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1. Inleiding 

Voor u ligt het schoolplan van het Haarlem College. Het schoolplan wordt minimaal eens 

in de vier jaar vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de 

medezeggenschapsraad.  

1.1 Doelen en de functie van het schoolplan 

Het schoolplan is het beleidsdocument waarin de school aangeeft welke ambities zij heeft 

voor de komende vier jaar. In het schoolplan beschrijven wij de specifieke doelen, rekening 

houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs, personeel en financiën van 

de school en met externe ontwikkelingen waar de school mee te maken heeft/gaat krijgen. 

De ambities van de school zijn afgeleid van de strategische koers van Dunamare 

Onderwijsgroep. De geformuleerde ambities worden jaarlijks vertaald naar jaarplannen en 

innovatieplannen. Dit maakt aan het personeel, de leerlingen en ouders duidelijk wat wij 

willen bereiken met het onderwijs en hoe dit vorm krijgt in de praktijk. Het schoolplan 

vormt de basis waarop andere schooldocumenten worden afgestemd, zoals de schoolgids, 

het scholingsplan en het schoolondersteuningsprofiel.  

1.2 Totstandkoming van het schoolplan 

De schoolleiding heeft het huidige schoolplan geëvalueerd. Daarbij zijn vragen gesteld als: 

zijn de missie en visie nog steeds actueel, wat is er veranderd sinds het vorige document, 

wat zijn relevante ontwikkelingen en wat zijn de plannen van school voor het onderwijs in 

de komende vier jaar?  

Het Haarlem College is een school met een zeer betrokken en enthousiast team dat weet 

van aanpakken. Heel duidelijk bestaat bij zowel de schoolleiding als binnen alle andere 

geledingen binnen de school de wens om een schoolplan op te leveren dat richting geeft, 

handzaam is, helder en duidelijk formuleert waar het Haarlem College voor staat en wat 

wij met onze leerlingen willen bereiken.  
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Nadat de schoolleiding het huidige schoolplan had geëvalueerd, is in de teams een start 

gemaakt met het in kaart brengen van de nieuwe gewenste ambities en doelen. Het gereed 

komen van deze inventarisatie, viel nagenoeg gelijk met de start van de corona-pandemie. 

Vanaf dat moment zijn de bijeenkomsten op afstand digitaal voortgezet. Er is een 

regiegroep samengesteld waarin vertegenwoordigd waren: het MT van het Haarlem 

College, de MR, de leerjaarcoördinatoren, de projectleider onderwijsvernieuwing en de 

schoolopleiders. Het proces werd begeleid door Adviesbureau B&T.  

Een aantal bijeenkomsten met de regiegroep mondde uiteindelijk uit in een schoolbrede 

digitale studiedag met het voltallige team van het Haarlem College (OP en OOP) met als 

uitkomst de formulering van de ambities voor de komende 4 jaren.  

Aansluitend bij de wens van het Haarlem College om een bondig en handzaam schoolplan 

op te leveren, is er een poster ontwikkeld waarop in één oogopslag te zien is waar het 

Haarlem College voor staat (visie op onderwijs) en waar het naartoe gaat in de komende 

4 jaren. Daarnaast is deze onderlegger geschreven, zodat het geheel een compleet beeld 

geeft van de ambities en de acties. 

De MR is in een vroegtijdig stadium betrokken bij de totstandkoming van dit schoolplan 

middels deelname in de regiegroep. Het uiteindelijke geheel is ook weer aan de MR 

voorgelegd ter instemming alsmede aan het College van Bestuur ter vaststelling.  

1.3 Opbouw van het schoolplan  

In de hoofdstukken die volgen vindt u eerst een beschrijving van onze school. Vervolgens 

beschrijven wij het onderwijskundig beleid op onze school met de daar bijbehorende 

ambities. In het hoofdstuk dat daarna volgt, beschrijven we het HR-beleid op onze school 

en de daar bijbehorende ambities. Daarna gaan we in op het kwaliteitsbeleid om 

vervolgens in te gaan op het financiële beleid van onze school.  

1.4 Vaststelling van het schoolplan 

De medezeggenschapsraad van de school heeft op 14 april 2021 ingestemd met dit 

schoolplan.  
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Het College van Bestuur heeft op 1 mei 2021 dit schoolplan vastgesteld.  
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2. De school 

2.1 Gegevens en directie 

2.1.1 Gegevens van het bestuur 

Het Haarlem College is onderdeel van Dunamare Onderwijsgroep.  

College van Bestuur Henk Post (voorzitter) 

  April van Loenen (lid) 

 

Bezoekadres: Diakenhuisweg 5, 2033 AP Haarlem 

Postadres: Postbus 4470, 2003 EL Haarlem 

Telefoon: 023 – 53 03 600 

E-mail info@dunamare.nl 

 

2.1.2 Gegevens van de school 

Het Haarlem College Marc Teulings (directeur) 

  Viola Scheerder-Rhee (adjunct-directeur) 

Bezoekadres: Broekweg 1, 2035 LE Haarlem 

Postadres: Postbus 4081, 2003 EB Haarlem 

Telefoon: 023 – 5311572 

E-mail info@haarlemcollege.nl 

 

2.2 Een (eerste) kennismaking met de school 

Het Haarlem College is een VMBO-school in de wijk Schalkwijk in Haarlem. De school in 

één van de scholen van de Dunamare Onderwijsgroep en is aangesloten bij het 

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De school is gericht op vmbo-beroepsgericht 

onderwijs en mavo. Zo’n 870 leerlingen volgen een vmbo-richting of de mavo. De 

mailto:info@dunamare.nl
mailto:info@haarlemcollege.nl
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richtingen die worden aangeboden zijn: MAVO, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & 

Producten, waarbinnen: Technologie & Energie (D&P), Media & Vormgeving, Sport & 

Veiligheid(D&P), Ondernemen & Commercie, Podium & Presentatie (D&P) Ondernemen & 

Commercie. 

Een derde van de leerling-populatie komt uit Schalkwijk (APC-gebied), een derde komt uit 

Haarlem en een derde uit de (wijde) omgeving. Zo’n 130 medewerkers zorgen voor het 

onderwijs aan deze leerlingen, zowel voor als achter de schermen. 

De school bestaat 11 jaar in de huidige vorm. Het managementteam bestaat uit 4 

teamleiders, een adjunct-directeur en een directeur. De leiderschapsstijl die onze school 

typeert, is gebaseerd op gedeeld leiderschap. We werken in een school waarin iedereen 

eigenaar kan zijn van een veranderingsproces en iedereen eigenaar is van het verzorgen 

van goed onderwijs. Het gaat dan om het ondersteunend personeel en onderwijsgevend 

personeel. Teamleiders en directie hebben naast de dagelijkse leiding (algemeen of van 

een deelschool) een schoolbrede portefeuille. Een aantal functionarissen binnen de school 

is daarnaast aanstuurder van verschillende processen, zoals de coördinator 

onderwijsvernieuwing, de schoolopleiders, de zorgcoördinatoren, de leerjaarcoördinatoren, 

de taalbeleidscoördinatoren, etc.  

Het Haarlem College heeft leerlingen in huis met een aanvullende ondersteuningsbehoefte. 

Zo’n 70% van de leerlingpopulatie komt bij inschrijving in aanmerking voor 

leerwegondersteunend onderwijs. Het Haarlem College heeft een uitgebreid 

ondersteuningsnetwerk binnen de school en daarbuiten.  

De school is uniek te noemen als het gaat om het onderwijsaanbod, (zie: 

https://haarlemcollege.nl/richtingen/ ) Een zeer divers aanbod waarin de eigen keuze van 

de leerling leidend is. Via een zorgvuldig keuzeproces brengt de leerling onder leiding van 

een loopbaancoach die ook zijn mentor is, in kaart waar hij goed in is en waar zijn interesse 

ligt. Zo komt uiteindelijk een keuze tot stand voor een pakket van een profielvak en 

keuzevakken dat bij de leerling past.   

https://haarlemcollege.nl/richtingen/
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2.3 Missie en visie Dunamare Onderwijsgroep 

2.3.1 Brede talentontwikkeling van iedere leerling 

Bij Dunamare Onderwijsgroep staat de brede talentontwikkeling van iedere leerling 

centraal. In een veranderende samenleving waar digitalisering, individualisering en 

internationalisering snel toenemen, is het belangrijk om talenten in de volle breedte te 

ontwikkelen om onze leerlingen op te leiden tot competente burgers. Dunamare 

Onderwijsgroep staat voor toekomstgericht onderwijs waarbinnen scholen een uitdagend 

en relevant onderwijsaanbod bieden dat past bij de visie van de school, de leerlingen en 

de docenten. Belangrijk is de balans tussen de verwerving en ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming. Deze 

onderwijsdoelstellingen zijn niet altijd meetbaar, maar in iedere school ten minste 

merkbaar.    

