde lockdown en aansluitend het hybride onderwijs, heeft er opnieuw toe geleid
dat niet met alle medewerkers de jaarlijkse gesprekken gevoerd konden worden. De docenten van de
examenklassen waren wel op school aanwezig, maar de onderbouwdocenten gaven veelal online onderwijs
vanuit huis. Ook dit jaar betekende dat er wel veel met de medewerkers is gesproken in die periode, maar dat
dat vaak geen formele gesprekken zijn geweest. In de gesprekken is de werkdruk steeds onderwerp van
gesprek geweest. De opbrengsten uit de gevoerde gesprekken worden verwerkt in het beleid en in de volgende
paragrafen nader toegelicht.

4.3

Pedagogische en didactische competenties

het jaarplan van 2020 - 2021 stonden de volgende doelstellingen vermeld v.w.b. de pedagogische en
didactische competenties:
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Beleidsvoornemens en doelstelling(en) pedagogische en didactische competenties 2020 – 2021
Doelstellingen:







minimaal 90% van de docenten scoren een voldoende op de lesbeoordelingen op basis van het “Lestlesobservatieformulier vmbo” dat is aangepast voor de docenten die werken op onze locatie
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogisch
en didactisch handelen van docenten;
de docenten de mogelijkheden bieden om de benodigde pedagogische- en didactische competenties, die
passen bij een docent in het vmbo, op peil te houden en te laten aansluiten bij de ontwikkelingen op dit
gebied;
docenten die de competenties en ambitie hebben om op termijn door te willen groeien naar een andere
functie de mogelijkheid geven om hiervoor de theoretische kennis en praktische vaardigheden en
competenties op te doen.

Vanuit het LMT komen we veel bij docenten in de les. We hebben een goed beeld van de pedagogische en
didactische kwaliteiten van de collega’s. Dit gaat meestal niet aan de hand van het hierboven genoemde
“Lesobservatieformulier vmbo”. De praktijk leert dat dit dan te veel de leidraad wordt, waar het beter is om in
gesprek te gaan met de collega’s. Door de corona crisis hebben we dit jaar veel minder aan lesbezoeken
kunnen doen als dat gepland was.
Op onze locatie moeten de docenten voldoen aan de, inmiddels zes, rollen van de docent. Dit zijn
De docent als:
1. gastheer
2. presentator
3. didacticus
4. pedagoog
5. afsluiter
6. coach
Op basis van deze zes rollen en het “Icalt lesobservatieformulier” hebben we een observatieformulier
“Lesobservatieformulier vmbo”ontwikkeld met daarin de onderdelen van waaruit de teamleiders en
locatiedirecteur kijken bij lesbezoeken. Hierbij is ook vastgelegd wanneer een les onvoldoende, twijfelachtig,
voldoende of goed is.
Docenten, die hierboven in beeld zijn gebracht, kunnen op meerdere manieren ondersteuning krijgen als
bepaalde onderdelen niet voldoende zijn of als zij zich juist in onderdelen nog verder willen ontwikkelen. Dit
kan in de vorm van: coaching, video-interactieanalyse of het volgen van een training of cursus.
Begin 2020 hebben we een vlootschouw afgenomen binnen alle drie de teams. Voor ieder team is de matrix
ingevuld en op basis daarvan zijn er data beschikbaar die mede inzicht geven in de competenties van de
individuele docenten en het team als geheel. Op basis van de vlootschouw komen we tot de conclusie dat:
- er weinig achterblijvers zijn als we kijken naar hun kennis, vaardigheden en competenties en de
groeimogelijkheden die er zijn;
- de grootste groep van de medewerkers voldoende tot goed presteert v.w.b. kennis, vaardigheden en
competenties;
- een aantal medewerkers tot de groep van uitmuntend behoort;
- de grootste groep van medewerkers vooral baat heeft bij ontwikkelmogelijkheden binnen het huidig
functieniveau;
- er een klein aantal medewerkers op termijn gebaat is bij verticale doorgroeimogelijkheden.
Als we dit vertalen in beleid en acties voor de komende jaren dan moeten we ons richten op twee zaken.
Allereerst moeten we de grote groep van voldoende tot goed functionerende medewerkers, die vooral gebaat
zijn bij ontwikkelmogelijkheden binnen hun huidig functieniveau, voldoende blijven stimuleren, motiveren en
uitdagen, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Zij zijn vooral gebaat bij mogelijkheden tot ontwikkeling binnen
hun functie als docent en in een aantal gevallen ook binnen hun vakgebied. Hierbij is het van belang dat daar
de relatie wordt gelegd naar de uitgangspunten die zijn vermeld in het stuk “De koers van de locatie
Klazienaveen 2018 - 2021”. We kunnen dit realiseren door op de door de locatie georganiseerde
scholingsmomenten een aanbod te hebben waar docenten in hun lessen direct voordeel bij hebben. Dan gaat
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het om thema’s als: organiseren van maatwerk, omgaan met performance types, differentiatie,
klassenmanagement enz. Verder stimuleren en faciliteren we de vraag van docenten v.w.b. professionalisering
op terreinen die hun aandacht hebben. Dat kan zijn binnen hun eigen vak, maar ook breder op thema’s die er
toe bijdragen dat docenten kennis, vaardigheden en competenties krijgen om hun functie van docent beter te
kunnen uitoefenen.
Deze uitgangspunten gelden ook voor het onderwijs ondersteunend personeel.
Ook moeten we de docenten die de ambitie en kwaliteiten hebben om verticaal door te groeien hiervoor de
mogelijkheden bieden. Met deze collega’s zijn we wat dat betreft aan de slag. Doordat we sinds vorig
schooljaar werken met taakgroepen willen we de verantwoordelijkheden meer spreiden. Collega’s kunnen
instappen in één of meer van deze taakgroepen en van daaruit op een andere manier van betekenis zijn binnen
de organisatie, bijv. door vanuit de taakgroep activiteiten op te zetten en het LMT beleidsmatig van adviezen te
voorzien. Ook binnen de taakverdeling binnen een taakgroep kunnen ze ervoor kiezen om een meer leidende
rol op zich te nemen. Verder hebben deze docenten de mogelijkheid om via het professionaliseringsbudget
keuzes te maken. Zij kunnen ervoor kiezen om scholingen te volgen die gerelateerd zijn aan een ander
functieniveau.
Beleidsvoornemens en doelstelling(en) pedagogische en didactische competenties 2021 – 2022
Doelstellingen:







4.4

minimaal 90% van de docenten scoren een voldoende op de lesbeoordelingen op basis van het “Lestlesobservatieformulier vmbo” dat is aangepast voor de docenten die werken op onze locatie
op team- en sectieniveau uitvoering geven aan de keuzes die gemaakt zijn in het stuk “De koers van de
locatie Klazienaveen 2018 – 2021” en daardoor eigen aspecten van kwaliteit inbrengen in het pedagogisch
en didactisch handelen van docenten;
de docenten de mogelijkheden bieden om de benodigde pedagogische- en didactische competenties, die
passen bij een docent in het vmbo, op peil te houden en te laten aansluiten bij de ontwikkelingen op dit
gebied;
docenten die de competenties en ambitie hebben om op termijn door te willen groeien naar een andere
functie de mogelijkheid geven om hiervoor de theoretische kennis en praktische vaardigheden en
competenties op te doen.
Professionaliseringsbeleid

Terugblik en resultaten professionaliseringsbeleid
In het jaarplan van 2020 - 2021 hebben we de professionaliseringsactiviteiten benoemd.
Professionalisering vindt plaats op meerdere niveaus: individueel, in de sectie, in de teams en voor de gehele
locatie. Het schooljaar 2020-2021 was opnieuw een bijzonder schooljaar. Vanaf 15 december gingen onze
locaties in de derde lockdown. Voor het volgen van scholingen heeft deze periode uiteraard grote gevolgen
gehad. Scholingen gingen niet door of werden soms online gegeven. Dat heeft er niet toe geleid dat de
deskundigheidsbevordering stil is komen te liggen. Docenten hebben in deze periode gezocht naar
alternatieven voor scholing. Zo zijn er met name via E-wise diverse scholingen gevolgd, o.a gericht op:
- gedrag
- differentiatie
- omgaan met verschillen
- geven van de juiste feedback
- enz.
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Beleidsvoornemens en doelstelling(en) pedagogische en didactische competenties 2021 – 2022
Voor dit schooljaar staan de onderstaande trainingen/scholingen op het programma:
Op locatieniveau worden 20 uren ingepland voor verplichte scholingen. Deze worden in de jaarplanner
vastgelegd. We maken hiervoor een aanbod voor onze docenten.
Ambitie
1
De leerling
centraal

Professionaliseringsactiviteit
Ontwikkeling en implementatie
van Performance Types in
primaire proces en begeleiding
van individuele en groepen
leerlingen

Bijdrage aan de realisatie van de ambitie
1. Verdiepen van handvatten voor maatwerk voor
leerlingen en groepen leerlingen.