Voor leerlingen is de verwerving en ontwikkeling van kennis en vaardigheden in het 

onderwijs belangrijk om vervolgstappen te kunnen maken in hun lerende en werkende 

leven. Dunamare kiest hierin een breed perspectief dat verder gaat dan slechts 

kennisoverdracht. Door de ontwikkeling van vaardigheden als digitale geletterdheid, 

creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen en reflectie op het eigen leren 

streven we ernaar leerlingen voor te bereiden op het participeren in een veranderende 

maatschappij.   

Tegelijkertijd geven onze scholen leerlingen de maatschappelijke toerusting om deel uit te 

kunnen maken van een groter geheel, zoals een specifieke beroepsomgeving of de 

samenleving. Leerlingen doen maatschappelijke competenties op, ontwikkelen een moreel 

kompas, oriënteren zich op gemeenschappelijke waarden en ontdekken hoe die een rol 

spelen in de omgang met anderen. Leerlingen leren over de werking en het belang van de 

democratische rechtsstaat, de betekenis van kinder- en mensenrechten voor het dagelijks 

leven en over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit leert onze leerlingen 

maatschappelijke vraagstukken van deze tijd te begrijpen en hoe zij hierin een actieve rol 

kunnen spelen.   
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Tot slot richten de scholen van Dunamare Onderwijsgroep zich op persoonsvorming: wie 

zijn kansen in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en 

zijn positie ten opzichte van anderen in de samenleving vinden. Onze scholen helpen 

leerlingen na te denken over hun persoonlijke drijfveren en ambities. Leerlingen ontdekken 

wie zij zijn en willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zichzelf tot anderen 

verhouden. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen, initiatieven te ontplooien en 

keuzes te maken. Zij krijgen zelfvertrouwen, worden weerbaar en ontwikkelen een 

ondernemende houding. Begrippen als vertrouwen, respect en solidariteit helpen hen met 

anderen samen te leven.    
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2.4 Missie en visie Haarlem College 

 

Figuur 1: Visiecirkel Haarlem College 

 

Het onderwijs op het Haarlem College wordt vormgegeven op basis van een visie op leren. 

Ook hoe we met elkaar om willen gaan, komt voort uit bepaalde kernwaarden. Het model 

voor de visie, bevat elementen die naar voren gekomen zijn vanuit het schoolplantraject 

2016-2020, vanuit het traject ‘vernieuwd vmbo’, vanuit diverse teambijeenkomsten en 

vanuit de groep Her Ontwerp Taakbeleid (HOT). Voor het schoolplan 2020-2024 is de visie 

opnieuw geladen en meegenomen in het schoolbrede traject zoals in paragraaf 1.2 

beschreven. Er is geredeneerd van abstract (binnenste ringen) naar concreet (buitenste 

ringen). Hieronder beschrijven we de afzonderlijke thema’s die benoemd zijn in de cirkel. 
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2.4.1 De basis van vertrouwen 

Dit is het hart van het figuur. Hier draait alles om. Uitgaan van vertrouwen in elkaar als 

medewerkers van de school en in de leerling en zijn ouders. Uitgaan van vertrouwen houdt 

geen grenzeloosheid in. Vertrouwen in leerlingen betekent ook afbakenen en bij de hand 

nemen en om verantwoording mogen vragen. Vertrouwen in medewerkers betekent 

uitgaan van elkaars beste bedoelingen en elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheid 

die het vertrouwen met zich meebrengt.  

2.4.2 De cirkel van Relatie, Competentie, Autonomie  

Dit zijn de drie kernbegrippen uit de Self Determination Theory van Edward Deci en Richard 

Ryan (Deci&Ryan, 1980), door Luc Stevens omgezet in een visie op onderwijs (Stevens 

(Red.) 2004). Stevens zegt hierin dat als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte 

aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan 

competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) en aan de behoefte aan 

autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) er welbevinden is, motivatie, inzet 

en zin in leren.  

Zonder relatie is er geen leren, en daarom staat de relatie in de onderwijsvisie van het 

Haarlem College bovenaan. We werken dagelijks aan een goede relatie met elkaar, met 

onze leerlingen en hun ouders, alsmede aan de relatie met de omgeving van de school. 

Een goede relatie met leerlingen, betekent dat we bereid zijn de leerling te willen zien in 

zijn behoeften en de leerling werkelijk willen begrijpen en ondersteunen daarin. 

Tegelijkertijd betekent een goede relatie met de leerling ook dat er structuur en grenzen 

moeten zijn.   

2.4.3 De cirkel met onderwerpen die kenmerkend zijn voor het Haarlem College 

2.4.3.1 Samenwerken 

Op het Haarlem College vinden we samenwerken belangrijk. Samen bereik je meer dan 

alleen.  
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2.4.3.2 Talenten  

We werken dagelijks met elkaar aan het ontwikkelen van de talenten die leerlingen hebben. 

Ook bij medewerkers is er oog voor hun talenten. Er wordt aandacht besteed aan de 

strategische koers van Dunamare Onderwijsgroep: de brede talentontwikkeling van iedere 

leerling, met aandacht voor en de balans tussen de verwerving en ontwikkeling van kennis 

en vaardigheid, de maatschappelijk toerusting en persoonsvorming. Dit doen we door een 

breed aanbod aan profielen en keuzevakken waaruit de leerling kan kiezen, passend bij 

zijn talenten en interesses. Er is binnen de vakken in de beroepsrichtingen en de mavo 

veel aandacht voor de manier waarop een vmbo-leerling leert: in de praktijk en door te 

doen.  

Vanuit de visie op burgerschapsonderwijs wordt gewerkt aan centrale maatschappelijke 

thema’s die in projectweken tot uiting gebracht worden. De mentor heeft een belangrijke 

rol als het gaat om persoonsvorming van de leerling.  

2.4.3.3 Diversiteit 

Op het Haarlem College omarmen we de diversiteit die onze school in alle opzichten zo 

kleurrijk maakt.  

2.4.3.4 Structuur 

Voor alle leerlingen is structuur belangrijk. De geboden structuur ondersteunt het leren 

van de leerling.  

2.4.3.5 Keuzes 

Op het Haarlem College valt iets te kiezen. In lijn met de brede talentontwikkeling bieden 

we de leerling veel keuze in beroepsrichtingen en keuzevakken.  

2.4.3.6 Waardering 

Op het Haarlem College waarderen we ieders bijdrage. Vanuit een positieve benadering, 

ontstaat een professionele manier van samenwerken, zowel tussen collega’s onderling als 

tussen leerlingen, hun ouders en collega’s 
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2.4.4 De buitenste cirkel met maatschappelijke uitgangspunten 

2.4.4.1 Innovatief onderwijsaanbod 

Het Haarlem College heeft een breed en innovatief aanbod met beroepsrichtingen en 

vakken die toekomstgericht en toekomstbestendig opleiden.  

2.4.4.2 Denken in mogelijkheden 

Op het Haarlem College kán het! Als leerlingen of medewerkers zeggen dat ze iets niet 

kunnen, bekijken we eerst wat er wél kan. Op die manier verenigen we eigenaarschap met 

waarderend kijken en luisteren en blijkt er vaak veel mogelijk te zijn. 

2.4.4.3 Verantwoordelijkheid nemen  

Uitgaan van vertrouwen als basis, betekent dat verantwoordelijkheid ook een belangrijke 

plek inneemt in het werken met elkaar.  

2.4.4.4 Feedback  

Bij verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven, hoort ook feedback. Op een goede 

manier feedback geven past bij de professionele cultuur die het Haarlem College is.  

2.4.4.5 Maatwerk 

Uitgaande van de diversiteit die er is in persoonlijkheden, talenten en keuzes, is maatwerk 

het vehikel waarmee we alle leerlingen en medewerkers tot hun recht willen laten komen.  

Tot slot is het doel van een gedragen visie op onderwijs is dat er een richtinggevende 

functie vanuit gaat. De visie biedt houvast en werkt als een soort filter bij het maken van 

toekomstige keuzes. Zowel voor leerlingen en hun ouders als voor medewerkers. 

2.5 Zelfevaluatie 

Ten behoeve van het beschrijven van de ambities in het volgende hoofdstuk, heeft de 

school een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit is een scan op de thema’s uit het Dunamare 

kwaliteitsprofiel: 

o Onderwijsproces 
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o Kwaliteitszorg en ambitie 

o Resultaten 

o Veiligheid 

o Extra ondersteuning 

o HR 

Met deze scan kan de directie de schoolontwikkeling kwantitatief snel en eenvoudig 

inzichtelijk maken door middel van het ‘scoren’ van de indicatoren uit het kwaliteitsprofiel. 

Hieruit volgen een interne analyse en een externe analyse 

2.5.1 Onderwijsproces 

Het Haarlem College heeft in het onderwijsproces (leerstofaanbod) aandacht voor de brede 

talentontwikkeling van elke leerling. Leerlingen leren in een leeromgeving met ambitieuze 

doelstellingen waarin ruimte is voor maatwerk, leidend naar een goede aansluiting op het 

vervolgonderwijs. Burgerschapsvorming, doorlopende leerlijnen, beleid tegen lesuitval en 

verzuim en stages zijn ontwikkeld en geborgd in de organisatie.  

Ontwikkelpunten liggen in het onderwijsproces op het vlak van het pedagogisch didactisch 

handelen. Het gaat dan om de doelgerichte opbouw van lessen waarin de lestijd effectief 

wordt benut, begrijpelijke uitleg, activerende didactiek, effectieve feedback en 

differentiatie. In de auditrapportage (zie bijlage) wordt dit punt in de conclusie benoemd 

als ontwikkelpunt. Op verschillende plekken in de school zijn deze zaken goed ontwikkeld. 

Het ontwikkelpunt zit in het op peil brengen van het grootste gedeelte van de lessen, voor 

wat betreft alle onderdelen.  

Daarnaast is het van belang te werken aan de volgende fase van het toetsbeleid. Er zijn 

genormeerde toetsen en een toetsbeleid, maar wij vinden dat de huidige manier van kijken 

naar toetsing zo langzamerhand niet meer past bij hoe we willen omgaan met feedback.  
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In het leerstofaanbod is het beleid op inzet ICT-middelen een ontwikkelpunt. Daarnaast is 

het plusdocument nog in ontwikkeling op het Haarlem College, bijvoorbeeld via het project: 

‘Beeld, taal en betekenis’.  

2.5.2 Kwaliteitszorg en ambitie 

Alle indicatoren behorend bij dit thema, zijn gevorderd in ontwikkeling of ontwikkeld, 

geborgd en een voorbeeld voor anderen.  

Ontwikkelpunten zijn er ook. Nu de visie zo stevig is herijkt met betrokkenheid van alle 

geledingen binnen de school, wordt de uitdaging om deze visie ‘voor ons te laten werken’.  

Het gaat hier om het bewust inzetten van de PDCA-cyclus in alle processen binnen de 

school, zoals beschreven in de conclusie van de auditrapportage. 

De visie op onderwijs moet ten grondslag liggen aan alle beslissingen die genomen worden 

en nog beter ingebed in een kortcyclische kwaliteitscaroussel. Uit het schoolplan volgt een 

jaarplan. Ambities worden belegd bij projectgroepen die op het proces begeleid worden 

om aan haalbare doelen te werken en deze te behalen.  

Ook de tevredenheidsonderzoeken die elk jaar worden uitgezet, kunnen nog meer 

planmatig betrokken worden bij de besluitvorming over in te zetten veranderingen.  

2.5.3 Onderwijsresultaten 

Alle subindicatoren van de indicator onderwijsresultaten liggen op of boven de norm. Dat 

betekent dat er uit de indicator onderwijsresultaten in dit schoolplan geen specifieke 

aanvullende ambities voortvloeien, anders dan de resultaten op of boven de norm te willen 

borgen. Borging bestaat uit jaarlijkse vakgroepsgesprekken rondom resultaten en daaruit 

voortvloeiende verbeterplannen.  

2.5.4 Extra ondersteuning 

Het Haarlem College heeft een sterk ontwikkelde zorgstructuur. Op één na zijn alle 

subindicatoren bij de indicator ‘extra ondersteuning’ gevorderd in ontwikkeling of 

ontwikkeld en geborgd.  
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Een ontwikkelpunt heeft te maken met de subindicator die zegt dat leraren op de hoogte 

zijn van de ondersteuning die een leerling/een groep leerlingen nodig heeft en elkaar ook 

op de hoogte houden. De ontwikkeling hiervan zit in de continuïteit. Niet alle leraren zijn 

op dezelfde manier op de hoogte van de benodigde ondersteuning of in staat om die te 

bieden. Dit heeft onze aandacht. In het ondersteuningsplan wordt toegelicht hoe het 

Haarlem College de ondersteuning vorm gegeven heeft. 

 (zie: https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/ ) 

2.5.5 Veiligheid 

Het Haarlem College heeft een sterk ontwikkelde veiligheidsstructuur waarin niet alleen de 

veiligheidscoördinator maar alle medewerkers een belangrijke rol spelen. De mentor is de 

spil in de begeleiding van een leerling en de beleving van veiligheid door leerlingen en 

medewerkers wordt geborgd door alle geledingen van de school die staan voor een passend 

veiligheidsbeleid.  

Hierbij heeft het ontwikkelpunt te maken met de kortcyclische benadering van het 

vraagstuk veiligheid. We hebben goed in beeld hoe leerlingen de veiligheid beleven en hoe 

hun welbevinden is, maar dat is nog niet voldoende planmatig afgestemd. Er worden 

diverse onderzoeken gedaan in een schooljaar naar welbevinden en beleving van 

veiligheid, maar de integrale lijn om kortcyclisch tot aanpassingen te komen, ontbreekt 

hierin nog, zoals ook blijkt uit de conclusie bij de auditrapportage. De ook in de lessen 

doorgevoerde thema’s rondom ‘gezien worden’ en ‘mogen uitkomen voor wie je bent’ 

dragen op een positieve manier bij aan het welbevinden (en daarmee de veiligheid) binnen 

de school.  

2.5.6 Goed werkgeverschap 

Op het gebied van Goed werkgeverschap, weet het Haarlem College zich gesteund door de 

uitgangspunten uit het kwaliteitsprofiel van Dunamare. Alle genoemde subindicatoren bij 

deze indicator zijn gevorderd in ontwikkeling of ontwikkeld en geborgd.  

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/


Schoolplan Haarlem College 21-25 

 
20 

Omdat wij zien wat het voor de organisatie en daarmee voor de leerlingen doet als Goed 

werkgeverschap wordt toegepast, nemen we hiervan wel een aantal ambities mee in dit 

schoolplan. Het gaat dan met name om Maatwerk voor medewerkers en de Gezonde en 

Vitale school.  

 

Voor een meer uitgebreide beschrijving en verwijzing naar bronnen, verwijzen we naar de 

bijlage: zelfevaluatie schoolplan 

 

3. Onderwijskundig beleid 

3.1 Leerstofaanbod 

In de schoolgids op de website staat in de lessentabel vermeld welke vakken en inhouden 

er door het schooljaar heen worden aangeboden. Per niveau is er een overzicht van 

aangeboden (keuze)vakken in de genoemde richtingen. De vakgroepen zijn 

verantwoordelijk voor de lesstof die omschreven is in een PTO (Programma van Toetsing 

Onderbouw) en/of een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Deze lesstof (volgens 

methode en aanvullend aanbod) is gebaseerd op de kerndoelen, eindtermen en 

referentieniveaus (voor taal en rekenen) en dit aanbod wordt in samenhang over de 

leerjaren verdeeld. Wij werken aan een vernieuwd ICT beleid waarin de inzet van digitale 

middelen hierbij aan bod komt.  

De toetsen zijn onderling afgestemd en worden op basis van behaalde resultaten van 

leerlingen geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. 