Vernieuwingen en aanpassingen in
de beroepsgerichte programma’s

2. De beroepsgerichte programma’s zijn
voortdurend in ontwikkeling. Vakdocenten volgen
derhalve relevante bijscholingen.
3. Nieuwe inzichten in de ondersteuning en
begeleiding van leerlingen dragen ertoe bij dat de
collega’s die daar een taak in hebben gebruik
maken van het aanbod dat er is. Ook willen
meerdere jongere collega’s zich op dit terrein
professionaliseren, omdat zij dit als een toevoeging
zien aan hun lesgevende taak.

Verdiepingsscholing van
zorgcoördinator, gedragscoach,
coaches LOB en mentoren.

4. Meerdere vakdocenten hebben scholingen
gevolgd die gerelateerd zijn aan de ambitie

2
De docent
maakt het
verschil

3
Verbinden
met de
omgeving
4
Hoge
verwachtingen
en maximale
inzet

Vakgerichte scholingen voor
docenten.

1. Meerdere vakdocenten hebben scholingen
gevolgd die gerelateerd zijn aan de ambitie

Teamontwikkeling ten behoeve van
het primaire proces.

2. Teams volgen scholingen gericht op
ontwikkelingen binnen het team, zoals
Leerlingbespreking.nl, feedback geven enz.

Trainingen voor het leren werken
met Magister.me.
Diverse activiteiten in het kader van
Sterk Techniek Onderwijs

3. Scholingen gericht op de implementatie van
Magister.me
1. Door de inzet van middelen in het kader van STO
komen er ook professionaliseringsactiviteiten bij,
zoals bijv. werken met drones en vr-brillen

Implementatie RTTI in relatie tot een
betere determinatie

1. Docenten leren les te geven en te toetsen en
evalueren vanuit leerdoelen
2. Meerdere vakdocenten hebben scholingen
gevolgd die gerelateerd zijn aan de ambitie

Met de keuze voor deze professionaliseringsactiviteiten willen we onze medewerkers de mogelijkheid bieden
om zich verder te ontwikkelen en zich kennis, competenties en vaardigheden eigen te maken. Deze zullen er
toe bijdragen dat zij hierdoor beter in staat zijn om als docent het verschil te maken voor, zoals wij het
hierboven al vermeld hebben, kwetsbare vmbo-leerlingen .
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4.5

Verzuimbeleid

Terugblik en resultaten verzuimbeleid
In het jaarplan van 2020 - 2021 stond de volgende doelstelling vermeld v.w.b. het verzuimbeleid;
Doelstelling:
Onze ambities zijn om met de scores van het verzuimpercentage en verzuimfrequentie onder de scores van de
benchmark te blijven
De locatie volgt het verzuimbeleid van het Esdal College.
De verzuimgegevens zijn voor het management inzichtelijk voor de locatie als geheel, per team en op
individueel niveau. De gegevens zijn uitgesplitst in diverse categorieën: functie, leeftijd en geslacht.
Tweemaal per jaar vindt er een analyse van de gegevens plaats. Eenmaal in september/oktober over het
voorgaande schooljaar en eenmaal in januari over het lopende schooljaar. De analyses leiden, indien nodig, tot
bijstelling van het beleid.
In schema