Opbrengsten worden jaarlijks geanalyseerd in gesprekken tussen de vakgroep(svoorzitter) 

en het MT. Ook de wijze waarop de leden van de vakgroep zich vakinhoudelijk verder willen 

professionaliseren wordt besproken in de jaarlijkse vakgroepsgesprekken.  
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3.2 Stage en LOB 

In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen lopen leerlingen stage. Deze stage 

draagt bij aan de geplande leeractiviteiten en het doel, de inhoud, de omvang en de 

organisatie van de stage wordt beschreven in het stageplan. Het Haarlem College maakt 

afspraken met de leerling over welke leeractiviteiten de leerling ontplooit in het kader van 

het stageplan. De mentor begeleidt de leerling bij de keuze van de stageplek en stelt 

hiervoor een stage-overeenkomst op. De begeleiding en beoordeling verlopen op de 

afgesproken wijze en de school is op de hoogte van het functioneren van de leerling op de 

stageplek en stuurt zo nodig bij. 

Op het Haarlem College krijgen alle leerlingen LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). 

We helpen de leerlingen te kiezen wat ze later willen worden.  

De leerlingen maken kennis met alle beroepsrichtingen bij ons op school. Zo merken ze 

vanzelf wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat helpt ze bij het kiezen. 

Op het Haarlem College maken de leerlingen op meerdere momenten een keuze voor een 

beroepsrichting. Om een goede keuze te kunnen maken worden de leerlingen ondersteund 

door middel van: 

• Lessen bij de verschillende beroepsrichtingen 

• Een boekje waarin wordt uitgelegd welke keuze er gemaakt moet worden en welke 

opties er zijn 

• Voorlichtingen in de mentorlessen 

• Gesprekken met de mentor/ loopbaancoach 

• Het bijhouden van het portfolio 

• Een gesprek met de decaan (op aanvraag) 

• Het bezoeken van MBO opleidingen 

• Beroep oriënterende stages 

• Het bezoeken van bedrijven 

• Gastlessen door bedrijven 

Alle leerlingen maken gebruik van het portfolio in magister om hun loopbaandossier vorm 

te geven. Daarnaast vinden de leerlingen in de studiewijzer opdrachten die ze moeten 

maken. Door middel van deze opdrachten denken ze na over wat ze hebben gedaan, wat 

ze daarvan vonden, wat er goed/minder ging en welke keuzes daarbij zouden passen. 
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Binnen de Portfoliodocumenten worden documenten opgeslagen die bewaard moeten 

worden. Hierbij kan gedacht worden aan (foto’s van) gemaakte opdrachten bij de 

verschillende beroepsrichtingen, verslagen van de gevolgde beroepsrichtingen en 

verslagen van loopbaangesprekken. 

3.3 Taal –en rekenbeleid  

Er is een schoolbreed taal –en rekenbeleid. Dit gaat uit van een aanbod waarmee alle 

leerlingen hun taal –en rekenvaardigheid kunnen ontwikkelen en alle domeinen van de 

referentieniveaus evenwichtig zijn gedekt. Alle leerlingen krijgen in elk leerjaar een extra 

uur taal en een extra uur rekenen.  

3.4 Burgerschap 

In alle lessen op het Haarlem College is burgerschap een uitgangspunt voor het onderwijs. 

Tijdens speciaal daartoe georganiseerde project(weken) en vanuit o.a. het vak 

maatschappijleer wordt actief burgerschap en sociale integratie bevorderd. Leerlingen 

doen daarin kennis op en maken kennis met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdsgenoten. Ook maakt het Haarlem College deel uit van GSA (Gender and Sexuality 

Alliance) die onder andere elk jaar Paarse Vrijdag vormgeven.  

In een onderzoek van het Kohnstamm Instituut is als good practice beschreven hoe het 

Haarlem College burgerschap geïntegreerd heeft in haar dagelijks onderwijs 

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Onderwijs-in-burgerschap-wat-scholen-

kunnen-doen-Kohnstamm-ea.pdf 

 

4. Ambities en doelen 

We hebben in dit schoolplan 3 grote thema’s benoemd. Wij vinden het belangrijk om 

leerlingen op te leiden en toe te rusten voor de maatschappij van morgen. Onderwijs voor 

de toekomst (4.1). Daarnaast moet onderwijs passend zijn voor de leerlingen die het 

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Onderwijs-in-burgerschap-wat-scholen-kunnen-doen-Kohnstamm-ea.pdf
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Onderwijs-in-burgerschap-wat-scholen-kunnen-doen-Kohnstamm-ea.pdf
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genieten. Onderwijs dat past (4.2). En dat alles krijgt zijn beslag in een 

toekomstbestendige organisatie (4.3). De ambities zijn uitgewerkt in concrete doelen en 

beelden die we zien in 2024. De projectgroepen die met de ambities aan de slag gaan, 

maken een fasering in haalbare subdoelen die uitgezet worden in de looptijd van dit 

schoolplan, zo dat het einddoel van de ambitie in 2024 gerealiseerd is.  

4.1 Onderwijs voor de toekomst 

4.1.1 Samen-werken aan een veilig schoolklimaat   

Op het Haarlem College werken we samen aan een veilig schoolklimaat: Wij bepalen samen 

hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we van zowel leerlingen als medewerkers willen 

zien. Wij geven feedback op elkaars gedrag en werken op die manier samen aan een fijne 

schoolomgeving. Wij zien de leerling en kijken vanuit vertrouwen en met mildheid naar de 

leerling.  

Bij de ambitie over onderwijs dat passend is bij onze leerlingen, schrijven we over een 

positieve grondhouding van waaruit we met leerlingen willen samen werken. Als we de 

visie op onderwijs als uitgangspunt nemen, dan ‘laden’ we de woorden die daarin staan 

door af te spreken welke gedrag we van elkaar verwachten. Op die manier werken we aan 

een schoolklimaat waarin er meer smaken zijn dan goed of fout, meer kleuren dan zwart 

of wit. 

4.1.2 Burgerschapsontwikkeling: je plek in de maatschappij 

We bevorderen met en door ons onderwijs dat leerlingen deel uitmaken van de 

samenleving: Leerlingen zijn in staat hun positie in de maatschappij te ontdekken en weten 

wat er speelt in de wereld. Het Haarlem College staat midden in de samenleving, in 

Haarlem, in onze wijk. En dat benutten we in ons onderwijs. 

In 2021 brengen we burgerschap als totaalthema in kaart, zodat er een compleet overzicht 

ontstaat van wat er op dit gebied al ontwikkeld is in de school en welke aanvullingen 

daaraan nog iets kunnen bijdragen. Ook inventariseren we welke behoeftes en thema’s er 

zijn die nog vragen om een uitwerking. Hierin zal de relatie met de wijk waarin het Haarlem 
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College staat, een belangrijke rol spelen. De projectgroep ‘Burgerschap’ levert eind 2021 

een compleet plan ‘burgerschapsonderwijs op het Haarlem College’ op. Hierin is 

beschreven wat er op dit gebied nu al in de school gebeurt, welke vakoverstijgende 

projecten hierin al een rol spelen en daarnaast welke nieuwe projecten een plek gaan 

krijgen in het curriculum. In 2024 is burgerschap als totaalthema ingebed in de gehele 

organisatie. Dit thema kent dan ook een planmatige aanpak van evaluatie en bijstellen, 

ook inspelend op de veranderende maatschappelijke vraagstukken.  

4.1.3 Toekomstgerichte vaardigheden wendbaar benutten 

Jongeren hebben in hun bagage toekomstgerichte vaardigheden nodig die ze wendbaar 

kunnen benutten. We helpen hen die vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat daarbij om 

mediawijsheid en digitale vaardigheden, maar ook om kunnen omgaan met tegenslag, 

weerbaar zijn, zelfredzaam zijn en kritisch denken. We leren leerlingen om vraagstukken 

van meerdere kanten en standpunten te bekijken: Het Haarlem College reikt je meer 

smaken aan dan goed of fout, meer kleuren dan zwart of wit. 

Om te voorzien in deze ambitie, wordt een aantal zaken ingezet. Het gaat dan om het 

ontwikkelen van (digitale) vaardigheden en vaardigheden met betrekking tot burgerschap. 

Daarnaast willen we leerlingen zo breed mogelijk voorbereiden op de maatschappij door 

te werken aan het curriculum Kunst en Cultuur. Juist door deze ontwikkeling kunnen we 

voorzien in de behoefte om leerlingen te leren, vraagstukken van meerdere kanten en 

standpunten te bekijken.  

Het Haarlem College zet zich, samen met regionale partners, in voor Sterk Techniek 

Onderwijs. 

Onze ambitie is om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs 

te realiseren in zowel technische als niet-technische profielen op het vmbo (inclusief de 

theoretische leerweg) met een goede doorlopende leerweg in het mbo en met uitdagend 

en voor een brede doelgroep interessant onderwijs. Daarmee bereiken we: een hoger 
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percentage leerlingen dat kiest voor een technische vervolgstudie en tenslotte een 

technische functie op de arbeidsmarkt.   