verzuimpercentage
verzuimfrequentie

2017-2018
3,65
1,64

bm*
5,60
1,60

2018-2019
6,01
1,22

bm
5,60
1,80

2019-2020
8,86
1,10

bm
5,6
1,7

2020 – 2021 bm
7,67
5,7
0,91
1,14

* Voion-benchmark
Esdalbreed liggen deze scores op 6,47 respectievelijk 0,96.
Het verzuimpercentage ligt boven het Esdal brede percentage en de landelijke benchmark. Dit valt te verklaren
door de langdurige uitval van vijf collega’s. In bijna alle gevallen ging het om verzuim dat niet werk gerelateerd
was.
De verzuimfrequentie ligt net onder het Esdal brede gemiddelde en onder het landelijk gemiddelde.
Doordat er sprake is van verklaarbare oorzaken van het gestegen cijfer betreffende het verzuimpercentage is
geen aanleiding om het gevoerde beleid aan te passen. In dit beleid is er bij verzuim direct contact tussen de
medewerker en de verantwoordelijk leidinggevende.
Beleidsvoornemens en doelstelling(en) verzuimbeleid 2021 – 2022
Doelstelling:
Onze ambities zijn om met de scores van het verzuimpercentage en verzuimfrequentie onder de scores van de
benchmark te blijven.
4.6

Duurzame inzetbaarheid en werkdruk

Terugblik en resultaten duurzame inzetbaarheid en werkdruk
Duurzame inzetbaar en het verminderen van werkdruk waren ook in het schooljaar 2020-2021 belangrijke
thema’s in de gesprekken met medewerkers en teams.
De Covid-19-crisis heeft veel van onze medewerkers gevraagd. Het omschakelen van weer fysiek onderwijs
naar online onderwijs in de derde lockdown, het hybride onderwijs vanaf 1 maart en de veranderingen in de
organisatie van het Centraal Examen zijn maar een paar elementen die geleid hebben tot meer werkdruk.
In de individuele gesprekken met medewerkers is dit aan de orde geweest. Daar waar nodig is gezorgd voor
maatwerk.
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De conclusies van de gesprekken in de teams voor onze locatie zijn dat:








er op de locatie sprake is van een grote betrokkenheid en inzet van de medewerkers;
de sfeer op de locatie uitstekend is;
de teams goed functioneren;
er is behoefte aan een betere samenwerking tussen de teams;
de medewerkers tevreden zijn met hun functie en taken;
er een goede verstandhouding is tussen medewerkers en leidinggevenden;
het druk is en er sprake is van piekbelasting maar dat dit niet ervaren wordt als werkdruk.

In het najaar van 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarin ook vragen zijn
opgenomen over werkdruk en duurzame inzetbaarheid. De ambitie was om per team, onder leiding van het
bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, in een workshop de resultaten te bespreken en te komen tot een
plan van aanpak per team.

Voor de locatie Klazienaveen hebben we wel plenair de algemene resultaten gedeeld. De workshops hebben
niet plaatsgevonden vanwege de COVID-19-maatregelen. Deze vinden in de eerste periode van dit schooljaar
plaats.
Beleidsvoornemens en doelstelling(en) duurzame inzetbaarheid en werkdruk 2021 – 2022
In het schooljaar 2021 - 2022 zal de locatie de volgende acties ondernemen om de werkdruk aan te pakken en
bespreekbaar te houden:
1. Gesprekken met de teams
In de teamvergaderingen worden de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek besproken en
wordt er specifiek ingegaan op de werkdruk.
2. Gesprekken met de personeelsgeleding van de dmr
Ook worden er gesprekken gevoerd met de personeelsgeleding van de dmr. Hierin wordt vooral gesproken
over werkdruk in het kader van het taakbeleid. In het taakbeleid geven we al veel ruimte voor werkzaamheden
die direct te maken hebben met de lessen. Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 is daar de via de cao vastgestelde
ontwikkeltijd aan toegevoegd.
3. Individuele gesprekken
In dit schooljaar hebben we, net als in de voorgaande jaren, naast de jaargesprekken regelmatig op een meer
informele manier gesprekken met collega’s over de voortgang van de locatie. In deze gesprekken is ook
werkdruk een onderwerp.
4. Maatwerk
Daar waar in de gesprekken, die met medewerkers worden gevoerd in het kader van de jaarlijkse
gesprekkencyclus, aangegeven wordt dat er sprake is van werkdruk gaat de teamleider in overleg met de
desbetreffende medewerker een analyse maken: waardoor ontstaat de ervaren werkdruk. Aan de hand van
deze analyse worden er afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk.
5. Organisatie onderwijs gerelateerd aan de formatie
In het formatietraject en in de keuzes die door de teams gemaakt worden v.w.b. de wijze waarop zij het
onderwijs in hun team (binnen de Esdalbrede kaders) willen vorm geven, is ruimte om keuzes te maken.
Hierdoor kunnen de groepsgroottes binnen hanteerbare normen blijven en kunnen teams ruimte creëren voor
zaken als het ontwikkelen van lesmateriaal, ondersteunen van zorgleerlingen, enz.
Daarnaast zullen de actieplannen van de teams ook tot diverse acties leiden.
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4.7

Arbobeleid

De locatie volgt het arbobeleid van de het Esdal College zoals dat is opgenomen in het arbobeleidsplan. De
locatie heeft een actuele RI&E. De RI&E is het afgelopen schooljaar voorzien van een COVID-19-aanvulling.
Iedere zes weken vindt er een overleg plaats tussen de veiligheidscoördinator en de locatiedirecteur. Op afroep
is daarbij ook de facilitair manager aanwezig. In dit overleg worden alle zaken besproken die te maken hebben
met de veiligheid op onze locatie.
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5.
5.1

Kwaliteitsbeleid
Inleiding

De locatie volgt het kwaliteitsbeleid van het Esdal College, zoals dat is vastgesteld in 2019. Tevens is er sprake
van een kwaliteitskalender waarop alle kwaliteitsactiviteiten en de betreffende verantwoordelijke staan
vermeld. Op deze wijze geldt voor alle onderwerpen de PDCA-cyclus.
5.2

Kwaliteitscultuur

Het volgen van de kwaliteitscyclus leidt niet automatisch tot een kwaliteitscultuur. Er is een kwaliteitscultuur
wanneer er sprake is van kwaliteitsdenken door alle medewerkers. Om die cultuur te bevorderen voeren we
elk jaar onderstaande activiteiten uit en passen, waar nodig, het beleid aan:
elke sectie maakt jaarlijks een vakwerkplan met daarin een analyse van de resultaten van alle
leerjaren, aangevuld met concrete acties om de resultaten te beïnvloeden;
elk team maakt een teamjaarplan, waarin de ambities staan beschreven en de wijze waarop het team
die wil realiseren;
jaarlijks voert de locatieleiding i.s.m. de taakgroep kwaliteitsbeleid een gesprek met de (voltallige)
sectie over de resultaten;
twee maal per jaar levert de locatieleiding een ‘foto’ van de kwaliteit van de locatie aan voor
bespreking met de kerndirectie;
op de locatie werken we met een kwaliteitskalender met daarin opgenomen de activiteiten
die in het schooljaar worden uitgevoerd in het kader van kwaliteit;
op de locatie is een taakgroep kwaliteitsbeleid, die activiteiten in het kader van het kwaliteitsbeleid
voorbereidt, uitvoert en analyseert en vervolgens het LMT daarover informeert en adviseert.
5.3

Invloed leerlingen en ouders

De mening van leerlingen en ouders is voor ons belangrijk om ons onderwijs continu te verbeteren. Daartoe
voeren we tevredenheidsonderzoeken uit, zie de volgende paragraaf.
Op onze locatie is er binnen ieder team een leerlingenparlement waarmee op regelmatige basis gesproken
wordt over zaken in de school die de leerlingen betreffen.
De ouders zijn vertegenwoordigd in de deelmedezeggenschapsraad.
Thema’s die zowel met de leerlingen als ouders besproken worden en die jaarlijks terugkeren zijn:
- activiteiten
- schoolregels
- welbevinden
- wat wordt er door anderen over onze school gezegd
- wat vinden de leerlingen/ouders van de school (lessen, sfeer, enz.)
- het gebouw
- onderwijskundige zaken die niet dagelijks zijn voor onze locatie
- het goede doel
- veiligheid
- de resultaten van tevredenheidsonderzoeken
- inbreng van leerlingen en ouders
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5.4

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders

Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze leerlingen, eenmaal in de twee jaar met de Laksmonitor en
eenmaal met een eigen enquête.
De uitkomsten worden besproken met de kerndirectie, in het managementteam en met de teams. De gegevens
van de leerlingtevredenheid ook met de leerlingen en met de deelmedezeggenschapsraad, waarin ouders
vertegenwoordigd zijn.