De regio wil in gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en jongeren de kans geven hun 

technische talenten volop te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Dat begint in het 

primair onderwijs: alle basisschoolleerlingen in de bovenbouw maken kennis met techniek 

en ervaren hoe leuk en uitdagend dat is. Dat doen ze op een evenement, op de eigen 

school door een enthousiaste leerkracht, bij bedrijven, op een technisch vmbo-instelling 

en/of op een ROC.  Voorts wil de regio bereiken dat de drie techniek-vmbo-instellingen 

state-of-the-art materialen en machines in de praktijklokalen hebben staan die worden 

gebruikt door leerlingen van alle scholen in de regio, dat wil zeggen basisschoolleerlingen 

en vmbo-leerlingen van alle leerwegen ongeacht profiel, dus ook mavoleerlingen of 

leerlingen die een niet-technisch profiel volgen. Er wordt intensief samengewerkt met de 

ROC’s in de regio, technische keuzevakken en profielvakken worden deels op de vmbo-

techniekschool, deels op het mbo gevolgd. Zo ontstaan leerroutes en wordt tegelijkertijd 

optimaal gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten en deskundigheid.  

Op basis van de regiovisie wordt een aantal concrete en meetbare doelen afgeleid. Samen 

leiden de doelen tot meer instroom in het technisch beroepsonderwijs waardoor uiteindelijk 

meer aanbod beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt en technische vacatures sneller 

vervuld worden.  

Bron: ACTIVITEITENPLAN Sterk VMBO Techniekonderwijs in Haarlem/IJmond, mrt 2019 

Om de plannen, zoals aangegeven in het activiteitenplan gestalte te geven op het Haarlem 

College, zijn docenten aangesloten bij diverse projectgroepen en is er een teamleider 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directeur heeft zitting in de 

regiegroep. Jaarlijks worden zowel in de regiegroep als in de projectgroepen doelen gesteld 

die vervolgens regelmatig worden geëvalueerd.  
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4.2 Onderwijs dat past 

4.2.1 Lessen met HC kwaliteit 

Op het Haarlem College geven we lessen met ‘Haarlem College kwaliteit’. Dat is meer dan 

alleen de basis. Wij bepalen met elkaar welke norm wij hanteren in onze lessen en vanuit 

deze gezamenlijke norm richten we lessen in, geven en ontvangen we constructieve 

feedback en maken we keuzes om met formatieve toetsing de leerling feedback te geven. 

Ook denken we daarbij aan de inzet van eigentijdse leermiddelen die het onderwijs 

optimaal ondersteunen.  

In 2021 bepalen we met elkaar wat op het Haarlem College ‘een goede les’ is. Deze goede 

les behelst een aantal aspecten die gaan over de inhoud van de daadwerkelijke les, de 

leermiddelen die gebruikt worden, de opbouw van de les en de bijbehorende toetsing. De 

projectgroep ‘Goede les’ komt met een basis-omschrijving die tot stand is gekomen na een 

zorgvuldig proces waarin docenten, zorgteam, mentoren en management met elkaar zijn 

gekomen tot deze omschrijving. Aan de goede les, ligt de visie op onderwijs ten grondslag. 

In 2024 zijn de geformuleerde uitgangspunten vanuit de schoolbrede discussie over wat 

een goede les is, terug te vinden in elke les die op het Haarlem College gegeven wordt.  

Naast de projectgroep ‘Goede les’ wordt ook de ontwikkeling van de leergebieden in de 

onderbouw speerpunt. Hierin zijn de betrokken vakgroepen leidend. Er ontstaat 

samenwerking tussen de projectgroep en de vakgroepen om de leergebieden in de 

onderbouw zo in te richten, dat alle aspecten van de goede les ook hier geïntegreerd zijn.   

4.2.2 Flexibel onderwijs  

Denkend in mogelijkheden bieden we onderwijs in een organisatie die keuzes in leerplek 

en leertijd biedt. We blijven innovatief kansen pakken voor nieuwe profielmogelijkheden 

om zo goed mogelijk aansluiting te creëren bij de interesses van de leerlingen en het 

vervolgonderwijs.  
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In de lopende periode van dit schoolplan, wordt naar verwachting de Nieuwe Leerweg 

verder uitontwikkeld en geïmplementeerd. (zie ook: 

 https://www.platformsvmbo.nl/projecten/nieuwe-leerweg 

 Het Haarlem College kan door haar omvang en aanwezigheid van beroepsrichtingen in het 

vmbo basis en kader, aan leerlingen van het vmbo-t uitgebreide mogelijkheden bieden in 

deze nieuwe leerweg. Hiermee wordt ook in de aansluiting aan het MBO meer mogelijk en 

kan dat flexibel en versneld ingericht worden.  

We willen de focus leggen op het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen. Door middel 

van een sterk individueel mentoraat, gericht op coaching, krijgt een leerling steeds beter 

zicht op zijn persoonlijke ontwikkeling en wat er nodig is om persoonlijke doelen te halen. 

Hierbij wordt de inzet van flexibele maatwerkroosters steeds substantiëler en wordt 

onderzocht wat er nodig is om dit haalbaar in de organisatie te verweven. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan een maatwerk-uur op elke dag van de week. Het is niet alleen nodig dat 

dit organisatorisch mogelijk wordt gemaakt, maar juist ook is het nodig dat leerlingen 

hiermee leren omgaan en wegwijs worden gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om leren 

plannen.  

Dit vraagt een flexibele inzetbaarheid van docenten en dat vraagt weer iets van het 

aannamebeleid.  

Bovenstaande wordt uitgewerkt door de projectgroep ‘Nieuwe Leerweg’. Voor het 

onderdeel maatwerk, wordt een projectgroep ‘Maatwerk’ gevormd, die werkt aan de 

ontwikkeling van een gedragen plan, waarin omschreven staat op welke manier we de 

organisatie gaan inrichten om te voldoen aan de beschrijving van het maatwerk, gericht 

op toenemend eigenaarschap van leerlingen op weg naar 2024.  

4.2.3 Passend bij onze leerlingen 

Het Haarlem College staat voor onderwijs dat specifiek past bij onze leerlingenpopulatie: 

Onderwijs dat hen ruimte biedt om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Of het nu 

gaat om cognitieve, sociale en/of praktische vaardigheden. Onderwijs dat vanuit een 

https://www.platformsvmbo.nl/projecten/nieuwe-leerweg
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positieve grondhouding naar leerlingen kijkt: Wat kan deze leerling al en hoe kunnen we 

hem/haar begeleiden in de verdere ontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen helpt zich te 

leren uitdrukken, hun mening te formuleren en hun gevoel onder woorden te brengen. Wij 

leren hen in toenemende mate verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor hun eigen 

leerproces. 

Om onderwijs te realiseren dat vanuit een positieve grondhouding naar leerlingen kijkt, 

willen wij onderzoeken welke allesomvattende schoolbrede systematiek voor ‘hoe gaan we 

met elkaar om’ passend zou zijn voor het Haarlem College.  

De projectgroep ‘Veiligheid’ komt met een breed gedragen advies over een dergelijke 

systematiek. In 2024 is deze systematiek over de volle breedte van het Haarlem College 

geïmplementeerd en geborgd. Bij het kiezen van deze systematiek, moet worden voorzien 

in een aantal behoeften dat er leeft op dit gebied. Het gaat dan over leren omgaan met 

media(middelen) op sociaal en technisch vlak, het integreren van een buddysysteem voor 

leerlingen, het bevorderen van informele contactmomenten in de school tussen leerlingen 

of tussen leerlingen en docenten, het trainen van medewerkers om hulpvragen van 

leerlingen te kunnen herkennen en kaderen en aandacht voor (sociale) interesses van 

leerlingen. 

Als we leerlingen onderwijs willen geven dat ruimte biedt om hun talenten te ontdekken 

en de ontwikkelen, dan moet dat onderwijs passend zijn. Ook in deze schoolplanperiode is 

er dus ruimte voor de doorontwikkeling van het ondersteuningsprofiel van het Haarlem 

College.  