2018-2019
leerlingtevredenheid

7,8

2019-2020
(LAKS)
7,0

2020 2021

Ambitie
7,3

Aan het eind van het schooljaar is de tevredenheid bij de leerlingen gemeten. Er is geen totaalscore
uitgevraagd. Hieronder twee items die iets zeggen over de tevredenheid van de leerlingen. Zie verder de uitslag
van de vragenlijst.

17. Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
heel tevreden
57 18,9%
tevreden
199 66,1%
niet ontevreden/niet tevreden
32 10,6%
ontevreden
10 3,3%
heel ontevreden
3 1,0%

19. Ga je met plezier naar school?
altijd
63 20,9%
vaak wel
156 51,8%
even vaak niet als wel 52 17,3%
vaak niet
22 7,3%
nooit
8 2,7%
Op basis van deze twee items kunnen we concluderen dat de leerlingen in grote lijnen tevreden zijn over de
sfeer op school en met plezier naar school gaan. In de leerlingenparlementen worden de uitslagen besproken
en op basis daarvan worden er zaken opgepakt die de tevredenheid van de leerlingen op een hoog niveau
moeten houden. Waar nodig worden er zaken opgepakt die voor verbetering vatbaar zijn.
Zoals in het jaarplan van 2019 – 2020 was aangegeven zijn we op zoek naar een andere manier om de
tevredenheid van de ouders te meten. Daarover hebben we op de locatie met een aantal docenten gesprekken
gevoerd. Eén van de collega’s heeft deelgenomen aan een bredere werkgroep die over dit thema hebben
gesproken. Op het moment dat we een aantal zaken wilden concretiseren werd de school gesloten. Ook vorig
schooljaar was het moeilijk om de ouders in school te hebben. De taakgroep oudercontacten heeft daarom een
korte vragenlijst voor de ouders gemaakt. Hieronder de vragen en resultaten:
1.

2.

3.

Wat vindt u van de manier waarop u door school geïnformeerd wordt?
 Wat gaat goed?
 Wat kan beter?
Voelt u zich betrokken bij de school?
 zo ja, waarom?
 zo nee, waarom niet?
Hoe kunnen wij de betrokkenheid vanuit school vergroten?
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Vraag:

Conclusies:

1

De ouders zijn over het algemeen goed te spreken over de wijze waarop ze worden geïnformeerd door
school. Aanvullende opmerkingen, die gemaakt zijn:
- Alle informatie is te vinden of op te vragen.
- De mails worden ontvangen en gelezen.
- Aan het begin was er veel onduidelijkheid over de combinatie Magister/Zermelo, dat heeft wel even
geduurd.
- Graag sneller geïnformeerd willen worden als de resultaten achteruit gaan

2

De ouders zijn over het algemeen goed betrokken bij school. Aanvullende opmerkingen, die gemaakt
zijn:
- de drempel is laag
- vooral doordat mijn kind mij erbij betrekt.
- door corona is het wel allemaal wat lastiger.
- als er iets is en we nemen contact op, wordt er actie ondernomen.

3

Hier geven de ouders vooral aan dat de betrokkenheid vergroot kan worden als ze sneller
geïnformeerd worden over de resultaten van hun kind als deze minder worden.

De conclusies zijn met de medewerkers gedeeld en daarbij is het accent gelegd op het sneller informeren van
ouders als de resultaten van hun kind een dalende tendens laten zien.
In het schooljaar 2021 – 2022 wordt de LAKS monitor weer afgenomen om de leerlingtevredenheid te meten.
We hebben de ambitie om hierbij een 7,3 te scoren. We willen dit bereiken door de scores van de het
leerlingtevredenheidsonderzoek te analyseren en op basis daarvan een plan van aanpak te maken. Hierbij
willen we de leerlingen, die vertegenwoordigd zijn in de leerlingparlementen, betrekken. De initiatieven
hiervoor worden opgepakt vanuit de taakgroep leerlingparlementen en leerlingactiviteiten.
Ook hebben we voor het schooljaar 2020 – 2021 de ambitie om de activiteiten, die we v.w.b. de
oudertevredenheid en ouderbetrokkenheid in gedachten hadden, te concretiseren. Op de locatie hebben we
m.i.v. dit schooljaar een taakgroep oudercontacten. Zij gaan dit oppakken.
5.5

Rendementen

Als gevolg van de COVID-19-maatregelen heeft een aantal onderdelen van het PTA niet plaats kunnen vinden.
Het gaat met namen om praktische onderdelen en stages. Voor alle wijzigingen zijn ook dit jaar weer
wijzigingsformulieren ingevuld en is daar waar mogelijk gezocht naar een andere vorm van afname, zodat de
eindtermen wel behaald zijn.
Het Centraal Examen heeft afgelopen schooljaar een wat andere vorm gekregen. Er is een tweede tijdvak van
10 dagen ingevoerd en een derde tijdvak, door de school te organiseren. Leerlingen konden zelf kiezen welk
vak ze in welk tijdvak wilden doen.
De rendementen van ons onderwijs vallen het beste weer te geven middels de informatie van de inspectie in
de jaarlijkse onderwijsresultaten.
In mei 2021 hebben we van de Inspectie van het Onderwijs het overzicht “Onderwijsresultaten 2021”
ontvangen. Op basis van de resultaten is de inspectie voor alle drie de leerwegen tot een berekenend oordeel
voldoende gekomen. Daarbij waren alle indicatoren boven de door de inspectie vastgestelde norm. Zie verder
het overzicht van de inspectie.
Als we verder inzoomen op de examenresultaten komen we tot het volgende overzicht
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Slaagpercentage
Klazienaveen Landelijk Percentiel Classificatie
basis

97,4%

99,2%

11

< 25

kader

97,6%

98,9%

16

< 25

gemengde leerweg/mavo

95,3%

96,2%

29

25 - 75

Cijfers Centraal Examen
Klazienaveen Landelijk Percentiel Classificatie
basis

6,59

6,60

45

25 - 75

kader

6,12

6,20

33

25 - 75

mavo/gl

6,38

6,30

69

25 - 75

>75
25 - 75
- 25

: behorende tot de 25% best presterende scholen
: score tussen de 25% en 75%
: behorende tot de 25% slechtst presterende scholen

Voor basis en kader hoorden we bij de 25% slechts scorende scholen van Nederland. Dit waren we de laatste
jaren zeker niet gewend met scores van 100%, waarbij we tot de 25% best scorende scholen van Nederland
hoorden. Als je nu naar de scores kijkt van tussen de 97% en 98% en dan de classificatie ziet dan kan ik me
voorstellen dat sommigen de wenkbrauwen zullen fronsen. We moeten wel goed in ogenschouw nemen maar
dat dit gebaseerd is op slechts 1 gezakte leerling per richting (1 voor Basis en 1 voor Kader). Doordat we een
relatief kleine school zijn, zorgt die ene leerling die zakt direct voor eens sterke daling in het Slaagpercentage
en vallen we daardoor een lage percentielscore. Niet direct iets om ons zorgen over te maken, maar we
moeten wel alert zijn en er dit schooljaar voor zorgen dat de resultaten weer op niveau komen. Een mooie
uitdaging. Bij de g(tl) behaalden we een gemiddelde score. In het kader van ons kwaliteitsbeleid zullen we de
gegevens verder analyseren.
5.6

Onderwijstijd

In het schooljaar 2020 – 2021 hebben we, voor zover dat mogelijk was i.v.m. de corona crisis, voldaan aan de
wettelijke vereiste onderwijstijd. Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij naar de stukken
die periodiek en jaarlijks worden aangeleverd bij de directeur/bestuurder.
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Beleidsvoornemens en doelstellingen kwaliteitsbeleid 2021 – 2022
In het schooljaar 2021 – 2022 willen we de kwaliteitscultuur en het kwaliteitsbeleid verder professionaliseren.
Een taakgroep bestaande uit de locatiedirecteur en 7 in kwaliteitszorg geïnteresseerde docenten
zetten daarvoor de schoolbrede lijnen uit. De teamleiders bewaken de kwaliteit binnen hun team en de
sectievoorzitters voor hun sectie.
Vanuit deze ambitie willen we voor alle kwaliteitsgebieden, zoals die zijn opgenomen in het waarderingskader,
minimaal voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit. Daarnaast willen we op een aantal onderdelen eigen
aspecten van kwaliteit toevoegen, waaronder: onderdelen van het onderwijsproces en het schoolklimaat.
Voor de tevredenheidsonderzoeken, die jaarlijks worden afgenomen, geldt dat we beter willen scoren dan de
benchmark.
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