4.3 Toekomstbestendige organisatie 

4.3.1 Maatwerk voor medewerkers 

Het Haarlem College als toekomstbestendige organisatie biedt maatwerk als het gaat om 

professionele ontwikkeling voor de medewerkers. Geregeld stellen we ons de vraag 

waartoe we leerlingen opleiden en wat dit vraagt van medewerkers. Hierop scherpen we 

het  (HRM-)beleid aan en vertalen dat naar o.a. opleiden en begeleiden 
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 van alle medewerkers, afgestemd op de eigen ondersteunings- of  

scholingsbehoefte. Medewerkers leren met en van elkaar. Daarin stimuleren we elkaar en 

dat maken we mogelijk. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en ruimte om te vernieuwen.   

Om dit op een goede manier te borgen, is er een solide systeem van collegiale consultatie 

en intervisie voor iedereen nodig. Allereerst moet steeds duidelijk zijn welke expertise er 

in school bij collega’s aanwezig is. Via collegiale consultatie en intervisie kunnen 

medewerkers van elkaar leren en zich verbeteren op hun eigen ontwikkelgebieden.  

Het Haarlem College is een opleidingsschool en besteedt ruim aandacht aan nieuwe 

startende collega’s.  

Bij ruimte voor vernieuwing en nieuwe initiatieven hoort ook aandacht voor het proces. We 

zetten in op scholing op procesbegeleiding van de begeleiders van de diverse 

projectgroepen. De projectgroep HerOntwerpTaakbeleid (HOT) ontwikkelt op dit moment 

een nieuwe manier van werkverdeling binnen het Haarlem College. De werkwijze van deze 

projectgroep is een voorbeeld van bovenstaande; er is scholing op en ondersteuning van 

het proces en het illustreert de ruimte voor vernieuwingen en nieuwe manieren van 

werken.  

4.3.2 Gezonde en vitale school 

We zijn een school waar aandacht voor gezondheid en vitaliteit vanzelfsprekend zijn. 

Immers, gezonde en vitale medewerkers en leerlingen zijn beter in staat om goed 

onderwijs te verzorgen dan wel te genieten. Gezondheid en vitaliteit moeten uiteindelijk 

terug te vinden zijn in alles wat we dagelijks doen.   

Er is een projectgroep Gezonde School reeds gestart. Doel is om het predicaat Gezonde 

School te verkrijgen. Daarnaast komt er op korte termijn nog meer aandacht voor vitaliteit 

in de vorm van een projectgroep vitaliteit die zich zal bezighouden met facilitering van 

vitaliteit (werkplek en inrichting) en met het stimuleren van activiteiten op dit gebied 

(wandeling, koken, sporten, borrel). Leidinggevenden zijn getraind om tijdig alert te zijn 

op signalen van medewerkers die wijzen op verminderde vitaliteit, stress en werkdruk. 

Daarnaast stimuleren we deelname aan vitaliteitstrainingen in de Dunamare Academie. 
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Ook de gesprekscyclus Het Goede Gesprek heeft welbevinden nadrukkelijk als insteek, 

naast ontwikkeling en functioneren.  

4.3.3 Duurzame school 

In een school op weg naar 2024 mag de aandacht voor duurzaamheid niet ontbreken. We 

verkennen met elkaar wat het Haarlem College kan doen om een duurzame organisatie te 

zijn en daarin ook de verantwoordelijkheid te dragen voor het opleiden van de nieuwe 

generatie leerlingen, voor wie duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt. We 

zetten die verkenning om in concrete acties die ervoor zorgen dat het Haarlem College een 

duurzame organisatie wordt.  

Duurzaamheid wordt een thema dat als het ware vervlochten moet raken met de 

organisatie. In de projectgroepen die ontstaan naar aanleiding van activiteiten uit het 

schoolplan, zal duurzaamheid een onderwerp op de agenda zijn.  

5. Kwaliteitszorg 

5.1 Kwaliteitsbeleid Dunamare Onderwijsgroep  

De ambitie van Dunamare Onderwijsgroep om toe te werken naar een lerende organisatie 

is beschreven in het Dunamare Kwaliteitsbeleid. Om leerlingen optimaal voor te bereiden 

op de toekomstige maatschappij is het noodzakelijk dat onze scholen het onderwijs 

voortdurend ontwikkelen. Een school die in staat is om het onderwijs af te stemmen op de 

veranderende eisen van maatschappij, werkt als een lerende organisatie waarin verbeteren 

en ontwikkelen centraal staan. Scholen zijn daarbij in staat om zich enerzijds snel aan te 

passen en anderzijds om de eigen richting en identiteit te bewaren.  

Leren komt tot stand en wordt gestuurd door ambitie en reflectie: feedback gebaseerd op 

feiten en data is de motor van het leren. In het Dunamare Kwaliteitsbeleid gaat om het 

regelmatig van een afstand kijken naar en reflecteren op het eigen en collectief 

functioneren binnen de gezamenlijk bepaalde ambitie. Binnen de lerende organisatie wordt 

gewerkt volgens de principes van opbrengstgericht werken: het onderzoeken van de eigen 

praktijken op basis daarvan het verbeteren van die praktijk. Deze werkwijze vraagt om 
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systematische en ruime aandacht voor leeropbrengsten én voor de condities die daarop 

van invloed zijn. Om opbrengstgericht en lerend te kunnen werken is het belangrijk dat 

alle betrokkenen binnen Dunamare gedeelde ideeën, betekenissen en waarden hebben. 

Daarom wordt in de kwaliteitscyclus van Dunamare Onderwijsgroep gewerkt volgens de 

volgende principes:  

• Balans tussen regie en ruimte  

• Feedup, feedback en feedforward  

• De professionele dialoog  

• Doelgericht en planmatig werken  

• Context-specifiek handelen  

 

5.2 Kwaliteitszorg op het Haarlem College 

Cyclisch en planmatig werken neemt binnen de visie van het Haarlem College een 

toenemend belangrijke plaats in. Om de ambities zoals beschreven in dit schoolplan 

verifieerbaar te krijgen tot in de klas dient er door de schoolleiding in samenwerking met 

docenten één en ander geconcretiseerd te worden. Daar waar het schoolplan nog abstract 

is, worden onderliggende plannen als volgt steeds concreter:  

• Schoolplan: afgeleid van externe/ interne analyse en gezamenlijk geformuleerde 

missie/ visie van de school, gekoppeld aan schoolbrede ambities voor langere termijn  

• Jaarplan: afgeleid van schoolplan, concretisering van schoolbrede ambities per 

schooljaar 

• Ondersteuningsplan: de school beschrijft hierin hoe zij vorm en inhoud geeft aan 

passend onderwijs. 

• Innovatieplan: afgeleid van jaarplan, beschrijft concretisering van schoolbrede 

ambities op het gebied van innovatie per schooljaar. Het proces dat we hier rondom 

inrichten, wordt per onderwerp zo uitgedacht dat er geborgd is dat doelen bereikt of 

bijgesteld worden binnen de daarvoor gestelde tijd.  

• Vakgroepsplan: de vakgroep beschrijft hierin hoe zij vorm en inhoud geeft aan de 

ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 
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• Individueel plan: wat betekent dit voor een individueel lid van een team? Hoe 

verhoudt zijn of haar bijdrage zich, tot zaken zoals omschreven in het teamplan. Dit 

onderwerp wordt planmatig besproken in het kortcyclische ‘Goede gesprek’.  

Omdat we eigenaarschap bevorderen en stimuleren neemt de regie van medewerkers toe 

naarmate de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.  

Voor leerlingen betekent cyclisch en planmatig werken dat zij een ononderbroken 

ontwikkelingsproces doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in 

de ontwikkeling van de leerlingen. In de docententeams worden regelmatig leerresultaten 

van leerlingen geëvalueerd en deze worden benut voor het aanbieden van maatwerk 

tijdens de lessen. Hoe dit er precies uitziet in de praktijk en welke rol het 

leerlingvolgsysteem daarbij speelt is uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel. 

De school staat voor een continu proces van het borgen van kwaliteit en het streven naar 

verbeteringen. Die kwaliteit wordt beoordeeld door leerlingen, ouders, College van Bestuur 

en andere belanghebbenden. De leerlingen, ouders en medewerkers doen dit door het 

invullen van een tevredenheidsonderzoek. Het College van Bestuur voert per schooljaar 

meerdere voortgangsgesprekken met het MT om te kijken naar de vorderingen en 

opbrengsten van de school. De uitkomsten van verschillende onderzoeken vormen de basis 

voor de voortgang van de ontwikkeling van de kwaliteitszorg. Dunamare voorziet in een 

systeem van zelfevaluatie, visitaties en audits. Door middel van schoolbezoeken door 

externen en collega’s worden bevindingen in de zelfevaluatie gespiegeld en geverifieerd, 

waardoor de ontvangende school leert en zichzelf verder kan ontwikkelen en verbeteren. 

Enkele belangrijke onderdelen om zicht te hebben op de kwaliteit en te komen tot 

verbeteringen zijn: 

• Resultaten van de tevredenheids-onderzoeken 

• Evaluatie van het onderwijsleerproces en de opbrengsten 

• Evalueren van de OPP’s  

• Jaarlijkse evaluatie jaarplan 

• Jaarlijks evalueren en aanpassen van plannen/beleidsdocumenten/ protocollen 

• Contacten bedrijfsleven onderhouden en evalueren 
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6. Veiligheid 

6.1 Veiligheidsbeleid op het Haarlem College 

Een schoolklimaat waarin het prettig leren en werken is kenmerkt zich door een veilige en 

gestructureerde omgeving. We  geven actief vorm aan het anti-pestbeleid, conform het 

opgestelde anti-pestprotocol. Een speciaal daartoe aangestelde veiligheidscoördinator 

monitort dit beleid en neemt initiatief om dit jaarlijks bij te stellen. Daarnaast is er sprake 

van een consequente naleving van schoolregels. Voor medewerkers geldt dat heldere 

afspraken leidend zijn en worden nageleefd, er in het belang van de leerlingen veel 

aandacht is voor klassenmanagement binnen een taakgerichte werksfeer. De 

veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen en resultaten vormen aanleiding voor verder 

onderzoek, verbetering en aanscherping van het veiligheidsplan. Het veiligheidsplan en 

anti-pestprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. 

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/schoolveiligheidsplan en 

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/anti-pestprotocol 

 

  

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/schoolveiligheidsplan
https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/anti-pestprotocol
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7. HR-beleid 

7.1 HR-beleid van Dunamare m.b.t. goed werkgeverschap  

Om het verhogen van de onderwijskwaliteit op de scholen te faciliteren en stimuleren, 

introduceerde Dunamare Onderwijsgroep in Koersplan 2015-2020 twee pijlers: goed 

werkgeverschap en goed bestuur. Vanuit de pijler goed werkgeverschap handelen wij met 

de overtuiging dat medewerkers het verschil maken. Dat hun prestaties cruciaal zijn bij 

het verwezenlijken van de ambitie die ons allen bindt: het stimuleren van de brede 

talentontwikkeling van alle leerlingen. Anders gezegd: het gedrag dat alle collega’s in de 

praktijk laten zien en de manier waarop zij met hun eigen groei en talentontwikkeling 

omgaan, is doorslaggevend voor het behalen van de ambitie die we onszelf ten doel gesteld 

hebben.  

Behalve een focus op talentontwikkeling van de medewerkers, geven we binnen onze 

onderwijsgroep ook invulling aan goed werkgeverschap door een aantrekkelijk en 

onderscheidend werkgever te zijn, zodat we getalenteerde mensen aan ons weten te 

binden en -minstens zo belangrijk- blijven boeien. Bij de focus op talentontwikkeling en 

het zijn van een onderscheidend werkgever onderkennen we, naast ‘de basis op orde’, drie 

invalshoeken (zie: Strategisch HR-plan Dunamare Onderwijsgroep, 2016-2020): 

professionele medewerkers, leiderschap en een stimulerende werk- en leeromgeving:  

• Onder professionaliteit verstaan wij onder andere het hebben van een open, 

onderzoekende houding, willen ontwikkelen en het tonen van eigenaarschap. 

Immers: bevlogenheid, passie en een professionele attitude hebben een groot 

effect op de kwaliteit van onderwijs.  

• Daarnaast geloven wij in een type leiderschap dat voedend en stimulerend is ten 

aanzien van verbinding, vertrouwen en ontwikkeling van medewerkers. Waarbij de 

focus voor schoolleiders ligt op het vergroten van de betrokkenheid en 

bekwaamheid van medewerkers en zij doorlopend gestimuleerd worden om zich 

professioneel te (blijven) ontwikkelen.  
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• En, last but not least, dit alles vraagt om een stimulerende werk- en 

leeromgeving die cruciaal is voor het daadwerkelijk ontplooien van talent: 

medewerkers ontwikkelen zich als ze plezier hebben, gezien en gehoord worden en 

uitgedaagd worden in wat ze doen. Als ze gezond en vitaal zijn. En als ze het 

vertrouwen voelen om te experimenteren.  

 

7.2 HR-beleid op het Haarlem College 

7.2.1 Gekwalificeerd personeel 

In het kader van alle in dit plan beschreven ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering 

van het onderwijskundig beleid en het pedagogisch-didactisch handelen ligt er stevige 

opdracht bij het onderwijzend personeel. Het verkrijgen van gekwalificeerd personeel, met 

voldoende kwaliteit en affiniteit in relatie tot de doelgroep van het Haarlem College is op 

het gebied van strategisch personeelsbeleid de grootste uitdaging en de meest bepalende 

factor voor de komende jaren. Het Haarlem College is in het kader van H2O 

opleidingsschool en biedt ruim plaats en begeleiding aan stagiaires van de HvA, alsmede 

aan zij-instromers. 

De Dunamare Academie biedt een diversiteit aan trainingen voor alle medewerkers om 

bekwaamheden op adequate wijze te onderhouden. Daarnaast speelt vitaliteit een 

belangrijke rol. Om dit werk goed te kunnen doen, is het belangrijk vitaal te zijn en te 

blijven. 

De schoolleiding van het Haarlem College wil dat alle docenten voldoen aan de eisen van 

bevoegdheid, zoals gesteld door de Dunamare onderwijsgroep. Dat betekent dat er middels 

scholingsovereenkomsten afspraken worden gemaakt met onbevoegde docenten. Deze 

overeenkomsten bevatten minimaal de termijn waarop de docent/student de opleiding 

verwacht af te ronden en waaruit de bijdrage van de werkgever bestaat in het kader van 

ondersteuning en facilitering. Naar verhouding zijn er op het Haarlem College iets meer 

onbevoegde docenten die de opleiding volgen, dit alles in het kader van de 

opleidingsschool.  
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Leerlingen zijn betrokken bij de beoordeling van hun startende of nieuwe docenten. Zij 

vullen een leerling-enquête in waarvan de resultaten worden meegenomen in de 

beoordeling van deze docenten.  

Het Haarlem College staat midden in een multiculturele wijk in Haarlem. De schoolleiding 

van Haarlem College vindt een open houding belangrijk en streeft ernaar dat het 

personeelsbestand een vertegenwoordiging is van de diversiteit die we ook bij onze 

leerlingen zien. We streven na dat leerlingen zich kunnen herkennen in de mensen met 

wie zij samenwerken in de school. Daarnaast streeft het Haarlem College een evenredige 

verdeling na van mannen en vrouwen in de schoolleiding.  

7.2.2 Het goede gesprek en talentontwikkeling 

Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door kortcyclische 

gesprekken, die ‘Het goede gesprek’ genoemd worden. De inzet van ‘Het goede gesprek’ 

als vervanging van de gesprekscyclus van functioneren en beoordelen, is nog maar 

kortgeleden ingezet en is nog niet tot volle bloei gekomen in de organisatie. De bedoeling 

is dat deze gesprekken jaarlijks minimaal twee keer worden gevoerd en de frequentie kan 

afhankelijk van de situatie aangepast worden. Uitgangspunt voor de inhoud van de 

gesprekken is de hierboven verwoorde visie op leren van het Haarlem College, de zes 

docentrollen en de functieomschrijvingen zoals beschreven in het Dunamare brede 

functiehuis. De medewerker maakt  zelf een kort verslag van het goede gesprek en legt 

dit vast in het gespreksportaal van Mijn Dunamare. Er is een ruim aanbod qua coaching 

en begeleiding voor zittende docenten beschikbaar. Onderdeel van het beleid is dat 

docenten verplicht zijn om 83 uur naar rato  van hun aanstelling in te zetten voor scholing. 

De Dunamare Academie voorziet daarvoor in een breed aanbod. Tevens kan er op eigen 

initiatief scholing worden gevolgd als de schoolleiding van mening is dat dit past bij de 

visie op leren van de school.  

Nieuwe docenten kunnen rekenen op een inwerkprogramma, coaching op de werkvloer en 

ruimte voor begeleidingsgesprekken.  
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In lijn met de Dunamare brede ambities over talentontwikkeling en de ambities van het 

Haarlem College m.b.t. eigenaarschap en betrokkenheid is het van belang dat 

medewerkers ingezet worden op datgene waarbij hun talenten het beste tot uiting komen. 

Deze inzet vertaalt zich naar een transparant vormgegeven taakbeleid (zie ook: 

Herontwerp Taakbeleid – HOT).  

7.2.3 Verzuim 

7.2.3.1 Kortdurend verzuim 

De schoolleiding van het Haarlem College streeft naar verzuimcijfers die op of onder het 

gemiddelde liggen van de andere Dunamarescholen. Omdat de beleving van werkdruk één 

van de voornaamste oorzaken is voor verzuim, wordt er in ‘Het goede gesprek’ aandacht 

aan dit onderwerp besteed. Doel is om vroegtijdig te signaleren, zodat uitval kan worden 

voorkomen. 

7.2.3.2 Langdurig verzuim  

Langdurig verzuim wordt behandeld en gevolgd conform geldende wet –en regelgeving. 

Medewerker en leidinggevende hebben op regelmatige basis contact, bedrijfsarts wordt 

ingeschakeld en er vindt afstemming plaats met afdeling HR van Dunamare bij het 

vormgeven van re-integratietrajecten.   

De teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid op het gebied van 

personeelszaken, gekoppeld aan het team waar zij leiding aan geven.  
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8. Regels en regelingen  

In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen aan hoe we de beschikbare financiële middelen 

in willen zetten om de genoemde ambities te kunnen realiseren. Daarbij is het van belang 

om de recente ontwikkelingen rondom de start van het Nationaal Programma Onderwijs 

(door de minister gepresenteerd op 17 februari 2021) hierin mee te nemen en hier en daar 

zelfs voorrang te geven. 

8.1 Financiële situatie (in aanloop naar 2021) 

De financiële positie van het Haarlem College is de afgelopen jaren positief geweest. 

Gedurende de periode van het vorige schoolplan zijn jaarlijks reserves opgebouwd door 

verstandig beleid en een voorzichtig uitgavenpatroon. Dit is deels ingegeven door de 

daar aan voorafgaande jaren waarin een paar keer het schooljaar met een negatief saldo 

werd afgesloten. Anderzijds zijn we voorzichtig geweest in de, met name personele 

uitgaven, om de nadelige effecten van boventalligheid niet opnieuw op te lopen. Ten 

slotte hebben we de opbouw van de positieve eindsaldo’s gebruikt om onze eigen 

reserves weer op te bouwen de afgelopen jaren. Met een redelijk constant blijvend 

leerlingaantal is dit ook gelukt.  

8.2 Financiële situatie over looptijd schoolplan 

Het huidige schoolplan denken wij te kunnen financieren aangezien wij er van uitgaan 

dat, ondanks de onzekerheden die corona met zich meebrengt, wij een voorzichtige 

inschatting maken dat het Haarlem College de komende jaren qua leerlingaantallen 

redelijk stabiel zal zijn. De lumpsum financiering inclusief de gelden vanuit het SWV voor 

het compartiment LWOO leerlingen (populatiebekostiging) zal daarmee ook afdoende zijn 

om het formatieve deel veilig te stellen.  

Een andere vaste inkomstenbron heeft te maken met het feit dat het HC als een apcg 

school aangemerkt is. Hierdoor kunnen wij ook extra inzetten op ondersteuning van 

leerlingen uit (a priori) Schalkwijk, maar natuurlijk profiteren ook alle andere leerlingen 

binnen het Haarlem College hier van.  
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Additionele middelen zullen ook ingezet worden vanuit hetzelfde SWV, en het Nationaal 

Programma Onderwijs om achterstanden weg te werken bij leerlingen, de klassen in de 

onderbouw ook de komende jaren kleiner te houden, en extra inzet te plegen op de 

begeleiding en hulplessen richting individuele leerlingen.  

8.3 Financiële situatie rondom bijzondere projecten 

Het Haarlem College is een van de scholen die in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland 

participeren in het Sterk Techniek Onderwijs (STO). De daartoe toegekende subsidies 

worden in een periode van 4 jaar ingezet voor de ontwikkeling en versterking van het 

Technisch Onderwijs in de regio. Met het Haarlem College promoten wij hiermee de 

techniekrichting MV&I maar zijdelings ook de andere profiellijnen binnen de school waar 

een technische component mogelijk is. Denk hierbij aan zorgrobots in de afdeling Zorg & 

Welzijn.   

Binnen STO wordt hiermee samengewerkt met andere vmbo en mbo scholen in de regio, 

en wordt het basisonderwijs ook nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de 

programma’s. 

8.4 Additionele gelden zoals ouderbijdragen 

Van de ouders van onze leerlingen wordt gevraagd om middels een keuzelijst aan te 

geven welke extra curriculaire activiteiten zij financieel willen regelen in het 

jaarprogramma van hun kind. Het gaat hierbij niet om de leerstof gebonden projecten en 

activiteiten. Die worden immers door de school zelf gefinancierd. Maar uitstapjes en 

dergelijke die meer in de categorie “fun”  vallen zijn daarbij facultatief. Voor enkele basis 

“fun” activiteiten bestaat een gezamenlijke spaarpot om deze activiteiten ook mogelijk te 

maken voor die leerlingen waarvan de ouders bijvoorbeeld al in de schuldsanering zitten 

en die anders niet met hun klas mee zouden kunnen. 
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8.5 Financiële voorzieningen rondom scholing en inhuur 

De school reserveert ongeveer 100k per schooljaar voor scholing waarbij een deel 

bestemd is voor de persoonlijke budgetten (€600 p.p) en een belangrijk deel voor 

algemene (schoolbrede) scholing, meestal door derden. 

Een steeds grotere kostenpost is het reserveren van gelden voor de inhuur van niet te 

vervullen vacatures binnen het OP en langdurige ziektevervanging. Hiertoe moet steeds 

vaker een professioneel bureau ingehuurd worden met dito tarieven. 

8.6 Financiële voorzieningen rondom het Nationaal Programma Onderwijs 

De minister heeft op 17 februari 2021, naar aanleiding van de effecten van de Covid-19 

pandemie, een grootschalig programma met dito middelen ingezet om de opgelopen 

achterstanden in het onderwijs te herstellen. Zowel wat betreft leerachterstanden als 

sociaal-emotionele achterstanden willen wij de ter beschikking gestelde middelen 

inzetten. Op dit moment hebben we daar nog geen concrete afspraken over gemaakt; de 

hoogte van deze middelen zijn voor onze school ook nog niet bekend. Dit overleg zullen 

wij op korte(re) termijn met diverse geledingen binnen de school organiseren.  

Onderwerpen die hierbij besproken zullen worden zijn bijvoorbeeld de inzet van bijles en 

huiswerkprogramma’s (zowel fysiek als digitaal), de inzet van extra assistenten tijdens 

de schooldagen ter ondersteuning van de lessen, extra inzet van begeleiding van 

leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele problematiek (bijvoorbeeld via de 

Trajectbegeleiding en/of uitbreiding van het mentoraat). Daarnaast zullen we kijken of er 

activiteiten georganiseerd kunnen worden die weer extra bijdragen aan het versterken 

van de sociale cohesie tussen leerlingen enerzijds en leerlingen en docenten anderzijds. 
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9. Bijlagen 

De bijlagen die genoemd worden in dit schoolplan, zijn terug te vinden in een apart 

bestand, danwel te downloaden via de website. Achter elke bijlage die in het document 

genoemd is, staat vermeld waar deze te vinden is. 

• Onderwijsaanbod  te downloaden via de website  

https://haarlemcollege.nl/richtingen/ 

• Ondersteuningsplan  te downloaden via de website  

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/ 

• Audit rapportage  bijgevoegd in apart document 

• Pestprotocol   te downloaden via de website  

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/ant

i-pestprotocol 

• Veiligheidsplan  te downloaden via de website  

https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/sch

oolveiligheidsplan 

• Zelfevaluatie   bijgevoegd in apart document 

• Artikel burgerschap  

Kohnstamm instituut te downloaden via de website 

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Ond

erwijs-in-burgerschap-wat-scholen-kunnen-doen-

Kohnstamm-ea.pdf 

 

https://haarlemcollege.nl/richtingen/
https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/
https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/anti-pestprotocol
https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/anti-pestprotocol
https://haarlemcollege.nl/deschool/ondersteuning/schoolveiligheidsplan
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